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vÝVOJ SOUSTŘEDĚNÉ GEÓDÉZIE
A KARTOGRAFIE V LETECH 1918-1968

Geodézie, jako nauka o vyměřování a zobrazování
zemského
povrchu,
i kartografie,
jako nauka
o tvorbě a rozmnožování map, přispívají od nepaměti k uspokojování Ipotřeb lidské společnosti. Je
to především zásluhou jejich poznávací a aplikační schopnosti. Umožňují získat dokonalé informace
o prostoru, který je předmětem zájmu společnosti,
o vzájemné poloze všech objektů na zemi a o jejich velikosti a tyto informace přesně, přehledně
a názorně registrovat a reprodukovat. Bez nich není možné zpracování projektů ani realizace záměrů, kterými člověk upravuje vnější svět k uspokojování svých potřeb.
V historickém vývoji zaujímaly geodézie a kartografie
postavení
jedněch
z nejstarších
vědních a i praktických di'sci1plín. Lidská společnost
ve všech vývojových eta[lách využívala je především ve třech důležitých a rozsáhlých sférách
zájmů: k vytvoření podkladů pro veškeré technické podnikání, k vytvoření co nejlepší evidence
půdního fondu a k 'zabezpečení obrany zemí. Je
přirozené, že s postupujícím rozvojem vědy a techniky význam geodézie a kartografie rychle vzrůstal a ani v naš'ich zemích tomu nebylo jinak.
Geo'dézie a kartografie na našem území měla
vždy a má dosud čestné' místo v čele světové geodézie a kartografie. Z prvních map, které vzni!kly
na našem území, si zaslouží zmínky známá mapil
Mikuláše Klaudiána z roku 1518 'a KOmenského ma··
pa Moravy ze 16. století. Počátkem 18. století vzbudila v odborných kruzích obdiv Miillerova mapa
Čech v měřítku 1:132000, která se tehdy považovala za takový vrchol podrObnosti a dokonalosti,
že její skoro pětinásobné zvětšeniny bylo použito
jako polohopisného podkladu pro první vOjenské
mapování. V téže 'době se na Slovensku zabýval
mapováním žup, hornických měst a vyhotovováním
podkladů pro vodní stavby ve větších měřítkách
slovenský geodet a kartograf Mikovíny. Začal mapovat již na vědeckých základech a měření připojoval na astronomickou 'síť, pro niž 'Zvolil za základní poledník bratislavský.
Počátkem 19. století vzniklo na našem území
nejvýznamnější
geodetické
a kartografické
dílo
minulosti - stabilní kata str, vybudovaný na vědeckých základech. Podkladem rozsáhlého díla byla
trigonometrická
síť. Při této příležitosti
došlo
k první užitečné spolupráci civilní a vojenské mapovací složky, která tu 'podstatně vypomohla vybudováním geodetických základfl a z civilního mapování 'pak ,získala přesný polohopisný podklad
pro II. a III. vojens'ké mapování. Zavedením údržby katastrálních
map se trvale zhodnotila použitelnost stabilního katastru pro značnou část veřejné
správy. Vědeckotechnickou
hodnotu katastrálních
map posílilo v roce 1887 vydání instrukc9 pro vyhotovování nových katastrálních
map číselnou polygonometrickou metodou
Ve druhé polovině 19. stcletí vybudoval vídeň-

soustředěné geodézie
v letech 1918-1968

Ing. Jaroslav Průša, nositel A.ádupráce, nositel A.ádu
rudého praporu BLR, předseda Ústřední správy
geodézie a kartografie, a kolektiv

ský vojenský zeměpisný ústav na území Rakouska
novou trigonometrickou
síť I. řádu, připojenou na
22 základen 'a provedl přesnou nivelaci, z níž připadly na území našeho státu 2 základní body, Li. šov a Strečno. Na Slovensku řídil vybudování geodetických a kartografických
základfl slavný český
geodet Horský, který navrhl pro Uhry zobrazovací
soustavu stereografickou. Spolu s českým triangulátorem Markem dobudoval a vyrovnal novou
uherskou síť. Stereografická soustava byla v roce
1908 nahražena
válcovou zobrazovací soustavou
třípásovou.

Náš nový stát, utvořený před 50 lety společnou
vůlí Čechů a Slováků, nevslloupil tedy do života
geodeticky a kartograficky nepřipraven. Měl dokonalé mapové podklady pro pozemkovou statistiku
na vel'ké části území, vyzkoušené technické předpisy pro mapování a na jeho území byla vybudována kromě katastrální
trigonometrické
sítě, vojenská trigonometrická
síť I. řádu a síť nivelačních bodů, obojí vyhovující přísným požadavkům
mezinárodního měření 'stupňového, z jehož popudu vznikly. To ovšem byl veliký náskok v geodetických a kartografických
pracích proti běžné i nejvyšší světové úrovni.
Šlo nyní hlavně o sjednocení geodetických a
kartografidkých děl na třech různých částech státu, převzatých po Rakousku, Prusku a Uhersku. Při
tom největší úkoly čekaly geodetickou a kartografickou službu na Slovensku, kds se Uhry opozdily
v geodetických a kartografických
pracích o 40 let
a takové zpoždění se tě~ko dohání. Dllležitou
otázkou bylo vytvoření vhodné organizace. O to
se pokoušeli v letech 1919 až 1921 zástupci ministeTstva financí, veřejných prací a národní obrany, ale jejich úsilí vyznělo naprázdno. Také v roce 1926 byla již vypracována osnova zákona o Zeměměřickém úřadě, ,ale také toto úsilí zaniklo.
Vrchní řízení a dozor u polohop'isných prací
bylo svěřeno ministerstvu financí. Přímé řízení a
dozor měla zemská finanční ředitelství, výkonnou
měřic1<ou službu obstarávaly
měřické složky na
okresech. Speciální služby měly na starosti zemská oddělení pro nové měření, autentifikaci, VC6ňování ,a zemské archivy map katastrálních. Celostátní práce obstarávaly celostátní ústavy, a to reprodukční,
triangulační
kancelář a ústřední nrch'iv. Vrchní řízení a dozor ve věcech výškopisných Ipříslušelo ministerstvu veřejných prací.
Z ostatních resortů vykonávaly geodetické a
kartografické práce Vojenský zeměpisný ústav, ministerstvo vnitra, 'zemědělství, železnic, Státní pozemkový úřad, zemské úřady, ně'která města a
úředně autorizovaní civilní geometři. Značnou vadou geodetické a kartografické
služby byla její
roztříštěnost, a z ní často vyplývající kompetenční
spory a dupťicitně prováděné práce.
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geodézie a

Geodetické základy
Jednou z prvých odborných 'prací po vzniku ČSR
bylo vytvoření zobrazovací
soustavy a příprava
výstavby nové trigonometrické
sítě. Po vědeckém
zhodnocení několika návrhů zástupci Národního
komitétu geodetického a geofyzikálního a zástupců vysokých škol, bylo zavedeno obecné konformní zobrazení kuželové, zvané též Křovákovo.
Triangulace by měla správně začít měřením
geodetických základen a budováním základní trigonometrické
sítě, na niž by teprve navazovaly
triangulace
vyšších řádů. Ale to předpokládalo
práci na desítky let a nový stát potřeboval pro vědecké a technické provádění geodetických prací
kdekoliv, aby celé státní území bylo co nejdříve
pokryto alespoň jednotnou souvislou trigonometric'kou sítí I. řádu. Proto bylo budování základní
sítě sice projednáno, 'ale odloženo na pozdější dobu. Okamžitě bylo zahájeno co nejpečlivější a nejpřesnější budování čs. jednotné trigonometrické
sítě I. řádu, pro níž podkladem byly výsledky vojenské triangulace z II. poloviny 19. století, která
byla doplněna u Brna a na východním Slovensku.
Všechna doplňovací měření a přípravy pro vyrovnání byly dokončeny v roce 1926, takže ihned po
vydání katastrálního zákona v roce 1927 se mohla
bezpe,čně plnit jeho ustanovení o připojováhí všech
měření na jednotné geodetické základy.
Nová trigonometrická
síť I. řádu měla mimořádnou vědeckou a technickou hodnotu a nad to
byla účelnou geodetickou operací velkého ekonomického dosahu. Ušetřila mladému státu značné
náklady a hlavně čas tím, že se při jejím budování
využilo spolehlivě vykonaných prací již ,v minulosti a zabránilo opakování prací v budoucnu jejich spolehlivou kontrolou připojováním na přesnou síť hned v poČá.tcích.
Mimořádnou !zásluhu o vybudování této sitě
měl Ing. J. Křovák, který novou síť navrhl, při
všech jednáních obhájil a vybudoval pro triangulační práce triangulační kancelář, jejíž práce pak
trvale řídil. Na budování sítě měli zásluhy i pro-o
fesoři vysokých škol technických, Ing. Dl'. h. c.
J. Petřík, Ing. Dr. F. Fiala, Ing. Dr. J. Ryšavý a
Dr. Kladivo.
Základ Ipropostu:pné budování jednotné organizace výškových měření vytvořilo vládní nařízení
Č. 43 Sb. z roku 1920. Nivelační práce řídilo ministerstvo veřejných prací. Rozvíjely se i na Slovensku, zejména díky spolupráci s Vojenským zeměpisným ústavem. Měření a výpočty v Jaderském
systému navázaly na pořady rakouskouhel'ské sítě
a soustředily se na její zhuštění. Došlo i ke spojení
nivelačních sítí s Polskem, Rakouskem a Maďarskem.
Geodetické a kartografické
nicích

práce na státních

hra-

Brzy po vzniku nového státu očekávaly státní měNckou službu i rozsáhlé a neodkladné geodetické
práce na státních hranicích. Výsledkem zdlouhavých jednání a měřických prací bylo dokumentární dIlo státních hranic, spravované ministerstvem
vnitra. Byly to významné práce politického a mezinárodního charakteru, vykonávané vždy ve spolupráci geodetů sousedících států a pod dozorem
Mezinárodní delimitační komise podle ustanovení
mírových smluv.

Rozsáhlou a neodkladnou prací československých
zeměměř'ičů hned od počátku roku 1919 byla realizace první pozemkové reformy. Vláda ČSR zabrala
pozemkový majetek, který byl soustředěn v rukách velkostatkářů a byl přidělován drobným rolníkl"l.m. Zaměření přídělů a vyhotovení gpometl'ických plánů bylo jednou z největších evidenčních
prací měřických, grafických i písemných. Měřické
práce v poli a vyhotovení geometrických plánů
prováděli úředně autorizovaní civilní geometři a
katastrální
měřická
služba prováděla
zákresy
v ma'pách a zápisy v operátech. Je vhodné si uvědomit, jak se mimořádně při této příležitosti uplatnil dobře vyhotovený a udržovaný katastrální arpei'át. Do daných parcel na katastrálních
mapách
byly snadno a brzy zakresleny sta tisíce nových
parcel a vypočteny výměry s vyrovnáním na výměry udané v písemném operátu.

Teprve po zvládnutí hlavních geodetických a kar·
tografických prací, úzce souvisejících se vznikem
nového státu, mohlia se měřickáslužba
věnovat
svým normálním povinnostem. Prvním z velmi na
léhavých úkolů bylo vyhotovení map na území,
kde dosud mapy nebyly a zároveň uvedení map,
vyhotovených pře'd více než půl stoletím, ale neudržovaných, do souladu se skutečným stavem.
Vydání katastrálního
zákona v roce 1927 zajistilo
budování jednotného
československého
katastru,
který se vyznačoval vysokou přesností a velmi dobrým kartografickým provedením. Katastrální mapa
se stala podkladem topografického mapování, za·
stavovacích a polohopisných plánů a písemný operát pozemkového katastru se zároveň stal jediným
podkladem veřejných knih a pozemkové statistiky
vůbec. Těžiště geodetických a kartografických prací se přesunovalo na Slovensko. Zde se měřická
služba při plánování prací přizpůsobovala prostorově potřebám vojenské správy, aby nově zaměřený stav se mohl v rámci obvyklé spolupráce převzít pro vojenské topografické mapování. Při této
příležitosti využívala nových nebo doplněných map
také justiční správa a pomáhala tak konsolidovat
poměry v zemědělství umožňováním levného reálného úvěru drobným vlastníkům.
Nové mapy pronikavě zjednodušeného vlastnického stavu se získávaly také komasacemi, které
měřická správa proto všemožně podporovala.
Při původním mapování na Slovensku dávala
kat,astrální správa přednost městům a zmapovala
tak téměř všechna velká města, mezi nimi i Bratislavu. V ,Čechách a na Moravě se obnovovaly mapy ve velkých měřítkách pro nedostatek odborných
sil jen v omezeném rozsahu a měření trvalo vždy
několik let. V řadě případů měření měst prováděli
i úředně autorizovaní civilní geometři.

Všechny již vyjmenované práce potřebovaly značný počet odborných pracovníků, doplňovaný někdy
i na úlwr údržbové služiby. V údržbě katastrálních
map se vykonávaly jen nejnaléhavější práce a začaly se omezovat práce polní, aby se mohly pro-
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vést všechny ohlášené změny a provádět také geometrické plány, které se ,množily s rostoucí výstavbou a hromadily s postupem pozemkové reformy. Proto se údržba trvale opožďoval'a za skuteč'
ným stavem.
Na Slovensku bylo nutnopřtstoupit
i k dlouhodobým provizoriím, jako byla např. náprava pozemkového
katastru.
Službu zde komplikovala
i nutnost upravit převzatý maďarský operát podle
předpisů unifikačních, a teprve potom v něm provádět změny. Na Slovensku byly hledány metody,
které by pomohly překonávat nepříznivý vliv silně
členitého terénu na postup polních prací. Byla
tam zavedena modifikovaná stolová metoda, kombinace grafického
protínání na měřickém
stole
s určováním stancvisek číselným protínáním a zaměřování obecních hranic, hlavních komunikací a
místních tratí číselnými metodami. Překonaly se tu
sice potíže členitého terénu, ale objevil se nepříznivý vliv vlhké atmosféry ve vyšších polohách na
kresbu na stole přímo venku. Místo stolové metody
se proto zavedla polární metoda s měřením vzdáleností dvojobraz'Ovými dálkoměry, která se velmi
dobře osvědčila a rozšířila. se i do zemí českých.
Ve slovenské obci Beckov .byla zkoušena i použitelnost letecké fotogrammetrie.
Nebylo dosaženo
přesnosti předepsané pro měřítko 1:2000, i když
odchylky nepřekračovaly 'příliš dovolené meze. Metoda se nezavedla, zejména z obav ze značného
prodloužení výrobního cyklu pro závislost na leteckém snhHkování a dodávání snímků. Pro zavndenou organizaci a spolupráci s jinými resorty ne·
směl totiž výrobní cyklus překročit pro každou
obec 3/4 roku až 1 rok podle rozsáhlosti území.
Pro nově vyhotovené mapy byla! zavedena nová reprodukční metoda reflexem bez rytí. Oprava
pozemkové držby scelováním
hospodář'ských pozemků našla širší uplatnění jen na Moravě, kde
dík starému zemskému zákonu o scelování pozemků a dobré propagaci ,pokrokové myšlenky bylo do
roku 1940 zceleno 324 obcí se 151 000 ha a s 50 000
účastníky.
V prvním dvacetiletém období trvání československého státu učinila geodetická praxe podstatný
pokrok, který se jasně obrážel v moderním katastrálním ~ákoně, vládním nařízení k němu a v 9
podrobných
instrukcích,
zajištujících
jednotnost
polohopi'sných map na celém území státu a usnadňujících nejen výkon, ale i řízení služby. Velkým
úspěchem bylo dokonalé vyřešení geodetických základů polohopisných i výškoplsných, které umožnily, že vlastní podrobné mapování, připojované
na tyto základy, pracuje s přesností a spolehlivostí
hluboko pod pří'pustnými odchylkami a všude bez
pochybností. Zaměření velkého počtu měst přesnými metodami číselnými ve velkých měřítkách zajišťuje městům na celá desetiletí spolehlivou oporu při výstavbě. Provádění katastrálního
zákona a
dodržování instrukcí k němu vydaných přivedlo
polohopisné mapy velkých měřítek na úroveň, která nemá příkladu a postačí pro technické účely
téměř trvale. Udržování velkého díla stabilního ka·
tastru umožňuje jakési obrození tohoto díla, které
v nové podobě, které mu dá evidence nemovitostí,
bude dobře sloužit nejméně ještě jedné generaci.
Geodetická a kartografická
praxe za toto období
uká'zala, že hlavně pro snahu c() nejdříve vyrovnat
čtyřicetileté zpoždění Slovenska v zahájení mapování za českými zeměmi, se nepod'ařilo vyhovět
technickým zájmům v mapování, jak to bylo tře-
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ba. Není však pochybnosti o tom, že naše geodetická a kartografická
služba během tohoto období
předstihla ve svém rozvoji všechny nástupnické
státy, s nimiž se z rakouského soustátí rozcházela
na stejné geodetické úrovni. Četné návštěvy se zahraničí v té době a žádosti o vědeckotechnickou
pomoc [Turecko, Rumunsko, Čína, Lotyšsko aj.)
prokáz,aly dobrý zvuk naší geodézie a kartografi6l
i za hranicemi.

