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S druhou světovou válkou je také nerozlučně spoV květnu 1960 vyvrcholí oslavy veliké historické
'události - osv~bození národů Československa slav- . jena jedna z nejpamátnějších událostí novodobých
dějin obou našich bratrských np-rodú - Čechú a
nouSovětskou
armádou. V řadě historických dat
Slovakfl - Slovenské národní povstání. S dnem
bude 9. květen 1945 vždy památným dnem velikého
29. srpna 1944 je a bude navždy nerozlučně spjat
vítězst'lí nad německým fašismem a dnem počátku
kolektivní hrdinný čin slovenského národa, který'
nového období boje za Ínír, za štěstí v'šechnárodů'.
povstal v boji pťoti hitlerovskému fašismu a jeho
Historie druhé světové války má nesmírný význam
domácím klerofašistickým přisluhovačům a prokánejen v tom, že byly rozdrceny mohutné skupiny fazal tím zdravé jádro svého lidu.
šistických armád, ale také v tom, že byly vytvořeny
Rovněž pražské povstání má své čestné místo v nápodmínky pro vznik lidově demokratických států
rodní a demokratické revoluci v Československu.
v Evropě. Byl dovršen veliký boj za záchranu souOsvobození Prahy a dovršení osvobození celé Česčasné civilizace. Byl to vítězný boj spojenecké aliankoslovenské republiky bylo poslední operací Sově~ce, bojové družby a vzájemné odpovědnosti za osudy
ské armády ve Velké vlastenecké válce Sovětského
národů světa a současné kultury.
svazu proti hitlerovskému Německu.
PokrQlkový význam velikého vítězství nad fašisticPřed patnácti lety v Evropě skončila druhá světová
kou koalicí je pro zdrcující většinu lidstva nepoválka, ve které Sovětský svaz do písmene splnil své
chybný. Svaz sovětských socialistických republik
smluvní a spojenecké závazky k Československu a na
nesoucí nesporp.ě nejtěžší oběti druhé světové války
nesčíslném množství příkladú dokázal osvobozenecpoložil nejvíce lidských životů a nesl největší mateké poslání své statečné armády.
riální zpustošení své země. US,iloval proto o to, aby
Přes značné škody způsobené válkou vykročil
rozdrcení fašismu a vítězství bylo využito k vytvoření
v
uplynulých
patnácti letech Sověts:ký svaz včele
zakladen nejpevnějšího míru, porozumění a vzájems Komunistickou stranou Sovětského svazu k mo·né. spolupráce mezi národy. Údobí patnácti poválečných let je nezvratným důkazem mírového úsilí SSSR hutnému rozvoji národního hospodářství, kultury
v, čele s Komunistickou stranou Sovětského svazu a a zvyšování životní úrovně pracujících.
__ Dokladem toho jsou výsJ.edky, které byly projedjejích představitelů.
nány na XXI.mimořádném sjezdu Komunistické stra. Pohlédneme-li do historie poválečných let, vidíme,
ny Sovětského svazu. Tento sjezd, za neobyčejného
že není ještě mír zcela zabezpečen. Nemine téměř
zájmu široké světové veřejnosti, doprovázen radostí
dne, aby nebyla· prolévána lidská krev. Jsou to přea nadšením přátel Sovětského svazu a všech mírudevším .snahy imperialistických
militaristů ovlád;- milovných pokrokových lidí, projednal program roznout svět a potlačit Ilárodně osvobozenecké hnutí
l1inuté výstavby komunistické společnosti. Sovětský
koloniálních národů. Tyto pokrokové osvobozenecké
svaz nejenže odstranil vsechny následky válkou
snahy koloniálních národů nelze však natrvalo po- zpustošeného území státu, ale dosáhl dalších vynitlačit ani zastavit. Posledních patnáct let je svědkem
kajících úspěchú v rozvoji průmyslu, zemědělství,
mnoha radostných událostí pro celou řadu národú,
vědy a kultury.
které dosáhly své svobody a nezávislosti. Mezi nejJednání :xXI. sjezdu KSSS vytyčilo další cestu
vÝznamnější události poválečných let patří nesporně
k uskutečnění snú mnoha generací revolucionářů
vyhlášení nového státu - Čínské lidové republiky.
o šťastné budoucnosti lidstva - o komunistické spoDnem l. října 1949 nabyl šestsetmiliónový národ svolečnosti. Sjezd vytyčil smělé, ale reálné úkoly na
body a samostatnosti, počal budovat nový, socialisdalší leta 1959-1965. Hospodářským úkolem tohoto
tický život. Je to celá řada dalších národů, které se
sedmiletého plánu je rozvoj všech hospodářských
osvobodily od kolonialismu - mezi nimi i veliký
odvětví,SSSR, aby mohl být učiněn rozhodující krok
národ Indie a dále národy Barmy, Indonésie, Cey- k vytvoření materiální a technické základny komulonu, Egypta, Sýrie, Libanonu, Maroka, Tuniska, Ghanismu a k uskutečnění základního ekonomického
ny, Nigérie é! řada jiných zemí, které ještě <;lnes úkolu SSSR - v historicky nejkratší době dostihnout
hrdinně bojUjí o svou národní samostatnost, jako je a předstihnout nejvyspěle.jŠí kapitalistické země ve
tomu např. v Alžírsku· a v dalších koloniálních ze- výrobě na jednoho obyvatele. Sovětský svaz zvýší do
mích.
roku 1965 celkovou prúmyslovou výrobu celkem asi
080 %. Ve skupině průmyslu vyrábějícího výrobní
Také naše národy vedené Komunistickou stranou
prostředky vzroste výroba o 85-88 %. Ve skupině
Ceskoslovenska se podílely na bojích ve druhé světové válce. Byly to především hrdinné jednotky čes- průmyslu výroby spotřebních předmětů o 62-65 %.
Průiněrný roční přírůstek průmyslové výroby dolwslovenské armády organizované v Sovětské armá. dě, které v boji li Sokolova a Dukly a v osvobozovasáhne v letech 1959-1965 přibližně 8,6 %. V důcích bojích l,}aSlovensku krví z,pečetily věčné přátel-'
sledku uskutečnění sedmiletky vzrQstou důchody
dělníků a úředníků na jednu osobu průměrně o 40 %
ství národů Sovětského svazu a Československa.
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a di\chody kolchozníkfi nejméně o 40 %. Výsledky
zá prvý rok sedmiletého plánu, za rok 1959, jak byly
v denním tisku zveřejněny, ukazují, že stanovené
výsledky byly nejen splněny, ale v celé řadě překročeny. Je proto sedmiletý plán reálný a uskutečnitelný jak v oblasti výroby výrobních prostředků,
tak i spotřebních předmětů a je více než pravděpodobné, že stanovené úkoly budou překročeny.
Zvyšování životní úrovně se projeví v průběhu
sedmiletky
na všech úsecích:
zlepší se podstatně hygiena pracovních
podmínek, zvýší se
počet a Ikapacita dětských jeslí, mateřských a internátních škol a rozšíří se při školách studium
'pracujících; velká péče bude věnována výuce i budování odborných i vysokých škol. Bude přikročeno
ke zkracování pracovní doby do roku 1962 na sedmihodinovou pracovní dobu a čtyřicetihodinový pracovní týden. Od roku 1964 začne-druhá etapa zkracování pracovní doby na 35hodinovýa 30hodinový
pracovní týden. Na základě těchto opatřeJ;1í bude mít
SSSR nejkratší pracovní den a nejkrat~í 'pracovní'
týden na světě. Velmi důležitou součástf! plánu zvyšování životní úrovně sovětského obyvatelstva je bytová výstavba. V průběhu sedmiletky se má uskutečnit výstavba 650-660 mil,iónů m2 obytné plochy, tj.
asi 15 miLiónů bytů, což je asi 2,3krát více, než bylo
postaveno v minulých sedmi letech.
Je nutno si uvědomit, že růst výroby spotřebních
předmětů v SSSR se svými důsledky zásadně liší od
stejného procesu v kapitalistických zemích, kde plody zvyšování výroby shrabuje buržoasie, zatím co
v Sovětském svazu zvyšování Výroby slouží výlučně
uspokojování potřeb a zájmfl pracujících.
Sovětský svaz věnoval a věnuje od začátku své
existence mimořádnou péči rozvoji vědy a techniky.
V posledních letech dosáhl úspěchů, které jej v řadě
oborfi postavily do čela vědeckého světa. Od roku
1954 pracuje v SSSR první atomová elektrárna, v roce
1958 byla uvedena do provozu první část největší
atomové elektrárny na světě. Úspěšně byla zavedena
sériová výroba mezikontinentálních
balistických
střel. Vypuštěním umělých družic Země, Slunce a sovětskou kosmickou meziplanetární stanicí byla otevřena cesta do v'esmíru. Sovětská věda zkonstruovala
řadu elektronických počítacích strojil. Tyto úspěchy
potvrzují skutečnost, že sovětská vláda poskytuje
vědeckému bádání příznivé podmínky a značnou
podporu.
Sedmiletý plán rozvoje národního hospodářství
SSSR a úspěchy výstavby socialismu v SSSR odhalují
výmysly nepřátel v tom, že socialistická revoluce
, vede ke zhoubě civilizace. Ve skutE\čnosti však teprve
za socialismu začíná usilovný, skutečně masový postup vpřed ve všech oblastech společenského a osobního života, bouřlivý růst materiální výroby, vzestup
blahobytu pracujících a nevidaný rozkvět vědy a kultury.- Úspěchy SOVĚtského svazu a dalších socialistických zemí nejenom nikoho neohrožují, nýbrž jsou
zárukou zachování míru a bezpečnosti národů.
V podmínkách
mohutného
rozvoje národního
hospodářství Sovětského svazu byly vytv.ořeny také
předpokladY pro široký -rozvoj. sovětské geodézie
a kartografie a to již v samotných počátcích existence Sovětského svazu V. 1. Leninem dekretem
z 15.,3. 1919. Pro velkolepé a velkorýsě ,projekty
.socialistické výstavby bylo naléhavě třeba ,m<ij>O-

vých podkladfi. Sovětští geodeti a kartografové
úspěšně tyto gigantické úkoly zvládli. Vybudovali
pro geodézii a kartografU vysoké i odborné prumyslové školy. Vychovali tisíce geodetfi a kartografU. Vybudovali výrobu na geodetické stroje a
pomucky všeho druhu, včetně fotogrammetrických
strojů. Vybudovali potřebné rozsáhlé geodetické
základy a vyhotovili všechny druhy základních
a odvozených topografických
map. Vážíme si
tě:hto rozsáhlých prací a jsme vděčni sovětským
geodeti\m a kartografům
ja1kož i vědeckým a školským pracovníkum za pomoc, kterou ~ám poskytují. .
Uplynulá dopa vykazuje ~ebývalý rozvoj také
u nás. Vyvrcholení vyjádřil nejlépe XI. sjezd naší
Komunistické strany Československa, který kladně
zhodnotil předchozí budovatelské úsilí a vytyčil další
smělé úkoly - dovršit v historicky krátkém čase
výstavbu socialismu v naší vlasti. Jsme si vědomi,
že tato vítězná cesta mohla být u nás nastoupena
_jedině v důsledku osvobození naší vlasti Sovětským
svazem a na základě historických vítězství, kterých
pod vedením Komunistické strany Československa
dosáhla naše dělnická třída a pracující lid v letech/
1945 až 1948. Nesmírnou pomocí a trvalým zdrojem
poučení a síly byly pro nás zkušenosti Komunist!cKe slrany ::>uvelSKenosvazu a oratrsKá pomoc ::'0vétsKeho svazu.
Ukoly 1-o:6voJenašeho národního hospodářství,
kultury a véay stanovené druhym pětiletym plánem
jsou pl'ed dOKoncenull. Jak UKázaly výsledKY predChOZlch čtyř let, byly vsechny úkoly nejen splněny,
ale v cele raoě Odvétví přeKročeny. Bylo proto mo.zno
naší Komunistickou stranou CesKoslovenska přikro-'
čit k dalsím historicky, duležitým úkolům na úseku
organizace a řízení našeho národního hospodářství,
k pnpravám sestavení třetího pětiletého plánu a určit
výhledový plán rozvoje našeho nárooního hospodářství, kultury a vědy do roku 1975.
Třetí pětiletý plán na léta 1961-1!l65 předpokládá
další značný rozvoj našeho národního hospodářství.
Rychlým rozvojem chceme dále zvýšit význam průmyslu v ekonomice naší země a dosáhnout do roku
1!:J65ve srovnání s rokem 1957 růstu průmyslové
Výroby o 90-95 %. Současně bude nutné, aby se na
Slovensku zvýšila průmyslová výroba ve stejném
období více než dvojnásobně. Dokončením socialistické přestavby vesnice, posílením ekonomik~ jednotných zemědělských družstev a státních statku
vybudovat moderní, intenzivně hospodaří-cí socialistické zemědělství, vybavené výkonnou mechanizací
a používající v širokém rozsahu chemických prostředků. Takto dosáhnout do roku 1965 vzrůst zeměděls)ié Výroby zhruba o 40 % proti roku 1957. Ve
stejném období zvýšit objem stavebních prací o 70
až 80

%.

_

Další všestranný růst životní úrovněobyvatelstva
bude zajištěn zejména snižováním cen základních
životních potřeb obyvafelstva a zvyšováním reálných duchodů. Do ,roku 1965 se počítá se zvýšením
osobní spotřeby obyvatelstva zhruba o 45% ve srovnání s rokem 1957. Do roku 1970 bude v podstatě
vyřešen bytový problém. Nadále budou vytvářeny
podmínky pro další zkracování pracovní doby tak,
aby v roce 1965 bylo dosaženo 42hodinového týdne,
v roce 1970 3~hodinového a v.,roce ~975 dosaženo
30hodinového, pracovního týdne.
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důvodů jako u sídel ústavů je nutné, aby sídla střePlnění uvedených úkolů tvoří radostnou perspekdisek geodézie byla perspektivně zajišťována v místivu všech pracujících, jimž přináší soustavné zvytech sídel nových ONV. Soustředěním pracovníků do
šování životní úrovně. Velké množství zlepšovacích
větších celků bude zajištěna také daleko lepší organávrhů přináší zvyšování produktivity práce a dokanizace práce, lepší politický a odborářský život. Buzuje, co veliké tvůrčí schopnosti má náš pracující
lid.
de možno vytvářet specializaci pracovníků, zejména
na
vytváření jednoduchých zastavovacích plánů naV řadě opatření, jimiž se uvádějí v život směrnice
šich vesnic pro usměrňování občanské výstavby. PraXI. sjezdu KSČ, patří jedno z nejvýznamnějších míst,
covníci odvětví geodézie a kartografie mají pro tuto
nová územní orianizace. Nová opatření představují
práci
dobré 'odborné předpoklady.
v podstatě hluboký zásah jak do dalšího rozvoje výrobních sil a socialistických výrobních vztahů, tak
Geodézie v Československu byla v uplynulých 15
do způsobu života lidu a k dovršení kulturní revoluce.
letech plně zapojena na úkolech pro potřeby našeho
Bude podstatně rozšířena a prohloubena pravomoc
národního hospodářství a pro výstavbu socialismu.
národních výborů zejména v řízení celé řady odvětví
I když v průběhu jejich realizování byly ještě mnohé
na'šeho' národního hospodářství. Hlavní činnost nánedostatky, které výplývaly z počátku především
rodních výborů bude přenesen~ na okresy, jejichž
z malé politické úrovně technicko-inženýrských
káúzemní rozsah se podstatně zvětšuje. Bude podstatdrů a z nedostatečného technického vybavení, byly
ně zvýšena pravomoc jednotlivých komisí, které buzákladní úkoly vcelku splněny vždy včas a se ctí.
dou tvořeny ze dvou třetin volenými poslanci lidu
Před"evším se českoslovenští geodeti podíleli na
a z jedné třetiny jmenovanými členy. Velmi významúspěšném provedení osídlení pohraničí, kde praconým úkolem je postupné slučování jednotných zeměvali ruku v ruce s okresními rolnickými komisemi.
dělských družstev a obcí. Bude d6saženo větších
Byla úspěšně a včas provedena revize první pozem-'
administrativních
správních celků a v~roJ:mích zekové reformy a před stanoveným termínem dokonmědělských jédnotek. BJlde umožněno větší zapojení
čena nová pozemková reforma. Úspěšně se pracova uplatnění politicky vyspělých odborných pracovníci geodézie podíleli na doyršování výstavby socianíků jak u národních výborů, tak i v JZD.
lismu na vesnici prováděním hospodářskotechnicVeliké úkoly na všech úsecích národního hospokých úprav pozemků ve spolupráci s orgány KSČ,
dářství,kultury
a vědy vyžadují také v odvětví geonárodních výborů a projektovými ústavy ministerdézie a kartogre.fie plnění daleko, nÚočnějších a
stva zemědělství. Velký úkol uložil odvětví geodézie
rozsáhlejších úkolů. Nový společenský řád také vya kartografie X. sjezd Komunistické strany Českoslotváří pro to podmínky. Porovnáme-li úkoly odvětví
venska, kterým bylo založení jednotné evidence
geodézie a kartografie ve druhém a třetím pětiletém
půdy. Byl to nároč~ý úkol, který měl být ve velmi
plánu a činnost v tomto oboru za první buržoazní
krátké době proveden za souč{lsného bouř)ivého
republiky, vidíme veliké rozdíly.
růstu jednotných zemědělských družstev. Tato raPředevším vidíme podstatně vyšší společenský
dostná okolnost byla důvodem k tomu, že bylo nutno,
význam geodézie a kartografie v dnešním zřízení. Za i když dočasně, zakládání jednotné evidence půdy
první buržoazní republiky byl obor geodézie roztříšzastavit á pracovníky přesunout na vytváření protěn organizačně do několika resortů s hla.vní činjektů hospodářskotechnických
úprav pozemků.
ností údržby katastrálních map pro potřebu předeDnes, kdy inženýrsko-technické
kádry odvětví ~eovším daňovou a vlastnickou. Výroba nových map a
dézie a kartografie zaznamenaly podstatný politický
geodetických základů byla nepatrná a rozvoj foto"vzrůst, dokončí jistě i úkol založení jednotné evigrammetrlckých
prací téměř žádný. Kartografie
dence pudy úspěšně.
byla komerční záležitostí několika jednotlivců a fiPracovníky geodézie a kartografie čeká v souvisrem.Náš nový socialistický řád správně ohodnotí)
losti s novou územní organizací neméně závažný
společenský význam oboru geodézie a kartografie
úkol - provést sumarizaci kultur pozemkových
z hlediska jeho podílu na výstavhě národního hosploch nových obcí, okresů a krajů, aby tak nové
podářství a kultury, což se také projevilo i v organiorgány, které budou v červnu letošního roku zvolezaci. Máme samostatné odvětví geodézie a kartograny dovŠ€Jch stupňů národních výborů. měly k 1. čerfie s organizační výstav.bou ústavů jako samostatvenci, kdy se ujmou svých funkcí, již celkové přených hospodářských a plánujících výrobních jednohledy o územní rozloze nových správních jednotek.
tek. V organizaci bylo z dnešníha hlediska dosaženo
Věříme, že poUtiéM vyspělost našich soudruhů popředstihu, neboť v r. 1954 byla vytvořena organizace
vede k tomu, že nebude pracovníka, zejména na střeústavů, která se v zásadě kryje s novou územní orgadiscích geodézie v sídlech nových okresních národnizací státu. Sídla ústavů jsou z velké části v sídlech
ních výbQrů, který by se nezapojil do důľežité veřejnových krajských národních výborů. Ve zbývajíné práce v komisích národních výborů.
cích případech bude nutno perspektivně zajistit,
Praco~níky geodézie byly dále úspěšně prováaby sídla ústavů geodézie a kartografie se kryla se
děny
notářskotechnické
práce, v nichž však stále
sídlem KNV (kupř. v krajích severočeském, středopokulháváme za množstvím současných nároků veslovenském a východoslovenském).
Plnění úkolů'
odvětví geodézie a kartografie vyžaduje úzkou spo-..... řejnosti a je třeba další úsilí na tomto úsek]l zVýšit.
Také řada speciálních prací v oboru inženýrské
lupráci se všemi krajskými orgány a investory.
geodézle prováděná nejen pro potřebu investiční
Okresní měřická střediska - nově st ř e d i s k a
výstavby,
ale i pro potřeby našeho těžkého stroj.íg e o d é z i e ústavů geodézie kartografie - budou
reríství a pro potřeby celé řady jiných odvětví Je
přizpůsobena nové územní organizaci' tak, aby
velmi dobře llžívána i hodnocena.
jejich
počet
a územní
rozsah
byly shodné
. V uplynulých 15 letech byly našimi geodety ~rovás územními obvody nových
ONV. Ze stejných
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děny úspěšně i vlastní odborné práce na geodetických výrobků podle socialistické zásady - více, lépe
kých základech potřebných pro mapování území naa levněji.
šeho státu. Jak je dnes všeobecně známo, bylo dokonNeméně radosti1é jsou i perspektivy v investiční,
čeno zaměření čs. jednotné trigonometrické sítě až do
výstavbě provozních budov ústavů. Ve třetím pěti5, řádu. V současné době je úspěšně prováděna reletém plánu bude provedena nebo zahájena výstavba
vize trigonometrických botiů pro správné sestavení
provozních budov, téměř všech ústavů geodézie a
katalogů. Současně jsou úspěšně prováděny přípra kartografie .. V další 'pětiletce bude pak možno povy na vyrovnání trigonometrických
sítí. K zvládnutí
stupně přikročit k investiční výstavbě některých
tohoto úkolu bude použito moderních novodobých
provozoven středisek geodézie v s\dlech o~resních
počítacích strojů, které máme již k dispozici. Rov- národních výborů.
něž čs. jednotná nivelační síť I. a II. řádu byla úspěšPřes tyto dosažené úspěchy v uplynulých patnácti
ně dobudována. včetně jejího vyrovnání a v současné
letech nemohli bychom plnit závažné úkoly obsadobě jsou sestavovány katalogy ve stanovených lhůžené ve třetím pětiletém plánu av dalším rozvoji do
tách. Také na úseku budování čs. jednotné graviroku 1975, kdybychoI!1 za výsledky neviděli všechny
metrické sítě I. a II. řádu byly stanovené
úkoly
naše obětavé pracovníky. ,Tyto úspěchy byly v odúspěšně splněny. Bylo navíc se zdarem provedeno
větví geodézie a ké\[tografie dosaženy především žispojení základního bodu ČSR se základními body
vou prací. Aby lidsKá práce byla dále šetřena, I:fude
v Postupimi, Varšavě a Budapešti.
' velmi nutné věnovat ve větší míře úsilí používání
Na úseku topografického mapování bylo dosaženo
nové techniky. Naši vědečtí a výzkumní pracovníci
značných úspěchů, zejména použitím fotogramv poměrně krátké době vyřešili celou řadu výzkummetrické metody. Spoluprací československých fotoných"úkolů, z nichž pro potřebu výrobních úkolů je
grammetrů a topografů za úzké spolupráce geodetů,
to především automatický koordinátograf s. inž. dr.
bylo úspěšně - provedeno vyhotovení topografické
Války a úspěšné vyřešení použití děrnoštítkových
mapy 1 : 25 000 na celém území státu. Účinnou spostrojů pro výpočty v geodézii.
luprací československých
kartografů,
dělníků a
Bez účinnějšího zavádění nové techniky do výrobtechniků v reprodukyi býlo realizováno její vydání
ních prací v geodézii, fotogrammetrii,
topografii,
a vydání dalších odvozených topografických
map
gravimetrii, kartografii, reprodukci a tisku map~byměřítkách
1: 50 000,
1: 100 000,
1 :200 000,
chom nemohli plnit výhledový plán na postupné
1 : 500 000 a 1 : 1 000 000. Tím byl splněn veliký úkol,
zkracování pracqyní doby.
který má značný význam nejen pro naše národní
Má-li být zmenšena v odvětví geodézie a kartogra·
hospodářství, ale i pro obranu vlasti. Spoluprací
československých
geodetů, topografů,
fotdgramfie živá práce a plněny výhledově úkoly ve zkrácené
pracovní době bude třeba v další etapě zapojit da·
metrů, kartografů, reprodukčních dělníků a techrtileko širší počet pracovníků ódvětví do výzkumných
kfl se, úspěšně pokračuje ve vyhotovování topografických map v měřítku 1: 10 000. Jsou reálné předpoprací, a rozšířit kolektiv průkopníků zlepšovatelského hnutí. Věříme, že větší počet pracovníků v od,klady, že práce v terénu budou úspěšně dokončeny
větví geodézie a kartografie si bude doplňovat věv roce 1965. B.udou tak vytvořeny podmínky, aby
decké poznatky, neboť jedině spojením školy, vědy
naši kartografové a reprodukční dělníci a technici
a výrobní praxe bude možno vysoké a náročné výmohli dokončit vydání tohoto celostátního mapového díla v termínu daném vládou Československé re.
hledové úkoly úspěšně splnit.
publiky, a to v roce 1967.
Neméně významných úspěchů bylo dooaženo v odNeméně úspěšně jsou prováděny přípravy na hosměňovánl společenské práce v geodézii a kartogra-,
podářskotechnické
mapování v měřítku 1 : 2000, jefii. V roce 1959 byla zavedena přestavba platů prahož hlavní rozsah bude realizován ve čtvrté pětiletce
covníků v polygrafii a tisku map. V roce 1960 je zav souladu s požadavky perspektivního rozvoje naváděna platová přestavba platů pracovníků v geodéšeho národního hospodářství.
zii a kartografii .. Touto platovou přestavbou byli
pracovníci odvětví geodézie a kartografie zrovnoTaké na úseku kartografie, nejmladším výrobním
úseku našeho odvětví, které vzniklo teprve v roce
právněni s pracovníky jiných technických odvětví.
Zavádění platpvé přestavby !Dá veliký význam v tom,
1955, jsou úspěšně plněny stanovené úkoly. Zatím co
že účinně podporuje snahu pracovníků o zvyšování
dříve tento obor byl typickou záležitosti soukromokvalifikace v rámci studia pro pracující zejména při
kapitalistických podnikatelů, čerpajících z celostátních mapových děl své osobní zisky, dnes široký
našich odborných průmyslových školách.
kolektiv kartografů za úzké spolupráce reprodukčCesta k socialismu umožnila dosáhnout vyššího
ních dělníkfr a techniků převedl kartografickou výspolečenskéhO významu také v odvětví geodézia a
robu do služeb socialistické společnosti. Z nejmasokartografie. Tomuto odvětví byl Ústřední radou odvější potřeby kartografických
výrobků byl bohatě
borů přiznán symbol cti' a slávy v soCialistickém
rdzšířen sortiment školních mapových pomůcek, a to
soutěžení - "Rudý prapor Ústřední správy geodézie
jak školních atlasů všeho druhu, tak I nástěnných
a kartografie a ústředního výboru Odborového svamap. Také pro potřebu široké veřejnosti, turistiku a
zu zaměstnanců místního hospodářství".
Jako prvý
sport i pro ostatní potřeby našehO politického a kulústav získal tuto čestnou trofej za úspěšnou práci
turního života jsou vydávány nejrůznější druhy map
ve IV. čtvrtletí 1959 - Oblastní ústav geodézie a
a kartografických
výrobků. Mezi úspěšné výrobky
kartografie v Českých Budějovicích.
•
v poslední době lze ř~dit výropu plastických map
S takovými perspektivami
do komunistické bua map astronomických,
které byly s uspokojením
doucnosti je i patnáctiletá bilance našeho odvětví
přijaty i v zahraničí. \Je však třeba zavádět účinněji
radostná. Patří za ni dík všem těm pracovníkům,
novou techniku a stále zvyšovat kvalitu kartografickteří se o společný náš úspěch přičinili.