Po okupaci našeho státního území hitlerovským
fašismem ustrnul vývoj československé
geodézie
a kartografie
na výkonu
prací,
prováděných
v dosavadních
resortech.
Po likvidaci
čs. armády byl zrušen Vojenský zeměpisný
ústav a
začleněn
jako
civilní složka
do ministerstva
vnitra. V roce 1942 soustředili okupanti v zeměměřickém úřadě při ministerstvu vnitra geodetické základy polohopisné
(triangulační
kancelář 1
z ministerstva financí - výškopisné (odd. nivelace
vysoképřesno'sti)
'Z ministerstva
veřejných prací,
hraniční oddělení 'z ministerstva vnitra a zeměpi8ný ústav z minlsterstva
vnitra. V ministerstvu financí zůstala 'katastrální měřická služba, 'která nadále plnUa hlavní úkoí finanční daňové správy.
Oba tyto íúseky byly pronikavě posíleny návratem ně'koltka' set českých zeměměřických inženýrů,
techniků 'a kancelářských sil ze SIO'vensk'a a značným počtem dů'stojníků čs. armády. Vedení zeměměřického úřa'du bylo IV rukách okupantů,kteří
měli osobní "zájem, aby zůstali mimo frontu, a dávali proto prováděným pracím značnou podporu.
Práce se mohly vykonávat jako dříve, a proto obrovský soubor většinou dobře zapracovaných
odborníků mohl vykonat a také vykonal geodetické
práce veli'kého rozsahu, které se 'po osvobození
bez 'ibytJw převzaly do československých
geodetických děl, nebo byly v nich plně využily.
N a ú s e k u t r i a n g u I a c e se pokračovalo
'V měření
základen a v měření pro základní
síť podle ,plánů, zkoušek a úmyslů z doby před rokem 1938;
- v dalším zhušťování čs. jednotné trigonometrické sítě, sítěmi vyších řádů podle zásad, vydaných min'lste.rstvem financí v roce 1936 a podle
dosavadních
osvědčených
zvyklostí triangulační
kanceláře;
-

v podrobné

triangulac'i

5. řádu;

-byla
provedena transformace
souřadnic do
Gauss-KrUgeroV'a systému.
Na úseku
přesné
a velmi
přesné
n i vel a c e došlo k žádoucímu rozmachu nivelačních pr;ací, které dří've :pro nedostatek pracovníků
v tomto oboru !vázly. O konsolidaci v této 'sÍti se
velmi zasloužil Ing. Krčmář, geodet s bohatými
zkušenostmi
z rfi'zných oborů měřickýchprací
v různých resortech.
Na ú s e k u top o g r a f i ck Ý c h P l' a c í zaměřený polohopis a výškopis se využil !při pozdějším čs. topogl'i8.fickém mapování ,po roce 1945.
Sloučení dříve roztříštěných
složek se zde dobře
projevilo a přes ztížené Ipracovní podmínky ve válečné době se tu vykonaly užitečné a použitelné
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Práce katastrální
měřické služby se mohly
opírat jen o ustanovení katastrálního
zákona problematické 'platnosti a neměly 'pod1poru držitelů moci. Poněvadž hyly prováděny přesně !podle katastrálního zá'kona a předpisů k němu 'vydaných, byly vlastně likvidací nedodělků z minulosti.
Údržba
katastrálního
operátu
zpracovávala se zna.čně zvýšeným stavem personálu 'katastrálních
měřických úřadů nedodělky, 'dávaly se do Ipořádku všechny lčásti 'aperátu a mapy
se připravovaly 'k reprodukci.
O mez n í k o v á n í a z a měř o v á n í hranic státních lesů byla vítaná práce, která mělakatastrální mapy doplnit značným počtem mezníku
jako pevných bodů a opatřila na dlouho práci pro
nadbytečné odborníky u měřických úř;adů.
Měř e ním ě s tpddle
§ 28 katastrálního
zákona bylo zahájeno v širokém rozsahu za spolupráce Ústředí měst a obcí, kterému se dařilo získávání značných subvencí obcím na regulační
plány. Tak byly pořízeny mapy ve velkých měřítkách pro četná okresní města, kromě toho se
urychlilo měření větších měst, !které již trvalo několik let.
Měř e n í hla v n í h orně s t a P l' a h y bylo
povoleno ještě před okupací pro neudržitelný stav
katastrálních
map v měřítku 1:2880. Využilo se
při tom úspěšně velkého počtu inženýrÍla
techniků, zapracovaných
v rozsáhlých pracích na Slovensku a polní práce trvaly 8 let. Řízení si vyhradilo ministerstvo financí, aby mohlo bez průtahů
řešit překážky dost časté v tak velké 'Práci. To se
1-entovalo hlavně za okupace, kdy Ipracovní poměry byly značně svízelné. Zejména ke konci okupace byly práce často ohroženy a ohroženi byli i pracovníci, kterým hrozno nasazení na nucené práce,
Cílevědomou organizací
nadšených
odborníků a
shodou příznivých náhod se přece jen podařilo
práci v poli dokončit do konce roku 1945. Po doplnění map výškopisem, jsou v dnešní době základem Technické mapy hl. města Prahy v měř 1:500.
N a S love ti s k u 'J období války struktura
zeměměřické služby v podstatě nedoznala změny.
Částoperátů
byla ovšem předána do Maďarska a
počet odborníků poklesl odchodem českých inženýrů. Údržba katastrálních
map a tzv. n o v é m ěř e n í pokračovalo podle dřívějších zá1konů a in
strukcí. Zajímavým slovenským specifikem bylo
rozšíření služby pro veřejné práce vyvolanou výstavbou silniční sítě a přehrad a vybudování vlastní fotogrammetrie.
Po roce 1945 byl v novém státě nejsilnější
fotogrammetrickou
složkou Fotogrammetrický ústav v Bratislavě.
Měřlcká sL)žka ministerstva veřejných prací
se postarala o vyrovnání nivel'ačních sítí la vhodné
uspořádání nivelačních aperátů na celém území
Slovenska.

Ihned po osvobození naší vlasti bylo třeba v nové
vnitropolitické situaci i zahraniční orientaci našeho státu řešit velké a !Složité úkoly i v geodézii a
kartografii. 'Přesto krátce po národní a demokratické revoluci v roce 1945 vystoupili zástupcika-

tastrální
měřické služby ministerstva
financí a
znovuzřízeného
Vojenského zeměpisného
ústavu,
kteří požadovali návrat
staré roztl'íštěné organizace z roku 1938, škodlivé a nehospodárné pro stát,
ale výhodné pro některé jednotlivce,
Řádnou úpravou zeměměřické služby se zabýval v r. 1945 sekretarát
ÚV KSČ a zejména tehdejší
náměstek předsedy vlády Československé republiky
s. Klement Gottwald, který po dobrém uvážení podal protinávrh,
kterým byla sledována
nikoliv
rozU'íštěnost, ale daleko hl uMí koncentrace zeměměřické služby. Byl rozpoutÁn veliký boj za soustředění zeměměřIcké služby pod záštitou kolektivů základní organizace Komunistické strany Československa n revoluční závodní rady Zeměměřického úřadu, který se později přenesl i do Spolku
čs. architektl"l a inženýrů (SIA].
K dalším návrhům, předloženým ministerstvem
financí a ministerstvem národní obrany, které sledovaly původní roztříštěný stav z roku 1938, zaujal náměste'k předsedy vlády s. Klement Gottwald
stanoVisko, že nepřináší nic nového: "Historií se
je nutno zabývat jen potud, abychom čerpali poučení a vyvodm 'z něho důsledky. Je tedy nevhodné
setrvávati tvrdošíjně Zla změněných podmínek na"
tradic!." Byly uvedeny dále tyto stručné závěry
soudruha Klementa Gottwalda: "Všeobecnou zásadou bu'diž: vojenské měřické 'práce ať vykonávají
vojáci, civilně technické práce - Civilní úřady. Vojenský zeměpisný ústav v roce 1938 měl agendy
i civilně technické. Dnes není třeba, aby je prováděl. Zeměměřický ústav může splnit včas 'kterýkoliv požadavek všech ministerstev. Vojenský zeměpisný ústav není tudíž třeba zřizovati v rozsahu
z roku 1938. Dnešní vojenský zeměpisný ústav nechť
se věnuje plně jen pracem vojenským. Měřické
práce, které může plnit civilní správa, nechť VZÚ
neprovádí." Bylo rozhodnuto vládou, ponechat Zeměměřický úřad až do nové zákonné úpravy. Ministerstvo vnitr:a vypracovalo v roce 1946 novou osnovu zákona o soustředění
- "Zeměměřický zákon'" který byl ,prOjednán ve vládě na podz'im roku 1947 a předložen Národnímu shromáždění. Tak
jako řada 'pokrokových zákonů i tento zeměměřický zákon byl vlivem někoHka zástupců uvedených
resortů zadržen. Byl však projednán po únorovém
vítězství pracujícího
lidu, vedeného Komunistickou stranou Československa '! roce 1948. Zákonem
č. 82/1948 Sb. byly soustředěny zeměměřlcké státní složky, vytvářející komplexní mapové dílo, včetně budování geodetických základů a map pro školy a veřejnost do ministerstva financí.
V květnu 1948 byla uspořádána v Městské
knIhovně manifestační schůze čs. zeměměřičů, za
účasti představitelů
vlády, ÚRO, primátora hl. m.
Prahy, J. M. rektora Českého vysokého učení technického, v Praze, J. S. děkana Vysoké školy speciálních nauk v Praze a 800 představitelů
veškeré
zeměměřické pr,axe, škol 'i civilní slU'žbY,aby poděkovali za prvé i když nedokonalé soustředění
zeměměřické služby, a tím realizaci dávné snahy
čs. zeměměřičů, kterými téměř 40 let žily všechny 'zeměměřické složky a spolky.
Při delimitaci veřejné správy, prováděné na
podzim roku 1948, rozhodlo předsednictvo
hospodářsiké rady ministrů, aby soustředěná zeměměřická služba byla začleněna do resortu ministerstva
techniky. Při realizaci
zákonné úpravy 'zástupci
VOjenského zeměpisného
ústavu nesouhlasili
se
soustředěním
zeměměřické
služby, předložili ná ..
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vrh na opětné její rozšíření, ale hospodářská rada
ÚV KSC dne 11. 10. 1949 rozhodla Iponechat 'ji a
z'ačlenH do ministerstva techniky, což bylo realizovánozákonem
č. 249/1949 Sb.
Již počátkem roku :1949 byla část soustředěné
zeměměřické služby začleněna do technických 1'8ferátfi krajských a dkresních národních výborů,
aby v kontaktu s potřebami těchto orgánů rychleji plnila naléhavé !úkoly. Rozsah a stupeň zrněn ve
vlastnických vztazích v důsledku pozemkových reforem, osidlování pohraničí a později i socializace
zemědělství neměl obdoby. Rovněž obnova celého
národního hospodářství
vyžadovala využití všech
dostupných tídajfi a materiálů, které již v geodézii
a kartografU byly jako výsledek předchozí č'innosti
k dispozici. Proto v této době bylo nutné soustředit
zeměměřické síly na uvedené rozhodující úkoly,
což vzhledem k rostoucímu významu geodézie a
kartografie za socialismu předpo'kládalo její organizační prohloubení. V prl1běhu tohoto organi'začního procesu bylo možno využít a znovu postupně
budovat ge'odetické základy, zpracovat předběžné
vydání topografických
map 'převážně s využitím
starších podkladfi a pro potřeby projekce a technické výstavby zajistit jednotně zpracované celostátní mapové dílo SMO - 1:5000.
Charakteristickým
rysem tohoto období je významnéposlání
zeměměřiče v procesu 'Socializace
zemědělství, při němž 'stál v cele technického provedení všech opatření, týkajících se půdy a stal
se jednou z nejznámějších osobností v okrese i na
vesnici. Pr~ces se vyznačoval úzkou spoluprací
soustředěné
zeměměřické služby s orgány ministerstva zemědělství.
Je nutno připomenout, že při plnění velmi náročných úkolfi při budování socialismu bylo pa·
matováno i na výchovu středně technických kádrů.
Ministerstvu školství 'bylo navrženo zřízení čtyfletého zeměměřického studia, které bylo realizováno na prfimyslové škole zeměměřické v Praze ,a na
průmyslové škole stavební v Brně a na pozdější
zásah též 'při prfimyslové škole stavební v KOšicích.
V Inženýrské komoře byl organizován soukromý sektor řady technických oborů a také z oboru
zeměměřického - úředně autorizovaní civilní geometři. Tento soukromý sektor byl vcelku organizačně vybudován ve všech okresech a větších městech. Byly to malé soukromé firmy, kde úředně
autorizovaný civilní geometr 'pracoval s rodinou,
případně měl dva až pět zaměstnaných
techn'iků.
Prováděli všechny druhy 'prací, zejména drobné
měřické práce pro soukromníky, obce a města (označované jako notářsk;otechnické).
Později se specializovali pro nová měření a úči:lstnili se zaměření velkých měst (Plzeň) a zejména na Moravě
a Slovensku proWíděl1 rozsáhlé prácekomasační.
Při zatlačování soukromého sektoru koncem roku
1949 se dobrovolně sdružili do zeměměřického
družstva "Geoplan". Při reorganizaci Ústřední rady družstev koncem roku 1952, která se družstva
"Ge'Oplan" vzdala, byl ministerstvem
stavebn'ictví
zřízen národní podnik "Geometra'·, do něhož přešla
převážná většina pracovníki't družstva a začleněn
do soustředěnézeměměřl.cké
služby tohoto ministel.'stva.
Při této příležitosti je nutno vzpomenout celostátního zeměměřického aktivu zástupců nejdfiležitějších 'pracovišť a vysokých škOl, pořádaný ROH
- svazem zaměstnanců
školství, studentů VYSD-
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kých škol a vědeckých ústavfi dne 26. a 27. 2. 1953,
který manifesloval prohloubení studia a nové organizace zeměměřické
služby. Na tomto aktivu
akadem'ik Ryšavý ve svém referátu "Zahajovací
projev celostátního zeměměřičského aktivu" seznámil přítomné s vývojem geodézie a kartografie.
V dalším referátě Ing. Průši "Vytyčení perspektivy zeměměřického oboru a centralizace zeměměřické a kartografické služby", byli přítomní seznámeni s rozsáhlými úkoly, které při další výstavbě
socialismu zeměměřiče očekávají a které také vyžadují novou organizační strukturu. Prof. Dr. Fiala v referátě "K otázce samostatnosti zeměměřického studia v CSR" podal přehled o dosavadním
studiu, vytyčil 'další prohloubení studia, aby úkoly,
před nimiž praxe stojí, měly odraz i ve výuce nových posluchačfi.
Spolu s organizační úpravou tehdějšího ministerstva stavebnictví byl předložen ÚV KSC návrh
na reorganizaci
zeměměřické
služby. Po jeho
schválení vláda projednala návrh osnovy vládního
nařízení, kterým se s účinností od 1. ledna 1954
zřídila Ústřední správa geodézle a kartografie jako ústřední orgán státrlí správy pro o'dvětví geodézie a kartografie. Veškerá čmnost Státního 'zeměIllěřického ústavu, orgánů KNV, ONV a národního podniku Geometra, přešla na orgány ÚSGK.
Byly zřízeny celostátní ústavy (Výzkumný ústav
geodetický, topografický
a kartografický
v Praze, Geodetický
a reprodukční
ústav v Bratislavě),
dále deset oblastních
ústavů, a to vždy
jeden ústav pro dva tehdejší
kraje, a tím byústav v Bratislavě), dále 10 oblastních ústavfi, a ,to
vždy jeden ústav pro dva tehdejší kraje, a tím byla i předstižena nová územní organizace státu, která se stala skutkem až v roce 1960, kdy došlo ik vytvoření nových krajů sloučením vždy dvou dosavadních krajfi. Součástí těchto ústavi'l byla okresní
měřická střediska
ve všech okresech. Od roku
1954 byla pi'lsobnost v oboru řízení ústavů na Slovensku přenesena na Správu geodézie a kartografie v Bratislavě,
která byla oblastním orgánem
ÚSGK na Slovensku. Organizační sjednocení geodézie a kartografie bylo dovršeno tím, že v resortu
ÚSGK na Slovensku. Organizační sjednocení geodépro tvorbu, vydávání a tisk map, akartografic1kých
děl všeho druhu pro potřeby národníhO hospodářství, škol a veřejnosti.

Vznik ÚSGK v roce 1954 znamenal nový kvalitativní stupeň ve vývoji čs. geodézie a kartografie. Teh·,
dejší vnější i vnitřní politická a hospodářská situace vyžadovala soustředit rozhodující část geod9tických akartograflckých
sil na hlavní úkoly
- dobudování geodetických základů, topografické
mapování a zejména na úkoly geodézie při socia11zaci zemědělstvLToto
zásadní zaměření geodetických a kartografických
prací vycházelo tedy ze
společenského významu, z odborné a ekonomické
pov1ahy. Mi.ra uplatnění geodézie a kartografie se
stupňuje od té doby ve všech socialistických
státech, kde cíle společenského pohybu jsou jasně
vymezeny a jeho směr cílevědomě regulován. Ve
spolupráci s geodetickými službami těchto států
se také úsilím pracovníkll resortu ÚSGK podařilo
zajistit všechny rozhodující úkoly v geodetických
základech a 'topografickém
mapování a vytvořit
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tak základy nového kvalitativního stupně úrovně
naší geodézie a kartografie. Ve všech rozhodujících
úkolech byla realizována, někdy více a někdy méně úspěšně, účinná ,spolupráce s jinými resorty ministerstvem
národní
obr.any, Československou
akademií věd, ministerstvem zemědělství, školství,
dopravy i dalšími hospodářskými resorty.
V jednotlivých
oborech
charakterizovat
takto:

lze uvedené

období

V zásadě byla ukončena výstavba geodetických základů ČSSR - dílo, které svou technic'kou
a ekonomickou úrovní patří mez'i nejle1;lší ve světě. Byla vybudována astr~momickogeodetická
síť,
státní trigonometrická síť, státní n'ivelační síť, státní gravimetrická síť a jejich potřebné zhuštění
v takovém rozsahu a přesnosti, že uvedená geodetická díla mají podle závěrÍl jejich vědeckého zhodnocení úroveň, vyhovující všem dosavadním požadavkům vědy a techniky a mohou sloužit nejrůznějším účelům národního
hospodářstvi,
vědy a
obrany státu. To potvrdila plně i dosavadní praxe.
Československé polohopisné základy byly převedeny do systému 1942, definovaného parametry elipsoidu Krasovského a orientační prvky ve výchozím bodu Pulkovo. Všem geodetickým a kartogr'afickým pracím na území našeho státu se tím dostalo nejmodernějšího všeobecně uznávaného a vědecky zdůvodněného základu. Bylo prokázáno, že
syst~m 1942 je pro CSSR a celé území Evropy vhodným systémem pro řešení všech praktických i vědeckých úloh v oboru geodézie. Prakticky bylo uskutečněno zavedení elipsoidu Krasovského a Gaussova zobrazení v našem státě, což si vyžádalo vyřešení řady Iproblému vědeckého a technického charakteru. Československé výškopisné základy byly
převedeny do soustavy normálních výšek s výchozím 'bodem v nule Kronštadského vodočtu.
V rozsahu a náležitostech odpovídajících jak
potřebám národního hospodářství a obrany země,
tak i požadavkům koordinované činnosťi zemí socialistického tábora bylo ve spolupráci vojenských
a civilních geodetů či kartografů dokončeno ve velmi krátké době topografické
mapování v měř.
1:25000 a dokončuje se topografické
mapování
v měř. 1:10000.
Na úseku evidence půdy došlo se změnou po
litických poměrů po roce 1945 a zejména po roce
1948 k velkému posílení významu geodetické 'služby, která se postupně podílela na rozsáhlých pracích spojených s novým osídlením pohraničí, s revizí pozemkové reformy, s novou pozemkovou re·
formou a s prováděním hospodářskotechnických
úprav pozemků pro jednotná zemědělská družstva
a státní statky. Zájem socialistické společnosti na
užívacích vztazích k půdě, zejména pro řízení a
plánování zemědělské výroby, vedl ke změně názoru na dosavadní funkci pozemkového katastru,
jehož skladba přestala již vyhovovat. Na podkladě
Směrnic X. sjezdu KSČ byla proto založena v letech 1956-1958 nová celostátní evidence půdy, tzv.
Jednotná evidence půdy, která v dalším vývoji se
včlenila do evidence nemovitostí, zakládané 'podle
zákona Č. 22/1964 Sb. a evidující jak užívací vztahy, tak [právní vztahy k nemovitostem. Evidenční
práce jsou organizovány a prováděny v každém
hospodářsky vyspělém státě a v socialistické společnosti mají svůj osobitý význam a postavení.
Stav evidence nemovitostí byl vždy charakterizován snahou zjišťovat a dokumentovat
důležité
geometrické a právní charakteristiky
nemovitostí

To se dělo na podkladě právních norem, které odrážely vždy aktuální potřeby té které etapy vývoje
naší společnosťi. Přijatým cíli'un eVidence nemovitostí byla přizpůsobována i vhodná technologie.
V evidenci nemovi'tostí byla proto vytvořena dobrá
a racionálně organizovaná dokumentace všech potřebných technických
údajŮ a práv k nemovitostem, které jsou obsaženy v příslušných měřických
a písemných operátech. Zakládání evidence nemovitostí se od roku 1964 postupně rozvíjí a její údaje
jsou závazné pro plánování a řízení zemědělské
výroby, pro sepi60vání smluv a jiných listin o némovitostech a pro další potřeby národního hospodářství.
Tyto hlavní úkoly odčerpaly převážnou kapacitu resortu ÚSGK. Proto se teprve postupně mohly
uspokojovat požadavky v oboru technickohospodářského mapování a zejména inženýrské !Seodézie.
Konkrétní hospodářská Výstavba. zejména vzrůstající investiční činnost naléhavě vyžadovala stále
rozsáhlejší spolupráci geodézie a kartografie. Důsledkem této potřeby byl prudký rozvoj inženýrské
geodézie jako relativně nového oboru v resortu
ÚSGK.
Naléhavou potřebou map velkých měřítek pro
účely evidence nemovitostí a pro hospodářskou výstavbu !bylo vyvoláno technickohospodářské
mapování, neboť dosavadní fond map velkých měřítek
většinou zastaraI. Potřeba tohoto mapování a jeho
zásadní koncepce byla schválena vládou. Technickohospodářská mapa velkého měřítka plní zejména
dvě základní funkce - jako pozemková mapa pro
evidenci nemovitostí a právních vztahů k nim a
současně í jako technická mapa pro národní hospodářství.
Inženýrsko-geodetické
práce představují dnes
velmi rozsáhlou oblast geodézie a jejich význam
vzrůstá v celém světě. 1 u nás se stále naléhavěji
projevovala potřeba geodetických prací pro projektovou dokumentaci i měření spojených s realizací nejrůznějších projektů složitých stavebních a
strojních zařízení, s jejich lokalizací a údržbou.
Geodetr zajišťovali na nes četných úkolech přesné
splnění geometrických
podmínek, vyplývajících
z konstrukce staveb a zařízení a zjišťovali deformace nejrůznějšího původu, které umožnily včasné
opravy, zabránění havarijním situacím a umožnily
tak i zlepšování stávajících konstrukcí. Geodet se
v tomto oboru postupně stále bezprostředně dostával do spolupráce s nejrůznějšími odvětvími národního hosp·odářství a ve styku s těmtto obory obohacoval svou činnost a rozšiřoval svoje uplatnění.
Práce v oboru inženýrské geodézie, prováděné v reslortu ÚSGK v uvedeném období, dosáhly nejenom
kvantitativního, sortimentního a kvaliitat1vního rozvoje, ale získaly i značný národohcspodářský
význam. Výsledky geodetických prací pro řadu velkých technických děl - letiště, průmyslové komplexy, jeřábové dráhy, vodní díla, sídliště, komunikace, půdní úpravy aj., přesvědčily odborníky
v technické veřejnosti o tom, jak významně může
geodézie přispět k výstavbě a další spolupráci. výsledkem této dobré spolupráce jsou další velká
technická díla - [např. Technická mapa hlavního
města Prahy, zobrazující všechna podzemní rozvodová zařízení a její vyhotovení pró další velká
města.
Ve sledovaném období zaznamenal i vývoj kartografi1ckých prací trvalý vzestup v celosvětovém
měřítku. Také v našem státě lze konstatovat zejmé-
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na za tuto dobu značný růst produkce, hledání nových výrobních technologií a postupů pro kartografickou tvorbu a tisk map, jakož i prosazování
vědeckých zásad při řešení obsahu mapy a zpusobu jeho znázornění. Na rozdíl od komerční kartografie kapitalistického
světa nutno vyzdvihnout
progresívní úlo'hu, kterou má kartografie v našem
státě, zejména při zajišťování celospolečenských
zájmů v oblasti výuky, zvyšování kulturní úrovně
obyvatelstva a př'i zpracování map,ových podkladů
pro hospodářskou výstavbu. V tomto směru přispěla i kartografie, zvláště od soustředění v působnosti
ÚSGK, k tvorbě topografických map, map pro hospodářskou výstavbu, školy a veřejnost, k vytvoření
řady základních kartografických děl, map a atlasu.
V poměrně velkém rozsahu se uskutečňoval vývoz
kartografických výrobkfI do řady státu. Za vrcholná díla, která dokumentují s::Jučasnou úroveň kartografie v resortu ÚSGK, lze považovat Atlas československých dějin a Atlas ČSSR, o jejichž hodnotě svědčí nejen nejvyšší státní uznání, ale i mezinárodní ohlas.
Realizace všech uvedených úkolu byla neodlučně
spojena se soustavným a cílevědomým využíváním
nových poznatků, k'teré přináší rozvoj vědy a techniky. Do této oblasti spadá soubor opatření spojených s převodem našeho předchozího geodetického
systému do systému mezinárodního, vybudování a
použití fotogrammetrie jako hlavní mapovací metody ve všech výr,obních jednotkách, mechanizace a
au'tomatLzace výpočetních prací, dokumentace 1 jiných pracovních procesů v geodézii a mechanizace
prací v oboru evidence nemovitostí, používání nejmodernějších dostupných přístrojů a zařízení v oboru měření a délek a registrace jejich výsledku, při
reprodukci a tisku map aj. Těmto tendencím odpovídala též koncepce investiční výstavby, zejména opatřování přístrojové techniky a její modernizace.
Vzrustající složitost a rozsah geodetických a kartografických prací kladl stále větší nároky na odolnost pracovníků. Dnes lze konstatovat, že v pruběhu uplynulých let bylo v resortuÚSGK ;dosaženo
pozoruhodné úrovně kvalifikace odborných kádru,
která je mimořádná i ve srovnání s ostatními odvětvími nár,odního hospodářství. Nekvalifikovanost
tak byla v našem resortu snížena v posledních letech na minimum - 10 %. Při stále ještě převažující iivé práci \7 geodetických a kartografických
pracích působila dosažená úroveň a schopnosti našich inženýrskotechnIckých pracovníků jako rozhodující faktor celého předchozího vývoje.
Právní úprava, ekonomika a organizace resortu ÚSGK, vytvořená v roce 1954, byla na svou dobu
a s hlediska celospolečenských cílů značně pokroková a splnila všechny na ni kladené požadavky.
S postupným prohlubováním ekonomických hledisek se v organizaci tehdejšjch výrobních jednotek
projevila potřeba změn ve zpusobu hospodaření,
která vedla k přetvoření ústavů geodézie a kartografie jako rozpočtových organizací na zvláštní rozpočtové organ'lzace, umožňující důslednější plánování a zvýšení hmotné zainteresovanosti.
Forma příspěvkové organIzace, uplatněná v resortních organizacích v roce 1967, pak byla pouze
logickým mezistupněm ve snaze dosáhnout takový
systém hospodářskopolitického
řízení resortu geodézie a kartografie, v němž by bylo možno dosáhnout co nejtěsnějšího sepětí osobních o společenských zájmfi, projevující se ve své konečné podobě

v dosahování
sledki\..

co nejlepších

hospodářských

vý-

V rámci ekonomické reformy, probíhající v celém našem národním hospodářství, se dále jevilo
účelným uplatnit v maximálně možné míře zásady
nové ekonomické soustavy 'též v našem resortu.
Aplikace těchto zásad však předpokládala rozčlenění celkové činnosti resortu ÚSGK na dvě sféry
- hospodářskou a příspěvkovou - a provedení
tomu odpovídajícího nového organizačního uspořádání výrobní a vědeckotechnické
základny resortu. Tato změna byla provedena k 1. lednu letošního roku.
V h o s pod á ř s k é s f éře,
zahrnující šest
národních podn~ků, jsou prováděny práce výrobního charakteru, jako mapování, práce inženýrské
geodézie, kartografické a polygrafické.
V pří s P ě v k o v é s f éře,
sestávající z pěti
:>amostatných organizačních
jednotek, jsou pak
prováděny převijžně práce technickosprávního charakteru jako evidence nemovitostí, vědeckovýzkumná činnost, práce ve státních geodetických sítích
a v ústřední geodetické a kartografické dokumentaci.
Lze očekávat, že rozsáhlé přenesení prav,omocii, zejména na nové národní podniky spolu s posílením jejich odpovědnosti, povede ještě k ši:ršímu
uplatnění iniciativy výkonných a řídících pracovníku resortních
geodetických
a kartografických
organizací ve prospěch co nejlepšího uspokOjování
potřeb národního hospodářství.
Bilance uplynulých let uskutečňovaná u příležitosti 50 let práce čs. geodézie a kartografie svědčí o tom, že toto odvětví získalo své pevné a stále
více uznávané postavení jak v soustavě našeho národního hospodářství, tak i ve světě. Z hlediska
vnitřního rozvoje odvětví byly všechny úkoly o to
náročnější, že předchozí generace geodetů a kartografů nám zanechaly geodetické a kartografické
dílo velmi dobré technické úrovně, které mnohdy
využíváme pro potřeby naší společnosti dodnes.
Koncepce našich prací vycházela vždy ze zásady
využívat dosažených výsledki\. a dále zdokonalovat
jejich technickoekonomickou úroveň. Historie potvrzuje, že socialistické zřízení v našem státě vytvořilo nejlepší podmínky pro rozvoj geodézie a
kartografie jak v praktické činnosti\ tak i vědy.
Naše společnost stále více oceňuje význam geodézie a kartografie, ať již při podílu tohoto odvětví
na řešení současných úkolu národního hospodářství, nebo při hodnocení geodetů a kartograffi v celé soustavě odborných profesí. Pro současnou dobu
je charakteristická snaha, aby geodet od převážně
registrujícího charakteru činnosti stále více směřoval k tvurčí inženýrské práci ve všech našich
oborech. Čs. geodéiie a kartografiie ať již v resortu
ÚSGK, či ve spolupráci s ostatními resorty získala
v pri\.běhu uplynulých let své pevné místo i v oblasti mezinárodní spolupráce, v oboru spolupráce
geodetických služeb socialistických státi\. i v širší
mezinárodní spolupráci s vládními i nevládními!
mezináJ.'lodními organizacemi. Naši geodeti a kartografové ve stále širší míře úspěšně pi\.sobí nejen
na .území našeho státu, ale i v zahraničí.
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kartografie velmi mnoho. Heslo manvfestační schůze z roku 1948 "Zeměměřický zákon nás zavazuje"
bylo naplněno prací při budování socialismu pro
všechny úseky národního hospodářství a celá etapa od roku 1948 prokázala prospěšnost, účelnost
a hospodárnost soustředění geodézie a kartografie;
výsledky to po všech stránkách dokazují. V orgánech a organizacích Ústřední správy geodézie a
kartografie je soustředěno 91 % inženýrsko-technických zeměměřických pracovníků celého národního hospodářstVí, a proto oprávněně zastupuje
československou geodézi'i a kartografU' ve styku
vnitřním i vnějším~
Jedním z charakteristických
rysů soustředěné
zeměměřické služby je také pomoc ostatním pracovníkům jiných resortů a celková spolupráce.
Tato pomoc a spolupráce je různého druhu. Největší byla na úseku při rozvoji inženýrské geodézie. Jsou nově utvářeny podmínky ustavením koordinační komise ze všech resortů, kde bude možno
podstatně spolupráci prohloubit. V současné době
byly projednány zásady nového zákona o geodézi'i
a kartografU, které byly předloženy k projednání
Národnímu shromáždění a které rovněž dávají široký základ k další spolupráci. Zeměměřické orgány ostatních resortů, jak je pa'trno z dalšího referátu, vykonaly velmi mnoho závažných úkolů svých
resortů a poskytly do dokumentace orgánů ÚSGK,
která je všemi využívána, řadu cenných výsledků
své práce. Je třeba za toto por,ozumění a vzájemnou
spolupráci poděkovat. Věříme, že nové zásady zákona o geodé:tii a kartografU podstatně prohloubí
vzájemnou spolupráci se všemi zeměměřickými orgány zúčastněných resortů.
Je možno konstatovat, že po jednání a vyjasnění
některých základních problémů u ministra národní
obrany v lednu 1967 sé i vzájemná spolupráce s vojenskou topografickou službou zlepšila. Určený zástupce generálního štábu ČSLA zúčastnil se jednání v kolegiu předsedy ÚSGK v srpnu 1967, vyjádřil
názor na další spolupráci mezi geodetickými složkami MNO a ÚSGK: "Je 'třeba vždy najít soudružské otevřené vztahy, kdy se budeme vzájemně ctít.
Principiální zásadou je, že vojenská topografická
služba je vytvořena jednoznačně pro potřeby ozbrojených siil, pro potřeby obrany. Ústřední správa
geodézie a kartografie je tady jednoznačně proto,
aby pokrývala civilní potřeby geodézie a kartografie. P,omoc vojenských kapacit v civilní geodézii a
kartografii je možná jen tehdy, budou-li její síly
a kapacity stačit a jestHže o to požádá ÚSGK. Jinak
VOjenská topografická služba nemůže pronikat do
Civilní oblasti, tím méně nějakými komerčními zájmy". Byla také vyjasněna spolupráce na dalších
závažných úkolech. Tyto vyslovené zásady pronesené představitelem MNO jsou velmi závažné pro
další spolupráci, v podstatě se kryjí se zásadami,
které vyslovil již soudruh Klement Gottwald v roce
1945. Vzájemná spolupráce povede k dalšímu rozvoji československé geodézie a kartografie a k lepšímu plnění všech nastávajících úkolfi. Vojenská
topografická služba věnovala rozvoji geodézie a
kartografie značné úsilí a námahu. Přejeme jí všichni upřímně, aby v další etapě měla v rozvoji
československé geodézie a kartografie ještě větší
úspěchy nef dosud.

Přechodem ke zdokonalené
soustavě národriího
hospodářství dochází i v resortu ÚSGK k zásadním
změnám, zejména ekonomických vztahů. Nová soustava řízení v geodé:tii a kartografU se stává základním nástrojem
procesu ~ntenzifikace celého
odvětví. Řízením geodetických a kartografických
prací převážně formou ekonomických nástrojů a
pravidel chce ÚSGK vytvořit příznivé podmínky
pro rozvoj geodézie a kartografie v souladu se stanovenými cíli a úkoly. Jen těmto cílům a úkolům
budou také ekonomické
nástroje
podřizovány.
V současném obrodném procesu stojí před resortem ÚSGKtyto nejbližší úkoly:
V oboru geodetických základů pŮjde o soustavnou údržbu tohoto nákladného technického díla, o jeho modernizaci v souladu s dalším rozvojem
vědy a techniiky a o jeho racionální celostátní dokumentaci. Stále významnější úlohu bude mít účast
na mezinárodní spolupráci, a to jak na úseku vědeckovýzkumných prací, tak i formou vědeckotechnické spolupráce,
zvláště s využitím možností,
které poskytne kosmická geodézie.
S postupem doby bude nutno udržovat topografické mapy ve shodě se skutečností a postupně je
modernizovat
podle předpokládaných
budoucích
potřeb. Technickohospodářské mapování bude ještě
důsledněji podřízeno nejnaléhavějším požadavkům
národního hospodářství a podle tohoto hlediska
budou vymezeny prostory podle naléhavosti pořadí
pmvádění tohoto mapování. Zvláštní pozornost bude věnována území Slovenska, kde zastaralý nebo
i chybějící mapový fond si vynucuje urychlené provádění techni1ckohospodářského
mapování ve vybraných oblastech. Hlavní metodou tohoto ;mapování bude i nadále letecká fotogrammetrie, která
umožní optimálně využít poměrně rozsáhlý park
fotogrammetrických strojů, jež jsou v resortu ÚSGK
k dispozici. Předpokládá se, že se prosadí i vyšší
stupeň automatizace prací, zejména v souvislosti
s využitím automatických koordinátografů.
V oboru evidence nemovitostí bude naší další
snahou stálé zkvalitňování evi:dence nemovitostí a
její relativní stabilita na delší časové období. Těžiště dalších prací v tomto oboru je třeba vidět na
úseku zkvalitňování map evidence nemovitostí, převedením do dekadické soustavy, změn hlavně v oblasti technologie, kde se počítá s využíváním progresívní techniky, zejména automatizace a na dořešení právní problematiky evidence nemovitostí.
Lze předpokládat řadu nových úkolů a problémů v oboru iinženýrské geodézie, ať již jde o vyhotovování technických map měst, zaměřování inženýrských sítí, speciální práce v oboru stavební a
strojní geodézie aj. Nové úkoly v tomto oboru vyžadují také novou právní úpravu, jako např. úprava
zaměřování dálkových vedení, souborné evidence
inženýrských sítí, geodetické práce v investiční
výstavbě aj. V souvislosti s těmito i dalšími náročnými úkoly roste význam a poslání funkce odpovědného geodeta, na jehož provádění má ÚSGK nejvyšší zájem.
Dosavadní vývoJ kartografických prací lze považovat za určitou relat1ivně uzavřenou etapu.
V současné době se ÚSGK zaměřuje na přípravu reálných opatření k přestavbě struktury kartografických prací, která vyplývá z rozboru tendencí
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trhu, možností zvýšení ,odbytu kartografických
děl
a z upřesnění perspektivy technického rozvoje. Za
t1časti všech zájmových orgánů a organiací je nutno sestavit reálný výhled kartografických
prací a
zahrnout do něj i celostátní plán tvorby kartografických děl vědecké úrovně.
V Ý z k u m a v Ý voj v odvětví geodézie a kartografie se bude soustřeďovat na tyto hlavní skupiny ,t1kolů:
V oboru geodetických základů se budou rozvíjet
teoretické otázky spojené s pozorováním a určováním drah umělých družic Země a s kosmickou tri'angulací. Budou řešeny praktické i teoretické problémy modernizace zpřesnění astronomickogeodetické sítě, zejména ve spojení s gravimetrickým
výzkumem. Za mezinárodní spolupráce budou studovány variace zeměpisné šířky a recentní pohyby
zemské kůry.
V oboru užité geodézie budou vědeckovýzkumné práce zaměřeny na využití fyzikálních metod
k získání o předmětech měření a jejich dfgitálnl
vyjádření, což je předpokladem k řešení problémů
automatizace
měřického a vyhodnocovacího
procesu.
V oboru evidence nemovitostí budou studovány aplikace nových typů přístrojů a zařízení při
vyhotovování a údržbě mapových děl a na registraci informací a jej'ich automatické zpracování. Pozornost bude soustředěna na aplikaci digitálního
vyjádření obsahu map a na všestranné využití získávaných t1dajů pro plánování, organizaci a řízení
zemědělské výroby.
V oboru inženýrské geodézie budou studovány
nové observační metody, optimalizace technologických postupů a instrukcí. Bude nutno sledovat rozvoj analytických
fotogrammetrických
metod, využívání informací, získaných z měřlických snímků a
technologie t1čelových map.
V oboru kartografie bude v popředí zájmu problematika metod kartografického
znázorňování,
kartografických
informací a racionali~ace kartografického procesu. Do této oblasti spadá především
zkoumání metod a kritérií pro objektivní grafické
vyjádření přírodních a společenských jevů a problémů spojených s geografickou rajonizací ,a s metodami znázorňování přírodních, demokratických,
ekonomických a kulturně politických podmínek životního prostředí.
Bude nutno hlouběji studovat teoretické otázky
vzniku, sdílení a účinnosti
kartografické
informace při tvoření a využívání mapy. Racionalizace kartografického procesu předpokládá studium
metod, prostředků
a organizace
práce s cílem
usnadnit tvůrčí činnost při tvorbě map a účinně
mechanizovat a automa1iizovat výrobní část kartografického procesu.
Další pokrok na úseku raclonalizace a ekonomiky geodetických a kartografi1ckých prací předpokládá soustavné řešení všech racionalizačních
problémů, které se projeví v dalším strukturálním
vývOji resortu ÚSGK. Jde zejména o úsek řízení geodetických a kartografických prací, typizace a normalizace techniky a technologií, racionální dokumentace výsledků geodetických a kartografických
prací apod. Soustavně bude sledována aplikace
obecných ekonomických teorií na specifické podmínky odvětví geodézie a kartografie a budou sledovány možnosti využívání moderníCh matematických metod k řízení a plánování geodetiCkých a
kartografických
prací.