v
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Šest let zeměměřické fakulty ČVUT v Praze
Dne 1. září 1953 bylo dřívělší oddělení zeměměřického
inženýrství
při fakultě
inženýrského
stavitelství
Českého
vysokého učení technického
v Praze vyčleněno
z této fakUlty a v rámd ČVUT byla zřízena samostatná země·
měřická fakulta.
Po šesti letech slučuje se 1. 9.. 1959 tato fakulta
opět se stavební fakultou,
obě se po roce ješti'
spalí s dnešní fakultou' architektury
a pozemníhQ stavitelsWí,
lakož i stavební složkou na fakultě
ekonomického
inženýrství
a na vysoké školé železniční ve velikou fakulru
architektury,
stavebního
f1 zeměměřického
inženrlrství.
Slučování se děle v·rámci
obecného tvof'ení větších celků nelen na vysokých školách ale i /J liných, úsecích života.
Na .školách se redukuje
přílišná
specialisace
a uplatňlljese
širší zaměření absolventil.
Na žádost redakce GaKO
sestavil autor statistický
přehled některých
úda;ů a věCi personální za dobu samosta,tné fakulty,
které mohou naši
geodetickou
veřejn'ost zalímat .

••

1957 ve věku 76 let), prof. Ryšavý [k 1. 2. 1958 ve věku
O r g a n i z ac e s t u dia.
Již v pn\ním roce 1953/54
75 let), doc. Ka~par [1958 do Geofyzikál'ního ústavu
bylo plně vyhověno požadavkům pr,axe a studium' orgaČSAV), odb. as. inž. Cach [1958 do Hydroproj.ektu), inž.
nizováno ve třech specialisacích:
geodetické, hospodář,
Jiřinec [1958 do Státního ústavu pro reKonstrukci pasko-technických úprav pozemků [HTÚP) a kartografické
mátek), inž. Mikšovská,[do OÚGK Praha), as. inž. Plachí'
Rovněž óyl otevřen I. ročník dálkového studia [jen pro
[na neplacenou dovolenou k nabytí praxe). As. inž. Margeodetickou specializaci).
Příslušné učební plány a jiné
tinek v době 1955-58
přešel na řádnou aspiranturu
podrobnosti byly publikovány v 2. čísle ročníku 1955 toPo jejím absolvování byl ustanoven odborným asistentem.
hoto časopisu.
"Na fakultu přišli [do 31. 8. 1959): absolvent studia
Ve den í š k o I y. Děkanem fakulty byl po celou dobu
Radouch (1955), Z pracovišť přišli jako docenti: inž. dr.
prof. Bohm, proděkanem pro pedagogickou činnost prof.
Krumphanzl [od 1. 1. 1958 z Výzkumného ústavu geode
Potužák i 53/54), prof. Klobouček [54/58), prof. Potužák
tického, topografického a kartografického
v Praze), inž
[58/59); proděkanem pro vědeckou činnost doc. Kašpar
Pokora [od 1. 2. 1958 z Agroprojektu Brno). Jako asistent·
[54/57), doc. Krumphanzl [57/59). Tajemníkem fakulty
inž. Vencovský [z VŠB Ostrava 1954). Jako odborný asisbyla celou dobu M. ~ákovská.
/
tent: dr. Harvalik [z ÚSGK 1954), inž. Svoboda [z AgroPoradním sborem děkana byla fakultní vědecká rada,
proj.ektu Praha, 1955), z Oblastního ústavu geodézle a
kterou tvořili akademičtí funkcionáři, vedoucí kateder,
kartografi,e Praha v r. 1958; inž. Klima, inž. Ingeduld, inž.
zástupce učitelů a zástupci poraxe. Členové učitelé: prof.
Kadlec, inž. Kohl, inž, Puklová, inž, Tlustý, z Geodetic ..
Bohm, Buchar, Fiala (do II. 1959), doc. Kašpar [do II.
1958), prof. Klobouč,ek [do 1958), -doc. Krumpbanzl [od
kého a topografického
ústavu v Pra2ie: inž. Kolenatý
(1958), inž. Růžek (1959), z mill~sterstva zemědělství
1958), prof.. Pleskot, doc. Pokora (od 1958) ,prof. Potuinž. ~teiner (1958). As. inž. Vencovský byl v r. 1958 přežák, akad. Ryšavý [do II. 1959). Zástupci praxe: dr. Brož
řazen jako vědecký pracovník do astronomické
obser[ředitel Výzkumného ústavu geodetického,
topograficvatoře.
kého a kartografickéh{) v Praze), inž, Kord [náměste k
ministra zemědělství),
inž. Průša
[předseda
Ústřední
V r. 1958 byl převeden obor vyšší g,eodézie do katedry
správy geodézie a kartografie), dr. Wittinger: [Geod,etický
kartografie a v posledním roce byl stav učitelů v odbora topografický ústav v Praze, do 1958), inž. Volfík [ř,ených katedrách timtq:
ditel Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Praze
Katedra geodézie: doc. K rum p han z I, odb. as. Hauf,
od 1959).
'
Ingeduld, ,Jeřábek, Kadlec, Klima, Kohl, Malý, Petráš,
K a t e d r y a u čit e 1 é. Během prvního roku byly orPuklová, Streibl - celkem 11 učitelů.
ganizovány čtyři odborné katedry s těmito učiteli [ve- .
Katedra mapování a HTÚP: prof. Pot už á k, Kloboudoucí učitel je v)fznačen proloženě):
'\
ček, Štafl, doc. Pokora, .odb. as. Karda, Pod horský, Růžek,
Svoboda,Šmidrkal,
Šteiner, Tlustý - celkem 11 učitelů.
Katedra geodézie [prof. R y š a v ý, doc. Kašpar, odb.
'Kat·edra astronomie
a geofysiky:
prof. B uch a r
as. Cach, Petráš, Hauf, as. Streibl, Plachý).
'
odb. as. Holub, Kabeláč - celkem 3 učitelé. Dále věd.
Katedra vyšší geodézi'e, astronomie a geofyziky [prof.'
prac. inž. Vencovský a ~echnik Pecka.
B uch a r, Fiala, odb. as. Holub, as. Hojovec, Kabeláč,
Katedra kartografie
a vyšší geodézie: prof. B či h m,
Malý, Minaříková). Ke kat,edře byla přidružena astrodoc. Kovařík, odb. as. Harvalik, Hojovec, Kolenatý, Kraus
Hornická observatoř se samostatnou systemizací vědeckých sil.
Martinek, Radouch - celkem 8 učitelů.
Katedra mapování a HTÚP [prof. Pot už á. k, Štafl
V b~hu jsou konkursy na obsazení místa profesora
geodézie, profesora vyšší geodézie, docenta geodézie, dodoc. Klobouč.ek, odb.as.
K'arda, Jeřábek, as.' Jiřinec
centa kartografie a docenta zeměpisu.
Šmidrkal, Podhorský). V rámci katedry byl organizován
ústav fotogrammetrie
[ved. prof. Klobouček).
.,
S tu den t i: Do 1. ročníku dálkového studia bylo při
Katedra kartografie
[prof. B op. m, odb. as. Kovařík,
jato v r. 1964 15 studep.tú, v r. 1956.11 studentů a v r.
1959 26 studentů. Počty studentů řádných a dálkových
as. Kraus, Martinf3k). Ke katedře přísluší kartoreprobyly od šk. r. 1953/54 do 59/60 na počátku šk. roku:
dukční laboratoř (ved. inž. Kraus).
300, 310 + 15, 306 + 12, 353 + 23, 329 + 20, 366 + 20, 390 + 46
• Celkem bylo v odborných katedrách na počátku faV r. 1958/59 studovalo 11 cizinců [5 Albánců, 4 Korejci,
kulty 26 učit,elů, z toho 6 profesorů, 2 docenti, 7 odb.
1 Syřan, 1 Řek).
asistentů, 11 ..asisténtů. K fakultě byla brzy přiřazena
katedra matematiky
[vedoucí prof. Pleskot) a učit<elé
L a bor a t oř e. Od r. 1953-59 byla nově a úplně vyspolečenských věd nebo. jazyků. Ke konci měla fakulta
budována kartoreprodukční
laboratoř,
i;loplněna astro48 učitelů [6 profesorů, 5 docentů, 33 odborných asistennomická observatoř,
založen kartografický
kabinet a
tů, 3 asistenty, 1 lektora), z toho na uvedených čtyřech
sbírka map, založena fakultní knihovna. Značně pokroo,dborný..ch katedráCh bylo 33 učitelů (5 profesorů, 3 dGčila laboratoř fotogrammetrická
získáním prostoru a přícenti, 25 odborných asistentů),
strojů [zejména stereoautografu).
Pro prostorovou tíseň
Při zřízení tří specializací byli k posílení učitelských
• nedošlo k vybudováni geodeticko-optické laboratoře, ktekádrll vyžádáni dr. Harvalik [od ÚSGK], inž. Svoboda
~á by měla i výzkumný charakter.
[od Agroprojektu Praha) a externím učitelem pro HTÚP
A s p i ran t i a k a n d i dat u ry věd.' R. 1952 byl
se stal řed. Agroprojektu v Brně inž. Pokora.
pos!'edním, kdy se dosahovaly doktoráty věd podle sta
rých ustanovení. Zavedeny byly vědecké aspirantury řádZměny
ve·stavech
učitelů
v odborných
né (stipendijní, s přerušením zaměstnání) a externí (bez'
k a t e d r á ch 1953-59
přerušení zaměstnání).' Kandidaturu bylo možno získat
i bez aspirantury
po splnění aspirantských
zkoúšek a
Z učitelů byli jmenováni: doc. Kl090uček profesorem
obhájení disertační práce.
(1954), odb. as. Kovařík docentem (1959). Všichni asisŘá dní a s p i ran ti: 1. Inž. A. Suchánek [1951-54.
tenti odborných kateder byli jmenováni odbornými asisobor geodézie - polygonometrie, školiter prof. Potužák)
tenty. Z fakulty odešU: prof. Fiala (pensionován k 31. 8
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2. Inž. B. Delong (1952-55, vYššÍ geodézie - elektrooptické1dálkoměry,
prof. Fiala], 3.lnž. L: Tr1iger (1953
až 1956, vyšší geodézie - přesná nivelace, prof. Bohm),
4. Inž. M. Martinek (1955-58, kartografi,e - statistické
metody, prof. BohmJ.
Externí
aspiranti:
1. odb. as. Holub (od 1955
gravimetrie, prof. BucharJ, 2. adb. as. Streibl [od 1957.
geodézie - dálkoměrné přístroje, prof. Potužák), 3. Inž
Skládal [GTÚ, od 1(l58, fotogrammetrie, prof. Klobouček J.
v červnu 1959 byli přijati další: 4. Inž. Maršik [;;TÚ,
fotogrammetrie, prof. KloboučekJ, 5. odb. as. Kohl [HTÚP
prof. Potužák).
'Obhaj,oby

kandidát:kýCh
prací

disertačních

1. Inž. At Suchánek (SVŠT Bratislava, býv. aspirant
ZF], 24. 6. 1955, dis. práoe "Štúdium vhodnosti úhlomerných strojov pre paralaktickú
polygonometriu a použitie tejto pre špeciálne úkoly v topografii".
2. Inž. J. Karda [odb. as.],,9.1~.'1955,
dis. práce "Paralaktická polygonometrie
se zúkladnovou latí".
"
3. Inž. B. Delong [VÚGTK - býv. aspirant ZF], 23.6
1956, dis. práce "Použití elektronkového
měření délek
v geodézii".
4. Inž. dr. L. HradHek [odb. as. KU), 15. 2. 1957,. dis
práce "Vyrovnání trigonometricky zaměřených výškových
sW" [Pozn.: s uvážením tížnicových odchylekJ.
5. Inž. L.Tr1iger (GTÚ, býv. aspirap.t ZF], 15. 3. 1957,
dis. práce "Rozbor základní nivelační sítě ČSR na základě teorie chyb".
6, Inž. M. Marlinek [odb. as.), 1,5. 5. 1959, dis. práce
"Statistické
zpracování
a vyjádření
kartografických
j,evů".
'
7. Inž. M. Pick [Geofysikální ústav ČSAV], 15. 5. 1959
dis. práce "Transformace
čs. jednotné katastrální
sítě
s elipsoidu Besselova do systému 1942 na elipsoi(}' Krasovského".
8. I11Ž. M. Burša [Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický],
13. 6. 1959, dis. práce "Odvození rozměrů zem. elipsoidu z evropských astronomickogeodetických sítí".
Ha bil i t a c e (k jmenování docentemJ:
~
1. Odb. as. inž. dr. Jaroslav Kovařík, obm kartografie,
23. 6. 1958, hab. práce "Základní studie o přesnosti
kartometricky
vyšetřených veličin".
2. Odb. as. dr. Čeněk Harvalík, obor geografické kartogra lie, 23. 5. 1959, hab. práce "Některé otázky vyho
tavení plastických JIlap a jejich geografického
ob7
sahu".
3. Věd. prac. inž. dr. O. Válka (VÚGTK), obor geodézie,
13. 6. 1959, hab. práce "Technické výpočty na děrné
štítky Aritma".
D o k t o I' á t y. Titul doktora věd obdrželi bez obha
joby v r. 1956: prof. Bohm, čl,en-kor. Buchar, Fiala, Po
tužák, akad. Ryšavý. Disertační doktorské práce nebyly
v r. 1953-59 žádné předloženy.
Věd e c k é p I' á c e a v Ý z ku m. NejVětších úspěchů
bylo dosaženo v oboru astronomie, kde byl konstruován
nový' typ přístroje
cirkumzenitál,
vypočt,eno zploštění
Země z pohybu ,družic a prováděno měř,enI v rámci Mezinárodního g.eofyzikálního roku [prof. BucharJ.
Na katedř,e geodézie byly prováděny zkoušky theodolitů nových typů (Plachý], konstrukoe niv.elačního stroje
(Hauf], studovány přístroje dálkoměrné
(StveiblJ i pro
důlní měřictví
(Petráš),
měření
deformací
přehrad
[CachJ.
Na katedře mapování a HTÚP bylo řešeno použití paralaktické polygonometrie
[Suchánek, Karda], měření deformaCe staveb [Karda], nové kartirovací přístroje [Podhorský], formát: a obsah map velkých měřítek, kritika
dopustných odchylek [Potužák], použití fotogrammetrje~
pro HTÚP[Klobouč,ek J a v inženýrské geodézii [Jeřábek,
Smidrkal), plánování cest [Pokora] a krajinné plánování
při HTúP (Svobodal. •
V oboru vyšší geodézie a matematické kartografie byla
řešena otázka transformace
trig. sítě na jiný elipsoid
(Fiala" Bohm, Hojov'ec) nebo' i do jiné
trianglllace
(B5hm). Vyřešena byla zkreslení při obecném zobraz,ellí
(Kašpar). konformní koule pro celý zemský elipsoid
[B5hm], řešení geodetiCkých úloh na elipsoiduKrasovského fMartinek).