soustředěné geodézle
v letech 1918-1968

ÚSGK hodlá pro potřeby resortu vytvořit integrovanou soustavu pro zpracování geodetických inf.ormací, kterou bude tvořit soubor prostředků vhodných pro zpracování ucelených úseků geodetických
prací. Jádrem soustavy je samočinný počítač o parametrech potřebných pro plnění očekávaných úkolů. Vedení evidence nemovitostí, které je typiJCkým
případem hromadného
zpracování
dat, vyžaduje
velkou kapacitu pamětí, vysokou operační rychlost
a výkonné vstupní jednotky. Těchto vlastností počítače se využije i při zpracování ekonomických
informací. Počítačem s těmito parametry budou
potom řešeny i všechny ostatní výpočetní práce,
které v geodézii přicházejí v úvahu. Pro automatizaci mapovacích prací je rOzhodujícím článkem
soustavy automatický koordinátograf. V případě, že
se informace získávají z měřitekého snímku, je dalším nutným článkem soustavy fotogrammetrický
vyhodnocovací stroj, vybavený zařízením pro registraci souřadnic do děrné pásky, která zajistí
přenos informací z vyhodnovacího stroje do samočinného počítače. V této souvislosti bude třeba
v plném rozsahu vyřešit bezprostřední
záznam
vstupních informací přímo na pracoviště na nositele, vhodnéh'o pro další zpracování. Zatím je možné registrovat informace pomocí kódového theodolitu, případně pomocí polního děrovače, jehož vývoj není ukončen. V geodetické dokumentaci se
s ohledem na charakter jejích úkolů počítá s vhodným děrnoštítkovým
zařízením,
mikrofilmovací
soupravou a xerografem. Zavedením integrované
soustavy zpracování geodetických informací bude
možné odstranit
ruční výpočty, ruční provádění
zobrazovacích prací, ruční výpočet ploch při mapování, u evidence nemovitostí mechanizovat všechny operace s písemným operátem, zcela nově
(číselně) provádět údržbu map velkých měřítek a
v geodetické dokumentaci mechanizovat zejména
sdělování informací.
V této souvislosti se též nově formuje další
koncepce počtu pracovníků a vývoje jejich kval'ifiikační struktury. Předpokládáme pro další období
ponechat dosavadní odborné kapacity, nerozšiřovat
již dále výrobní základnu a další požadavky na
geodetické a kartografické práce zajišťovat zvyšováním produktivity práce. Vliv technického rozvoje
se projeVí spíše ve skladbě kádrů, a to ve větší diferenciaci směrem k odborné náročnosti a k ubývání pracovníků
s n'ižší kvalifikací. Lze rovněž
předpokládat poměrnou stabilitu geodetických přístrojů a zařízení, neboť široké používání špičkové
techniky bude pravděpodobně alespoň pro nejbližší období postupovat jen mírným tempem, vzhledem ke značné investiční náročnosti a nutnosti dovozu ze zahraničí. Využívání všech možností, které
ještě může poskytnout fotogrammetI'ie, povede ke
snižování podílu pracovníků dělnické kategorie.
Vliv automatizace na P'očty odborných pracovníků
vzhledem k postupnému získávání příslušné techniky se bude projevovat až později. U kartografických prací bude nutno počítat s modernizací polygrafické techniky, jež nebude mít podstatný vliv
na celkové počty pracovníků. S přihlédnutím k přirozenému úbytku pracovníků, k fluktuaci a jiným
rozptylovým jevům je počet odborných
kádrů
v podstatě ustálen.
V oblasti investiční výstavby se'dá předpokládat,
že v nejbližší době budou všechny výrobní jednotky resortu ÚSGK vlastnit stroje a zařízení v rozsahu nutném pro úspěšné plnění svých úkolů. V dalším období půjde převážně o jeji1ch postupnou mo-
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dernizaci. Kromě běžné obnovy strojního vybavení
se počítá, jak již bylo uvedeno, s investicemi představujícími špičkovou technickou úroveň a umožňUjícími zavádění automatických prvků v geodetických pracích. Mezi ně patří zejména samočinný
počítač a automatický koordinátograf.
V zájmu pokud možno komplexního pohledu na
problemati,ku geodetických a kartografických prací
v uplynulých 50 letech byly uvedeny hlavní skutečnosti, které tvořily vlastní náplň předchozího
vývoje i součásnosti. Předpokládaný další vývoj
v odvětví geodézie a kartografie, jak lze očekávat,
bude dovršení tradice, podle které zásadní otázky
geodéziie a kartografie byly vždy naší odbornou
veřejností se zájmem sledovány a řešeny. Při této
příležitosti je třeba připomenout, že sám vznik resortu ÚSGK byl mimo jiné podnícen předchozími
zkušenostmi našimi i zahraničními, a dále též promyšlenou a zdůvodněnou koncepcí další perspektivy geodetických a kartografických prací v našem
státě. Všechny uvedené úkoly a problémy v resor-,
tu ÚSGK se podařilo Uskutečnit a vyřešit zejména
v podmínkách socialistického budování společnosti
usilovnou prací velkého' kolektivu pracovníků, jimž
je třeba vyjádřit hluboký dík a uznání za jejich
obětavou práci.
Kolektiv:
Ing. Jan Císař, Ing. František
roslav Kouba, Ing. Ferdinand Radouch

éálek,

Ing.

Ci pro,
V.: p,acovníci
rukou i ducha
zeměměřický
obzor SIA č. 5/1948
F i a I a, F.: K otázce samostatnosti
Zeměměřictví
č. 7-8/1953

zeměměřického

N á d vor n í k, V.: Manifestační
schůze
Zeměměřický
obzor SIA č. 5/1948
N O s e k, V.:
pování
Zeměměřický

Bezpečnost
obzor

výsledků

čs.

veřejného

studia

v ČSR

zeměměřičů

vyměřování

a

ma·

SIA č. 4/1948

Pot u žák,
P.: Zeměměřická
práce
Zeměměřický
obzor SIA č. 5/1948

je namáhavou

službou

P r ů š a, I.: zeměměřický
úřad ve dvouletce
Zeměměřický
obzor SIA Č. 1/1948
A jak nyní dále ...
Zeměměřický
obzor SIA č. 5/1948
Vytyčení
perspektivy
zeměměříckého
oboru
a centralizace
zeměměřické
a kartografické
služby
Zeměměřictví
Č. 5;1953
Deset let činnosti
soustředěné
geodetické
a kartografické
služby
GeOdetický
a kartografický
obzor Č. 1, 2, 3/1964
Nová soustava
řízení v geodézii
a kartografii
Geodetický
a kartografický
obzor Č. 1/1968
R Y š a v ý, I.: Alma mater zdraví ...
Zeměměřický
obzor SIA Č. 5/1948
Zahajovací
projev
celostátního
zeměměřického
Zeměměřictví
Č. 5/1953

aktivu

Ja-

50 LET CIVILNf GEOOÉZIE
V OOV~TVOVÝCH ORGÁNECH

znam geodézie v těchto odvětvích a resortech.
Geodeti se v nich podílejí zejména
Geodézie byla, v ČSSR v uplynulých 50 letech
pěstována nejen pro vybudování geodetických základů a celostátních mapových děl, zakládání, obnovu, údržbu a evidenci pozemkového katastru a
pro účely vojenské, ale podílela se významnou měrou i na rozvoji vědy, techniky a ekonomiky řady
důležitých ,odvětví našeho národního hospodářství.
Intenzívní rozvoj geodézie lze konstatovat např.
v odvětví geologického průzkumu v resortu Ústředního úřadu geologického, v těžbě a úpravnictví nerostných surovin v res-ortech Ústředního báňského
úřadu, ministerstva hornictví, ministerstva stavebnictví a ministerstva těžkého průmyslu, v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství v resortech ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, v odvětví stavebnictví v resortu ministerstva stavebnictví, vodvětví d,opravy v resortu ministerstva
dopravy,
v těžkém a chemickém průmyslu v resortu ministerstva těžkého průmyslu a ministerstva chemického průmyslu a v řadě dalších odvětví a resortech. Možno též konstatovat, že v 'této oblasti civilní geodézie byl v podstatě položen základ důlnímu
měřictví a inženýrské geodézie. Potvrzuje to '1vý-

na zabezpečování surov~nové základny našeho
národního hospodářství v etapě geologického
:průzkumu, při projekci otvírkových, těžebních
a likvidačních plánů, dohledu nad racionálním
vydobytím ložisek nerostných surovin;
na organizaci půdního fondu při
HTÚP a komplexních pozemkových

scelování,
úpravách;

při výstavbě a přestavbě měst, obcí a sídlišť,
při vytváření životního prostředí, přípravě a
koordinac~ bytové a obč,anské výstavby;
-

v železniční, silniční a letecké dopravě;
při výstavbě bytových a občanských staveb, při
výstavbě průmyslových závodů a 'inženýrských
staveb, při generálních opravách, rekonstrukcích a údržbě stavebních objektů a při rekonstrukci a ~držbě památek

Tato rozsáhlá a odpovědná činnost cml z geodeta ochránce zájmů socialistické společnosti a
staví jej mezi nejdůležitější kádry uvedených odvětví a resortů. To platí dvojnásobně v nové ekonomkké soustavě řízení národního hospodářství.
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princip technicko-hospodářského
řízení měřických
útvaril se plně osvědčil a prakticky beze změny
vyhovuje i podmínkám nové soustavy řízení.
Organizace geo.detické služby se vyvíjela v jednotlivých odvětvích a resortech osob'itým způsobem
Současný stav organizace je většinou přizpůsoben
potřebám příslušných resortů a jejich organizací.
Nelze však pominout skutečnost, že organizace
geodetické služby v některých z uvedených resortů i v jejich organizacích a vývoJ do současné doby je mnohdy neblaze poznamenán nedostatkem
předvídavosti při soustřeďování geodetických prací. Soustředění geodetické služby znamenalo bezpochyby kvalitativní
přínos, negativním zjevem
však bylo, že některé resorty v této době vyčlenily celou geodetickou službu, aniž by si ponechaly
vlastní skupinu, která by zajišťovala nutný kontakt v této oblasti s Ústřední správou geodézie a
kartografie a ostatními resorty a která by ve vlastním resortu zajišťovala koordinaci geodetických
prací a jejich metodické řízení. To je ke škodě nejen těchto resortů, ale i celého národníhO hospodářství.
V oblasti geologického prdzkumu a těžby nerostných surovin je podíl geodetil velmi starého
data. Uplatňovali se v Období 1918-1945 i předtím jako dillní měřiči u státních dolil, u těžeben
velkých akciových společností i u soukromých podni'katelů.
Po roce 1945 došlo k organizačnímu seskupení
rudných, uhelných ,a naftových dolil do Generálního ředitelství dolů, které bylo později převedeno na hlavní správy ministerstva paliva ministerstva hutí a rudných dolů, a oblast nerudných surovin byla seskupena do Generálního ředitelství
keramiky, převedeného později do působnosti hlavní správy ministerstva stavebnictví. Uvedená seskupení posílila geodetické služby ve všech stupních řízení. Současně došlo po roce 1945 k nebývalému rozvinutí geologicko-průzkumných
prací
hrazených ze státního rozpočtu, které zabezpečovaly příslušné hlavní správy ministerstva
paliv
(uhelný průmysl), ministerstva hutnictví a rudných dolil (rudný prilzkum) a ministerstva stavebnictví (nerudný průzkum). Současně došlo k vytvoření dfilně-měřických útvaril na hlavních správách i na podnicích geologického prilz'kumu. Úzký
kontakt hlavních měřičil hlavních správ geologického prilzkumu a intence tehdejšího Vládního výboru pro geologii vytvořily 'příznivé předpoklady
pro sjedn'ocování metodiky a technologie prací a
dokumentace jak měřické, tak i širší geologickoprilzkumné.
V roce 1958 došlo k soustředění geologických
hlavních správ a příslušných prilzkumných podnikil do nově vytvořeného Ústředního geologic'kého úřadu, jakožto objektivního. orgánu pro řešení
a využití surovinové základny. Tato okolnost ovlivnila již dříve započaté snahy o sjednocení náplně
činnosti a metodiky prací měřických složek geologicko-prilzkumných organizací.
Měřická oddělení na závodech jsou metodicky
- a v řadě závažných technicko-hospodářských
problémil přímo řízena a kontrolována vedoucím
měřičem podniku,
případně
hlavním měřičem
Ústředního geologického úřadu. Měřické složky
nabyly charakteru
výrobní jednotky, přestalo se
na ně nahlížet jako na "neproduktivní službu", a
tím vz,rostl i jejich společenský význam. Tento

Z těžebních ministerstev si ponechalo pouze
ministerstvo paliv (dnes ministerstvo hornictví)
řídící geodetickou složku. V tomto resortu došlo
též ke koncentraci výrobních podniků do Ostravsko"karvinského revíru, Severočeského revíru, Sokolovského hnědouhelného revíru, Oborového ředitelství kladenských dolů a Slovenských uhelných dolil, u nichž jsou vybudovány dfilně-měřické
složky.
V resortu stavebnictví si potřeba vyžádala
znovuvybudování gl}ologické a důlně-měřické složky, pl'opojené na geologicko-měřické složky generálních ředitelství ma1tovin v Radotíně a Trenčíně, Čs. 'keramických závodil, Čs. kamenoprůmyslu,
Čs. cihlářských závOdů a jejich podniků. Základ
k této řídící složce byl položen v roce 1965.
Inženýrská geodézie byla v uvedených odvětvích a resortech budována postupně již od roku
1918. Zprvu příslušné resorty většinou zadávaly
geodetické práce autorizovaným inženýrům a centrální složky geodetické měly převážně charakter
řídící, koordinační a kontrolní. Teprve po druhé
světové válce, kdy došlo k vytvoření velkých projektových ústavů, k rozvinutí investorské činnosti
a 'ke koncentraci stavební výroby, došlo i k velkému rozvoji inženýrské geodézie. V jednotlivých
resortech byly založeny specializované projektové
ústavy, v nichž byly vybudovány početné geodetické skupiny. Na úseku urbanismu a tvorby životního prostředí byly vytvořeny silné geodetické útv'ary ve Stavoprojektu a později v krajských projektových ústavech.
Specifickým byl vývoj organizace geodetických složek v ministerstvu dopravy. Samostatné
geodetické skupiny vznikly v tomto resortu již
v roce 1909. V roce 1937 bylo vytvořeno na tehdejším ministerstvu
železnic samostatné
oddělení
k řízení měřic'ké služby. V roce 1945 došlo k vytvoření samostatného
oddělení pro věci zeměměřické a správu pozemkového majetku na ministerstvu dopravy. Mezníkem ve vývoji železniční
geodetické služby se stal rok 1952, kdy byly železnice dány do přímé správy ministerstva železnic
a železniční síť byla roidělena na samostatné dopravně-hospodářské
celky zvané dráhy. O rok později pak vzniklo jednotné ministerstvo dopravy,
spravující organizace železničního i neželezničního
odvětví dopravy.
Se vznikem drah je spojeno založení měřicko-dokumentačních
kanceláří,
dnes geodetických
kanceláří, v nichž byly soustředěny všechny výkonné složky geodetické služby drah. 'Správu národního majetku a některé řídící úkoly přejímá
měřicko-dokumentační
sektor správy drah. Tomuto úřadu jsou podřízeny i geodetické složky investiční výstavby dráhy. Centrálním geodetickým orgánem v ministerstvu dopravy se stala Ústřední
správa železničního traťového hospodářství a budov. Od roku 1952 začíná rychlý vývoj ve všech
směrech činnosti geodetických složek.
Geodetické útvary jsou organizovány i ve sféře projektování investic, v investorských útvarech
u prováděcích podnikil resortu, které podléhají témuž centrálnímu řízení v ministerstvu dopravy.
V posledních letech vznikly specializované oddíly
pro fotogrammetrii a kartografickou polygrafii a
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vývojové geodetické pracoviště v Projekčně konstrukčním vývojovém pracovišti traťového hospodářství.
Pokud jde o silniční dopravu, zajišťovala geodetické práce od roku 1918 až do roku 1953 zeměměřická oddělení okresních nebo zemských úřadů
za spolupráce s autorizovanými civilními inženýry,
s výjimkou Generálního ředitelství dálnic, které
mělo v Praze dobře vybudované zeměměřické oddělení. V současné době zajišťuje geodetické práce Dopravoprojekt :pro účely projekční a ostatní
práce zajišťují národní výbory a Ředit€lství dálnic.
Metodické řízení a koordinaci všech geodetických
prací zajišťuje ministerstvo dopravy.
Geodetic,ké práce pro správu a výstavbu civil~
ních letišť byly od roku 1923, kdy byla u nás zahájena civilní letecká doprava, řízeny z teh'dejšího
ministerstva veřejných. prací. Od roku 1938 byly
tyto práce řízeny vlastní stavební a měřickou složkou. Válečná léta podstatně ochromila tuto činnost po všech stránkách .. Po válce a zrušení ministerstva veřejných prací se dostaly záležitosti civilního letectví do resortu ministerstva
dopravy.
V samostatném leteckém odboru ministerstva mělo své místo i měřické oddělení, poměrně dobře
vybavené personálně i materiálně. Kromě agendy
leteckých map byla tu měřická složka, provádějící speciální geodetické 'práce. Od roku 1951 byla
výkonná agenda centrálního úřadu převedena na
krajské národní výbory. V současné době je výkonná geodetická složka u Správy dopravních letišť.
Speciální mapové letecké podklady vydává
zčásti přímo Správa dopravních letišť a zčásti n. p.
Kartografie. Metodické řízení a koordinaci všech
geodetických prací i v této oblasti činnosti zajišťuje ministerstvo dopravy.
V odvětví stavebnictví byly již po/prVé světové
válce soustředěny
geodetické práce, které byly
úzce spjaty s technickým rozvojem a výstavbovými akcemi. Tyto práce organizovalo a řídilo zprvu
ministerstvo veřejných prací, později ministerstvo
techniky a ministerstvo stavebního průmyslu. ,výrazného úspěchu mezi .oběma válkami 'bylo dosaženo zejména na úseku přesné a technické nivelace a aplikované fotogrammetrie.
Významným mezníkem rozvoje geodézie v resortu stavebnictví byl rok 1950, v němž došlo
k soustředění zeměměřických
a kartografických
složek do ministerstva techniky, pozdějšího ministerstva stavebního průmyslu. Toto ministerstvo se
tak stalo ústřednírri orgánem pro zeměměřický
obor. V rámci tohoto soustředění veřejné vyměřovací a mapovací služby byl na ministerstvu vytvořen samostatný odbor, k němuž bylo přičleněno
i dřívější zeměměřické oddělení ministerstva techniky. V roce 1954 byla geodetická a kartografická
agenda vyčleněna do nově zřízené Ústřední správy
geodézie a kartografie a resort stavebnictví Si přitom neponechal ani svoje půvo"dní zeměměřické
oddělení. V současné době není proto zajištěno
z centra jednotící metodické a 'koordinační řízení
geodetických prací, prováděných v resortních projektových organizacích a v organizacích stavební
výroby.
Na ministerstvu stavebnictví je v současné době vykonávána pouze agenda důlního měřictví
s vertikální organizací přes generální ředitelství
až na podniky, o níž již 'hyla zmínka dříve. Organi-

zační jádro geodetické služby ve stavebnictví přitom představují 'Právě geodetické útvary projektovýCh ústavů a prováděcích výstavbových organizací, ve kterých pracují geodeti jednak v projektových ateliérech,
na podnicích
a stavebních
správách.
V odvětví zemědělství řídily a současně J prováděly do roku 1948 zcelování Komise pro agrární
operace. Po roce 1948 převzalo řízení pozemkových úprav přímo ministerstvo zemědělství s prováděcími složkami Agroprojektu, Národního pozemkového fondu, technických oddělení KNV a
v kooperaci s Geoplánem; po roce 1960 Okresní
střediska přípravy zemědělských investic a v poslední době zemědělské stavební správy.

Přehled specializovaných úseků
Významná a neobyčejně členitá úloha geodézie
v odvětvích a resortech mimo Ústřední správu geodézie a kartogrétfie byla naznačena již v úvodní
části. V této části budou stručně přiblíženy některé specializované úseky geodetických prací podle
jednotlivých resortů.
V resortu Ústředního geologického úřadu vyžaduje problematika geologicko-průzkumné činnosti souhrnného vyjádření a zhodnocení všech pozorování, což se děje v podstatě formou základní
ma,py ložiskového nebo inženýrsko-geologického
průzkumu. Proto základní mapa průzkumu musí
poskytnout dokonalý obraz o uložení a tektonice
ložiska, údaje o množství, kvalitě a ekonomickotechnologických
vlastnostech
užitkového nerostu
a v neposlední řadě dokumentovat i problematiku
bezpečnosti
práce. Kostrou (na topografickém
podkladě) průzkumné mapy je souhrn geologickoprůzkumných děl a jevů, jejichž vědecká, technická a hospodářská důležitost je podtržena jejich
souhrnným celostátním dokumentováním
v Geofondu. Technické důvody vyžadují, aby tato centrální dokumentace, jejíŽ podstatnou a sjednocující
složkou jsou souřadnice, byla vedena v jednotném
celostátním souřadnicovém systému, kterým je již
od počátku průzkumu Jednotná trigonometrická
sít katastrální.
Zajišťování surovin vyžaduje kromě základní
mapy i řadu dalších - účelových map s různou
náplní, rozsahem, měřítky a způsobem zobrazení.
Geodeticko-topografickým podkladem je ve většině
případů mapa vyhotovená vlastní geodetickou složkou. Jen v případech všeobecného, orientačního průzkumu a při vyhotovení geologických map širšího
území se používají jako podkladu státní mapy, které
je ovšem nutno z hlediska zásad průzkumu přehodnotit a upravit. Při geologickém výzkumu a průzkumu se používá s úspěchem i leteckých snímků,
např. k inteI1pretaci geologické stavby území, ložiskových pruhů, vyhledávání náplavů a řešení odvodnění zaplavovaných a zamokřených území, oceňování starých báňských prací, vyhledávání rudonosných zon, k projektování
geologicko-průzkumných prací, k vlastnímu terénnímu mapování
a samozřejmě při vlastním vyhotovení mapy. Pozemní fotogrammetrie se využívá především k mapování lomových a skalních stěn apod. Kromě mapového podkladu fotogrammetrickou
cestou jsou
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vyhotovovány i speciální fotomontáže s vrstevnicemi pro řešení geologických provozních úkolů, stanovení těžebních postupů a výpočtů kubatur odtěžené horniny. Vyhodnocováním snímků ve vhodných časových 'intervalech se získávají též údaje
o dynamice posuvů v sesuvných územích. V podzemních prostorách, zejména při dokumentování
starých děl, chodeb, sklepů, sutin a určování jejich kubatury, využívá se úspěšně metody světelných profilu, vyvinuté Ústavem pro výzkum rud
na fotogrammetrickém
podkladě.
Duležitou činností je pozorování stability těžních věží a jiných provozních zařízení, sledování
ruzných vlivu na terén 'i na stavby. Na vybraných
ložiskách připravovaných do těžby jsou zakládány
pozorovací stanice ke sledování vlivu z poddolování s použitím nových vědeckých metod; na velkých stavbách jsou sledovány posuvy základových
pud vlivem změn zatížení, vyhotovuje se dokumentace ohrožených staveb a terénů apod.
Speciálním úsekem lčinnosti organizací Ústředního geologického úřadu je geologické a geofyzikální mapování v měřítkách 1:200000 a větších,
v němž bylo dosaženo velikých úspěchů.
V resortu Ústředuího báňského úřadu má geodetická služba charakter legislativní a kontrolní
v celé oblasťidůlního
měřictví v souvislosti s horním zákonem č. 41/1957 a příslušnými báňskými
předpisy. Výkonná geodeťická služba není zde zavedena.
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běžně bylo také připravováno sjednocení značek
dulních map, jejichž jednotný seznam - jako závazná státní norma - je již připraven k vydání.
Nežádoucí situaci v jednotnosti důlního mapování přivodilo však rozhodnutí, že technickohospodářské mapování bude v ČSSR prováděno
v souřadnicovém systému 1942, které se bohužel
promítá i do důlně-měřického předpisu čj. 5700/62
o dUlně-měřické dokumentaci na hlubinných dolech. Sjednocení důlně-měřického mapování v JTSK
bylo tím po vynaložení obrovské práce a prostředků na důlních podnicích těsně před dokončením
narušeno a některé důlní podniky přešly na systém 1942, který však nejnověji pro technicko-hospodářské účely nepřichází v úvahu. Jeví se proto
z hlediska dUlního měřictví jako jeden z nejakutnějších problémů, který by čs. geodézie měla vyjasnit, problém dořešení závazné souřadnicové
soustavy pro THM. Každé další otálení s řešením
přinese vážné škody.
V resortu zemědělství jsou významným úsekem' geodetické činnosti pozemkové úpravy, které
mají v našich zemích - zejména na Moravě - více než staletou tradici. V ČSSR od roku 1918 do
roku 1940 bylo sceleno více než 329 obcí s výměrou přes 151 000 ha zemědělské pUdy s 50 000
účastníky. Po roce 1945 bylo až do roku 1948 pokračováno ve scelovacích pracích. V této době se
scelování rozšířilo vé větší míře také do Čech.

V nových podmínkách období socializace vesV resortu hornictví 'platí zásada, že úroveň
nice
(v období 1948-1960)
dostaly pozemkové
báňské činnosti je přímo závislá na úrovni měřicúpravy zvláštní zjednodušující charakter. Na zákých podkladů a tato skutečnost ještě více vystukladě nového přeďpisu o pozemkových 'Úpravách
puje do popředí při zavádění nové soustavy řízení.
bylo v Českoslove!lsku kromě vlastnictví půdy zaBez kvalitní dUlně-měřické dokumentace, která by
ve'deno náhradní užívání. Byly stanoveny normy
na podkladech, získaných soustavně prováděnou
vztahů mezi vlastními a tzv. náhradními pozemky.
geometrizací ložiska, poskytla dokonalou předstaTak byly umožněny zákonité směny pozemků a vy·
vu o úložných poměrech ložiska a jeho tektonice,
tvoření větších půdních celků pro nově zakládaná
není možno rozhodnout ani o optimální variantě
a rozšiřující se jednotná zemědělská družstva a
otvírky, přípravy 'a odtěžení, ani o nasazení nejstátní statky. Protože socializace probíhala v povhodnější dobývací techniky a nelze také řešit opměrně krátké době a dtužstva se rozšiřovala potimální variantu koncentrace těžby, nebo rozhodstupně, nebyl čas na vytváření nové organizace
nout odpovědně o choulostivých problémech omepůdního fondu. Pozemkové úpravy v této době tzv.
zování nebo zastavování neekonomických provozu.
HTÚP se proto omezovaly jen na slučování souPro toto- odvětví, tak jako i pro řadu dalších,
sedících parcel, rozorávání mezí, popřípadě zbytečje velmi závažnou problematikou
souřadnicový
ných polních cest, které v družstevním hospodaření
systém. V roce 1918 byla situace v důlním měřictví
ztmtily svou původní komunikační funkci. Téměř
na území nově vzniklého československého státu
ve všech obcích se pozemkové úpravy v těchto
charakterizována
na:prostou nejednotností ve veletech několikrát přepracovávaly
podle potřeb a
dení důlních map, která byla odrazem skutečnosti,
vývoje rozšiřujících
se JZD. Tyto úpravy byly
že důlní podnikání Ibylo 'V rukou velkého počtu
z technického i ekonomického hlediska velmi jedakciových společností a soukromých podnikatelů,
noduché, neměnily hlavní cestní síť i další trvalá
a také té skutečnosti, že i území republ'iky nebylo
zařízení a byly později spojeny s JEP. Rozsáhlost
zobrazeno v celostátní souřadnicové soustavě, netěchto prací a časté změny si vyžádaly v období
boť za rakouské monarchie byly české země zo1951-1953
a 1956-1958
značné množství pracovbrazeny v souřadnicové soustavě Gusterberské a
níku, a to jak v resortu geodézie, tak 'i z odvětvoSvatoště'pánské a Slovensko v soustavě Gelerthegy.
vých resortů, ze středních a vysokých škol a proDůlní mapy byly pr,oto vedeny buďto v některé
jekčních ústavů.
z těchto souřadnicových soustav, nebo v místních
Konsolidůjící
se zemědělské
podniky, JZD
soustavách. Tento stav nejednotnosti nebyl v obdoi statky po skončení socializace nevystačují
již
bí mezi oběma světovými válkami nějak podstatně
s jednoduchou HTÚP. Od roku 1960 dochází proto
ovlivněn ani po roce 1927 zaváděnou Jednotnou
postupně ke zpracování komplexních pozemkových
trigonometrickou
sítí katastrální
(Křovákovou
sousta vou) . Teprve po ukončení druhé světové .úprav podle metodiky z roku 1960, které řeší 'progresívní organizaci půdního fondu, zvětšují veliválky vyvolalo znárodnění dolu a koncentrace
kosti pozemků, zlepšují jejich tvar a přístupnost,
těžby v nových ekonomických podmínkách nutnost
jednotného mapování, a tak postupně většina Ido- zakládají novou síť polních cest, vytvářejí účinnou
lů v ČSSR přešla v důlním mapování na JTSK. By- protierozní ochranu zemědělské půdy a řeší komplexně potřebu následných technických, agronola tak vytvořena perspektiva, že v krátké době bude dosaženo jednotnosti v důlním mapování. Sou- mických a provozních opatření. Z největší části
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realizují pozemkové úpravy zemědělské podniky
vlastními silami, případně za pomoci STS a melioračních družstev.
Pozemkové úpravy provedené čs. geodety za
upl'ynulých 50 let přispěly významnou měrou ke
zvyšování a racionalizaci 'zemědělské výroby. V nové podobě umožňují maximální využívání nové zemědělské techniky, zvyšují produktivitu práce a
zhospodárňují provoz zemědělských podniků. Jsou
tak jedním z významných činitelů při zvyšování
naší životní úrovně a pomáhají vY'tvářet nové, lepM a zdravější životní a pracovní prostředí na naší
vesnici. .
V resortu Státní komise pro techniku (v Pražském a krajských projektových ústavech) je základním úkolem geodetických
složek krajských
projektových
ústavů zpracovávat
podklady pro
územní plány, pro výstavbu i přestavbu měst, obcí
a sídlišť, provádět vytyčování a kontrolu rozmístění jednotlivých objektů i jejich skupin, zpracovávání základních plánů jako dokumentačního
materiálu o uložení objektů a zařízení na povrchu
i pod povrchem. Měřické služby zajišťují též provádění stavebních průzkumů, spolupracují na řešení
prostorového umístění všech nadzemních i podzemních objektů aJpod.
V resortu ministerstva :dopravy jsou geodetické práce spjaty s výstavbou, přestavbou a údržhou dopravní sítě a s evidencí nemovitostí. Zvláštní místo v těchto pracích zaujímají geodetické práce v železniční dopravě. Jde zejména o geodetic. kou dokumentaci železni,čních tratí a stanic, která obsahuje všechna speciální železniční zařízení
a k jejímuž zpracování se ve veliké míře používá
od r()ku 1956 letecké fotogrammetrie. Geodetické
útvary drah zpracovávají technické projekty pro
směrovou a výškovou rekonstrukci
koleje, při
hlavních opravách železničního svršku, při rekonstrukcích stanic a tratových úseků, vytyčují tyto
rekonstrukce, provádějí speciální práce související přímo se železničním provozem, např. projektování a vytyčování obloukových výhybek, obloukových spojení a celých 'zhlaví, zjišťování deformací
při zatěž'kávacích zkouškách, zaměřování příčných
tunelových profilů, sledování deformací tunelových staveb, trasování lanovek apod.
Geodetické složky ,investiční výstavby se významně podílejí na projekční činnosti při elektrizaci železnic, rozšiřování železniční sítě, při realizaci investiční výstavby a při zajišťování úkolů
důlního měřictví v ~elezničních lomech. S přibývajícím důrazem, který se klade na eVidenci půdního fondu, narůstají i práce v evidenci nemovitostí, které jsou při charakteruliniových
dopravních staveb obzvláště obtížné.
Geodetické 'práce pro silniční sítě zahrnují zaměřování pro projekty nových a rekonstruovaných
úseků silnic a pro výstavbu dálnic, Ipasportizaci
silnic, evidenci nemovitostí apod. Geodetické práce pro civilní leteckou dopravu obsahují vypracování základních plánů letišt s pozemním i podzemním letištním zařízením, vypracování polohopisných a výškopisnýchplánů
jako podkladů pro projekty, práce vytyčovací a kontrolní při výstavbě
atd. Zvláštní místo zaujímá tvorba map pro navigační účely a speciální mapové letecké podklady.
Na geodetických. pracích všech uvedených
hlavních úseků ,činnosti tohoto resortu se významnou měrou podílí fotogrammetrie.

V resortu stavebnictví jsou geodetické práce
v oblasti těžby a úpravy nerudných surovin zaměřovány obdobným směrem jako 'v ministerstvu hornictví, zejména na pořízení měřických podkladů,
doplňování technicko-právní dokumentace a zpracování plánů otvírky, přípravy a dobývání.
Ve vlastním odvětví stavebnictví jsou prováděny převážně práce z oblasti inženýrské geodézle,
v nichž převládají práce v investiční přípravě a
práce předprojektové
(zaměřování stavenišť určených pro výstavbu nebo rekonstrukci
průmyslových závodů), vytyč ovací a kontrolní práce, práce
po ukončení stavby, zejména základní plány průmyslových závodů, měření deformací sesuvných
terénů i staveb, sledování svislosti výškových budov a postupu montáže prefabrikovaných
staveb
apod.
V resortu těžkého průmyslu jsou geodetickými složkamI Hutního projektu a Kovoprojekty prováděny práce obdObné jako v předcházejícím odvětví. Geodeti investorských útvarů vykonávají měřic'ké práce menšího rozsahu, zejména vytyčování, předávání stavenišť, kontrolní měření, měření
pro usazování těžkých strojů, osovosti strojů, geodetické ověřování správné funkce velkých strojních zařízení apod.
Obdobnou náplň má i činnost geodetických
složek projektových
a investorských
organizací
ministerstva
chemického prumyslu, ministerstva
spotřebního průmyslu a dalších.