V oboru· vyrovll,~vacího počtu a teori,e chyb byly stu
dovánYIlejnovější
pokroky v matematické
statistice II
možnost jejich uplatnění pro odhady přesnosti, intervalové odhády, stanovení nejvyšších dopustných chyb či
kritéria systematických chyb [Bohm). Dále bylo řešeno
užití aproximace funkcí a korelačního počtu při zpracováni geodetických měření nebo kartografickéhO
materiálu (Radouch, Martinek).
V obOl'u kartografie
byla studována přesnost kartumetrie, otázka generalisace
[Kovařík), plastické map\'
[Harvalík], konstruován reprodukční dilatátor [Kraus} a
řešena otázka statistického zpracování a' vyjádření ,kartografického materiálu (Martinek).
Fakulta uspořádala
dvě vědecké
konference
[1955,
1957], kde učitelé přednesli široké technick~ veřejnosti
37 referátů o svýCh pracích. Většina byla otištěna ve
dvou sbornících fakulty (1955 a 1959).
Významná byla mezinárodní
geodetická
konference
kt,erou uspořádala fakulta v rámci 250. výročí Če:::ké!lo
vysokého uč,ení technického v květnu 1957. 2účastnilo
se jí mimo domácí hosty 55 geodettl zahraničních z osmi
zemí. Podrobný průběh a náplň konfereneoe byl publikován v tQfflto časopise, roč. 1957, str. 175.
P u b 1i k a ční čin n o s t. V období 1953-59 byl! vy
dány tištěné učebnice:
Blahák: Akustické a radiové zaměřování 'J geodesii [SNTL
1955}.
Fiala: Matema Ucká kartografie
[ČSAV 1955J.
Krumphanzl: Inženýrská' geodézie [SNTL 1959].
Potužák: Praktická geometrie (ČSAV 1954).
Ryšavý: Geodesie (4. vyd. SNTL 1955).
Učebnioe matematické ,kartografi.e
proL, Fialy !:lyh
vydána také v německém jazyce v NDR v r. 1957.
Skripta:
Blahák: Užitá kartografie
[1955].
B5hm: Úvod do vyšší geudesie (1955).
Přesná nivelace (1955).
Vyrovnávací počet I. a II. (~958, 1959J.
Boguszak: Topografické mapování [1955 J.
Delong: Základy elektronických metod v geodesii [1957J
Harvalí1c Zeměpis fysický [1955].
Klobouček: Fotogrammetrie
I [1954 J..
Korotkov: Ruština [1955).
Kovařík:' Úvod do kartometrie
[1955].
Kraus: Návody kartoreprodukce
(1958).
M:rumphanzl: Speciální geodesie (1955].
Petráš,: Měření podzemních prostor (Hl-58).
Pokora: ~rovádění a projektování
pozemkových úprav
(1958) .
Organizace
zemědělských
soCialistických
'závodÍ!
(1959).
Potužák: Vedení map a evidence pildy (1959).
Pudr: Dějiny geodesie a kartografie
[1959 J.
Štaf1: Územní plánování - část normativní [;L953J.
Hraniční operá ty (J954].
Veřejné knihy (1954J.
NelOOvitosti (1955).
Učitelé zeměměřické fakulty publikovali v době její
existence 1ť7 původních článků v odborných časopisech
(nečítaje množství recensí a drobných zpráv). Největší
poč,et těchto článků obsahuje Geodetický a kartografický
obzor, dva fakultní sborníky a Ka.rtografický přehled.
Z uvedeného počtu bylo 6 ,prací otištěno v,e světovém
jazyce v časopise ČSAV"Studia geophyslca et geodetica"
zasílaném do zahraničí (Bohm, Buchar 2, Hojovec, Kašpar, Ryšavý J a 14 prací bylo přímo otištěno v zahraničních časopisech (B5hm 5, Buchar 5, Delong, Hojovec,
Klobouček, P,etráš).
Sty k s t>'r a x í a věd e c kým i ú s ta II y byl na
fakultě po celou dobu živý. DiHežité funkoe v I. sekci
ČSAV zastávali akad. Ryšavý [předseda
geod.-geofys.
komise) a člen-kol'. Buchar (místopředseda
I. sekce, člen
vědecké rady' astronomického
ústavu, astronomické komise, astronautické
komise a také předseda 6. komise
Mezinárodní astronomické unie]. Všichni profesoři a doc.
Kašpar byli členy geodetické skupiny, geod.-geofys. ko- '
mise (prof. B5hm jako předseda). Prof. Potužák je od
r. ' 1954' poslancem NS. Členy vědeckoctechnjcké
rady
ÚSGK jsou prof, Bohm [předseda],
Buchar, Harvalík,
Krumphanzl. členpvé vědecké rady Výzkumného ústavu
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geodetického, topografického a kartografického
v Praze'
prof. Klobouček, prof. Potužák. 'Kartogrllfická redakce:
doc. Kovařík, Harvalík. Redakce GaKO: prof. Bohm, Fiala
doc. Krumphanzl. Doc.Po)wra je členem technické rady
typizačního ústavu a členem komise pro ekonomiku přI
ČSAZV.
Starší učitelé fakulty vyhotovili velký počet lektor'
skýcl1. posudků k odborným článkům pro různé redakce
a oponehtských posudků k výzkumným zprávám VÚQT:':
aj. Mladší učitelé - pokud jim chybi\la v dostatečné
míI\e - se snažili seznámit se s výrobní praxí. Až na
as. Plachého tak činili bez přerušení zaměstnání. \Telmi
rozvinuta byla spolupráce katedry kartografi,e s kartu·
reprodukčním
ústavem, kde učitelé se přímo podíleli
na koncepci map v rámci nabytí praxe (bez honorování)
Dál'e značnou měrou spolupracovala
katedra geodézie
s n. p. Meopta. Tato katedra i katedra mapování pro
vedla i menší měřické práce v terénu pro potřebu ně
kterých závodů.
Diplomní úkoly absolventů byly většinou zaměř-eny tak,
aby výsledek mohla praxe převzít.
Vynikající členove praxe jsou externími členy kateder,
. externími učiteli, nebo čl,eny' vědecké rady. Velká účast
praktiků byla vždy při obhajobách diplomních prací.
Dobré výsledky přinesla družba fakulty s OÚGK v Praze
- zejména při zabezpečení učitelských kádrů.
Fakulta se snažila přinést pomoc praxi organisací od
borných seminářů. NeJúspěšnější byl první "Geodetickv
seminiíř" [březoen 1958) se 400 účastníky' a 6 zahranii
ními hosty [viz GaKD 1958, str. 100), kde byly předneseny a p1'edvedeny
novinky v geodetických přístro'
jích a metodách. Následoval seminář projektování terén·
ních úprav [leden 1959) se 145 účastníky
[viz GaKO
1957, str. 79) a seminář mapování a HTÚP [září 1959) se
130 účastníky a 5 zahraničními hosty. Mimo to učitelé
přednesli větší pooet přednášek nebo referátů v různýcb
institucích anebo na celostátních geodetických sjezdech;
_nejnověji na půdě VTS.
Sty k s e z a.h

l'

a nič ním

i g e ode ty a i n s t i t u

c e m i se velmi rozvinul právě od osamostatnění
fa
kulty. Před tím a v prvních letech se omezoval na korespondenci a výměnu literatury.
Počínaje r. 1956 byl;·
organizovány meZinárodní geodetické konference [Drážďany, Budapešť, Praha; Drážďany, Krakov), kterých se
zúčastnili učitelé fakulty. Na těchto konferencích bylv
tříbeny názory a navázány prospěšné osobní kontakty.
Po konferencích následovaly výměnné [b~zdevisové) zá·
jezdy jednotlivců i skupin učitelů a studentů. '
V rámci kulturních dohod navštívili fakultu na delší
dobu tito zahraničnígeodeti:
1953 prof. Banachiewicz [Polsko, 1 týden) s referátem
na katedře vyš. geodézie a astronomie.
1953 prof. Christov [Bulharsko, 1 týden), který PTo'
slovil přednášky z obol1u matematické kartografie a vyšši
. geodézie;
1954 prof. Junlkov [SSSR, 6, měs.), se 6 referáty na
katedře! V. G. a Astr.
1956 p:of. Milaszovsky [Maďarsko, 2 týdny),
lil58 prof. Sandig [NDR, 1 týden) studoval přístroje
na astron. observatoři.
"
1958 prof Provorov [SSSR, Novosiblrsk, 3 týdny), který uspořádal přednášky z oboru inž. geodézle.
1959 Inž. Kamiňská [asist., Varšava, 2 týdny).
V r. 1956 byl ,hostem fakulty prof. Durněv [Moskva,
MIlGAIK) po čtyři dny. Uspořádal přednášky z oboru
triangulace.
V květnu 1957 byl
po celý týden hosty
fakulty větší počet zahraničních geodetů [viz GaKO 1957,
str. 175). Častými hosty fakulty při projíždění Prahou
nebo při pobytu v Praze byli prof. Izotov [MIIGAiK Moskva), prof. Peschel (TH Dresden) a prof. Tárczy-Hornoch
[technika a geofyslkální ústav Sopron).
Kratší návštěvu na fakultě vykonali nebo se zúčastnili
seminářů geodeti z těchto zemí [bez nároku na úplnost):
Bulharsko, 1955: Bonev, Ganev, 1959: Jončev, Peevski,
P\ltkov, Venedikov;
.
JugosMv1e: Cuček [1956, 57, 58], Marko [57), Janlwvič
[57);
Maďarsko: Feldtlss (56), Miiller (56), Szadetzky [57),
Horwath [58), Biró [59), CzucZor (59);

NDR: Buschmann [55), Kroltzsk (55), Lueckert [55),
Kirschner [55), Buchholtz [56], Grodel [57], Tópfer
[57], zm [59), Pillewitzer [59, se studenty);
Polsko: Zonn [54), Rybka [56), Lazzarlni (57), Kowalczyk [57), Odlanickl [57], Gomoliszewskl [57), Ponikowski (57-.),Lešniok (58), Czechowlcz (58), Sztompke (58),
Platek [59, se studenty], Skl!pskl [59);
Rumunsko: Oprescu [56);
SSSR: Kukarkin (54), Mustel [54), Gamburcev [54), lzotov (dvakrát 56), Sudakov [56), Bulanov (56)~ Sčegolev (59);. Brajt [59).
Užší spolupráci rozvinula zeměměřleká fakulta sě ze·
měměřlckým oddělením na TH Dresden, která byla později oficiálně dokumentována při uzavření družby mezi
technikami v Praze a Qrážďanech v roce 1959. Výsledkem
družby byly mimo jiné od roku 1956 I četnější zájezdy
učitelů a studentů fal.\:ulty do NDR než do ostatních zemí.
V letech 1953-1959 byly absolvovány tyto cesty do zahraničí s celkovým počtem referátů všech příslušníků
fakulty:
1953 Kon,gres FIG - Paříž (Potužák),
- Varšava [Buchar).

Koperníkovy oslavy

1954 Astronomický kongres - Leningrad [Buchar - dva
referáty). Chronografický kongres - Paříž (Buchar referát), Komise pro MGR - Řím [Bohm], Kurs optického měření délek - Jena [Hauf).
1956 Polytechnická
konference
Drážďany
(Bohm,
Hauf, Klobouček celkem dva referáty),
Jubilejní
sjezd geodetů' - Vídeň (Buchar - referát), Mezinárodní geodetická konference akademie věd - Budapest (Bohm, Kašpar - čtyři referáty), Kurs měř. vzdáleností - Mnlchov [Strelbl J. Mimo to odb. as. Holub
prováděl dva měsíce v Potsdamu kyvadlová měření pro
GTÚ a prof. Bohm vykonal studijní prázdninovou cestu
v NDR na' vlastní náklad.
1957: Uskutečněny byly jednotýdenní studijní cesty učitelů: Maďarsko [Hauf, Holub), Polsko (Kraus, Radouch,
Petráš - čtyři týdny) a výměnný týdenní zájezd 15
učltelí'l a 12 studentů do NDR. Dále: Kurs elektrooptického měření délek - Mnlchov [Hauf).
1958: Konference Mezinárodni
unle astronomické
Moskva [Buchar - referát),
Konference o MGR Moskva [Buchar - referát), Polytechnická konference - Drážďany (Bohm, Buchar, Klobouček - dva referáty). Studijní cesty: Bulharsko [Bohm, tři týdny čtyři přednášky),
NDR [Kra us, jeden týden), Polsko
[Harvalík, jeden týden), Tlustý [dva týdny s účastí na
geodetické konferenci ve Gdansku).
1959: Sýmposlum geodetických výpočtů"": Krakov (Bohm
- referát),
Polytechnická
konference v Drážďanecp.
[Bobm, Harvalík - referát. Konáno v rámci uzavření
družby ČVUT ,Praha a TH Dr~sden). Týdenní studijní'
cesty: NDR [Hojovec, Kraus + 12 studentů),
Polsko
[Kraus, Martinek, Radouch, Podhorský + 10 studentů).
Koncem roku 1959 a počátkem 1960 se uskutečnily
cesty plánované již v. roce 1958 a 1959: přednášková
cesta do SSSR [Bohm, dva týdny - čtyři přednášky),
studijní cesta do SSSR [Kovařík - tři týdny).
'Během šesti let samostatné zeměměřické fakulty odešlo do života 331 absolventů [přitom v roce 1955 neodešli
alísolventi následkem prodloužení studia z 8 na 9 semestrů). Počty studentů vzrostly, byly vytvořeny učebm
plány a osnovy pro 10semestrové studium a tři specializace. Budovány byly laboratoře
a sbírky, vychovány
zkušené učitelské i vědecké kádry a rozvinuta vědecká
a výzkumná činnost. Byly tak vytvořeny trvalé kulturní
hodnoty, které se budou příznivě uplatňovat v každé
příští organizačn1 formě, do jaké bude zasazeno zeměměřlcké studium. V posledním roce byla provedena také
revoluční přestavba studia. Bude znamenat větší sblížení
školy s výrobou, určité sblížení~studla se studiem stayebním, omezení úzkých specializací částečným návratem
k širšímu vzdělání. Tyto změny jsou ve stavu projednávání a budou postupně uskutečňovány počínaje' prvním
ročníkem ve školním roce 1960/61. Nepochybně bude naše
veřejnost o nich brzy Informována.
Lektoroval:
doc. inž. dr.
FIS - CVUT v Praze.
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Optimální způsob výpočtu a vytyčc;>vánípřechodnice
železničního oblouku
Inž.

František

Hromádka,

kand.

tech; věd, katedra silničních

staveb VUT,

Brno

Vytyčení přechodnice metodou pravoúhlých souřadnic. Zjednodušený výpočet pořadnic přechodnice.
ce metorjou polární.' Zjednodušený výpočet polárních souřadnic přechodnice.

Ks
~řechodnice je křivka o křivosti plynule vzrůstající,
která zprostředkuje směrový přechod z přímky do kruhového oblouku. V dotykovém. bodu má mít přechodnice společnou tečnu a stejnou křivost s přilehlou. částí
kruhovéh9 oblouku. U ČSD se používá přechodnice ve
tvaru kubické paraboly. Její rovnice je
(1)

Přechodnici je možno buďto vytyčovat v pravoúhlých
souřadnicích od tečny jako osy x,nebo pomocíepolárních
souřadnic. V obou případech je výpočet souřadnic přechodnic zdlouhavý, jelikož se musí pro každou přechodnici zvlášť provést. Je proto nutno tento výpočet
provádět již v kanceláři, odděleně od terénních vytyčovacích prací. Tí;n se celá práce prodluŽuje a stává se nehospodárnou. Ukolem tohoto článku je všechny výpočetní práce u p,řechodnice tak. zjednodušit, aby se
mohly provádět přímo v terénu a spojit tak účelně
s pracemi vytyčovacími.
2. Vytyčení přeehodnice
metodou pravoúhlých
souřadnic
Při této m~todě theodolit dostředíme nad bodem ZP
a zacílíme směrem na průsečík tečen O (obr. I). V tomto

m
128-

Při dělení přechodnice na šest čál:ltídostáváme
Yl = Ks'
Y4 = 64 Ks .
Y.

=

8 K.

Y5

=

125 K.

Ys

=

4 m

m

Ya

x"
y= Y6rl

=

Vytyčení přech,odni"

= 2

kde Ks je konstanta při dělení přechodnice na šest částí
m
K. == 54
(5)
Při dělení přechodnice na osm částí mají pořadnice
přechodnice tuto hodnotu
Y. = 125 Ks
Yl = Ks

Y. = 8 Ks
Ya
Y4

=

27 Ks

Ys = 216 Ks
Y7

=

343

Ys

=

4 m

m

= '2-

~s

Výše uvedený výpočet pořadnic přechodnice je celkem
jednoduchý, takže se dá provádět přímo v terénu při
vytyčovacích
pracích. Tím dosáhneme podstatného
zhospodárnění práce .•
3. Vytyčení

přechodnice

metodou

polární

Stísněné poměry na železničním tělese (násep, zářez,
viadukty apod.) vedou k tomu, že se při vytyčování přechodnice stále více přechází od metod pravoúhlých souřadnic k metodám souřadnic polárních. V dalším uvádím
několik nejúčelnějších polárních metod.
3.1 Polární

Obr.

1.

Vytyčení

přMhodnice
souřadnic

metodou

pravoúhlých

=

8 Ks

Ys

=

216 Ks

Y4

=

4 m

m

Y.

=2

použití
nezkrácených
postupů

U kruhového oblouku postupujeme ph polárním vytyčování po obvodě o stálou délku s, přičemž připočítáváme stále týž obvoaový úhel. Poněkud jinak se provádí
vytyčení přechodnice polárními souřadnicemi. Zde totiž, .
podobně jako na celé přechodnici, nesmíme zanedbat
skutečnou délku přechodnice po křivce lo oproti délce
přechodnice v tečně l, nesmíme též zanedbat délku přecliodnicového dílu doi oprQti di mezi jednotlivými po-

směru vytyčíme paty kolmic jednotlivých podrobných
bódů. Kolmice, pak stačí vytyčit zrcátkem. Ve směru
kolmice odměříme pásmem příslušnou souřadnici y od
·tečny a dostaneme podrobný bod přechodnice. Pořadnici y
vypočteme pO,dle vzorce (I). Tento výpočet je však
zdlouhavý. Uvádím zde proto zjednodušený způsob výpočtu pořadnice přechodnice podle prof. mgr inž. Jana
Ponikowského ([IJ str. 162) - způsob, který je u nás, poměrně málo známý. Při tomto způsobu je přechodnice'
vždy dělena na sudý počet stejně velkých dílů. Vzorce
byly odvozeny za předpokladu, že se jedná o přechodnice, kde rozdíl mezi k počítaným podle sloupce Č. 2 a
č. 3 železničního předpisu S-61 je menšÍnež 10 mm, takže
součinitele křivosti y nebylo zde uvažováno.
Při dělení
přechodnice _"na čtyři díly dostaneme (obr. I)
,
Yl

metoda
za
výpočetních

kde m je odsazení kruhového oblouku od tečny a rovná
l'
se 24r a Ks je konstanta při dělení přechodriice na čtyři
nebo osm dilů
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drobnými body přechodnice. Nebudeme tedy odměřovat
stále stejnou hodnotu 8, nýbrž hodnotu doi, která se bude
od bodu k bodu měnit, Rovněž úhel Si, odměřovaný vždy
zJlovu od základní tečny, bude u každého bodu jiný.
Dříve než přistoupíme k vytyčování podrobných bodů
přechodnice, vytyčíme si hlavní body ZD a KD. Přístroj
dostředíme na bodě ZP zacílíme na průsečík tečen nebo,
není-li přístupný, na sousední bod oBového polygonu,
který leží ještě v,přímé koleji. Otočením alhidády o 180.
dostaneme směr, vedoucí k průsečíku tečen. V tomto
směru odměříme

2

-i

délku

Z a obdržíme

chodnice na šest dílů, se počítají snazším způsobem a to
takto (obr. 3).

tak pomocný

bod T, to je průsečík tečny základní se společnou tečnou
oblouku a přechodnice ve styčném bodě (obr. 2). BodT
označíme kolíkem a hřebíčkem. Poté se na něj postavíme
s přístrojem a vytyčíme od základní tečny úhel A, vy•

počtený z rovnice sin A'

=

Z

-2r'

Tím dostane~e

lečné teěny oblouku a přechodnice.
měříme délku

k
a

=

směr spo-

=

3COSA'

čímž obdržíme ZD. Nyní můžeme, začít s vytyčováním
podrobných bodů přechodnice. Useky na přechodnici
(ose X) di volíme tak, aby jejich počet byl vždy sudý,
tj. abychom mohli vždy též vytyčit střed přechodnice.
Tyto úseky budou po tečně stejně veliké a po křivce
budou mít hodnotu doi s proměnou velikosti.
Velikost hodnoty doi určíme podle vzorce
doi