Technický rozvoj geodézie
Rozvoj geodézie v uvedených resortech a jejI úroveň je vcelku uspokojivá, i když se setkáváme
s kvalitativními rozdíly, vyplývajícími z rozdílného uspořádání řízení na všech stupních. Tam, kde
chybí centrální metodické řízení, dochází k l'ozdílné struktuře v kvalitě a celkové úrovni geodetických prací, odpovídající v plné míře kádrové situaci, zájmu a schopnostem pracovníků na jednotlivých Ipracovištích a na přístupu vedení těchto
pracovišť ke geodetické problematice (např. ve stavebnictví). Naproti tomu v resortech s dobře vybudovanou vertikální organizací je technický rozvoj a celková úroveň geodeťických prací výraznější a obohacený i o výsledky výzkumu (např. v dopravě).
V resortu Ústředního geologického úřadu bylo
dosaženo rovnoměrné úrovně geodetických prací,
v přístrojovém vybavení převažují stroje Zeiss-NDR
a MOM-MLR,které odpovídají požadavkům na přesnost měření. Úspěšně byla aplikována pozemní i letecká fotogrammetrie. O úrovni celostátního geologického a geofyZ'ikálního mapování byla již
zmínka.
V resortu hornictví jsou důlně-měřickéútvary
vesměs vybaveny vysoce výkonnými geodetickými
přístroji všeho druhu se zařízením pro prác'i v důlních podmínkách. Zvlášť výrazné zproduktivněni
prací na hlubinných dolech znamenalo nasazení
gyrokompasů. Výsledky dosažené při provozu gyrokompasové stanice v OKR vedly k tomu, že tato
vysoce produktivní metoda byla schválena Ústředním báňským úřadem a dodatečně začleněna do
důlně-měřického předpisu č. 5700/62 pro připojovací a usměrňovací měření. Na povrchových dolech
se při projekci i při vyhodnocClvání kubatur odkli-
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zových zem in stále více uplatňují fotogrammetrické metody. Podstatně byly zlepšeny i podmínky
využívání moderní techniky pro vyhodnocovací
práce, a to jak pokud jde o vynášecí soupravy, koordinátografy,
f-otoreprodukční přístroje a reprodukční přístroje typu Romayor a Xerograf, tak
i o nejvý'konnější pocitací stroje (počítač Zuse
s grafomatem
v OKR ap.]. Širší využívání fotogrammetrie si vyžádalo zproduktivnění
vyhodnocovacích a výpočetních prací. V současné době se
dokončují práce na automatické vyhodnocovací
lince pro zajišťování objemu těžených zem in, s jejímž využitím se počítá již v druhé polovině tohoto roku. Na hlubinných dolech je využívána jednosnímková fotogrammetrie pro vyhodnocování geologických profilů důlních cjěl (chodeb i jam), pro
kontrolu svislosti výstroje jam a pro zjišťování deformací důlních chodeb.
V resortu dopravy je tempo rozvoje geodézie
a její úroveň zvlášť intenzívní. Napomáhá tomu
jednak vertikální organizace a dobrá vybavenost
přístrojovou technikou, ale i zavád.ění nových metod a výsledků výzkumu do praxe. Tak např. ve
spolupráci s ministerstvem národní lobrany a VTÚ
provedlo ministerstvo dopravy již v roce 1956 zkušební fotogrammetrické
mapování železniční stanice a trati v měřítku 1 : 1000 a hned poté přikročilo k zavedení univeq:ální fotogrammetrické
metody v provozním měřítku. K zajištění těchto pra·
cí byl zřízen ~otogrammetrický
oddíl, vybavený
odborníky 'i speciálními přístroji.
Na základě resortního výzkumu byla pro za·
měřování příčných tunelových profili't a pro sledování deformací tunelových staveb vyvinuta speciální fotogrammetrická
souprava FST-l s využitím
jednosnímkové fotogrammetrie.
V posledních
letech byly zavedeny moderní
způsoby projektování s použitím samočinných počítacích strojů a vyvinuta řada s.peciálních geodetických programll pro resortní počítače. Vznikly
nové technologie, např. pro leteckou fotogrammetrli k náletům tratí a stanic, pro zaměřování kolejových polygonových pořadů, dále byla zdokonalena metoda obloukových souřadnic pro rekonstrukce železničních oblouků a obloukových výhybek,
vytyčovací metoda a výpočetní způsoby u polygonové metody, metoda trasování a výpočtů bodu
železniční trasy samočinným počítačem apod., používají se nové přístroje, např. opťický přístroj pro
měření vzepětí, izolovaná pásma, pomůcky pro
měření v obsazených kolejích stanic, apod.
V letech 1964-1965 byla ve spolupráci s ÚGK
v Praze vyzkoušena komplexní metoda projektování liniových staveb s využitím samočinných počí·
tačů. Šlo zejména o koordinaci budoucího rozvoje
výpočetní techniky v ústavech geodézie a v pro-jektových ústavech a zabezpečení bezprostředního
využití výstupní děrné pásky z registračního zařízení výkonných
vyhodnocovacích
přístrojů
při
zpracování projektové dokumentace. Ospěšné byly
i pokusy s využitím děrné 'pásky k automatickému
vykreslování příčných profilů.
Dopravoprojekt Bratislava vyvinul vlastní metodu v projektování liniových staveb, která byla po
dodání malého sa'močinného počítače v roce 1967
definitivně upravena pro instalovaný typ Odra 1013
a zavedena do praxe ústavu. V letošním roce bude
tato linka dokompletována instalací automatickéhe kreslícího zařízeni.
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V resortu stavebnictvi odpovídá technická úroveň geodetických prací v průměru potřebám stavební výroby a technickému standardu, i když je
nutno znovu připomenout jisté rozdíly mezi generálními ředitelstvími a mezi podniky, vyplývající
z chybějícího centrálního
metodického
řízení a
koordinace, z různé úrovně kádrové a přístrojové
vybavenosti, z různého stupně řízení ve výrobních
organizacích apod. V posledních letech došlo k vybavení resortních složek moderními, výkonnými a
přesnějšími přístroji. Starší typy theodolitů a nivelačních přístrojů byly většinou nahrazeny dvojobrazovými dálkoměry, vteřinovými theodolity se
soupravami pro paralaktickou polygonometrli,diagramovými a autoredukčními ta~hY'metry, theodolity s automaticky urovná vanou indexovou libelon,
automatickými nivelačními přístroji KONI 007, nivelačními přístroji pro přesnou nivelaci, dálkoměry typu BRT, detektory k vyhledávání podzemních
inženýrských sítí apod. V souvislosti s tímto rozvojem jsou dále hledány cesty Ik racionalizaci a
mechanizaci kancelářských
výpočetních a grafických prací s využitím samočinných počítačů.
Nedostatkem
přístrojové
techniky trpí ještě
některé dislokované závody a podniky místního
stavebnictví (OSP), jež jsou dosud řízeny KNV. Nepříznivý vliv v tomto směru měly časté reorganizace, spojené s převáděním základních
pr,ostředků. Situace těchto podniků se však postupně zlepšuje dovozem maďarských theodolitů MOM a přístrojů Zeiss-Jena z NDR. V projektových 'Ústavech
a v geodetických složkách národních výborů se
zkvalitňují
geodetické práce jednak moderními
technologickými postupy, a jednak větším využíváním letecké i pozemní fotogrammetrie. Ve vývojovém stadiu je využívání modelové techniky.
Společným kvalitativním znakem geodetických
složek všech resortů je jejich operativnost a rychlost, s jakou provádějí potřebné geodetické práce
a především 'Úzký kontakt mezi geodetem na jedné straně a projektantem, stavební výrobou a investorem na straně druhé. Profese geodeta se tímto kontaktem neustále prohlubuje a rozšiřuje, obohacuje se o nové prvky pracovní náplně a geodeti
se tak dostávají svojí zvýšenou odborností na přední místa v technickém i hospodářském dění.

Normativní činnost odvětvových resortů
Jednotnost, technická úroveň a vzájemné vazby
geodetických prací jsou příslušnými resorty a jimi
řízenými organizacemi zajišťovány resortními, obo·
rovými, případně podnikovými předpisy a normami.
V resortu dopravy byl vytvořen významný unifikační článek geodetických prací vydáním vzorových listů, kupř. "Jednotného železničního plánu
(JŽP)", jehož první list byl vydan již v roce 1957.
Pro zavedení .progresivních
fotogrammetrických
metod byly tímto resortem vydány směrnice pro
využití letecké fotogrammetrie u ČSD, vzorové listy
technického· p1'Tojektu pro obnovy železničního
svršku a podélný profil trati, technologické předpisy pro měření železničních oblouků, pro zaměřování příčných profilů v tunelech. Významný je
i výnos o geodetických pracích v investiční výstavbě intimující instituc'i odpovědných geodetfi
v investiční výstavbě apod.
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Ministerstvo stavebnictví, 'v jehož pi\sobnosti
je mimo stavební výrobu soustředěna i převážná
část těžby a zpracování nerudných surovin, vydalo
v roce 1965 směrnici o zřízení a organizaci geologické, těžební a dmně-měřické složky na ministerstvu, generálních ředitelstvích a na podnicích, jíž
byl překlenut
nedostatek
vyvolaný převedením
celé této ,agendy do Ústředního geologického úřa·
du v roce 1958.
Pro základní odvětvovou pi\sobnost vydalo mi·
nisterstvo stavebnictví
řadu směrnic a norem,
z nichž .některé jsou využívány i mimo resort. Nejdi\ležitější z nich jsou zejména úseková norma
o zeměměřických pracích pro projektování a výstavbu pri\myslových závodů z roku 1960, zavádějící funkCi hlavního geodeta, směrnice a normy pro
geodetické práce při vytyčování a kontrolních
měřeních stavebních objektů, při montovaných stavbách apod. Řada geodetických
směrnic a norem
byla v tomto resortu vydána i projektovými a inženýrskými ústavy Keramoprojekt, generálními ře··
ditelstvími a podniky.
Resl:írt těžkého průmyslu vydal v roce 1966
"Jednotnou metodiku pro základní plány závodů
ministerstva těžkého pri\myslu".

Dalir rozvoj geodézie v odvětvových
resortech
Další rozvoj geodézie v odvětvových resortech půjde cestou dalšího zkvalitňování technické úrovně,
rňcionalizace a zvyšování produktivity
geodetických prací v souladu s potřebami jednotlivých odvětví a se zásadamI nové ekonomické soustavy.

Uplatňování hlavních směrů technického rozvoje
geodézie bude přitom klást vysoké nároky na přístrojovou a výpočetní techniku a technologii provádění geodetických pracÍ.
Neméně důležitým rozvojovým směrem bude
upevnění a další prohlubování vertikálního systému metodického řízení v jednotlivých resortech,
koordinace rozvojových směrfl, meziodvětvových
vztahů apod. V tomto směru by měla sehrát důležitou úlohu Ústřední správa geodézie a kartografie, která by měla v úzké součinnosti s geodetickými složkami odvětvových resortů vytvořit příznivé podmínky pro unifikaci geodetických prací,
pro technický rozvoj a pro jejich efektivnost.
S tím souvisí samozřejmě i otázky výzkumu a
vývoje, zajišťování přístrojové techniky z tuzemska i dovozu, její údržby a hospodárného využívání, zavádění racionalizačních opatření neinvestiční
povahy, řešení otázek kádrové povahy a hmotné
zainteresovanosti
apod., které bude třeba řešit
v rovIně, přesahující rámec jednotlivých resortů.

Historie civilní geodézie, rozvíjená v uplynulých
padesáti letech odvětvovými resorty, ukazuje jasně, jakou úlohu ,si získala mezi, ostatními technickými i ekonomickým'! včdami. Tendence dalšího
rozvoje poskytují oprávněný předpoklad, že tato
úloha bude stále významnější a že geodet se bude
Q,ostávat stále víc a více do čela tvůrčích technických složek v našem státě.
Kolektiv: Ing. Slavo; Kádner, Ing. Karel Lefan, Ing. Bl'etislav Stach, Ing. Karel Hodáč, Ing. Ladislav lanoušek
a Ing. Ladislav Klang

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
V ČS. ARMÁDĚ V LETECH 1918-1968

Doc. Dr. Ing. Jan Klíma.
ministerstvo národní obrany

Let,ošní jubilejní rok padesátého výročí založení
Československé republiky obrací pozornost společenských 'Organizací k Itomu, aby analyzovaly výsledky své činnosti za toto období, zhodnotily své
místo a svůj podíl na rozvoji státu. Je přirozené,
že přitom musí být brán zřetel k politickému a
ekonomickému vývoj'i, kterým stát v určitém ,období procházel, tedy k podmínkám, v nichž společenské organizace mohly svou činnost rozvíjet.
To se odráží 'i do podmínek činnosti armády.
kde se tyto vlivy velmi citlivě a citelně projevují
zvláště v oblasti! vojensko-politlcké orientace státu,
a je proto pochopitelné, že zásadně ovlivňují i působnost vojenské topografické služby.

mo území státu, nebyla lehká, jestliže měla vyslat
do této komise své odborníky, kterých však měla
pramálo, protože na všech frontách byly vprůběhu války geodetické a kartografické materiály dodávány československým vojskům službami dohodových států. Současně se objevila výrazná a naléhavá potřeba zprvu zejména mapových materiálů a později i materiálů geodetických a to nejen
přímo v 'armádě, ale u celé řady státních orgánů
a společenských organizací nO'vého státu.
Proto Vrchní velitelství čs. branné moci zřídilo
svým rozkazem. Č. 8ze dne 27. listopadu 1918 "Vojenské kartografické. oddělení", které včlenilo do
vlastní organizace. Tím byl položen organizační
základ VOjenské zeměpisné služby, pro niž později
byl přijat výstižnější název "topografická služba";
organizace služby přirozeně v průběhu padesátiletí podléhala různým vývojovým změnám.
Hlavními úkoly této služby v celospolečenské
oblasti nového státu bylo:
- převzetí geodetických a kartografických podkladů a jiných odborných dokumentů z celého
území státu od vídeňského vojenského zeměpisného ústavu;

Nově vzniklý stát již při samém svém zrodu pocítil naléhavou
potřebu
kartografických
a geodetických
orgánů,
a to pn
jednáních
o příměří,
na nichž se určoval
průběh
nových státních hranic jak na mapách, tak i v terénu. Úloha armády, jejíž hlavní jádro vznikalo mi-
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- vyhotovení map a náčrt.ů pro probíhající mírová jednání, na nichž by byla fixována především státní hranice a její demarkace v terénu;
- vydávání map pro potřebu armády a pro potřeby veřejnosti;
provádění
geodetických
a topografických
prací a jiných měřických prací na území státu;
- vyhotovení nových. map ČSR pro potřeby
státních orgánů, škol a Veřejnosti.
Byly to úkoly nemalé vzhledem k celkové situaci, slabému materiálnímu
vybavení, malým
počtům odborně připravených
osob a nepatrným
finančním prostředkům. Situace byla obtížná, protože se projevovala neochota orgánú rozpadlé monarchie mírové smlouvy v předávání kartografických a geodetických materiálú z odstupovaných
území pro potřeby nástupnických státú a v dúsledku toho byl nedostatek všech těchto materiálú.
Při přetvoření Vrchního velitelství čs. branné
moci v MNO byla koncem prosince 1918 provedena organizační změna zřízením "Kartografického
oddělení (Zeměpisný ústav)" jako IX. odboru MNO.
Další organizační změna byla provedena 15. října
19:!-9,kdy tento IX. odbor MNO byl přetvořen na
samostatný "Československý vojenský zeměpisný
ústav", který podléhal MNO prostřednictvím
generálního štábu. Tato organizační forma zústala
až do r. 1940, třebaže uvnitř ústavu bylo organizační rozčlenění částečně upravováno.
PN založení VZÚ sehrály význačnou úlohu nElsporně zkušenosti přenesené některými pracovníky z dřívější jejich činnosti ve vídeňském vojenském zeměpisném ústavu, i to, že bylo třeba 'Pokračovat na pracích a materiálech získaných podle mírových smluv. V prúběhu prvých. let vedle
této rakousko-německé
orientace se výrazně projevila orientace státu a pochopitelně i armády na
Francii a v době, kdy byli náčelníky čs. gen. štábu francouzští generálové, promítá se tento vliv
i do prací a činnosti VZÚ.
Zřízení ústavu bylo přijato s velkými sympatiemi ostatních ministerstev, jiných státních orgánů,
vědeckých institucí, vysokých škol i veřejnosti.
VZÚ navázal plodnou spolupráci zejména s vědeckými pracovišti Karlovy university, Českého vysokého učení technického v 'Praze a řadou jiných
státních orgánů, institucí i s předními vědeckými
pracovníky ·oború, které měl rozvinout. Začaly
vznikat prvé práce v geodézii, topogram a kartogram, prováděné národním orgánem ČSR. Nejlepším dokladem o činnosti VZÚ jsou jeho Výroční
zprávy, které podávají historicky přesný a prúkazný obraz budovatelského úsilí o vytvoření' československého státního geodetického a kartografického díla.
V té době VZÚ jako jediný státní orgán udržuje
a buduje celostátní topografické. dílo, provádí
astronomická,
základnová a geodetická měření,
fotogrammetrické
práce, vytváří celou řadu púvodních kartografických
prací a mnoho jiného.
Všechny prováděné -práce není možno uvést. Pokládám však za vhodné zmínit se alespoň o významnějších z těch, jež byly prováděny na území
osvobozeného státu poprvé a 'kde bylo proto třeba
studovat teoretické problémy, shromč;lžďovat dřívější práce, zkoumat a vyhledávat nové cesty a
získávat praktické zkušenosti, a' které proto kladly
na pracovníky, organizující a provádějící tyto práce, značné nároky.

S prvními astronomickými pracemi bylo ve VZÚ
započato v r. 1923 a· bylo v nich pokračováno
i v dalších letech; je významné, že bylo při nich
použito nového astronomického přístroje, cirkumzenitálu
Nušl-Fričova,
konstruovaného
v ČSR.
V r. 1919 bylo provedeno nové změření geodetické
základny u Josefova, dále v r. 1928 byla změřena
základna na tehdejší Podkarpatské Rusi u Mukačeva a po.zději v r. 1936 základna u Feledincú.
Intenzivní činnost byla rozvinuta v triangulačních
pracech, kde v letech 1919-1922 byla vyplněna
mezera v triangulační síti 1. řádu v prostoru triangulačních bodú Spálava-Blažkov-Ambrožný-Rapotice-Děvín-Brdo-Košíř-Bradlo-Paseky.
K dúležitým
pracem .tohoto druhu mezinárodního
charakteru
je třeba zařadit účast na měření poledníku mezi
20°--25° v. Gr. od Severního ledového oceánu k hranicím Egypta, jehož část procházející na území
ČSR Podkarpatskou Rusí, zaměřil počínaje r. 1925
rovněž VZÚ. V prúběhu dalších let prováděl VZÚ
rozsáhlé triangulační práce na triangulačních bodech 2. až 5. řádu a jejich zhuštění v řadě rúzných
prostorú; mezi lety 1934 až 1938 zpracovával takto každoročně několik tisíc km2 území.
V letech 1920-1931 prováděl VZÚ rovněž ve velkém rozsahu nivelační práce, z nichž je třeba se
zmínit zejména o první z nich, o nivelaci území
Velké Prahy, dále pak v dalších letech o nivelaci
území Slovenska, Podkarpatské Rusi a Slezska.
V letech 1936-1938 započal VZÚ také s prováděním gravimetrických prací v širším měřítku ve
spolupráci s Vysokou školou technickou v Brně.
Od samého počátku svého vzniku věnoval VZÚ
velkou pozornost topografickým pracem. Bylo to
pochopitelné, protože topografické mapy získané
od orgánú vídeňského vojenského zeměpisného
ústavu byly neúplné, značně zastaralé, prakticky
pocházely z III. vOjenského mapování z let 1872 až
1883; názvosloVí neodpovídalo národním jazykúm
Československa a konečně na žádné z map nebyly
vyznačeny hranice nového státu. Proto VZÚ vysílal
své topografy do jednotlivých rozhraničovacích komisí, které v terénu i na mapách vyznačovaly demarka ci státních hranic, v mapách měř. 1:25000
a v nákresech podrobných plánú 1:2500. Další velké úsilí bylo věnováno odstranění německého a
maďarského názvosloví a jeho nahrazení českým
nebo slovenským.
Již v r. 1922 VZÚ zaslal MNO analýzu získaných
kartografických
materiálú, které byly málo hodnotné a doplnil ji návrhy na vyhotovení nových
map. V témže roce byla z rozhodnutí MNO vytvořena u VZÚ "Stálá kartografická
komise", v níž
zasedali zástupci několika zainteresovaných ministerstev, vědeckých a odborných institucí i jednotlivých odborníkú. Úkolem této komise bylo navrhnout nejvhodnější řešení pro zpracování nových státních kartografických
děl. Činnost této
komise nebyla úspěšná, a proto tato komise byla
v r. 1931 organizována u MNO, prakticky se stejnými úkoly.
Práce na obnově topografických map se rozběhla ve dvou směrech, jednak v reambulaci ma'p měř.
1:25000, jednak v revizi map měř. 1:'7-6000a bylo
v ní po několik let usilovně pokračováno. Vedle toho podílel se ústav i na mapování ve velkých měřítkách, např. v letech 1920-1922 zpracoval vrstevnicový plán území Velké Prahy v měřítku
1:~ 880, z něhož byly pak odvozeny mapy měř.
1:5000. Za zmínku stojí také, že v r. 1922 přistou-
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pil VZÚ k prvnímu mapování v ČSR v měř. 1:10000
v okolí Lysé n/1o V témže roce bylo založeno ve
VZÚ fotogI'ammetrické oddělení, které ihned přistoupilo k prvním fotogrammetrickým
pracem ve
státě.
Také v oblasti kartografie rozvinoval VZÚ významnou a úspěšnou činnost, a to především v oboru map měř. 1:25000,1:75000,1:200000 a 1:500 000,
které tehdy tvoř'ily soubor státního mapového díla.
Již na rozhr,aní let 1918 a 1919 zpracovával mapu
Slovenska v měř. 1:200000, kde bylo v rámci možností již použito slovenské názvosloví, v Čechách
pak české názvosloví. Do této mapy, byť i nouzového charakteru, byly poprvé zaneseny celé hranice
ČSR, a tím byla i kartograficky
dokumentována
suverenita státního území. Souběžně dochází k vydávání map přijaté řady měřítek a k revizním
úpravám map 1:75000 a ke kartografickému zpracování reambulovaných
map 1:25 000; na těchto
pracech v různé intenzitě se pokračovalo až do
r. 1935. Nejširšího použití v čs. armádě i ve veřejnosti dosáhly mapy měř. 1:75000; z těchto map
byla v průběhu doby odvozována velká množství
map různých měřítek i různého určení, určených
pro veřejnost.
V r. 1920 byla zprocována mapa "Politické
rozdělení Slovenska a Podkarpatské Rus1i" v měř.
1:360000, která byla v té době ministerstvem školství prohlášena za nejlepší mapu tohoto území;
z ní byla pak rovněž odvozena řada různých zákresů. V r. 1921 v návaznosti na mezinárodníorganizace :oo.počal VZÚ se zpracováním prvního listu
"Mezinárodní světové mapy" v měř. 1:1000000 a
Zanedlouho potom v r. 1924 zapojil se do další mezinárodní spolupráce .přípravou "Mezinárodní letecké normální mapy 1:200 000" a započal s tvorbou
této mapy z našeho státního území; konečně v roce 1927 začal se zpracováním další mapy mezinárodního významu "Mez~národní mapy letecké generální" v Mercatorově zobrazení {1o sš = 3 cm).
V roce 1925 byla ustavena "Stálá komise pro letecké mapy", která zprostře'dkovala styk s příslušnými mezinárodními organizacemi.
V roce 1922 je zap0čato se zpracováním "Mapy
pochodové v měř. 1: 300000" a ,dále "Přehledné
mapy Evropy v měr. 1 : 750 000" a konečně v roce
1927 přikročlil VZÚ' ke zprocování "Mapy Střední
Evropy v měř. 1: 500000". Dále byla zpracována
"Přehledná mapa letecká ČSR v měř. 1: 750000"
pro vnitřní potřeby vznikajícího Clivilního le'tectví
v ČSR. K těmto kartografickým dílům celostátního
a v uvedených případech i mezinárodního významu a rozsahu druží se velké množství plánů, náčrtků, tematických map nejrůznějších druhů a měřítek pro potřebu nejen čs. armády, ale i pro nejrůznější potřeby kulturní, Vědecké, školní, turistické atd.
Souběžně s tvorbou map pokračovaly diskuse
o nahrazení dosud používaných map, které zastaraly, jak po stránce obsahové, tak i charakterem
grafického vyjadřování některých prvků, novými
mapami. Na konci roku 1930 bylo mezimlin:isterskou kartografickou komisí u MNO doporučeno a
MNO v roce 1931 schváleno vyhotovit nové topografické mapy k zabezpečení jak potřeb armády,
tak i vědeckých, technických potřeb celé čs. společnosti. Měly být zpracovány: topografická mapa
ČSR 1 : 20 ODD,speciální mapa ČSR měř. 1: 50000,
přehledná mapa Střední Evropy v měř. 1: 500000,

přehledná mapa ČSR v měř. 1: 1 000 ODD,přičemž
dosavadní mapy 1: 75 000 a 1: 200 000 měly ;>:ustat nadále v platnosti.
Na doporučení Národního komitétu geodetického rozhodla vláda svým usnesením ze dne
23. května
1930 o přijetí
konformního
šikmého kuželového zobrazení a elipsoidu Besselova, a teprve později 10. září 1932 přijalo je i MNO.
Tím sice bylo dosaženo sjednocení kartografického zobrazení používaného pro mapy přijatých měřítkových řad jak v armádě, tak v civilních organizacích, byly však tím vytvořeny nepříznivé
podmínky pro další zpracování a rozv:inutí kartografických prací do možných zájmových prostorů
čs. armády. V rámci uvedených rozhodnutí bylo
mapováno v měř. 1: 20000 a v roce 1934 započato
také s kresbou první mapy měř. 1 : 50000 v tomto
zobrazení. Vydáno bylo jen někoUk listů mapy
1 : 20 ODD,mapa měř. 1 : 50000 byla vydána pouze
v jednom Jlistu - Banská Bystrica.
VZÚ stál v čele celé československé kartografické tvorby, jejímž vyvrcholením bylo zpracování
statistického
"Atlasu Československé republiky"
v letech 1931-1935, jehož vydavatelem byla Česká
akademie věd a umění. Zpracování atlasu se zúčastnili přední představitelé
jednotlivých
vědeckých
oboru, vysokých škol a institucí i praxe. Na mezinárodních výstavách získal tento atlas nejednou
nejvyšší uznání jak pro obsahovou náplň, tak za
vzorné kartografické zpracování a grafické provedení a proslavil tak mladou Československou republiku v mezinárodním světě jak v -oblasti geografie, tak i kartografie.
Ve VZÚ byla vytvořena v průběhu času bohatá
řada puvodních odborných literárních prací a jeho
příslušníCi se s úspěchem uplatňovali ve vědeckém
světě, na vysokých školách i při účasti na mezinárodních -odborných kongresech, sjezdech a poradách, z nichž si často odváželi významná uznání.
Nelze ani opomenout záslužnou práci, kterou VZÚ
vykonal na poli popularizace geodézie a kartografiie v širokých vrstvách veřejnosti, např. byl zde
v roce 1924 připraven první popularizační film
v oboru geodézie a kartografie "Jak vzniká mapa".
Lze tedy po právu konstatovat, že VZÚ prací svých
příslušníků velmi významně přispěl k vědeckému
a technickému rozvoji geodézie a kartograf:ie ve
státě.

Ve smutném souladu s pokořujícími důsledky politické porážky Československa v zářijových a říjnových dnech roku 1938 pracuje VZÚ na úkolech
vytyčování nadiktovaných hranic okleštěného státu, je povi,nen připravit k odevzdání všechny geodetické a kartografické
materiály odstupovaných
území příslušným státUm. Děje se to nejen s nechutí. je však také současně zabezpečováno,aby
od všech odváděných materiálu byly uchovány
alespoň kopie nebo jiné duplJikáty. Okupace zbytku Československa německými fašisty v březnu roku 1939 přinesla další dusledky; VZÚ byl povinen
odevzdat nově vzniklému Slovenskému státu jeho odbornému orgánu. jímž byl Vojenský zeměpisný ústav v Bratislavě, všechny materiály z území Slovenska i s příslušnou částí jiných materliálů,
části knihovny atd. Současně je tento proces do-
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provázen i odchodem některých příslušníků VZÚ
k nově zřízeným orgánům, část příslušníků odešla
do soukromých služeb, někteří do zahraničí.
V procesu rušení čs. armády je VZÚ v roce
1940 přeměněn v "Zeměpisný 'ústav ministerstva
vnitra" s úkoly obdobnými dřívějším, 'Omezenými
však na území t. zv. "Protektorátu". Když však okupanti odhalili ve VZÚ rozsáhlou sabotáž, postihli
tvrdě řadu jeho příslušníků. Na pamětní desce ve
VZÚ je uvedeno 10 jmen důstojníků a rotmistrů,
kteří obětovali život za zájmy národa; nehledě
k tomu, byla řada příslušníků vězněna nebo jinak
persekvována.
Souběžně se sledováním procesu úplného rozbití VZÚ vydali okupanti "Vládní nařízení z 13. července 1942 o soustředění věcí zeměměřických
a
a hraničních do oboru působnosti ministerstva vnitra a o zřízení zeměměřického úřadu Čechy a Morava" (Sbírka zák. a nař. 1942 <;. 298). Soustředění
se týkalo všech dřívějších organizačních složek, zabývajících se geodézií a kartograflí, kromě katastrálních úřadů. "Zeměměřický úřad Čechy a Morava" dostal německé vedení a měl sloužit převážně ve prospěch německé armády a pracovat jak na
území Protektorátu, tak 'i mimo ně. Budova VZÚ
byla zabrána pro německou armádu a řada dřívějších příslušníků VZÚ byla z nově zřízeného úřadu odstraněna.
V prostoru Protektorátu byla budována základní
trigonometriická síť, dále byly prováděny triangulační práce převážně na Moravě a v některých prostorech Čech. Souřadnice bodů dřívější československé trigonometrické
sítě byly v tomto ústavu
transformovány do 6° pásů Gauss-Kriigerova zobrazení, t. zv. DHG zřizovaně na území německé říše
i na územích obsazených německými vojsky pro
potřeby německé armády a do 3° pásfi téhož zobrazení, t. zv. DRG. Referenčním elipsoidem byl elipsoid Besselfiv, základním bodem Potsdamm, výškový systém německý, "normální nula" vztažená
k amsterodaIl}skému normálu. Také v topografickém mapování přešlo se na použiti německých základů, norem a předpisů; bylo mapováno na Moravě v měřítku 1 : 5 000 v 3° pásech Gauss-Kriigerova zobrazení, v· Čechách v měřítku 1: 10 000
v normálním konformním kuželovém zobrazení a
ve větším rozsahu v prostoru střední Moravy v měřítku 1: 25 000 ve stejném zobrazení jako u dřívějších map 1 : 20 000. Germanizační snahy objevují se
na mapách tohoto období v používání německých
místních, méně již pomístních názvfi.
Na Slovensku nebyly v období Slovenského štátu prováděny žádné změny v geodetických a kartografických základech.

9. květen 1945 přináší znovuzrození státu a s ním
přichází i .obnovení činnosti Vojenského zeměp'isného ústavu. Ústavním dekretem presidenta republiky ze dne 3. 8. 1944, Č. 11 Úřední věstník čs.
o obnovení právního pořádku) a zákonem ze dne
13. 12. 1945 (Sb. z. a n. Č. 12/1946), jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení pr.ávního
pořádku, bylo rozhodnuto o zrušení zákonů a nařízení vydaných okupanty, stejně tak o zrušení organizací jimi vytvořených. VZÚ byl tudíž ve smyslu
těchto norem zákonným pokračovatelem
předválečného ústavu i s jeho dřívější pfisobností. Budo-
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vání nového VZÚ naráželo na řadu technických,
ale i společenských
obtíží, spočívajících např. na
překlonání nesprávného názoru, že armádu, ani její
organizace není třeba po válce budovat.
Průběh války úkázal, jak závažným vo;enskopolitickým i technickým problémem je rozhodnutí
o geodetických
a kartografických
základech ve
státě. Charakter válečných operací, jejich rozmach
a rozsah zákonitě vedly k obrovité spotřebě map,
a protože válka zachvátHa území mnoha států, setkávaly se armády s mapami v různých zobrazeních
a v různých koncepcích, což se v přípravě operací
objevovalo jako negativní retardační prvek.
VZÚ proto dostává staronový úkol - vytvořit
vojenské geodetické a kartografické dílo, které by
odpovídalo zkušenostem z minulé války, bylo postaveno na vědeckých základech, bylo použHelné
pro šiJrší prostory než pouze pro území státu a
umožňovalo využití pro hospodářskou, technickou
a vědeckou činnost. Byl to úkol nemalý, protože
na státním území existovalo několik rfizných geodetických základů a stejně tak v kartografickém
díle existovala řada pokusfi o zmapování v různé
koncepci a v různých zobrazeních; bylo to staré
rakouské polyedrické, československé normální kuželové, později šikmé stejnoúhlé kuželové (Křovákovo) a konečně i příčné válcové (Gauss-Kriigerovo) zobrazení. Mapy polyedrického zobrazení byly
přmš zastaralé obsahem i koncepcí a z ostatních
novějších mapovacích prací byla torza jen na menších většinou nesouvislých 'prostorech a mapy byly
proto téměř nepoužitelné.
Státní území bylo již pokryto relativně hustou
sítí geodetických bodů. Pokud se týče geodetických prací, větší část byla kamerálního charakteru; v poli byly prováděny jen 'některé triangulační
práce, většinou ve vojenských výcvikových prostorech. V roce 1949-1950 byla prováděna měření
magnetometrická, první toho druhu v ČSR a práce
spojené s demarkací státních hranic.
Hlavní úsilí musel VZÚ věnovat rozvinutí kartografických
prací. Proto začal s revizI mapy
1 : 75 000 podle leteckých snímků, která se týkala
hlavně komunikací a lesních prostorů. Pokračoval
také v pracích na koncepci nového řešení geodetických a kartografických
základfi ČSR. Později
vznikla myšlenka místo revidovaných map 1 : 75 000
vydat mapy 1: 50 000 v koncepci podle návrhů
VZÚ v roce 1946.
Zobrazení Křovákovo, zvlášť po válce, se ukázalo pr,o armádu jako naprosto nepřijatelné. Proto
v roce 1946 MNO na návrh VZÚ rozhodlo o přijetí
nového zobrazení, a to stejnoúhlého příčného válcového v 6° pásech (Gauss- Kriigerovo ), s referenčním elipsoidem Besselovým. Geodetické materiály
byly z větší části k dispozici; byla to již zmíněná
transformace čs. trigonometrické' sítě do německé
DHG. Základním nedostatkem bylo, že geodetické
a kartografické dílo takto formulované bylo v podstatě shodné s německým, ntkoli se sovětským, což
neodpovídalo vojensko-poUtické orientaci státu.
Byla přijata znovu měřítková řada 1: 25000,
1 : 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1: 500 000, avšak
s jinou koncepcí, kladem listů, jen smluvené značky měly být použity dřívější československé. Podle
těchto zásad byla zmapována jen nepatrná část
území, žádný list však nebyl vydán. ,
Léta 1945-1948 byla i ve VZÚ poznamenána
politickým bojem levIcových a pravicových sil, při-
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v čs. armádě

čemž formálně armáda měla zůstat nepoH:tickou.
Tato teze přirozeně značně ztěžovala možnosti: prosazovat názory příslušníků komunistické
strany
na sjednocení čs. geodetického a kartografického
díla se sovětským. Košický vládní program, obsahující ustanovení, že armáda bude organizována a
řízena podle vzoru Sovětské armády, nebyl všeobecně plněn, a to ani ve VZÚ. Teprve únor roku
1948 přinesl jednoznačné politické řešení, které se
však do armády přenášelo opožděně, protože např.
teprve v druhé polovině roku 1948 bylo povoleno
utvořit ve VZÚ samostatné útvarové organizace
KSČ, které pak svým vlivem začaly působit na velení VZÚ.

jednak byly v letech 1950-1952 vydány z celého
státního území mapy 1: 50000, prozatímního charakteru, které měly sice mnoho nedostatků, ale
přece jen byly značně svěžejší a modernější než
všechny dosavadní mapy. V průběhu let 1952-1953
byly pak vydány i prozatímní mapy 1: ·100000, které však byly jen zmenšeninam~ map 1 : 50000. I přes
všechny nedostatky, které tyto prozatímní mapy
měly, téměř rázem vytlačily z používání jak
v armádě, tak i ve veřejnosti staré mapy měřítek
1 : 25 000 a 1: 75 000. Do kategorie prozatímních
map patří i mapy měřítka 1: 200 00, vydané v letech 1954-1955, které byly konstruovány na nových geodetických podkladech, byly svěžejší než
dřívější mapy 1: 200 000, měly terén vyjádřený
Po organizační stránce v aplikaci sovětských
vrstevnicemi, avšak je}ich náplň odpovídala pouze
zásad byla opuštěna myšlenka centralizace činnonáplni prozatímních map 1: 100 000. JSou to prvé
sti do jediného ústavu, byla provedena decentralimapy konstrované na elipsoidu Krasovského. Mapy
zace částí ústavu spojená s redislokací, zorganizo1 : 50000, 1: 100000 a 1: 200000 jsou prvními česvána příslušná řídící část MNO, potřeby vojsk v to- koslovenskými mapovými a jednotnými kartograpografickém
zabezpečení
realisovány
přímou
fickými díly, která byla od vzniku ČSR zpracována
účastí topografů ve vojscích. V roce 1951 byl VZÚ
v rozsahu celého státního území. I přes prozatímní
rozdělen na 1. VZÚ v Praze, 2. VZÚ v Oobrušce a
charakter splnila předpokládanou úlohu jak v ar3. VZÚ v Banské Bystrici, kde již od roku 1948 E;lx!is. mádě, tak i v celé naší společnosti.
tevaly odloučené části VZÚ. Později, po přechodném přejmenování dvou ústavů v roce 1952 na 1.
V roce 1950 se začíná také realizovat druhá
a 2. vojenský kartografický ústav, byla přijata koetapa plánu unifikace. Problémem transformace čs.
nečná označení Vojenský zeměpisný ústav v Praze,
trigonometrické sítě z el'ipsoidu Besselova na elipVojenský topografick,ý ústav v Oobrušce a Vojensoid Krasovského začal se zabývat Národní komi·
ský kartografický ústav v Bans.ké Bystrici. Soutét geodetický za předpokladu jednoho trigonomet·
časně s uvedenými změnami měnil se i způsob firického bodu a jedné strany, identických pro oba
nančně-ekonomického
řízení; tak např. Vojenský
systémy. Konkrétní řešení transformace čs. trigokartografický ústav již od roku 1955 je řízen podle
nometr~cké sítě do sovětského souřadnicového syzásad chozrasčotu, VZÚ a VTOPÚ prakticky podle
stému r. 1942 bylo provedeno v r. 1952 ve Vojenzásad příspěvkových organizací.
.ském topografickém ústavu na podkladě více identických bodů, poskytnutých
Sovětským svazem.
V téže době bylo organizováno také školení kádSoučasně s transformací byla provedena i redukce
rů vOjenské topografické služby. V roce 1951 ve
nadmořských výšek na nulu Kronštadského vodozřilzované Vojenské technické akademii A. Zápotocčtu. Vládním usnesením Č. 35 ze dne 28. 7. 1953 byl
kého v Brně byla založena katedra geodézie a karuvedený souřadnicový systém nazván "souřadnicotcigrafie, kde jsou vychovávány kádry s vysokoškolvým systémem r. 1952" a výškový systém "baltskou kvalifikací. Pro vychovu středně technických
ským". Jak potvrdily pozdější rozbory, byl touto
kádrů bylo v roce 1953 založeno topografické odtransformací získán dostatečně přesný základ pro
dělení při Ženijním technickém učHišti. K doplněmapy měřítka 1 :10 000 a menšího.
ní středoškolského vzdělání byly organizovány nástavbové kursy. Učební plány a programy těchto
Souběžně s prováděním 1. etapy byla v topoškol byly upraveny tak, aby vyhovovaly požadavgrafickém mapování zabezpečována realizace drukům výchovy vojenského specialisty. V r. 1964 by-' hé etapy. Podařilo se uskutečnit, že mapovací práce
10 organizováno postgraduální školení důstojníků,
v měřítku 1 : 25000 v roce 1952 byly jiŽ prováděny
kteří po diplomních zkouškách byli 8-10
let
v "souřadnicovém systému roku 1952". Je přirozeV praxi, aby mohU doplnit své vědomosti novějšíné, že pro kartografické zpracování map 1:25000
mi poznatky; bylo také zabezpečeno postgraduálbyla využita všechna
nová měření
1: 10000,
ní školení v SSSR. Zřízení škol se velmi výrazně
1 :20 000 a 1 :25 000, výjimečně i map 1: 5000, ne
projevilo ve zvýšení vojenské připravenosti a odvšak starších než z r. 1930 s tím, že jejich obsah
borné úrovně kádrů vojenské topografické služby.
byl topografiickou revizí v poli a podle leteckých
snímků aktualizován, mapy byly doplněny, přePokud se týče náplně odborné činnosti, rozkresleny v novém značkovém klíči shodném se
hodnutím MNO z června roku 1950 bylo ustanovesovětským a byla u nich provedena zvláštní monno, že unifikace čs. geodetického a kartografickétáž do nového kladu mapových listů. Aby nové
ho díla je základním principem v činnosti vojenmapy mohly být vydány v krátké lhůtě, bylo nutné
ské topografické služby, který bude realizován ve
v široké míře využít leteckých snímků a fotogramdvou etapách. Jako prozatímní řešení byla stanometrických metod; rovněž pro kartografické práce
vena 1. etapa, v níž měly bý,t vyhotoveny mapy
a pro reprodukci map bylo nutno použít zcela noměřítka 1 : 50 000 maximálně přiblížené sovětským.
vých technologických postupů.
Ve druhé etapě měly být úplně unifikovány čs.'
Aby mohl být splněn úkol do r. 1958 v rozsahu
geodetické základy se sovětskými, čs. trigonometcelého státního území, zúčastnily se aktivně na tomrická síť navázána na sovětskou a na těchto záto úkolu i orgány Ústřední správy geodézie. Z cel·
kladech určeno vybudovat nové původní čs. kartokového počtu 1736 nomenklaturních listů mapy měgrafické dílo standardizované se sovětským.
řítka 1: 25 000 provedl VTOPÚ topografické práce
První etapa byla realizována jednak použitím
v poli na 1435 listech, orgány ÚSGK na 298 listech;
transformace čs. trigonometrické sítě do 6° Gausskartografkké
práce, které pouze v kresličských
Kriigerova zobrazení podle návrhu VZÚ z r. 1946, pracích {Jředstavovaly nemalý úk'ol pokrýt 204,3m2
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plochy papíru náročnou kresbu, provedly na 1449
listech vojenské kartografické ústavy, na 287 listech kartografické ústavy 'ÚSGK; tisk map byl proveden v ústavech vojenské topografické
služby.
Nové mapy měřítka 1: 25000 jsou prvním základním a původním kartografickým dílem, které bylo
zpracováno v rozsahu celého státního území.