=

Zoi -Zoi-I

Zoi 1
--

=

Zi 1
--

+ y'

(8)

Zl-

1-40r'Z2

. (10)

Edoi = Zo; Edi = Z
(11)
je délka příslušňého dílu přechod.
nice vose
koleje mezi sousedními.
podrobnými body přechodnice.
Zoi je délka části přechodnice od je.
jího počátku k bodu i, a to vose
koleje.
l; je délka přísllJšného dílu přechodniee od jejího počátku k Qodu i po ose
x (teěně).
Polární úhel Si jednotlivých bodŮ dostaneme pomocí
úseček a pořadnic těchto bodů podle vzorce
Máme zde kontrolu

V těchto vzorcích

=

Yi
Yi
-x'--:
, = -Z.-,

i

=

E fP

(15)

1

Pomocí úhlů Si a konstantních délek d se vytyčují jednotlivé body na přechodnici. Při této metodě se uvažují
stále stejně dlouhé délky přechodnice d (ve skutečnosti
díly přechodnice směrem od ZP k ZD rostou) a ve vzorci
(13) se neuvažuje opravný koeficient křivosti y. To vede
k menším nepřesnostem, zejména v těch případech, kdy
je nutno podle předpisu S-61 použít opravného koeficientu y.
Dálší zlepšení se jeví u způsobu V. Bláhy
([3]
str. 25), který zpřesňuje vzorec (13) pro polární vytyčení
přechodnice zavedením opravného součinitele ~řivosti y
a upravuje tento vzorec na tvar
ó

= 2 ( ~~_.

t~ A )

(16)

Dále V. Bláha uvažuje již při vytyčování správné délky
dílt'i přechodnice vose koleje podle tabulky III. ([3]
str. 194). Po této úpravě zůstává zde však na konci přechodnice (např. pro případ Z = 117 m, r = 352 m,
v= 80 km/hod.) ještě chyba ve Směru příčném 9 mm
a v polárním úhlu posledního bodu přechodnice 16
(49,4CC). Tuto úhlovou chybu V. Bláha vyrovnává mezi
předposledním
a posledním bodem přechodnice ([3]
str. 28), takže na předposledním bodě se přechodnice
poněkud láme. Vzniká tu v uvažovaném případě u polárního úhlu předposledního bodu ještě chyba 5 (15,4cc).
Tyto chyby v polárních úhlech jsou způsobeny tím, že
jak inž. dr. R. Nedvěd, tak i V. Bláha při určování polárních úhlů postupovali podle zásady z malého do velkého místo správné měřické zásady z velkého do malého.
Mimoto v tab. III. vytyčovacích tabulek V. Bláhy,
jsou přechodnice děleny p~ 10 m a nikoliv na sudý počet
stejných dílů, což je další z'ávadou, neboť při vytyčování
přechodnice nedostáváme její střed SP, kteJ;ý je zapotřebí znát při kladení kolejnic. Též při výpočtu sku·
tečných délek jednotlivých
dílů přechodnice podle
tab. Ul. ([3] str. 27-28) nedostáváme hodnoty doi
přímo, nýbrž určujeme jednotlivé délky přechodnice
vose koleje od ZP k bodům i a doi dostáváme jako rozdíl
těchto délek. To též zdržuje výpočet.
ff

ff

(12)

Známe-li hodnoty polárních souřadnic Si a doi, muzeme
přistoupit k vytyčení podrobných bodů přechodnice.
Přístroj dostředíme na začátku přechodnice ZP. Poté
zacílíme přístrojem na průsečík tečen, nebo pomocný
bod T a pomocí repetičního šroubu na vodorovném kruhu
nastavíme čtení O·. Nyní nastavováním
příslušných
,úhlů Si a odměřováním délek doi od jednotlivých
již
vytyčených
bodů přechodnice
dostaneme
postupně
všechny podrobné body přechodnice a konečně bod ZD.
Taktopolárně
vytyčený bod ZD se musí při podrobném
vytyčování přesně shodovat se ZD, který jsme vytyčili
z pomocného bodu T polárními souřadnicemi A a a.
Totéž provedeme i u' přechodnice na opačné 'straně
oblouku.
3.2 Polární
podle
inž.

3rT

=
=

ti

doi

tg Si

=

ó/,
fP4 = fP. + ó
fPI + ó
fPs = fP4 + ó
(14)
. qJ. = fP, + ó
fP. = 'Ps + Ó,
takže polární úhly na jednotlivé body přechodnice uvažované od tečny jsou
fPI
fP,

Z

sin A

d'

arc ó

V tomto směru od·

způso b vytyčování
přechodnice
dr. R. Nedvěda
a Václava
Bláhy.

Výše uvedená polární metoda je poněkud nehospo·
dárná, protože výpočet polárních souřadnic, tj. délek
jednotlivých dílů přechodnice doi a polárních úhlů ti,
podle uvedených vzorcu je značně zdlouhavý. a přímo
v terénu těžko proveditelnÝ,
Určitý pokrok po té stránce znamená způsob, který
uvádí inž. dr. R. Nedvěd ([4] str. 165). Pracovnipostup
při vytyčování je zde stejný jako u předešlé metody,
avšak jednotlivé polární úhly ti, napr. při dělení pře.

3.3 Polární
m~toda
se zjednodušeným
výpočtem
polárních
souřadnic
V dalším uvádím zjednodušený výpočet polárních
souřadnic d'i' ti a Ói, přičemž jsem sledoval tyto zásady:
1. Přechodnice je dělena na sudý počet stejných dílů.
2. Délky jednotlivých dílů přechodnice dostáváme při
výpočtu přímo.
. 3. Polární úhly přechodnice se vypočtou jednoduchým
a přesÍlým způsobem, podle měřické zásady z velkého
do malého.
.
4. Polární úhelrp konce přechodnice je určen naprosto .
přesně.
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3.31 Zjednodušeny

vypocet délky
koleje

dílu pfechqdnice

vose

R. Quitty,
zaměstnance
v Bratislavě)
.

.
i-- 1
Délku dHu přechodnice vose koleje v rozmezí od --n -- l
i
až po n l určíme podle níže uvedeného postupu. Zde i pak
značí pořadové číslo dHu přecho!;lnice a n části, na které
.. byla přechodnice dělena, např. na čtvrtiny, šestiny
apod. Odvození jsem provedl podle ([2] str. 35), přičemž
jsem však postupoval obecně a výsledek odvození aplikoval na polární
souřa!;lnice
přechodnice.
Vyjdeme-li od známého vzorce pro délku křivky a
i-I
i
integrujeme v mezích
, Xl =- n l až X2 = --l
n dostaneme
.
XJ

doi

S

=

-X2

fl+Y'··dx =

Xl

S

dx=

X,

1

dx

I

.

Rozvineme v r'adu a dostaneme
-(i-l)'
n-l + i---i/,5--

l3

5

doi

=

,Správě

dráhy

fP

(2\)

kde n je počet stejných dílů, na které jsme přechodnici
dělili,
fPje polární úhel z bodu ZP na za odměřovaný oel
tečnyzákladní
a vypočteme jej podle rovnice:
k
tg fP

-r

==

i je pořadové číslo bodu přechodnice.
Vzorec (21) lze dále upravit na tvar
Ei
1'1

= i2•

El

fP

=

1i2

(22)

Účelnější je~šak vytyčení přechodnice z bodu za, neboť
z tohoto ,bodu můžeme vytyčit jak přechodnici, tak
i značnou část kruhového oblouku. Předpokládá
to
ovšem, že máme již vytyčenu kostru přechodnice, tj.
bod ZP, T, za a společnou tečnu přechodnice a oblouku
top (obr. 4) se zajišťovacím přiměřeně vzdáleným bodem
P. (VzdálenostT,
za bývá zpravidla malá a úhlové
vytyčování z této základny by bylo nepřesné, a proto
tuto základnu prodloužíme až k bodu P.)

Xl

S ( + y24~:l2Y'

při

;o-

Ei = i2

kde

F~'
~4:~;:

MDK

-.y' -40 r2-

Dále lze paát

i5-(i-l)5

.
Ci =

.dlo

----;;;s--=

l3
y' -4();:'-

takže dostaneme
.

doi ~~

l

+ Ci .d lo ==

n

n

+ .dloi

kde
I

V těchto vZorcích
.dlo je celkov)' délkový přírůstek na. celou přeehodnici
vose koleje.
Ci je délkový přírůstkový
koeficient.
Máme kontrolu
l:.dloi = .dlo; l:doi = lo
(20)
Podle vzorce (19) a s použitím tab. 1. snadno vypočteme
přímo v terénu délku jednotlivých dílů přechodnice do"
jejichž délka. od ZP směrem k za roste.

Přechodnice
čtvrt.iny

i
,

I

1
2
3
4

i
j

l

Ci
0,001
0,031
0,206
0,763

,
I

i

i

I

Ii
I

I_.osminy

I

IiI

I

1
2 II
I 3
4
I
5
I
6 I

I

i

I

Ci

1

0,000
0,004
0,027
0,100
0,270
0,598

I,

-

.'

Ci

'.

ICi

i.

I

0,000
1
0,001 :. 2
0,007
3
0,024
4
0,064 I 5
I
6,
0,l42
0,276
0,487
91
i 10',
I
.
,
i
1

~I
!

nI

n)]=:tg:fP [i1+
3

(i

i[l-

.

n
n

Jelikož se-jedná o malé úhly lze psát

_ I_des;iny

~I
61
71
81
I,
!

Při tOmtŮ' druhém případě .polárního vytyčení přechodnice z bodu za jsem postupoval vlastním způsobem
a odvodil pro polárp.í úhly o' a o následující vzorce:
tgoi'=tgfPrn'

je dělena na

šestiny

Obr. 4.

I

I

Ói' = fP [ 1 +

'.
0',000
6,000
0,002
0,008
0,021
0,046
0,090
Q,160
0,263
0,410

~I

ai=

-t + (-~

[1 + -~-+ ( :

]

(23)

(24)
(25)

V těchto vzorcích
fPje úhel u bodu za, a to mezi směrem na bod ZP a
přímkou ť rovnoběžnou s tečnou základní (viz obr. 4),
k
.
při čemž tg fP=
I

-r

i je pořadové číslo bodu přechodnice počítáno směrem
od ZP k
n je sudý počet stejných dílů, na které byla pře.
chodnice dělena.
í\ je úhel odklonu tečny top od točny základní a
l
sin í\ =

za.

3.32 Zjednodušeny
vypotet polárn·ích. úhlů pfechodnice
Při polární metodě lze přechodnici vytyčovat buďto
z bodu ZP, nebo z bodu za. V obou případech, při zkrá·
ccném výpočtu polárních úhlů. vyjdeme od polárního
úhlu fP konce přechodnice a budeme tak postllpovat
z vf'lkého do malého. V prvém případě polárnÍ" úhly
přechodnice El' E" E3 atd., viz obr. 2, určíme zjednodu·
šl:jným způsobem· podle obecného. vzorce (při odvození
'tohoto vzorce jaeni vyšel' z vytyčoVMí metody inž.

2

~.,

o;' =, 'P. ai
Oi == í\ - Oi'

a

n
v-+ (11:)

'

-2r

Oi' je polární úhel příslušného bodu' přechodnice i,
odměřovaný na bodě ZO, a to od přímky ť (obr. 4).
Oi je polární úhel příslušného bodu přechodnice, od. mě~ovanýna
bodě
ato
odtečny
top (obr. 4);
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I:polární úhly př,echodnice I
Pořadové
,číslo bodu
i

ZP
1
2
3
4-=SP
5
6
7
8 =-KP

Délky dílů přechodnice v metrech
,

i
i2

'I

.1 loi

=
= Ci .110

Ci
z tab.!.

ei=i2el

1

,

n

!

I
!

i

I
I

I

I
4
9
16
25
\36
49
64

0,0251g
0,I005g
0,2262J
0,4021g
0,6282g
0,9047g
1,2314g
1,6084g

0,000
0,001
0,007
0,024
0,064
0,142
0,276
0,487

ea = cp =

1,6084J

E .1loi =

I
I

Kontrola:

i

0,077

!

Úhlové přírůstkové koeficienty ai lze tabelovat a tím
výpočet polárních úhlů značně urychlit.
3.4 Příklad
na zjednodušený
výpočet
polárních
souřadnic
přechodnice
,
Přechodnice je dělena na osm stejných dílů. Je dáno
nebo vypočteno:
'
r = 896,7 m
V = 115 km/hod.
n
10 V
p
118mm
1 = 135,6 m
10 = 135,677 m
Á = 4,8180.
,
tg Á
tglp = - 3-- = 0,02527

=!t'

':4 ~,0,0~513g
;

.1loi

16,950
16,950
16,951
16,952
16,955
16,961
16,971
16,987

I

101

.110

-

=1 .1io;l:doi

LektorolJal:

[4}

,-

,

'Zjednodušení

Poznámka

n+

135,677

=

=
=

"""".

0,0251,g
0,077 m

I

=10

,

Poznámka: Jedná se o rekonstrukci oblouku, jehož
přechodnice prochází ocelovým mostem. Bylo proto
nutno data přechodnice i oblouku počítat pomocí iterace
a poloměr oblouku r a délku přechodnice 1 určit s přesností na desetiny metrů a nikoliv na celé metry, jak je
normálně zvykem.
Podle výše uvedených vzorců pro polární. úhly ei a Oi
a podle vzorce pro délky jednotlivých dílůpřechodnice
doi vypočteme poměrně snadno přímo v terénu potřebné
polární souřadnice podrobných 'bodů přechodnice a můžeme ihned přikročit k jejímu vytyčení. Tento způsob
je velmi hospodárný a v praxi se plně osvědčil.

[TJ
[2]
[3]

Ip = 1,608H
eJ.

16,950 _
16,950
16,950
16,950
16,950
16,950
16,950
16,950

0,000
0,000
0,001
0,002
0,005
0,011
0,021
0,037
"I I

+

~
I

,

,I
I

=

doi

--

1

žnž. dr. E~lch Šesták,

SÚDOP, Brno.

Lit~ratura:
Po n i k o w s k i, J:: Geodezja kolejowa,
PPWK, Warszawa
1954,
K 11m e š - L o s k o t: Vytyčovaci
tabulky,
SNTL, Praha 1953,
B I á h a, V,: VY'lyčovací tabulky
pro přechodnice
a zakružovacf
oblouky na lomech sklonů,
ON, Praha 1954.
•
N e d v li d, R,: Železniční
oblouk, PV, Praha 1952,

','

některých výpočtů na železničních, přechodnicích
-'

,

V článk'u s. inž. Hromádky
"Optimálni
zpu30b výpočtu a vytyiS'Jváni přechodnice železnič>niho oblouku" je uveden mimo jiné - nový zpusob výpJčtu p:Jlárnich souřat/,nic železnični p-h~hodnice podle s. inž. R. Quitty. V tomto" čZánku
uvádi autor nov.ý zpu80b výpočttt pravoúhlých
sJuřa,dnic přechodnice a nov.ýzpusob
výpočtu délky přechodnice vose
koleje. Oba nové"zpUsoby výpočtt/' jSD1t jednodušší net d:Jsavadni a umadňuji
výpočty v terénu.

Dosavadnlzpůsob
U ČSD se používá buď přechodrlice tvaru
x'

y=

6rT

=

'Ylf1T'

x'

'y

(I)

sin A

l

=

-2-r.

Vzorne(I)

lze užít, pokud není odchylka

mezi hodnotami k, vypočtenými zé vzorců (3) a (4)
větší než 10 mm; jinak je třeba počítat pořadnice podle
vzorce (2).
- Pořadnice k na konci přechodnice se vypočítává podle tvaru užité přechodnice
buď podle vzorce
12
k ,=-6-r,

y

1(2)

kde x je úsečka na tečně, ~ěřená od začátku přechod.
nice, y je odpovídající pořadnin~, r je poloměr oblouku,
1 je délka pravoúhlého průmětupřechodnine
do tečny
,
1
a koeficient 'Y = cos A ' kde Á je dosaz~no ze vztahu

Y

=

=)'

x
-6 :

('-1-T
'Y ~:. (-7-

r = ~2r

x
-6 ; 1=

V obou vzorcích

(

=

k (

+r

=

oc • k

r (-7- r~\
~r

dochází
Y =k

=

k

oc • k.

ke stejnému

(1)

(2)

zjednodušení:

=oc.k.

Koeficienty oc lze sestavit do tabulky,
délky na4 až 10 dílů (viz tab. 1.).

(5)

a to pro rozděiení

Nový způsob výpočtu pravoúhlých souřadnic
Při polních vytyč ovacích pracích je výpočet pořadnic
složitý i s pomod tabulky pro hodnoty oc. Zpúsob vý:
počtu prof. Ponikowského, jak jej uvádís. inž. H;roJIládka, přinMí zjednodušení. Lze však i tento způsobještě
x
zjednodušit. ·Dosadíme-li do rcwnice (5),za -z-postupně
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k'='Y6'r'

výpočtu pravoúhlých souřadnic

V praxi S8 nejčastěji. děHdélka 1 na sudý počet dílů:
dva až deset. K těmto úsečkám se vypočtou pořadnice
podle vzorce (1) r·esp. (2). Výpočet pořadnice se usnad·
ňuje uspořádáním :;zorců (1) a (2) na tvar

např.
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Podobně se provede výpočet
délky Zna 10 dílů:
x

-z-

a

1/4
2/4
3/~
4/4

0,015621
0,12500
0,421 87
1,00000

+- j

I

1/6
2/6
3/6
4/6
516
6/6

1+1

a,

0,00463
0,037 04
0,12500
0,29630
0,578 70
1,000 00

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

x

a

0,001 95
0,015 62
0,052 73
0,12500
0,24414
0,421 87
0,66992
1,000 00

l

I

,YI=

k

83 . 13

-z-

I

a

I

YI0

0,001 00
0,00800
0,027 00
0,06400
0,12500
0,216 00
0,34300
0,51200
0,72900
1,000 00

1110
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

k

-83..23

Y3 =

k

83 . 33

až Ys=

k

SS . 83 =

+ Y4 + Y", kontrola: Y3 =
Pořadnice Y7. = 2 Yl + Y. + Ya a Y.
Ya

k.

3

.
6
/63= 33+ 43+ 53 33 = S- (pro kontrolu výpočtů),
73= 2 . 1"+ 53+,63•
Těchto vztahů se dá výhodně použít pro výpočet jednotlivých pořadnic;
Ys = k

Y4
Y. = S-

Y3
YI = S-

Počítejme Y4 na 4 des. místa, Y. na 5 des. míst a YI na
6 des. míst (zpaměti), abychom mohli přesně vypočítat
Ys =I000SDále vypočítáme Ya

=

YI

Y.

a Y3

==

+ Y4 + Ys

27 YI'

Pořadnice Y7 = 2YI + Ys + Ya(YIje vždy velmi malé)~·
Porovnejme výpočet podle dosavadního a nového způsobu na příkladu č. 6 Vytyčovacích tabulek' pro setinné
dělení kruhu (Klim3š-Loskot,
Praha 1957). Dosavadní
způsob výpočtu je proveden v následující tabulce.
Tab. 2.

1/8 Z

3/8 I =

4/8 Z ~
5/8

Z =

7/8Z

=
Z =

6/8 I ~
.

=

Y3

Y3 = 27 Yh

Ya
"'8

•

= Yl + Y7 + Ys·
Poznámka: I;'očet desetinných míst lze lehko stanovit
podle pravidla: Dělíme-li pořadnici, zvětšujeme počet
desetinných m~st o jedno místo, násobíme-li pořadnici,
snižujeme jej o jedno .místo. Porovnáním dosavadního
a nového způsobu výpočtu je vidět jednoduchost nového výpočtu a jeho vhodnost, zejména při použití
v terénu.

voSe koleje

Délka přechodnice Zo vose koleje se počítá tvaru užité přechodnice - buď ze vzorce
Z3
Zo= Z + 40 rS

podle

Z3
anebo ze vzorce Zo= Z + y. 40 r.

(6)
(7)

Oba vzorce se dají nahradit jediným, a to jednodušším
vzorcem.
Dosaďme k z rovnice (3) do rovnice (6). Dostaneme
1
k3
Zo=Z+kI10-=Z+0,9T'
(S)

gZ

a kontrolu výpočtů

Ya
Y3=S-'

2/8 Z ~

(na 5 des. míst),

Nový způsob výpoětu délky přechodnice

3

Ys
Y4 = S-

k

= 8'

Y4 = S Y3 (na 4 des. místa), y. = S Y4'

Koeficienty P, 2 3" až 8 mají mezi sebou tyto vztahy:
S3
43
23
13
'
43=,S2,"=S13=8'
53= 1000S- 33 =27 . 1"
3,

k (na 4 des. místa), Y5

při r~zdělení

YI = 8 1~~0 (na 6 de$. míst), Y3 = S YI (na 5 des. míst).

I

Y. =

=

pořadnic

Č. 4
obzor

Dosadíme-li Je, z rovnice (4) do rovnice (7) dostaneme
znovu rovnici (S). Výpočet podle vzorce (S) je jednodušší,
než je výpočet podle vzorců (6) nebo (7). Porovnejme
oba způsoby výpočtů na příkladu č. 4 shora uvedených
Vytyčovacích tabulek. Podle vzorce (7) je Zo= 133 +
1333
2 352 637
+ 1,006 1993 40. fJOO. 133 + 1,012 43614 400 000 =
= 133 + 0,165
133,165 m.
Výpočet ,(iodle vzorce (S);
,
4,944·
24,443
Zo= 133 + 0,9'133
= 133 + 0,9 '133=

O,OlH 95 . 4,944
0.015 62 • 4,944
0,052 73 . 4,944
0,12500.4,944
0,244 14 . 4,944
0,421 87 . 4,944
0,66992
. 4,944
1,000 00 . 4,944

16,1\25
33,250
49,875
66,500
83,125
99,750
116,375
133,000

= 133 + 0,165 = 133,165 m.

= Q,010
= 0,070
~ 0,261
= 0,618
~ 1,207
=2,086
~ 3,312
= 4,944

LektorovaZ: inž.

František Hromádka,
VUT, Brno.

·kand. tech. věd,

•

Nový způsob výpočtu pořadnic vypadá takto:
Ys = k = 4,944 Y4 = 0,6180 Y~ = 0,07725
YI = 0,009 656 Ys = ,1,207
Y3 = 0,261
2,OS6
Ya = 2,OS6 Kontrola: Y. = --8- = 0,261

Jste již členem

;

KLUBU CTENÁRů
TECHNICKÉ LITERATURY?

Y7 = 3,312.
Všechny hodnoty souhlasí.
V příkladu byla délka Z rozdělena na 8 dílů. Jerli
rozdělena na 4 díly, postupujeme takto:

.
Y4 = k
-,

Počítejme

~

I

f

Ya

= 8'

YI

==

YI = -S

Napište si o přihlášku
Specializované

Y3 = 27 Yl

prodejně

a ediční plán
technické

literatury

YI na 4 des. místa a Yl na, 5 des. míst.'

Při rozdělení
Y3

YI = -S

~

délky Z na 6 dílů, vypočte

(na 4 des. místa), YI

Y3

27

se Ya

=

k

(na 5 des. míst),

STÁTNÍMU

8 Yl (na 4, des. místa),

Y4 = 8'y., Ya = 1000
druhá kontrola:

Y. =

Yl

T'

kon~rola: Ys = Y3

+ Y4

+ Ya.

Ys
T
'
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Poznámka k výpočtu protínání zpět metodou Ansermet()vou
•
Pro výpočet protínání zpět metodou Ansermetovou je
. potřebná
znalost hodnot kotangent vrcholových (Ihlů
trojúhelníka, který vytvořují příslušné připojovací body.
Za předpokladu, že určovací směry nového bodu vkliňují
se do trojúhelníků
dané trigonometrické
sítě, potom
vrcholové úhly .m:ůžeme vypočítat z triangulačních
výpisů a jejich kotangenty
snadno vyhledat. V praxi se
však zpravidla nedají volit takové kombinllce, aby pro
určení nového bodu bylo možné použít vždy bodů, tvořících právě trojúhelník dané. trigonometrické
sítě. Po·
tom pro výpočet protíná ní je potřebné pomoci směrníků
daných stran vypočítat vrcholové úhly a jejich kotangenty. Tímto postup však výpočet zdržuje. '
V případech, kdy nový bod není určovanýz
bodů původního trojúhelníka trigonometrické sítě, můžeme vypo·
čítat jednoduchým způsobem hbdnoty kotangent vrcholových úhlů ze souřadnic. připojovacích bodů.
Ze vzorce pro kotangentu rozdílu dvou úhlů
cotg A = cotg (a-b)

=

cotg a '. cotg b + 1
cotg a _ cotg b'

cotg O =
(XI-X3)· (X.-X3)
(YI- Y3). (Y.- Y3)
="(X,-X~~(YI-Y~)-=-(XI-X3)-:-(Y'-Y3)-

+

+

Ml
-N-

cotgB=

+

(X,-X.). (Xl-X.)
(Y3-Y.). (YI-Y.)
=TXI-X')~(Y3-y,)-=-(X3-i')-:-(YI-Y3)-

cotg B . cotg C = 1[3J

(1)

=

+

Pomocí rovnic (2J a (3) jednoduchým způsobem velmi
snadno vypočítáme přímo hodnoty kotangent i s kontrolou výpočtu. Hodnota jmenovatele v rov. (2) je pro
určitý trojúhelník konstantní a tak postačí ji vypočítat
jen jednou.
Rovnice (2J dají se odvodit i cestou analytické geometrie.
Výpočet protínání
zpět metodou Ansermetovou
se
u nás dosud málo používal, ačkoliv je rychlý a vzorce
snadno iapamatovatelHé. Návrh na jeho používání podali
J. Kasel a M. Blahuta. Jejich návrh však počítá s použitím' triangulačních výpisů, anebo s výpočtem potřebných
kotangent vrcholových úhlů ze směrníků daných stran,
co jEl zdlouhavé. Určení kotangent podle nahoře uvedených vzorců je přesné a návrli Kasel-Blahuta kompleth
zuje, a činí ho dobře použitelným pro každou přípustnou
)<onfiguraci připojovacích bodů.
Při výpočtu číselných hodnotkotangent
uvažujeme jen
hodnoty absolutní, do vzorců pro výpočet souřadnic zavádíme však hoqnoty kotangcnt s ohledem na znaménlw,
podle toho, do kterého kvadrantu příslušný vrcholový
úhel přiná1eží, co zjistíme z nákresu sítě daných bodů.
V příkladě uvádím. výpočet souřadnic bodu určeného
protínáním zpět. Výpočetní formulář je doplněný návrh
Kasel-Blahuta.
(V1z tab.J

=

(X,-XI) . (X.-XI)
(Y3- YI). (Y.- YI)
=-'(X,-XI)-:-(Y3=-Yd~(X;-=-XI)-.-(y.=Yd-

M3
N,'
[2J

Il na kontrolu výpočtu:
cotg A . cotg B + cotg A . cotg C

v němž a značí směrník pravého ramene úhlu [PIP3)
a b směrník levého ramene '(P1P2), odvodíme dosazením
souřadnicových rozdílů daných bodů:

cotgA

=

M.

= -N~

.

Á

cotg A =

(X3-XI)·
(X.-XI)
+ (Y.(X. - Xl) . (Y3- YI) ....,...
(X3 -

YI). (Y.Xl)' (Y. -

YI)
Yd

cotg B=
.

(X. (Xl -

Y.) . (YI X.) . (YI -

Y.)
M.
.. =~Y.)
N

y a

p

.

tJ

A

'c
I

P.

.

•

X.) . (Xl X.) . (Y. -

X.) + (Y3 Y.) - (X3 -

(Xl-X.).
(X.-X.)
+ (YIY.). (Y.~
_.
.
(X. - X3). (YI 7" Y.) - (Xl -X3). (Y. cotgA . cotgB + cotgA . cotgO + cotgB . cotgO = 1
cotg O =

P,

~

i

A

'.

.

.'.'

........p.

1
PI = cotgA -

y a

1
cotgoe P. = cotgB -

Y _ PIY!..± P.Y. + P.Y.
p PI + P. + P.

Pp

Dané body:

Y

I

PI

45 Vrch

291577,88

p.

75 Hora

290066,42

p.

55 Kámen

.I

Y3-YI=-(Yi-Y3)

[pY]

= EPJ Xp=

měřené úhly:

I

I

1361

oe

cotgfJ

55

287701,98

'~(J~'144 38
--y- --78126

-3875,90

. X;-XI=

~1~1
34

I

15

-(Xl-X.)

YI='-(YI-

Y.-Y3=-(Y3-Y.),

Y.)

-151t46

X. -XI=

-

+2364,44

X.-X.=

-(X3-X.)

Kontrola:
cotg A
-

cotgoe
(1) + (2)

I (1)

+0,192794

(2)

+1,069350
+ 1,262144

PI

+0,792302

[pY]

575.777,1253

Yp

289.936,82m

4

R
cotg B
1

I

-

cotgfJ

360

I

I

I

MI= 1 940 533,0208

1 188 103,41

M.=

1 192 109,:J3

M3=18 416966,6568

[p]

-1696,18

I

-4005,92
00

(3)
(4)

IN
I

3221 004,9032

= 10 065 303,6824

Kontrola:

-----

._~--~~~

I

0,999996

I

+ (),320 010

!~cotgO
- c_otg~

+1,409 364
+1,729374

(3) + (4)
P.

00

-

I

1 189799,59

+2309,74

(Xl-X.)

M3
~N

[pX]
PIXI + P.X. + P~X3
- EPJ
PI + P. + P.

I

Y.-

Y3)
=
Y.)

1
P3= cotgO - cotgy

X

I

Ml

=lr

+ 1,829 747

I (5)

-0,204589

(6)

+ 1,625 158

(5) + (6)

, +0,578244

+0,615325

P3

-

2 363 228,9364

[pX]

+1,985871
/

I

1960/73

Xp

,

1 190'021,37 m

·'4
__

.,...-

~

Stěpdn: .Poznámka

--~

k· vypočtJ

PNJtlndtzí zpět metodou

~_,

V příkladě souřadnice pbčltaného bodu byly určeny též
aritmetickým prfiměrem z protínání' vpřed ze dvou trojúhelníkfi; jejich hodnoty jsou:
Y =: 289 936,77 m
X = 1190 021,37 m
, Hodnoty vypočítané metodou Ansermetovou:
Y = 289 936,82 m
X = 1190 021,38 m
je patrné, že metoda Ansermetova je tedy, jak bylo zjiš-

Ansermetouou

Geodetický
óbzót
sv. 6/48 [1960Lč-,--!

lěno 1 v jiných případech, pro výpci:et souřadnic bodu
zpětným protínáníllj dostatečně přesná ..
. Použití Ansermlltovy metody je zvláště výhodné při
hromadném určování bod o. protínáním zpět, např. při vlí·
cování anebo zhušťování, používáme-li stále těchže připojovacích bodfi dané sítě.
Lektoroval:

inž. Václav Morch, USGK, Praha

iK funkci hlavního geodeta na sídlišti
Státní

lnž. Ladislav lanoušek,
projektový
úsiav pro speciální

V přítomné době se všichni určitým způsobem podíHrne na rozpracování
třetího pětiletého plánu. Uvědomujeme si, že již nyní při plnění úkolfi spojených
s dovršením socialistické
výstavby se budou v třetím
pětiletém plánu postupně shromažďovat a vytvářet materiáln.í a kulturní předpoklady pro přechod ke komuInismu.
V této pětiletce bude mít ved1e strojírenství,
metalurgie a energetiky velmi významnou úlohu stavebnictví.
Směrnice pro třetí pětiletý plán předpokládají, že bude
provedeno .zhruba za 200 miliard stavebních
prací.
Z významnějších Stavebních prací je nutno UVéstalespoň
modernizaci a rekonstrukce železniční sítě, rekonstrukce
a další výstavbu železáren a strojírenských
závodů, nových zpracovatelských
závodů v chemickém průmyslu,
výstavbu cementáren,
závodů spotřebního
pri'lmyslu a
rozsáhlou bytovou a oQčanskou výstavbu.
Těžiště výstavby třetího pětiletého plánu se soustřeďuje v krajích Karlovy Vary, Ústí nad. Labem, Ostrava
a v bytové výstavbě i v Praze. Na Slovensku se soustředí
výstavba k rychlému rozvoji východní části Slovenska.
Přednostně se bude zajišťovat centralizovaná
investiční
výstavba a bytoviívS'"stavba.
,K splnění těc.hto úkolfi bll(le třeba zvýšit plynulost
stavebních prací, ekonomičnost v provádění investic a
zkracování doby výstavby. Pro odborné pracovníky to
znamená stále vyšší a vyšší kvalifikaci v zájmu dalšího
zprfimyslnění stavebnictví a pokrokové organizace práce.
Je tedy nutno počítat i s vyššími požadavky na práce
'geodetické při investiční výstavbě. Z těchto dfivodů je
samozřejmé, že ústřednl výbor skupinygeodézie
a kartografie v ČS VTS - sekce stavebnictví - se zabývá
v současné
době prohloubením
spolupráce
geodetu
s ostatnlmi partnery při investiční výstavbě.
Zkušenosti s využíváním odborných znalostí geodetů
při výstavbě i při projéktoVé přípravě investic zfistávají
:nevyužity, protože na přislušných odpovědných místech
i v 'nejšIrší veřejnosti je o jejich významu pro zhospodárněnI investiční výstavby velmi málo znánio. Abychom
zlskali přehled o zkušenostech
v zapojení geodetů při
sídlištní výstavbě, požádali jsme všechny Generální investory komplexní bytové výstavby v krajích, všechny
Odbory výstavby a vodního hospodářství KNV, Krajské
projektové ústavy a Oblastní ústavy geodézie a kartografie o sdělenI, jejich zkušeností: Tato akce vzbudila
neočekávaně veliký zájem zvláště u ,Generálních im'estoril.. Sdělené zkušenosti zejména z krajfi soustředěné
invllstiční výstavby jsou velI1J.Í poučné a nebude tedy
na škodu se o některých námětech zmínit.
Generální Investor komplexní bytové výstavby v KNV
'v Ostravě zdúrazňuje potřebu koordinace všech geodetických prací na Jedné stavbě v zájmu jednak vyššl
ekonomičnosti těchto prací, jednak, a to hlavně v zájmu
zabránění
velkým národohospodářským
škodám
př,i
vlastnI výstavbě. Upozorňuje však, že vyhláška 152 Stát. nIho výboru pro výstavbu ze dne 22. července 1959
o dokumentaci staveb a vyhláška 144 ministra -předsedy
StátnIho výboru pro výstavbu ze dne 23. července ~959,
kterou se provádí zákon o stavebním řádu, zabraňují
soustředění
např. všech vytyčovacích prací do rukou
hlavního geodeta na sídlišti. Tyto vyhlášky totiž rozdělují geodetické práce na sídlišti na dva partnery [Generálnlho investora a stavební podnik), kteří své práce
zajišťují a financuji. Ještě před Um si zajišťuje Generální
projektant
topografické
průzkOmy svojí geodetickou
složkou', Podle uvedených. vyhlášek Generální i,nvestor

stavby

v Praze

zajišťuje buď prostřednictvím
Generálního projektanta
[má-li geodetickou složku), nebo někdy u Oblastního
ústavu geodézie a kartogrHfie tyto úkoly:
aJ Stabillzaci a zaměřování pevných bodů situačnIch
a Výškových v měřické' síti,
b J vytyčování stavebních čar a výškových úrovnI staveb a tras,
cJ revizi a doplňování měřické sítě pevných bodfi,
zničených rostoucí výstavbou,
dJ kontrolní měření situační a výšková pro potřebu
investora,
13 J výkupní plány pro vyvlastňování
pozemkfi.
Generální dodavatel, tj. prováděcí závod, zajišťuje a
financuje podle shora UVedených vyhlášek:
aj Podrobné vytyčení objektů,
'
b J kontrolní měření postupUjící výstavby.
Znamená to tedy, že na výstavbě se podílí na geodetických pracích 2 až 3 složky bez jakékoliv koordinace.
Ještě horší zkušenosti
s roztříštěním
geodetických
prací na sídlišti má Generální investor v Gottwaldově.
'Zde se střídají geodetické složky takto:
Nejprve OÚGK, kter5' provádí předběžné výkupní plány, potom nastoupí geodetická složka Generálního projektanta. která zajišťuje podklady pro projekty, opět
'přijde OÚGK, který vytyčuje stavební čáry a výškové
úrovně, potom je zde geodetická
složka Generálního
dodavatele, tj. stavebního podniku, která vytyčuje jednotlivé objekty a konečně z13se OOGK, který zaměřuje
hotové objekty a vyhotovuje
oddělovací
plány pro
knihování. .Také tento Generální investor upozorňuje na
nemožnost zlepšení stavu v dúsledku Jmenovaných vyhlášek SVV.
Podobná roztříštěnost geodetických praci je i na sídlištích v Praze.
.
Generálnl investor v Ústí nad Labem má však lepší
organizaci těchto prací, fr proto také dobré zkušenosti
s geodetickými složkami Generálnfch projektantfi, které
provádějí geodetické
práce na sídlištích
komplexně, \
včetně konečného
elaborátu
po ukončení
výstavby.
Stejně dobré zkušenosti má Generálnl investor u KNV
Praha s OÚGK.
Velmi cennými / náměty jsou připomínky Generálního
investora v Karlových Varech, který upozorňuje
na
nutnost většíllO prohloubení spolupráce geodeta při projektování. Doporučuje, aby zadávací i prováděcí projekt
měl svou geodetickou část:
1. Situační a výškový plán skutečného stavu se všemi
náležitostmi geodetických dat,
2. snImek katastrální mapy S návrhem majetko-právních opatřenI po dokončení stavby,
3. geodetická vytyčovací schemata pro všechny objekty budova
inženýrských sítí.
Rovněž s. inž. Dokoupil v č. 1/1960 tohoto časopisu
navrnuje geodetickou část projektu v ještě širšIm rozsahu .
Otázkou nutnosti zpracovávat
dokumentaci
pro vyylastňovací' řízení se ještě zabývá v připomínkách Generálnl investar v Košicích.
Dalšími náměty se zabývají, některé Odbory výstavby
a vodního hospodářství ve svých obsažných připomínkách. Např. Odbor výstavby a vodního hospodářstvl
v Gottwaldově upozOrř,uje na nezbytnou přesnost mapOVých podkladfi a na dosud chybějící specializaci
geodeta pro vyhotovování st'lvebních plánfi objektů určených pro rekonstrukci
zvláště z hlediska památkové
péče. Taková speciální skupina však jIž úspěšně pracuje
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v Státním projektovém
ústavě pro speciální
stavby
v Praze.!] Odbor výstavby a vodního hospodářství v Ústí
nad Labem doporučuje, aby Odbory výstavby dostávaly
přehledy o stavu geodetických
prací a podkladů od
OUGK.Připomínky Krajského projektového ústavu v Plzni
správně upozorňují ,na špatné zajišťování a archivovaní
pMnů skutečného stavu inženýrských sítí.
Zajímavé zkušenost! mají některé OÚGK.'Tak v Opavě
doporučují, aby hlavní geodet působil již při projektování, při veden,í koordinačn,il1o plánu sídliště, při vytyčování včetně zaměřován'! skutečnéh::J stavu. Tak,é
OÚGK v Hradci Králové má velmi poučné zkušenosti
a navrhuje prohloubení spolupráce geodeta již při projektování a dále navrhuje
vydat statut generálního
geodeta na sídlišti.
OÚGK v Praze se domnívá, že dosud vyd~ná zákonná
ustanovení a vyhlášky SVV dávají v současné době dostatečný podklad k důslednému vymezení činnosti hlavního geodeta a geodeta-vytyčovatele.
Současně upozorňuje na návrh Směrnic o organizaci a provádění geodetických prací pro projektování
a výstavbu průmyslovou, bytovou a občanskou zn. 242-331-13.1D9}55 a dí'!-.
vodovou zprávu ÚSGK zn. 242/333.1-13.109/55,
které se
zabývají činností hlavního geJdeta.
Správa geodézie a kartografie
na Slovensku rovněž
upozorňuje na nu~nost zřídit funkci hlavního geodeta na
velkých staveništích.
Velmi obsažný a podnětný příspěvek k řešení koordinaCe geodetických prací v soustředěné
bytové a občanské výstavbě na sídlišti došel od Krajského projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Ústí nad
Labem. Podle jeho zkušeností by měla být lepší koordinace prováděcích směrnic ÚSKG spotřebami
SVV a nlfopak. Jako příklady
uvádí: .,Pokyny pro výkresovou
dokumentaci staveb pozemních a inženýrských,"
které
nepřihlížejÍ. k platným měřickým předpisům a směrnicím, "Ceník projektových
a průzkumných
prací č. 56"
a ;,Seznam sml\lvených značek pro mapy velkých mě.řítek". Správně připomínají, že podle vyhlášky č. 152/1959
SVV koordinační činnost hlavníbo projektanta sice končí
schválením prováděcích projel,tů, avšak ve skutečnosti
je nutno v ziíjmu hospodárnosti výstavby provádět koordinaci dále. Hlavní projektant sice provádí dále autorský
dozor, avšak koordinátorem
prostorového
souladu jednotlivých investic na staveništi se sltává hlavní geodet·
vytyčovate!. Protože je v tomto případě ochráncem ve·
řejných zájmů a hospodárnosti,
je tedy nutné, aby tato
funkce byla také vybavena určitou pravomocí. V závěru
soudrUzi doporučují jmenovité urcování hlavního geodeta
pro velká staveniště, vylJotovováoí zvláštního základního
plánu sídliště nebo velkého staveniště podle postupu
výstayby inženýrských
sítí i pozemních objektů, dále
některá
legislativní
opatření
týkající se prováděcích
předpisů zákona 87/58' Sb., o stavebním řádu, zákon/:!
42/59 Sb.,' o projektové dokumentaci, novelisaci "Pokyn!l
pro vykresovou dokumentaci staveb pGzemních a inženýrských", doplnění "Ceníku projektových
a průzkumných prací č. 56" a jiná technicko-organizační
opatření.
Uvedl jsem zde jen zásadní připomínky a' náměty,
které vzešly z akce vyvolar;té naší skupinou VTS a za
.které všem srdečně děkujeme. Všichni doporučují pro·
hloubit a zpřesnit geodetické práce při veškeré investiční výstavbě. Všichni také navrhují funkci hlavního
geodeta na staveništi, jehož pracovní náplň se na základě dosavadních zkušeností zpřesiíuje.
Provádění geodetických prací na velkých staveništích
je dosud různorodé, což svědčí o tom, že problém geodetických prací při investiční výstavbě není u nás ještě
dořešen. a to ke škodě vlastniho provádění výstavby
zvláště z hlediska
požadované
vyšší efektivnosti
investic. V, některých krajích však rychlý růst výstavby
si vynutil důkladnělší
využití spolupráce
geodeta bez
ohledu na dosavadní znění vyhlášek a směrnic.
'
Proto naše ,skupina v sekci stavebnictví
při VTS se
rozhodla
tyto dobré, zkušenosti přenášet i do jiných
krajů, případně uplatiíovat jejich legalisaci dalším zpřesněním příslušných vyhlášek. Z toho důvodu byla vytvořena komise ze zástupců ÚSGK, projektových ústavů a
vysokých škol technických,
která zpracovává všechny
~ipOfI1íI0Y a náměty došlé nejen, od vyjmenovaných
1) Tyto práce provádf také Státnf ťístav pro rekonstrukci
památkových, měst a lJhjektú v Praze [poi!:n. redakce).

orgánů, ale i od dalších spolupracovníků.
Závěry s příslušnými návrhy projednáme s ústředním výborem sekce
stavebnictví při VTS. Podle výsledkfi tohoto jednání budou
návrhy postoupeny Státnímu výboru pro výstavbu k dalšímu řízení.
Smyslem těchto opatření musí být větší využití geodetické spolupráce prq usnadnění a zhospodárnění
investiční výstavby. K tomu je však třeba vytvořit určité
předpoklady:
1. Prohloubení
~eod~tické
spolupráce
v'zájmu
zpře:':'nění
projektově
dokument a c e. S tím souvisí nejen zpřesD.ění geodetických prací
pro vyhotovení podkladů k projektově dokumentaci, ale
i zadávacímu
projektu,
zpracovávání
zastavovacího
plánu s potřebnými geodetickými náležitostmi
situačního plánu s umístěním navrhovaných objektů, j~k o tom
mluví vyhláška 152/1959, pří!. Č. 4, od'H. E, odd. II cj.
Rovněž u inženýrský~h
objektů se jedná o podrobný
polohový výkres se seznamem polohových a výškových
bodu s navázáním na souřadnicovou SIL V prováděcím
projektu se musí bezpodmínečně
projevit spolupráce
geodetu v sitljačním plánu (zpřesnění
zastavovacího
plánu] - pří!. Č. 6, odst. BJ. Podle dosavadních zkus.eností se zdá, že tento zpřesněný
zastavovací
plán
n~může spolehlivě sloužit ke koordinaci výstavby až do
jejího ukončení, neboť není postupně doplňován skuteč·
ným stavem vybudovaných inženýrských sítí. Proto již
dnes se někde vyhotovují mimo zastavovací plán koordinační plány (zákIadní plány.sídliště),
které v každé
době odpovídají skutečnému stavu výstavby na staveništi ff mohou být kdykoliv podkladem
k vyhotovení
vytyčovacích schemat jednotlivých
objektil nebo tras,
správně napojovaných na vybudované investice.
2. Vy řeš e n í o,t á z k Y f i ti a n c o v á n í vy tyč ova c í c h p r a cíp r o vád ě n Ý c h h I 'li vn í m g e od e tem.
Podle vyhlášky SVV .č. 144í1959 část prací
(stavební čáry, hlavní výšloové body] financuje Generální i~vestor. a část prací (podro,bné body objektů]
stavebm podmk. Je tedy nutné, aby v nové rozpočtové
sou:t~v~ se ze staveI:níC? nákladů bud vyčlenila přfrslusna c~stka za vytycovaní nebo se alespoň určila její
hodnota. Ostatní závisí na dohodě Generálního investora
s Generálním dodavatelem a Generlllním projektantem.
Rovněž musí být doplněn Ceník projektových a průzk'umných prací č. 56/1958 o další specializované geodetické
prác.e a vyřešen soulad s ceníkem geodetických, topografIckých a kartografických
prací ÚSGK, schváleným
SVV pod č. 73 ze dne 1. 4. 1958.
3. V Yřeš i t pro b I é m v Ý k u p n í c h P lán ů pro
v y v I a s t ň o va c í ř í z e n í j a k o s o u č á s t z a d á·
va c í h o pro je k tu. Podle 'vyhlášky SVV č. 144/1959
je dána možnost použít předběžných výkupních plánů,
avšak bylo by správné, aby je bylo nutno vyhotovovat
současně se zpracováním bud zastavovacího plánu nebo
situačního plánu, jako součást zadávacího projektu. Oddělovací geometrické
(polohopisné]
plány se zpracovávají až po uskutečnění
výstavby, současně se zaměřováním skutečného stavu.
Vpředu snesené zkušenosti generálních
'investorů a
odborů pro výstavbu KNV pr!lkazně zdůvodňují naléhavou potřebu legalizace funkce hlavního geodeta na staveništi. Tato zodpovědná funkce bude však zárukou toho
že veškeré geodetické práce a v jejich sledu i stavební
práce budou hospodárně 'koordinovány
že bude dosaženo vyšší přesnosti v Píojektové dokumentaci
a požadované přesnosti při vytyčování objektů, že zmizí dnes
b~~né potíže i ~kody p~i stavební výrobě. K tomu je nutné
prlpomenout, ze úspěsná práce hlavního geodeta bude
záviset na jeho kvalifikaci a zkušeno!jtech. Bude tedy
správné uvažovat o stupni kvalifikace pro funkci hlavního geodeta na velkých staveništích.
;
K zvyšování těchto znalostí přispějí naše odborné zá~
vodní a krajské pobočky ČSVTSsekce stavebnictví
.pořádáním přednášek, seminářil a ',exkursí. Tímto úsilím
p'řispíváme k požadavku za vyšší ekonomičnost investiční výstavby. Závěrem připomínám, že v SSSR v Polsku
i jinde je hlavní geodet nezbytným činitelem ~a každém
větším staveništi, v tom směru stačí jen nahlédnout do
literatury.
I

Lektoroval: doc. inž. dr. Václav Krumphanzl, proděkan
nS-ČVUT v ':'ra1.e.
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Diskuse, kritiky
Příspěvek k řešení problémů geodézie
ve stavebnictví
526.99 : 624/626

Krajské projektové ústavy pro výstavbu měst a vesnIc
projektují
bytovou a občanslwu výstavbu od úrovně
územního plánová-ní (směrné územní plány) až po zadávací, popř. prováděcí· projekty a provádějí současně
dozor nad její realizací. To znamená, že vycházejí z úkolů, všeobecně daných současným stavem společenského,
hospodářského
a politického života a jeho potřebami
s ohledem na jeho plánovitý, harmonický rozvoj.
Úspěšné zvládnutí takto souhrnně daných úkolů vyžaduje jejich komplexní řešení. To' je základní předpoklad,
,který je třeba aplikov,at na všech úrovních projekční
práce. A k tomuto způsobu práce.je nezbytně nutné vytvořit i organIzační podmínky.
Jednou z těchto podmínek jsol,l pracovní skupiny (ate
lÍl;iry) vytvořené na základě regionální působnosti, které
nejen zajišťují dobrý styk s ostatními partnery při práci
na výstavbě, ale podstatně přispějí i k ekonomické a
technické úrovni vlastní projekční práce a tím i výstavby. Druhou podmínkou je komplexní projektování, které
se musí stát hařmonickou syntézou práce řady odborníků, zaručující optimální výsledky v daných podmínkách.
Dosavadní zkušenosti získané v průběhu projektování
a při realizaci projekčních záměrů ukazují, že správné·
využití morfologie terénu s objekty a zařízeními (rozvody) projektem je po technické stránce velmi důležité
a pro hospodárnost celé výstavby rozhodujícL
Proto je třeba, aby toto hledisko bylo soustavně sledováno od stadia zpracování územního plánu až po realizaci jedilOtlivých projektů (objektů a inženýrských sítí).
A proto je též nezbytné, aby na zpracování úkolů výstavby podíleli se vedoucí pracovníci s pravomocí odpovídající Jejich účasti na komplexním zpracování.
Jsou to:
1. vedoucí projektant architekt,
2. hlavní inženýr sídliště,
3. hlavní geodet.sídliště,
4. hlavní ekonom sídliště.
Náplň Jejich práce, a rozsah odpovědnosti vyplývají
z názvu funkce., Podrobněji se budeme zabývat funkcí
hlavního geodeta sídliště, zejména proto, abychom se
zúčastnili svými připomínkami
na přípravě předpisů
projektové a rozpočtové dokumentace a za druhé, abychom objasnili, jak zem\íměřický inženýr pracující ve
stavebnictví
(a zvláště, v projekci) přispívá k řešení
úkolů výstavby. Z náplně funkce hlavního geodeta a
z ekonomického významu jeho činnosti je konečně Zřejmé, že spolupráce zeměměřického
inženýra musí být
zakotvena' již v projekčním procesu.
Domníváme se, že funkce hlavního geodeta měla by
být předepsána pro každé sídliště. ,Praxe' ukazuje nutnost průběžné účasti geodeta na projektech i vlastní
výstavbě. Náplní práce h~avního geodeta mělo by být:
1. Vypracování geodetického
průzkumu, do kterého
náleží vyhotovení podkladů polohopisných i výškopisných, zaměření a zobrazení veřejných sítí, speciální měření a vyhotovení průvodní teéhnické správy. Souhrn
měřických podkladů by měl tvořit samostatný celek
v rámci projektu, zejména na úrovni podrobného územního plánu. Tím by se odstranila dosavadní anonymita
těchto výkresů.
.'
Připomínáme, že pro vypracování polohopisných a výškopisných podkladů (palní i konstrukční měřir.ké práce)
platí prováděcí předpisy Ústřední správy geodézie a kartografie. Avšak pro vypracování úplného geodetického
průzkumu není dosud náplň ústředně stanovena a každý
projektový ústav řeší ho jinak. Nebylo by jistě. na škodu,
kdyby Ústřední správa geodézie a kartografie
vydala
vzorovou ukázku geodetického průzkumu, i když jsme
si vědomi ·nutnosti jeho přizpiJsobení různým projekčním záměrům. Geodetický průzkum vypracovaný v bezprostředním styku s budoucími zpracovateli projektů je
již dobrým předpokladem pro správné ekonomické i technické zvládnutí úkolu. Domníváme se, že by nebylo
správné, aby geodetický průzkum vypracovávala
tzv.

obzor

(1960) č. 4

a sebekritiky
"projekční středIska" při oblastních ústavech geodézie
a kartografie - (jak je navrhuje inž. M. Dokoupil v letošním lednovém čísle Geodetického a kartografi.ckého
obzoru) - protože takové středisko by bylo od proje~čního procesu. odloučeno. Dalším důvodem by byly 'i nezvykle krátké termíny pro geodetický průzkum.
2. Autorský dozor nad správným vYužíváním výsledků
geodetického průzkumu.
•
Tímto dozorem se geodet vlastně začleňuje do složitého
projekčního procesu, což si vynucuje praxe z několika
důvodů:
a) Ověřování použitých částí geodetického průzkumu
pro všechny, profese. Pro mnohé projekty je nutné překreslovat územní části geodetického průzkumu a takto
vzniklé dílčí výkresy je třeba ověřovat (např: měřické
body, smluvené značky, měřítko apod.). Tak 'by se také
zajistilo používání správného časově posledního geodetic~
kého průzkumu (viz bod 4).
Geodet by měl mít určité právo řízení v reprodukčním
procesu a volbě formátů mapových výkresů.
b) Ověřování vytyčovacích schémat je podstatná stránka. správného využití geodetického průzkumu. Pro každé
sídliště bývají založeny rozdílné vytyčovací sítě, které
mUsí rj'!spektovat každý projektant (objekty, veřejné sítě,
komunikace) .
c) Ověřovat podélné a příčné řezy terénem je f: hlediska ekonomického nezbytné. Geodet zrakovou· kontro·
lou snadno odhadne nepřesnosti a nehospodárnost
řešení (návrh jiné trasy). Formy ověřování výkresů (situací, vytyčovacích schémat a řezů terénem) mohou být
různé; ale spolupráce geodeta a projektanta je 'nezbytná, protože téměř každý projekt je zásahem do příro~
•
3. Provádění projektů hrubých terénních úprav.
Jde o přesuny velkých kubatur hmot vyčíslených na
základě geodetického průzkumu a zastavovaclho plánu.
Hlavní geodet by byl na sídlišti zárukou hospodárného
rozmísťování hmot.
4. Vedení koordinačního výkresu sídliště.
Složitost nejrůznějšÍCh odborných záměrů projektování
a průběh realizace sídliště se musí koordinovat cílevědomě jiŽ územním plánem. Nebude na závadu, rozdělíme-li koordinaci podle stadia projektu na tyto stupně:
a) Koordinace investora ve stad4u přípravné dokumentace.
b) Koordinace prováděná za účelem sladění dílčích
projektů (úkolů) v rámci sídliště. Jde o zásadní řešení
prostoru a tato koordinace odpovídá úrovni podro)mého
územního plánu. Provádí ji. hlavní inženýr sídliště s vedoucím projektantem-architektem.
(K těmto účelům vyhot6vují se výkresy v měřítku 1:1000 nebo větším.)
c) Bezprostředně po schválení podrobného územního
plánu zpracovává se zastavovací plán a na koordinaci
v této úrovni měl by se podstatně podílet hlavnígeodet
sídliště.
K těmto názorům nás vede skutečnost, že zastavovací
plán (v měř. 1:500) je již dokonalým technickým dilem,.
které se bezprostředně realizuje. Jednoznačné polohové
i výškové umístění objektů, komunikací a veřejných sít!
předpokládá
správné geodetické
zásady jednot,livých
projektů. Tyto mohou být zajištěny jedině vedením jednoho koordinačního výkresu soustavně doplňovaného
změnami s postupující výstavbou. Tomuto výkresu se
musí podřídit veškerá další projektová činnost na sídlišti včetně projektové organizace vÝ1:'tavby.Aby koordinační výkres nabyl této řídící ~nkce, musí být hlavní
geodet vybaven příslušnou pravomocí v projekčním procesu i na staveništi. Geodet s charakterem
své práce
dostává se zde do těsného styku s projekcí i prováděcími
závody. Téměř denně může sledovat průběh výstavby;
registrovat změny, odstraňovat nedostatky a může informovat vedoucího projektanta
nebo jednotlivé odpovědné projektanty o zjištěných závadách.
Jsme dále pro takovou zásadu, aby nevyhnutelné změ·
ny' projektů proti stavu koordinačního
vykresu mohl
provádět projektant nebo prováděcí závod či generální
investor jen s vědomím a souhlasem ~hlavníhogeodéta.
Z toho vyplývá, že 'počet pracovníků
odpovědných za
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píilohové i výšŘové umístění projekčních záměrů musí
být minimálnl.
\
Tato koordinační činnost se v našem krajském projek"
tovém ústavu provádí dosud roztřlštěně a často nedosahuje očekávaného výsledku. To bylo též jedním z důvodů, 'proč jsme tento problém neřešili jenom z hleaiska geodetického, ale za spolupráce s projektantem-architektem á dopravním inženýrem.
5. Vyhotovení základního plánu sídliště souvisí s koordinačním výkresem tak, že konečná fáze koordinačního
výkresu doplněného terénními a sadavými úpravami je
vlastně základním plánem sídliště. Důležitost základního
plánu sídliště spočívá v tom, že mimo polohopis a výškopis zobrazuje situaci podzemních rozvodů a zařízení,
ohraničuje pozemky podle způsobů jejich obdělávání
(kultur) ·a obsahuje parcelní čísla pozemků.
6. Oblastní ústavy geodézie a kartografie jsou kontrolními orgány pro dodržování kvality zeměmě,řických prací prováděných projektovými ústavy, informují geodety
proje1l:tových ústavů o mapových podkladech v technických dokumentacích
a o. plánech měřických a mapovacích prací v určitých územích a o vydaných měřic·'
kých předpisech.
Z uvedeného je zřejmé, že spolupráce obou ústavů
musí být velmi úzká. Má-li l;11avnígeodet kvalitně plnit
stanovené úkOly po stránce odborné i politické,' musí
to být zeměměřický
inženýr s víceletou geoďetickou
praxí ve stavebnictví, popřípadě s oprávněním k ověřování zeměměřických prací podle § 3, zák. č. 61/1951 Sb.
Těchto několik problémů jsme se pokusili řešit cestou'
vzájemného respektování
odborných profesí a na základě našich zkušeností. Nechceme tvrdit, že toto řešení
geodetických problémů ve stavebnictví je konečné. Jsme
si vědomi jejich složitosti. Zdá se nám však, že geodeti
najdou plného uplatnění u krajských projektových ústavů a stanou se zcela rovnoprávnými J'lartnery architektů.
Jen tak bude možno plnit příkaz XI. sjezdu KSČ k nejvyšší hospodárnosti a pokrokovosti ve stavebnictví.
Krajský

lnž.
projektový

Havránek,
ústav v Ostí..nad

Labem

Poznámky k článku inž. M. Dokoupila: Geodetické problémy ve stavební praxi. Geodetický
a kartografický obzor 1960, Č. 1, str. 13-14.
526.99 :624/628

jasné, při kterých jde o nedodržování platných výnosů,
nařízení, vyhlášek a zákonů či o přizpl1sobený výklad,
a při kterých není žádného právního podkladu. Na lešení druhé skupiny je nutno se hlavně zaměřit. Mnohé nedostatky by totiž odstranila řádně prováděná kontrola,'
která by si :všímala i různých měřen!, nezeměměřických,
zmetků v projekční činnosti zaviněných užitím neověřených podkladů a jiných případů v praxi se vyskytujících.
Mnohé stavební předpisy a výnosy jsou také nedokonalé proto, že při jejich sestavování a projednávání se
na odbornou zeměměřickou složku zapomnělo, nebo jí
hvl dán krátký čas k připomínkám aneb zase odborná
složka věci nevěnovala zaslouženou pozornost. Nelze se
tiiké spoléhat na rámcové předpisy, nýbrž je třeba jasných a jednoznačných prováděcích předpisů, platných
pro všechny resortní složky a resorty.
V "Dopravní technice"l) jsem již v roce 1956 reagoval
na vývody o nedostatečné geodetické práci na stavbě a
upozornil na jediné řešení, spočívající ve SJednocení zeměměřické služby. Struktura mi tehdy ovšem nebyla
lasná. Tím spíše se stavím za návrh soudruha Inž. M. Dokoupila, který věc řeší i organizačně, aby totiž byla zřízena projekční geodetická oddělení při OÚGK, jejichž
orgány by byli hlavní geodeti. Myšlenku doplňuji a rozvádím: vnějšími orgány by byli hlavní geodeti, zvlášť
úředně pověření Ústřední správou geodézie a kartografie
(ha rozdíl od oprávnění podle § 3 zák. 61/1951 Sb.)~ Tak by
se celkem jednoduše' dala zajistit odborná vazba i při rl1z·
ném personálním začlenění hlavních geodetů (například
v projekčních ústavech, v investorských složkách i na jiných úředníCh místech). Pověření by bylo vydáno na podkladě délky praxe a zkoušky, .jejíž forma by mohla být
analogickii formě zkoušky pro dřívější Civilní oprávnění
u zemských úřadů, samozřejmě s novou a rozšířenou
náplní.
Je také třeba, aby ostatní odborná veřejnost byla náležitě a správně informována o geodetickém oboru pracovním a o jeho dnešních výrobních možnostech. Velký
úkol pro odborné skupiny VTS při zdůrazňování důležitosti a jakosti práce v rámci budovatelských úkolů.
Uplatnění dobrých zkušeností SSSR, u nás potvrzených, je třeba nekompromisně prosazovat a snažit se je
zavést. Život pak sám ukáže, že úsilí bylo věnováno
dobré věci ve prospěch všech pratujících v geodézii. Pak
nebude také třeba se obírat geodetickými problémy, četnými a častými v praxi dnešníllo stavu.
lnž.

dr.

Václav

Burda,

SODOP, Brno

Se zájmem a zadostiučiněním jsem přečetl výše citóvarfý
článek. S' jeho vývody plně souhlasím a jsem rád, že
diskuse ke geodetickým problémům ve stavební a vůbec
investiční činnosti byla přenesena na půdu odborného
časopisu. Upozorňuji již řadu let na nutnost sjednocení
geodetů, poněvadž hájím základní. myšlenku: geodetická
práce je jen jedna, lze ji specializovat jako každou činnost jinou, ale řádně ji organizovat je možno jen v celku.
Všichni jsme geodety, všichni bychom měli ruku v ruce
pracovat v rámci odborných skupin pro geodézii a kartografii při VTS, i když jsme dale_ko od stavovské politiky, a n.echat hovořit výsledky naší jednotné práce na
všech úsecích našeho působení.
Příklady uvedené v článku inž. M. Dokoupila jsou dvojího druhu a doporučoval bych je rozdělit tak, aby bylo

Vytýčení stavebního
díla v terénu - důlp,žitá příprava
stavby. Dopravní technika
1956,
č. 11, str. 306. Závěr poznámek:
Předpokladem
každé lidské čínnosti
·vedoucí k úspěchu
je řÁdná orgnnis8"Gp. ft řízení pracl.
poněvadž
teto organisace
není, nebo selhává,
dochází k obtižím a nutností
dalších reorganisací.
Měřická služba dopravní
byla nejen odtržena
od m;;řickp. služby st;jtní, alp. i vnitřně
rozdělena
na složky dokumentačni
a projekční,
v podstatě
nespolupracující.
Nejsou vypracovany jednotné
postupy a návody, a tak přejdeme-li
na drobnou
práci. dochází k nejednotností
a blavně duplicitě
či dalšímu opako"ání prací. Jsem vděčen s. Inž. Ševčíkoví,
že na tvto otázky jako
sta"ební
odborník
upozorní!
a tím uznal jejich důležítost, v realisaci dIla. ÚSGK músí přikročit
ke skutečnému
soustředění
všech
měřických
složek a tím pQvznést geodetickou
práci na' místo, kterÁ
jí pati'í. Na zasedání
ÚV KSČ v řijnu 1955 bylo zdůrazněno,
že pro·
jekce i výstavba
musí být lépe koordinovány.
Speciální
znalosti
př<!durčuji
geodety
k tomu, aby pod vedením ŮSGK i na tomto
úseku
výstavby
úspěšně
soutěžili
s astat nimi technickými
obory
a plní!i tak usnesení
ÚV KSČ.
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Košťál, A., Mašín, Z.
Geodézie - učební text pro I. ročník průmysloVé školy zeměměřické, 2. část. Vydal Ústav odborného školství.
Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze
dne 25. dubna 1959 čís. 18966/59-1l/3 v 1. vydání jako
učební text pro I. ročník průmyslových škol zeměměřických, 2. část.
Kniha navazuje na první část Geodézie I, o níž bylo
referováno v Geodetickém a kartografickém obzoru ročník 1959, str. 160.
V druhém dne - celkem v 6 kapitolách - jsou popisovány měřické přístroje a jejich součásti, měření vOdorovných úhlů a magnetických aiíÍnutů. V jednotlivých
kapitolách je užito syst~mu desetmného třídění pojml1,

což samo o sobě již dá\7á knize přehlednost a logické
rozčlenění. Další předností knihy je stručné, jasné a výstižné vysvětlení principů i (unkcí jednotlivých měřických zařízení, doplněné pro názornost velikým počtem
grafů a fotografií. Škoda, že ani v druhé části vydávané
učebnice nejsou reprodukce fotografií zdařilé. Je tím narušen celkový dojem z jinak dobře provedeného tisku.
Stručné rozčlenění obsahu učebnice podle jednotlivých kapitol:·
.
Kap. 9. (Optické so'učásti měřických přístrojůj popisuje
zrcátka, hranoly, klíny, planparalelní
destičky,.
čočky a dalekohledy v rozsahu nutném k pochopení jejich principu, konstrukce a užití.
Kap. 10. (Odečítací p6můckyj seznamuje se všemi v pra-

'J Burda, V. Pozná-mky k člá-nku Inž. Ševčíka:
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xl se vyskytujícími
druhy odečítacích
pomůcek
(příčné měřítko, index, odečítací mřížka, vernier, '
drobnoměrný
šroub, optický mikrometr,
lupa,
mikroskop) .
Kap. 11. (Theodolity)
se zabývá popisem. theodolitů a jejich součástí, a to od theodolitů nejstarších
typfl
až k theodolitům
nejnovějších
typů. Text je doplhěn četnými
obrázky přístrojů
naší výroby
(Meopta), theodolitů sovětských i výrobků známých světových firem [Kern, Wild, Zeiss).
Kap. 12. (Měření vodorovných
úhlů)
popisuje
metody
měření
vodorovných
úhlů dvěma základními
způsoby: ve skupinách' a řadách a měření úhlfl
násobením.
Kap: 13. (Magnetické
přístroje J seznamuje žáky s magnetkou, kompasem, různými dru,hy busol, theodolitovou busolou a busolním theodolitem.
Kap. 14. [Měření magnetických
azimutů]
popisuje
základní způsoby magnetického
měření.
Další kap. 15-18. obsahují kontrolní otázky, seznam použité literatury,
Seznam vyobrazení a abecední
rejstřík hesel.
Celkově je možno hodnotit tuto učebnici jako' dobrou
pomůcku, která jistě ,ve spojení s výkladem učitelů a
s praktickými
cvičeními splní svůj úkol, dát žákům průmyslových škol dostatečné
teoretické
vědomosti i praktické zkušenosti z hlavní disciplíny jejich oboru.
1'''':<1''
,
Mo.
333.384
,
Pokora, M
'Provádění a projektování
pozemkových úprav. Vydalo
Státní nakladatelství
technické
literatury
Praha, 1959
prOSinec.
V minulých dnech se dostalo do rukou čtenářů další
vydání skript pro posluchačé
zeměměřického
inženýrství
o provádění HTÚP. Je to učební text vysokých škol, určený tedy pro posluchače.
Vzhledem k brzkéJ,11U rozeb,ání
nejen studenty, ale i pracovníky z praxe, lze očekávat, že
i ,tento dotisk bude v krátku rozebrán •. Z toho ovšem vyplývá, nebylo-li by užitečné toto dnes tak důležité oborové téma
zpracovat
ve formě učebnice,
tedy textu
o větším rozsahu a nákladu při lepších možnostech
obsahového i obrazového vybavení.
Zemědělství, kterému oborově tato publikace slouží, je
dnes v příští sedmiletca jedním z pilířů národohospodářského rozvoje a jeho ekonom.ický rozvoj je předpokladem zvýšení životní úrovně
(zásobování)
našeho lidu.
Otázka zvýšení výrobnosti a zlepšení pracovních
podmínek v z,emědělství je otázkou správného
plánování
na ekonomicky
vybudované
výrobní základně.
Vybudování výrobní základny je otázkou technicko-hospodářské-I
hO projektování.
'
Bývalá zeměměřická
fakulta, dnes spojená ve fakultě. inženýrského
stavitelství
jako zeměměřické
studium,
vychovává
ve své specialisaci,
k jejímuž zrušení také
dnes bohužel doŠlo, pro pozemkové úpravy - 2leměměměřické
inženýry - projektanty
určené
svým zaměřením k pracím zeměměřicko-projektantského
rázu.
Pracovní' výsledky
těchto absolventů
ukázaly
plnou
odůvodněnost
tohoto oboru. Svými možnostmi
se stali
tito absolventi velmi užitečnými a hledanými nejen ústavy geodesie a kartogral.ie, ale hlavně projektovými
ústavy býv. Agroprojektu.
Uvedená publikace
je dnes zatím jedinou ucelenou
příručkou
pro studium souboru těchto problémů z hlediska současného
stavu. Obsahově je publikace rozdělena do 14 kapitol včetně obraz<;lvé. části na 175 stranách
V obrazové části jsou zařazený též některé vzory tiskoC
pisů,
První kapitoly II. až VI. jsou věnovány historickému
přehledu,
rozboru a zdůvodnění
politicko-výrobního
vývoje zamědělství
v našich zemích. Důležité je zde poměrně podrobné
pojednání
problémů
klasického
scelovánl (kap. V.),' takže
čtenář
má přehled o významu
i vztahu
k !;oučasným
otázkám
pozemkových
úprav
(HÚTP).
Bylo by tu možno
doporučit
schematicky
přehlednější
popis scelovacího
operá tu pro potřebu případného, využití při jiných akcích.
Pozemkové
úpravy poválečné
doby a současné
jsou
predmětem ,obsahu dalších kapitol. V kap. VI. jsou projednány pozemkové reformy prováděné podle presidentských dekretůič.
12, 28,108 z r. 1945 Sb., pro- Slovensko
č. 104/45 Zb. Ctenál' tu získává přehled o úč,elu i obsa-

hu parcelačních
a přídělových'
prací, iteré byly podřízeny základní politické linii, že půda patří změdělcům
na ní pracujícím.
Tato linie 'sl,edovala
otázku zvýšení
životní úrovně pracujícího
zemědělce a zajišťovala proto 'potřebnou
výrobIlí základnu.
Poremkové úpravy současné doby" resp. tzv. hospodářsko-technické
úpravy pozemkíi (HTÚP) jsou projednány
v kap. VIII-X. V těchto kapitolách
je projednána
otázka všeobecná, tzv. jed'noduchiího
projektu
HTÚP. V kapitole
XI. pak otázka
arondace
pozemků. l<apitola XII. je věnována
ustanovením o pozemkových
úpravách,
o projektových
ústavech a zásadách
projektového
řízení.
Vlastní
problematika
jednoduchého
projektu
je podrobně
rozvedena
v kap. XIII. Podle obecně
používaných.
zásad rozděluje autor problematiku
do 4 oddílů, a to: práGe přípra,vné, práce prtlzkumné,
práce projektové
a konečně práce závěrečné. V obsahu JSou účelně zachyceny
jen zásadní
věci bez podrobných
detailů, neboť tyto
v praxi podléhaly stálým změnám vlivem místních podmínek, potřeb
a požadavků.
Proto se také nepodařilo
unifikovat
tyto otázky do té míry, jako je tomu např.
u prací mapovacích apod. Autor i zde respektuje
poslání
publikace, co skripta, a zaměřuje se na výklad z hlediska
účelu výukového. Lze se domqívat, že by bylo užítečným
doplnění
textu větším počtem
vhodných
vyobrazení.
KladI\Ým přínosem by také bylo doplnění textu stručným
vysvěf1ením příloh agrotechnických.
Nelze očekávat, že
se o těchto věcech dočte stud,ent [i jiný čtenář)
ve
vhodné úpravě v jiné publikaci.
Zvláštní důležitost je však přikládat kapitole XIV, kde
je i'tešena již otázka zásad souhrnného
projektu.
Organisace
obsahu
této kapitoly
je shodná
s kap. XIII.
V prvé části pOjednává autor o nutnych podkladech
pro
vyhotovení
projektu;
v drUhé části o průzkumu věnuje
pozornost
přírodním
podmínkám
upravovaného
území.
jeho čl<enitosti, druhům pozemkil. Velmi podrobně
pojednává
otázku půdoznaleckého
obsahu. Text uzavírlí
otázkami vodohospodářskými,
stavebními a ekonomickovýrobními v potřebné míře. Tabulky ze zemědělské
výrobní ekonomie
text vhodně doplňují.
V třetím oddíle
probírá
zásady projekce,. vytváření
hospodářského
obvodu ob'ce, rozvoj z,emědělské výroby, zásady osevních
postupů, zemědělská
výstavba výrobní, společná zařízeni
vodo hospodářská,
lesotechnická,
protierosní,
komunikační [cesty).
Podrobně, a to je důležité, je pojednána
otázka organisace pozemkového
fondu, závěrečné
práce měřické 'l
bllančni.
'V pracech závěrečných
[odd. 4.) je zařazeno vypracování technické
zprávy. Je nutno mít na zřeteli, že
publikace s,e zabývá tématem velmi obtížným, předeVším
proto, ~e slučuje řadu disciplin různorodých,
techníckých
i biologických.
Kromě toho celá problematika
věci je
stále v pohybu, ve vývoji, a je proto velmi těžké nalézt
správnou zásadní linii. Toto je také příčinou, proč většina předchozích
publikací ihne<;l po vyjití rychle zastarala. Publikace - skripta "Provádění a projektování
pozemkových úprav" poslouží dobře nejen studentům, jímž
je určena, ale i zeměměřičům
v praxi, kteří tu najdou
mnoho cenných vědomostí ke své činnC?sti.
lnž.

Vladimír

Svoboda,

odb. asistent

katedry

mapováni

a HTOP
fakulta

inženýrského
zeměměl'lcké

-

stavitelství
studium
CVUT v Praze

526.7:061.3[43)
Grossmanu, W.
Symposiumiiber dle Bedeutung der Gravimetrle fiir dle
Geodasle. (Symposium. o významu gravimetrie
pro geodéziiJ. Deutsche Geodiitische Kommission bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften
(BAW), ,řada A
[vyšší geodézie.), sešit č. 32, Verlag der BAW, Mnichov,
1959.
v1!decké shromáždění,
konané v Hannoveru
ve dnec/J
19. a 20. června 195,8 na podnět prof. Heiskanena,
mělo
na pořadu řadu referátů, které řešily gravimetrické
otázky ve vztahu k problémům
v geodézii. Zúčastnili se ho
přední němečtí pracovníci
a ze zahraničních
mimo jiné
známé autority
Heiskanen
(Finsko)
a Vening-Meinesz
[Holandsko).
Přednášky,
pokud nebyly již dřive uveřejněny, s diskusními přiiPěvky a doplňkovymi referáty jsou
obsaženy ve shora uvedené publikaci a tvoří, cenný pří-
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nos k ujasnění celé řady problémů, které skýtá zemské
trhové pole.
Prof. Heiskal).en proslovil obsáhlou přednášku o metodách gravimetrické geoclézle, jejlm postavení a hramcich.
Výsledek rozpravy pro dosažem naznačených úkolů vyzněl v ptám c1okonalejšl mezmárodni spolupráce. Gasové
veličiny mají se uvažovat, neboť se n,ěm tvar geoidu.
Vedle změny ve vertikálmm směru (např. zdviháni Alp)
mohou nastat změny i v horizontálnim směru. Nekritické seskupováni nezaručených údajů v různých časových
obdoblCh zamlží jen řešeni problémů. ProlO by se doporučovalo pro různé problémy opakování gravimetrickych
měření; otázka časových period zůstává však ještě nedořešena.
'
Prof. Ledersteger proslovil přednášku o volbě volného
parametru při určováni tvaru Zem'ě, kterou doplnil ještě
prof. Vening-Meinesz. Text přednášky byl uveřejněn již
v jiném vědeckém časopise pod názvem "Gravimetrická
metoda k určení tvaru Země".
Rovněž přednáška prof. Kneissla o návrhu na jednotnou evropskou gravimetrickou slť byla v podstatě uveřejněna v pamětnim spise Baescplina v Curychu. Diskuse
byla spjata s přednáškou prof. Gerkeho o stavu západoněmeckých geodetických tihových měření, tihových mapách a návrzlch pro dalšl práce. Autor se zmiňuje o stavu vykonaných tlhových měřeni, vyhotovení gravimet,rických map, pomocri'ých map pro tihové redukce (map
středních výšek), údajů tihových redukcí pro gravimetrické body, gravimetrických
tižnicových odchylek, undulacích geoidu a astronomicko-geodetických
pracích. Doporučuje vyzkoušet vhodnost elektronických počítačů pro
výpočet redukcí, prozkoumat rychlejší a hospodárnějšl
výpočet topografických redukcí, předložit německé gravimetrické komisi návrhy na jednotné označováni v oboru
fyzikální geodézie a zavést jednotné tabulky pro vliv
vjedrlOtlivých zónách a sektorech při výpočtu redukcí.
Diskl.!sní příspěvek' k uvedené přednášce se týkal gravimetrických mě,ření 'na mořích. V Severním moři se provádějí tihové měření na měřické lodi "Gauss" s Grafovým
námořním gravimetrem.
Přednáška prof. Junga pojednávala o použiti kulových
funkcí v gravimetrii. Materiály byly již uveřejněny v řadě

Jednotlivých pojednání. V diskusi bylo poznamenáno, že
trojosost Země, jakož i zavedeni délkového členu odpoví·
dajícího trojosému sféroidu ve vzorci pro normálnl tiho·
vé zI;ychlení, jsou méně aktuálními problémy. Jako normální tvar je vhodné rotační těleso.
Obšírněji uvedená přednáška prof. Bodemtil1era o výškových soustavách, jejich definici a gravimetrickém urče·
ní se týká problémů četně diskutovaných a publikovaných. V CSR a ostatních státech světové socialistické soustavy je otázka vyřešena zavedelllm normálnlch výšek
podle Moloděnského. Pro informaci a posouzeni způsobů
nazírání na jednotlivé výškové soustavy na západě. kde
se ještě nedospělo k jednotnému stanovisku, citujeme odstavec o výškách podle Moloděnského (SSSR)nebo podle
Vignala [Francie):
"Vignal,Moloděnského
výšky, které
se uvažují jako praktické výšky [ve skutečnosti jsou normální Výšky podle Moloděnského i vědeckými výškami],
nemají
pozoruhodných
přednosti
proti Helmertovým
výškám. P01lle znaménka Bouguerových anomálil jsou
Vignalovy výšky větší nebo menší než Helmertovy, blíží
se dynamickým výškám a quasigeoid hladinovému sféroidu. Poněvadž se však stejně potřebují ortometrické
výiiky, které jako praktické výšky dostačují, nejeví se
zvláštní systémy praktických Výšek za nutné."
Další přednášku pronesl Graf o měření s námořním
gravimetrem na zvlášť' upravené desce (Kreiselstabilisierte Plattformj a v textu přednášky je uveden profil tíhového měření v Atlantiku z New Yorku do Neapole v roce
1958.
Poslední referát přednesl prof. Wolf na téma astronomicko·gravimetrické
určování bodů a triangulace, kde se
zabývá vzájemným vztahem, 'přednostmi obou způsobů,
rozvádí celý složitý problém a uzavírá zjištěním, že gravimetrická metoda nejenom poskytuje možnost poznáni
normálního tvaru Země a umožňuje lepší umístěni sítí,
ale umožňuje i zlepšení vnitřní skladby sítě. Celý problém by byl daleko výstižnější, kdyby se dospělo podle
Heiskanenova
požadavku
ke geodetickému
světovému
systému.
Publikace je zakončena krátkým závěrem od profesora
Heiskanena, který poukázal na všeobecnou povahu vědy,
která nepřestane nás stavět stále před nové problémy.

Služby a práce Ústřední knihovny resortu
. Ústřední správy geodézie a kartografie

literatura
je vystavována v knižnlch vitrinách v mezipatře a přízeml budovy NTM v Kostelní 42, Praha 7. Zájemci, kteří nemají možnost osobně navštívit naši knihovnu, mohou se informovat o nových knihách v "Seznamu
přírůstkŮ knihovny VÚGTK", který je uveřejňován na 2.
straně obálky časopisu Geodetický a kartografický
obzor. Bibliografická
služba ústavu uveřejňuje v tomtéž
časopise ve zvl. příloze - v "Přehledu zeměměřické literatury" dókumentační
záznamy článků z časopisů a
knih. Kromě toho úplný přehled literatury, docházející
do knihovny VÚGTK, podává "Literární hlídka", kter'á je
vydávána jednou týdně Výzkumným' ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým
v Praze a je rozesílána též všem ce~ostátním a oblastním ústavům resortu ÚSGK.
.
Knihovna půjčuje publikace všem pracovníkům resortu ÚSGK a SGK na Slovensku jak pro služební, tak
i soukromou potřebu na vlastnoručně
podepsané a vyplněné vypůjční stvrzenky. Ostatním zájemcům z úřadů,
ústavů, škol a závodů při osobním vypůjčování na předložení občanského průkazu, mimopražským prostřednictvím jejich podniku nebo jiné knihovny. Výpůjční lhůta
pro knihy je 1 měsíc, pro starší ročníky časopisů 14 dní,
pro jednotlivá člsla předchozího a běžného ročníku časopisů je 1 týden. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené publikace QO termínu, který je předem dohodnut. V nutných případech může být lhůta knihovníkem výjimečně
zkrácena nebo [na žádost čtenáře ) prodloužena. Publikace, které vypůjčovatel potřebuje mít stále při ruce (tabulky, instrukce, služební předpisy a pomůcky) může si za·
půjčiť'natrvalo,jevšak
povinen koncem běžného roku oznámit knihovně, jestli si ponechá zapůjčenou publikaci i mi"
dále. Naučné a jazykové slovníky, publikace z příruční
knihovny se pfijčujl jen V čítárně. Publikaci, která je
zapůjčena, může si zájemce zamluvit .. Jakmile se publikace vrátl do .knihovny, bude zájemceknihovnlkem
upozorněn. Při VYťůjčovátií má pak přednost pted ostatními

526 :026 (437)
Obracíme se na všechny zájemce o geodetickou a karto.grafick9u lUeraturu,a
to jak z řad dosavadních vypůjčovatelfi, tak i na ostatní, kteří dosud nepoužívají našich služeb, aby se blíže seznámili s činností knihovny
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze. Tato knihovna je složkou studij.
ní skupiny ústavu a má zároveň funkci ústřední knihovny
resortu ÚSGK.
.
Knihovna VÚGTK je pravidelně d.oplňována literaturou
podle tematického plánu na základě sledování nejnovější literatury a zaměřuje se na získávání literatury z oboru geodézie, kartografie,
polygrafie, zeměpisu, částečně
matematiky, astronomie, fyziky [zejména optiky], jemné
mechaniky, nauky o počítacích strojích, z'ákladních děl
marxismu-leninismu,
politické ekonomie, organizace a
plánování práce, práva a jazykovědných příruček a slovníků.
'
Pracovnici knihovny ochotně pOmohou zájemcům při
výběru literatury, upozorní je na nové publikace z jejich oboru .. Zároveň podávají i telefonické informace o literatuře, která je v knihovně, a informace z jazykových
slovníků, 'encyklopedií apod. V místnostech knihovny je
k dispozici vypůjčovatelům jmenný katalog (podle auto- ,
rů], systematický katalog (tj. věcný katalog sestavený
podle vědních oborů a jednotlivých odvětví, které jsou
. označeny desetinnými třídníky j, zvláštní katalog ftremhl
literatury a patentních
spisů. V půjčovně literatury je
zároveň čítárna časopisů, kde je vystaveno 160 tHulii
českých a· zahraničních ,časopisů běžného roku k volné
prohlídce všem zájemcům. Kromě toho jsou zde encyklopedie, ,lazykové slo.vníky; příruční knihovna základních
děl geodézie,kartograf1l:l a jiných příbuzných oborů. Nová

~
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,
čtenářI. Literaturu, která v knihovně není, opatří knihovna podle možností z jiných knihoven, v nutných případech
prostřednictvím
mezinárodní
výpůjční
služby
v Ústřední technické knihovně ČSR ze zahraničí.
.••
Odchází-li pracovník ze svého podniku, musí to knihovně sdělit a vrátit všechny vypůjčené publikace. V nutných případech si je mů7.e ponechat i nadále, ovšem je
, nutno oznámit knihovně jméno nového podniku a č. obč.
průkazu.
Ztratí-li vypůjčovatel zapůjčenou publikaci, je povinen
podle výpůjčního řádu knihovny opatřit totéž vydání .publikace.Nemůže-li
výtisk opatřit náhradou, sdělí ztrátu
písemně knihovně. V odůvodněných případech, došlo-li
ke ztrátě nezaviněně [při přepravě železnicí nebo poštou, požár apod. J, můžE;!být publikace odepsána z knihovny bez náhrady. V oStatních případech je vypůjčovatel
povinen zaplatit náklad na fotokopii publikace, kterou
knihovna gá zhotovit.
.
Při písemných výpůjčkách žádáme všechny čtenáře, aby
pokud si objednávají literaturu
na základě "Přehledu
zeměměřické literatury", "Literární hlídky" VÚGTK nebo
"Seznamu přírůstků knihovny VÚGTK", uváděli u knih
- kromě autora a názvu - značku publikace, u článků z časopisů především název časopisu, rok a číslo.
Značka knihovny je uvedena na konci bibliografického
záznamu v závorce nebo je přeď ní uvedena zkratka
VÚGTK. Těmito údaji velmi usnadníte naši práci.
Naše knihovna, neustále doplňovaná nejnovější odbornou literaturou,
je již pro řadu geodetů a kartografů
cenným pomocníkem v práCi. Doufáme však, že možností
'knihovny bude využíváno ještě lépe, že I vy nás budete
nejlffičasto
navštěvovat, ale též sdělovat nám svá přání, návrhy a zkušenosti s využíváním odborné technické
literatury. PracovníCi knihovny se těší na tuto spolupráci.
Adresa knihovny:
Výzkumný ústav geodetický,
topografický
a kartografický v Praze, Kostelní 42, praha 7.
'
Telefony: 77441-9, linka 2'0, přímý tel. 75079.
Výpůjční doba: 8~15 hod., v sobotu 8-11 hod.
Karská

ny VÚGTK. ledním z nejdůležitějších
úkolů této služby
je pravidelné a co nejrychlejší šíření informací o geodetické a kartografické literatuře vydávané v ČSR i v zahraničí. Tyto informace poskytuje nejen pracovníkům
resortu ÚSGK, ale i ostatním mimoresortním zájemcům,
kteří v praxi a studiu přicházejí do styku s geodézlf a
kartografií. Za tím účelem vydává bibliografická služba
VÚGTK jednou týdně bibliografický
časopis "Literární
hlídku" a jednou měsíčně uveřejňuje v časopise "Geodetický a kartografický
obzor" zvláštní přílohu "Přehled
Zeměměrické literatury".
K dalším důležitějším úkolům
patří zhotovování rešerší, různých soupisů literatury a
poskytování osobních i telefonických
informací.
Podkladem pro šíření informací jsou převážně základnl
a sPeciální katalogy záznamových lístků. Pro značný rozsah literatury zpracovávají dva dókumentalisté
sami do-"
kumehtačně pouze geodetickou a kartografickou
literaturu vydávanou asi v 15 světových jazycích. Při dokumentování shromažďují
souběžně podklady pro vícejazyčný geodetický a kartografický
slovník. Dokumentační záznamy z příbuzných oborů se přebírají od jiných
útvarů TEL
Zd

a c o v á v á n í a s hro maž ď o v á n í
TEl
Hlavním zdrojem informací jsou především knižní a
časopisecké fondy knihovny VÚGTk, která má zároveň
funkci resortní knihovny. Dalším zdrojem informací Jsou
dokumentační záznamy, zásílané pravidelně naší bibliografické službě domácími I zahraničními útvary TEl a
bibliografické a referátové čaii,opisy vydávané v ČSR a
v zahraničí.
.
Záznamy zhotovované bibliografickou
službou VÚGTK
jsou rázu převážně indikativního
a neanalyzují
proto
blíže vlastní téma, nýbrž charakterizují
pouze hlavnl
myšlenky informačního zdroje. Text záznamu tvoří bibliografické údaje a stručná hesla nebo krátké větní celky. K tomuto zkrácenému způsobu dokumentování bylo
přikročeno proto, aby dva dokumentalisté, kteří na pořizování záznamů mohou věnovat pouze asi polovinu své
pracovní doby, zvládli celkový počet [měsíčně asi 300 až
400J knih a časopiseckých článků, přicházejících v úvahu pro dokumentaci, nehledě k tomu, že si pořízené záznamy sami opisují na záznamové lístky. Z patentních
spisů se již však pořizují takové záznamy, aby z nich
bylo patmo, v čem podstata vynálezu nebo jeho zlepšení
spočívá.
Jednotlivé údaje, jež tvoří text záznamu, jsou v určitém pořádku rozloženy na ploše záznamového
lístku
formátu A 6. V levém horním roou lístku jsou uvedeny
znaky mezinárodního
desetinného
třídění a v pravém
horním rohu jedno nebo více jmen původců literárního
díla, název firmy, popřípadě číslo patentního. spisu nebo,
normy apod. Na dalším řádku se uvádí název dna a za
ním u cizojazyčné literatury v závorkách český překlad
názvu. Potom následuje vlastní text záznamu, tj. stručný
obsah literárního díla. Na dalších dvou řádcícb se uvádí:
aj u knih - počet stran, obrázků, tabulek, příloh a literárních pramenů, rok a místo vydání knihy a nakladatel; b J u časopiseckých článků. - počet obrázků, ťabu,lek, příloh a literárních
pramenů, rok vydání, zkratka
názvu, ročník a číslo časopisu a nakonec stránkově vymezení rozsahu článku. Na posledním řádku vlevo se
uvádí zkratka knihovny, kde se nachází příslušná publikace a číselná značka, podle níž je publikace v knihovně
uložena a vpravo na. konci řádku je uvedena zkratka
jiJléna autora záznamu.
Ze záznamových lístků pořízených vlastními dokumen
talisty jsou vybudovány dva základní rešeršní katalogy
- autorský a systematický. V prvním katalogu jsou zá·
znamové lístky seřazeny podle jmen autorů publika cf
v abecedním sledu, ve druhém jsou seřazeny systematicky podle zásad mezinárodního
desetinného třídění. Protože třída 526 - geodézie v původní mezinárodní úp.ravě
je dnes již naprosto zastaralá, přikročil VÚGTK k pokusuo nové roztřídění oboru geodézie a kartografie, kťerěby
vyhovovalo moderním' pořadavkům vědy a techniky. Sys-,
tematický katalog naší bibliografické služby je již veden
v duchu této nové úpravy třídění, kterého se prozatfm
používá pouze pro vnitřní potřebu, poněvadž je stále
ještě ve vývojovém stadiu. Uvnitř systematického
katalogu se vytvářejí ještě další speciální katalogy, například
katalog patentních spisů, 'norem, výzkumných zpráv, re-
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šerší atd. Z převzatých dokúmentáčních
záznamů sestavuje naše bibliografická služba zvláštní katalog z oborů
polygrafie a fotografie. Jde o katalog předmětový, který
je řazený abecedně podle slovních hesel. Tento katalog
je nepřetržitě doplňován novými zAznamy, podávajícími
velmi obsažný přehled o soudobé světové polygrafické
a fotografícké literatuře a lze jej proto ~využít zejména
při zlepšování kvality tisku map. Dalším značným přínosem jsou dokumentační záznamy z oboru geodézie a
kartágrafie,
zasílané nám. z NDR. Tyto záznamy jsou
obsažnější, technicky dobře propracované
a často vybavené vyoprazením. I'oskytu.jí rovněž informace celo·
světového rpzsahu a jsou řazeny systematicky podle mezinárodníhO: desetinného třídění. Jejich text je v jazyce
německém. Dále př-ebtrá- naše bibliografická
služba od,
.jiných útvarů TEl četné záznámy, kterými podle potřeby
doplňuje základní í speciální katalogy.

Adresa
bibliografIcké
služby
VÚGTK:
Výzku,mný ústav geodetický, topografick9 a kartografický
v Praze, Kostelní 42, Praha 7
Telefony:
77441-9, llnka 227, přimý tel-efon 75079
Dob a pod á v áu i i n for m a c í a pří ~ tup u k e
katalogůJ;ll:
'
v pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hoc\in, v sobotu
od 8.00 do 11.00 hodin.
"

~ové knihy do ~aší knihovničky

Na redakční stůl došly, nám v poslední době některé
publikace, jejichž-Aeoretické
základy se bezprostředně
dotýkají i geodézie, a proto považujeme za nutné na ně
upozornit naši odbornou veřejnost. Je to především Technická fysika, autorů prof. dr. Zd. Horáka,tnž. dr. F. Krupky ainž .. dr. V. Šindeláře, vydaná v teoretické redakci
SNTL, v 2. přepracovaném
vydání. Cena publikace váz.
-"L i t e r á r n í hl í d k a"
Kčs 90,-.
a "I' ř e h led zem ě Ifi ě ř i c k é I ~t e r a t u r y"
Obsah knihy je rozdělen do sedmi částí: 1. Experimen"Literární hlídka",\ která vychází jednou týdně, podává
tální metody ve fysice, 2. Mechanika, 3. Akustika, 4. Naúplný přehled o domácí i zahraniční geodetické a neuka o teple, 5. Elekřina ~ magnetismus, 6. Optika a 7.
geodetické literatuře
docházejíCí do knihovny VÚGTK. Atomová fysika.
Slouží především k poha.tové informaci vědeck9cfi a
Teoretické základy fysiky jsou zaměřeny zvláště k apv9zkumn9<;:h pracovníků ústavu a dalších mnoha jin9ch
likacím uvedených fysikálníeh oborů v technických věresortních i mimorE;lsortních pracovniků a institucí. Skládách. Pokroky i v geodézii opirají se o pokrokové podá se ze dvou hlavních částI. První část obsahuje doku·
znání přírodních fysikálních zákonů. Rychl9 výVOjfysiky
mentačuí záznamy z geodetické akartogfáfické
Utera- . v poslectní době vede k tomu, že mnohé fantastické pro_ tury, druhá ~ást bibliografické
seznamy ostatní litejekty a plány stávají se skutečností a že techničtí praratury. "Přehled zeměměřičské
litera~ury" vychází jed·
covniCi, mají-li držet krok s vývojem, potřebují neustále
nou měsíčně jako příloha časopisu "Geo~k9
a kartoprohlubovat-své znalosti Z fysikY..,Nás jako geodety bude
grafický obzor". ObSahuje' nejdůležitější
dokumentační
v Technické fysice zajímat nejvíce kapitola z optiky.
záznamy
oboru geodézie a kartografie, a to převážně
Avšak ani ostatní stati nejsou pro nás nezajímavé. Zeze zahraniční literatury. Literaturu uvedenou v "Literárjména v kapitole pojednávající o mechanice nás budou
Iií, hUdce" a v "Přehledv zeměměřické
literatury"
je
zajímat v9klády o gravitačním poli, pohybu planet, gramožno si vypůjčit v knihovně Výzkumného ústavu geovitačním zffkonu aj. partií bezprostředně
zakládajících
detického, topografického
a kartografického
v Praze 7,
aplikace v geodézii, jako je měření tíhového zrychlení
Kostelní 42.
a jiné zkoumání Země, ať co do tvaru, rozměrů a fysikálnIch vlastností vlastního zemského tělesa, tak jeho nejliné
úkoly
bibllograIické
služby
VÚG.TK
bli7jiího atmosférického
obalu i ostatního prostoru, ve
Dalším důležitým úkolem bibliografické služby VÚGTK
kterém se Země zákonitě pohybuje. Geodeta současné
je~ zh6tovování rešerší. Tyto sevyhotovují
jednaj{ pro
doby, budou zajímat i základy elektroniky-a
atomové fy.
vědecké a výzkumne pracovníky ústavu na základě tésiky. Studium elektroniky je důležitou disciplínou. Ovládmatických plánů výzkumných úkolů a jednak pro ostatní
nutí principů el'ektroniky umožňuje v poslední době konresortní i mimoresortní pracovníky podle příležitostn9ch
struovat velmi důmyslné elektronické automatické počí·
požadavků. Rešerše se zhotovují buď' ve formě dokumentací mechanismy a dalších možností zajisté není ještě
tačních záznamů nebo jako soupisy literatury. Naše bibzdaleka využito.
liografická služba podává n,lVněž informace, na základě
Kniha je ~rčena všem technikům a inženýrům v praxi
osobních i telefonick9ch
dotazů, k čemuž používá záa studujícím na vysol<9ch školách technického směru.
kladnlch i' speciálních
katalogů a bibliógrafick9ch
a
Doporučujeme ji ke studiu i posluchačům studia zeměreferátových
časopisů. Každ9 zájemce má možnost naměřického' inžen9rství a technikům a inženýrům v geohlédnout do rešeršnlch
katalogů umlstěných. v prostodetické praxi a ve výzkumu. Kniha by neměla chybět
rách knihovny VÚGTK a vyhledat si sám informace, které
v žádné' odborné knihovM v ústavech geodézie a kartopotřebuje pro řešení danéhÓ úkolu. Dokumentalista mu
grafie.
vždy ochotně poradí, jak se má orientovat v katalogu,
popřípadě mu poskytne další informace.
.
V daiším upozorňujeme na teoretické dílo Analytickou
Dále. je ještě nutno se zmínit'o1>ozvolné
tvorbě vícegeometrii prof. dr. J. Klapky, 9-0k~ora fysikálně matemajazyčného geodetického a kartografického
slovníku. Tentických věd, které bylo schválenO. ministerstvem školto, vzniká excerpcí termínů při dokumentačním zpracoství jako učebnice pro studium na fakultách inženýrvávání cizojazyčné literatury. ,Bibliografická služba se
skéhD stavitelství, architektUlly a pozemního stavitelství
'ještě podílí na sestavování a v9voji nového desetinného
a ostatních fal<ultách technického
směru. Kniha byla
třídění/VQGTK pro ,obor geodézie a kartografie.
vydána. perčí redall:ce teoretické
literatury
ve Státním
Z áv ěr
nakladl;ltelství technické literatuI:Y. Cena Kčs 41,- ..
Výklady analytické ge6metrie'anotovaného
díla jsou
.Útvary TEl Ilesl~uží pouze úzkému kruhu vědcfi, ale
založeny na vektorovém počtu. Je psána tak, že poslujsoú zvláště neocenitelnými
pómoeníkY širok9ch mas
chači i přednášející na jednotliv9ch fakultách si mohou
zlepšovateů a novátorll. Útvary TEl'l1epomáhají
pouze
podle sv9ch osnov vybrat potřebnou látku. K objasnění
těm, kteří.se na ně obrátí o pomoc, n9brž ve formě růzvýkladti je v knize dostatek teoretických i technick9ch
rr9ch upozornění na literaturu,
domumentačních
zpráv
příkladů. Na konci' jednotliv9cb částí jsou uvedena cvia bibl{)gra~ick9ch přehledů samy plynule informujícečení k samostatnému řešení s návody a v9sledky.
lou řadu institucí a jednotlivých pracovníků ,o no.vinKniha má šest částí: 1. Aflnní [-tOVhoběžkové I souřad-'
kách v jejich oboru.
'
nice vektoru a bodu, 2. Analytická geometrie lineárních
Při vst!1PU do jubilejního rqku 1960, v němž všechen
tvarů aflnriího prostoru, 3. Anlj,lytická geometrie lineárčeskoslovensk9 lid oslavuje 15. výročí osvobození naší
ních tvarů 'eukleidovskéhoprostoru,
4. Kuželosečky a jiné
vlasti hrdinnou Sovětskou armádou, zvyšuje bibliogfáficčáry rovinné, 5. O plochách druhého stupně a o jiných
ká slUžba VÚGTK vydavatelský
náklad
"Liferární
plochách a 6. Doplněk o determinantech
a maticích.
hlídky" a rozšiřuj,e tak její rozesflání,které
se dříDokonalé ovládnutí teoretických
základů analytickÁ
ve převážně omezovalo na celostátní a oblastnf ústavy
geometrie je pro· -geodeta výzbrojí, se kterou se může
1:'.esortu ÚSGK, na četné, další instituce po celém území
CSR. Tím prakticky umožňuje každému občanu našehá
pustit do řešení a teoretického
zvládnutí techniCKých
aplikací; které v jeho praxi přichá~ejí. Vyjadřovací schoplidově demokratického
státu, který má nějaký vztah ke
nosti a možnosti využití teorie analyfic~é geometrie přigeodézii a kartografii,získávání
pravideln9ch a rychlých
informaci z tohoto úseku vědy. A je nyni na vědcích a
jdou vhod zejména pracovníkům ve výzkumu zlepšovatelům i novátorům v oboru geodézie a kartografie.
technicích samých, aby se naučili lépe využíva~ všech
druhů technicko-ekonomických
infprmací, neboť jedině
Stejně jáko Technická
fysika neměla
by chybět
touto oeestou si mohou ušetřit mnoho namáhavé a často
v knihovn~ch geodetických pracovišť, ani Analytická geometrie .prof. Klapky.
"
.'
St.
i zbytečné prácé při řešení daných problémO.

z

OrJ&t>,•• é kMil1vpro \/ás:
Vl. Blahák: AKUSTICKÉ, A RADIOVÉ ZAMĚŘOVÁNÍ V GEODÉZII
A KARTOGRAFII
184 stran,

108" obrázkd,

brož. 10,-

J<čs

)

Základní informace o radiovém a akustickém
zarÍ1ěřování se zřeftJlem ke geodetické
a
kartografické
praxi. Na úvodní stať o šíření radiových a zvukových vln li o vlivu různých
podmínek na přesnost měření navazuje popis radiových a zvukoměrných zaměřovacích přístrojů a podrobný výklad o akustickém a radiovÉ:m zaměřoyání a mapování, osvětlený několika Praktickými příklady.
.
ZeměměřickÝIl1 technikť!ni a posluchačům
odborných škol.

388 stran, 335 obrázků, 6 tabulek,

11 příloh, brož. 25,50 Kčs

Základní příručka pro ddlní měřiče o.bsahující výklad o početnlch úkonech nutných
ně-tněřickým pracím, o měřických přístrojích, o důlním mapování, přesnosti měření
řických chybách, o trigonometrickém
a' polyg-onometrickém určování bodů, o měření
a úhld, o měření magpetickém, připojovacím a měření výškovém. Připojena je stať o
bech pfidy při dolování a několik měřických Glob.

k dl'\la mě,
délek
pohy-

J. Herda - V. Staněk:

M.Herda

POLYGONlZACE S OPTICKÝM MĚŘENÍM DRLEK
200 stran, 167 obrázkd,37
Popis dálnoměrných
polygonovýchpracícl;l.
lnženýrdm

tabulek, váz. 17,60 Kčs

přístrojd,

a technikdm,

328 strlln, 225 obrázků,

a příslušných

měřicích i výpočetních

zabývajícílIl se geodetickými

22 tabulek,

váz. 21,80 Kčs

metod používaných

při

pracemi v praxi.

.

Základy fotografie, fotografické
letecké práce, fotogrammetrické
vyhodnocení
svislých
snímkd,- zásadní prvky strmého leteckého snímku, stereometr, sestrojení prostorového modelu, fotogrammetrické
způsoby zhušťování geodetic.kého podkladu, topograficko - geodetické
práce při leteckém fotogrammetrickémmapovánf,
pozemní stereofotogrammetrické
mapováni,
technologické postupy vyhotovení' fotografiCkých map různých měřítek a stručný nástin rozlToje léteckých fotogrammetrických
prací.
Pracovníkům
a posluchačům

geodetických, topografických,
příslušných odborných škol.

..kartografických

a fotogrammettických

ústavO