T.:

Geodézle a kartografle
/} čs. armádě
/} letech 1918-1968

ností byla realizována socializace
kém podnikání a mnohé jiné.

v kartografic-

Chtěl bych také ještě uvést málo známou skutečnost, týkající se aktivní úlohy vojenské topografické služby na založení Ústřední správy geodézie a kartograf<ie. Ministerstvo národní obrany
na sovětské doporučení, vzhledem k tehdejší neNemohlo však zůstat pouze u tohoto díla. Zá- příznivé mezinárodní vojensko-politické situaci a
se zřetelem na naléhavou potřebu, aby na území
roveň bylo organizováno zpracování map měřítka
ČSR exIstovala jednotná, obecně použitelná geode.1 : 50 000, odvozených z map měřítka 1: 25 000 a
Ucká a kartografická díla a dokumentace, rozprapozději i map 1:100000, odvozených z map měřítcovalo analýzu tehdejšího
organizačního
rozčleka 1: 50000, a to velmi často v tak krátkých ternění orgánů a organizací zabývajících se činností
mínech po sobě, že ve stejném roce vyšly z téhož
v oboru geodézie a kartografie ve státě a předloúzemí např. mapy měřítka 1: 25000 a současně
žilo v srpnu 1952 návrh na zřízení Hlavní správy
1 : 50 000, což by častý případ a někdy I mapy měgeodézie a kartografie.
Návrh byl projednán
řítka 1: 50 000 současně s mapou 1:100 000 téhož
s tehdejším zeměměřickým odborem ministerstva
území. Mapy měřítek 1 : 50 000 a 1 : 100000 byly vystavebního průmyslu. Ministerstvo stavebního průdány prakticky současně do roku 1960. O něco
myslu odpovědělo, že samo rovněž zpracovává nápozději byly z map měřítka 1: 100000 odvozeny
vrh, který hodlá předložit k politickému projedi mapy měřítka 1 : 200000. Všechny nomenklaturní
listy map měřítek 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000 nání místopředsedovi vlády. Protože však ohlášený návrh ministerstva stavebnictví dále projednábyly kartograficky a reprodukčně zpracovány ve
ván nebyl, předložilo ministerstvo národní obrany
VZÚ v Praze a ve VKÚ v Banské Bystrioci.
v dubnu r. 1953 situační zprávu s návrhy zásad orLze říe<i,že tím byl realizován soubor státních
ganizace HSGK vládě a politickému byru ÚV KSČ
kartografických děl, který je jednotný v celé šíři
k rozhodnutí, přičemž bylo navrženo řídící orgán
své koncepce a kompozice, relaťivně velmi svěží a
HSGK zřídit k 1. 7. 1953 a celou reorganizaci provychází z původního mapování. Tím se naše repuvést do 1. 1. 1954. Vláda tento návrh schválila na
blika zařadila mezi státy, které mají nové moderní
své schů~i dne 26. května 1953 a uložila ministerstátní kartografické dílo vysoké hodnoty, což má
stvu stavebnictví přIpravft podle schválených závýznam nejen pro obranu státu a pro vědecké a
sad do 1. 7. 1953 návrh podrobné organizace. Další
technické potřeby naší společnosti, ale i značný
vládní usnesení z 28. července 1953 mění termín
význam kulturní.
předložení návrhu na zřízení HSGK až ke dni
1. 9. 1953. Konečný text vládního nařízení o zříZ dalších prací je třeba uvést, že k 20. výročí
zení Ústřední správy geodézie a kaťtografie, který
osvobození naší vlasti od fašistických okupantů vypředložHo ministerstvo stavebnictví, byl pak schvádalo ministerstvo národní obrany s Čs. akademií
len vládou 23. 12. 1953.
věd a vysokými školami "Československý vOjenský
atlas". Potřeba vydat atlas, který by obsahoval geoPřehlédneme-li
byť i velmi stručnou historii
grafickou část a část vojensko-historickou, vznIkavývoje vojenské topografické služby za prošlých
la jak v armádě, kde se výrazně pociťoval nedo50 let, můžeme konstatovat, že VTS se zhos'tlila
statek rozsáhlejšího a úplnějšího atlasu, tak i v od- uložených úkolů s úspěchem a přispěla nemalým
borné veřejnost<i. Síly vojenské topografické služpodílem k rozvoji československé geodézie a karby nemohly však stačit ke splnění úkolu, a proto
tografie.
byly požádány o spolupráci odborné složky ČSAV
a vysokých škol. Atlas je původním dílem v obou
svých částech a je výsledkem několikaleté soudružské spolupráce mnoha civilních vědeckých pracovníků a vojenských odborníků. Atlas byl velmi
kladně hodnocen celou řadou vědeckých kapacit
jak socialistických,
tak i kapitalistických
zemí.
Závěrem bylo by třeba alespoň naznačit hlavní
V roce 1966 udělil president republiky kolektivu
směry perspektivní činnosti vojenské topografické
zpracovatelů atlasu "Řád práce". V roce 1967 byl
služby. Tato činnost je v zásadě závislá na opeatlas na mezinárodní výstavě v Moskvě vyznameračních faktorech vyplývajících z přijaté vojenské
nán první cenou v oboru atlasů. Vydání atlasu nedoktriny, které jsou pro činnost vojsk rozhbdující,
pochybně přispělo 'ke zvýšení úrovně kartografie
dále na předpokládaném
směru rozvoje technicv ČSSR a nesporně př~spěje i dále k všestrannému
kých prostředků, jej'tchž reaUzaci lze podle současprohloubení ideologické výchovy a· kulturní úrovného stavu vědeckého rozvoje v oboru geodézie a
ně.
kartografie očekávat a které v uvedených podmínkách bude možné využít, a na řadě dalších čiVOjenská topografická služba plnila v popisonitelů.
vaném údobí přirozeně i řadu dalších závažných
Všeobecně lze očekávat jako důsledek uvedeúkolů nemalého rozsahu pro přímé potřeby vojsk
ných zásad prohloubení působnosti služby ve směa štábů. Jako příklad uvádím zpracování celé řady
ru přechodu z principů převážně statického charakreliéfních map na plastických hmotách. Plnila také
teru na principy dynamické, na používání 'techřadu různých úkolů v součInnosti s jinými státníniky, umožňující autonomní a automatické určovámi orgány nebo společenskými organizacemi. Jako
ní směru a polohy, používání v široké míře techpříklad bych chtěl uvést prácr v Názvoslovné koprInc'tpů,
misi, jejíž činnost byla obnovena ve VZÚ v r. 1945, niky založené na využití fyzikálních
elektro'techniky a elektroniky, využití nových chedále aktivní účast příslušníků v·ojenské topogramických materiálů atd. Bude třeba dokonale ovládfické služby v "Kartografické komisi" ministerstva
školství a kultury v letech 1949-1953, jejíž činnout všechny nově se rozvíjející obory odborné
I
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činnosti. Problémy automatizace
a mechanizace
jsou zvlášť důležité; jestlIže uvážíme rychlost současných operací a omezenou schopnost lidského
organismu v podmínkách války reagovat naprosto
přesně ,a spolehlivě, ukazuje se nezbytnost ponechat člověku funkc!i organi1zátora využití techniky
a vše ostatní přenechat stroji. S touto linií je nesporně spojena nutnost rozvíjení nových technologií jak v podmínkách stabilních, tak i nestabilních
a řada dalších specifických úkolů.
Obecně lze pravděpodobně perspek'tivně očekávat, že aplikace vědeckých poznatků v geodézii
a v,kartografii do funkční činnosti odborných slo-

žek v armádě bude stále více diiferovat od jejich
aplikace do funkční činnosti orgánů geodézie a
kartografie ostatních složek společnosti, třebaže
základní prvky zůstanou vždy shodné.
Z toho co jsem uvedl, dále jak z hledisek zájmů obrany státu, tak i ekonomických vyplývá nejen potřeba, ale nezbytnost vzájemné úzké spolupráce orgánů geodézie a kartografie v armádě
i v civilním životě. Jsem toho názoru, že úzká a
upřímná soudružská spolupráce všech složek za.bývajících se geodézií a kartografií,
může vést
k dalšímu 'integrovanému rozvoj~ geodézie a kartografie v našem státě.

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Kovařik
a kolektiv

vÝVOJ CIVILNfcH VYSOKÝCH
A STŘEDNfcH ZEMĚMĚŘICKÝCH
ŠKOL V ČESKOSLOVENSKU
V LETECH 1918-1968

Rok 1918 zastihl tedy dvouleté studium zeměMěření a mapové zobrazování Země patří k nejměřického oboru na českých vysokých školách
starším čl'ověku prospěšným činnostem, a proto též
člověkem vykonávaným. Také vyučování této dotechnických v Praze a v Brně, zaměřené úzce na
potřeby pozemkového. katastru. Zeměměřiči si byli
vednosti má již dlouhou tradici. V našich zemích
dobře vědomi nedostatečnosti
tohoto stavu a již
byla trigonometrie a geometrie včetně nivelování
již v 17. století součástí studia matematiky na
od založení Spolku českých zeměměřičů v r. 1912
za rozhodující účasti prof. Petříka vyvíjeli úsilí
šlechtických akademiích. Od té doby se tento obor
vyvíjel na stavovských inženýrských školách, pozo čtyřleté studium se dvěma státními zkouškami
a s právem promočním. Potřeba takového rozšířeději na polytechnickém učilišti v ·Praze a je s ním
ní studia se ještě markantněji projevila po r. 1918,
spojena řada známých jmen jako Kristián Josef
kdy vyvstaly úkoly pozemkové reformy, p:ořizování
Willenberg, František Josef Gerstner a v druhé
polovině minulého století pak zejména profesor
regulačních plánů a v samotném katastru potřeba
obnovy a pečlivého vedení díla již 100 let starého.
PhDr. Karel František Kořistka, který se nemálo
To vše vyžadovalo, aby náplň zeměměřického stuzasloužil o zavedení českých přednášek z geodézie a o vybudování české geodetické terminologie. "dia dost~la širší záběr, aby byla 'Obohacena o nové
prvky. Usilí bylo vedeno po dvou liniích. Jednak
Na profesora Kořistku navázali dále profesO'ři Franpokračovaly snahy o prosazení rozšířeného, čtyřtišek Miiller a Ing. František Novotný, v oblasti
vyšší geodézie profesor PhDr. Václav Láska. Roz- letého studia, v nichž pražská a, brněnská škola
vyvíjely spolu s praxí usilovnou aktivitu, jíž ovšem
hodující úlohu ve vybudování inženýrského studia
se stavěla do cesty řada různých stavovských a jigeodézie na obecném oddělení České vysoké školy
technické v Praze a v rozvoji tohoto oboru v naných vlivů, které věc zdržovaly. A za druhé šich zemích vůbec pak sehrál profesor Ing. Dr. h. c.
hlavně díky prozíravosti a houževnatosti
prof.
Josef Petřík. A nebyla to úloha snadná, poněvadž
Petříka - byl obsah studia postupně obohacován
rakouské úřady viděly funkci zeměměřičů zúženu
jak ve směru budování vědecko-teoretické základjen na úkoly pozemkového katastru, a tak zřídily
ny, tak ve směru posilování praktických disciplín
na vysokých školách výnosem z r. 1896 pouze
nezbytných pro zeměměřiče. K tomu poskytla zlepdvouletý učební běh pro vzdělávání zeměměřičů,
šené možnosti reorganizace pražské vysoké školy
zakončený odbornou státní zkouškou. České stutechnické v r. 1920, kdy na nově vytvořeném Česdium tohoto učebního běhu bylo zavedeno spolu
kém vysokém účení technickém vznikla z bývas Prahou též na České vysoké škole technické
v Brně, kde zakládajícím účitelem geodézie byl
lého obecného oddělení jako jedna ze sedmi saprofesor Ing. Josef Líčka a záhy nato nastoupil na
mostatných škol Vysoká škola speciálních nauk.
tuto školu též profesor Ing. Dr. Augustin Semerád
Prvním oddělením na této škole se stal učebný běh
a někteří další učitelé. Je jistě pozoruhodné, že
pro vzdělání zeměměřičů s profesorem Petříkem
jmenovaní profesoři geodézie v minulém a na zajako vynikajícím učitelem nižší geodézie, nauky
čátku našeho století byli pověřováni vysokými akao
katastru a agrárních operacích a váženým seniodemickými funkcemi. Tak prof. K'ořistka a prof.
rem učitelského sboru. V této době se postupně se
Miiller byli rektory pražských vysokých škol, prof.
školou spojují jména osobností, které spolu s proLíčka byl rektorem brněnské vysoké školy a prof.
fesorem Petříkem a v návaznosti na jeho úsilí zaSemerád děkanem stavebních směrů na této škole.
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jistily, že československé vysokoškolské studium
v oboru geodézie a s ním později sdružené kartografie stejně jako i naše praxe v těchto oborech
se dostaly na mezinárodně uznávanou, v řadě směrů špičkovou úroveň. Profesory Vysoké školy speciálních nauk se postupně stali: pro obor geodetické astronomie prof. PhDr. Jindřich Svoboda, pro
obor geodézie a vyšší geodézie prof. Ing. Dr. Josef Ryšavý a pro obor geodetického počtářství
a kartografického zobrazování prof. Dr. František
Fiala. Ti pak vybudovali příslušné ústavy, propracovali disciplíny, vytvářející pevný základ oboru
včetně řady progresívních prvku, např. fotogrammetrie nebo dynamické geodézie, a ujali se na
dlouhou dobu výchovy celých generací zeměměřických inženýrů, mezi nimiž se vyskytla řada
jmen vskutku vynikajících a z nichž se rekrutovali
nejen čelní praoovníci praxe, ale též mnozí učitelé
pražské, brněnské a později i bratislavské techniky i našich středních odborných škol. Na brněnské technice byli vůdčími osobnostmi zeměměřického studia třicátých let prof. Semerád a pl'O
oblast vyšší geodézie prof. PhDr. Bohumil Kladivo.
Ustavením celků nižši geodézie a vyšší geodézie
na brněnské škole od r. 1922-23 se rovněž otevřela cestu progresívnímu rozvoji tamějšiho studia.
Úsilí o rozšíření zeměměřického studia, vyvíjené vytrvale na škole i v praxi, přivodilo konečně
v r. 1927 zákon o rozšíření tohoto studia na 3 roky
a o přiznání práva absolventů získávat hodnost
doktora technických věd. Tříleté studium obsahovalo dvě státní zkoušky - první p'c dvou létech,
druhou po třetím roce studia. To vše byl významný
pokrok, i když skutečným potřebám vyhovoval jen
zčásti. Vždyť učební plán obsahoval, díky výborné
připravenosti reformy, již od školního roku 19271928 na pražské škole 35 předmětů a dovoloval,
aby se noví absolventi pohotově mohli uplatnit
v základních geodetických pracích, v mapování
i při veškerém aplikačním uplatnění geodézie, např.
v pozemkových úpravách, ve stavebnictví, při měření podzemních prostor i jinde. Kromě již jmenovaných čelných osobností na škole musela se samozřejmě při naplňování učebního plánu podílet
i řada externích učitelů, např. v encyklopedických
technických předmětech nebo v právních disciplínách. Obsah studia, v němž ani hodina nebyla vynal'ožena zbytečně, byl ovšem tak bohatý a náročný, že skutečná doba spotřebovaná na vystudování
oboru činila za léta 1927-37 v průměru na jednoho studenta 9 semestrů, tj. 4,5 roku. Bylo tedy zjevné, že zeměměřický obor se na našich vysokých
školách právem potřebuje dostat na stejnou úroveň
s ostatními technickými obory, tj. v tehdejší době
na čtyři. roky studia. To platHo tím více, že roku
1927 byl vydán též katastrální zákon, který ještě
zvýraznil nároky na výchovu zeměměřických inženýrů.
Vraťme se však ještě na chvíli ke zmíněnému
již právu získávat hodnost doktora technických
věd, udělenému absolventum tříletého inženýrského
studia zákonem z r. 1927. Toto ropatření, jehož
faktické využití umožňovala zejména vědecká kapacita a podnětná učitelská činnost profesorů vy·
soké školy, otevřelo možnost postupného vozvoje
vědecké stránky oboru v kruzích praktických inženýrů. Je třeba kvitovat, že tato možnost se setkala s živým ohlasem, což nejen přispělo k p'okroku
československé geodézie a kartografie, ale pomoh·
10 také zcela jasně prokázat, že náš obor je i pa
vědecké stránce neméně náročný a významný než

jiné obory, jejichž studium již tehdy byl10 čtyřleté
nebo i delší.' Zájmu o vědeckou práci vyšla pražská škola vstříc otevřením neoficiálního 4. ročníku
na oddělení zeměměřickém, určeného zájemcum
o dosažení doktorské hodnosti. Za 25 let trvání
práva získat doktorskou hodnost, tj. až do zavedení nové stupnice vědeckých hodností a pro ni
příslušných předpisu, získalo v našem 'oboru dok·
torát více než 50 kandidátU' na Vysoké škole speciálních nauk v Praze, dalších 18 kandidátu promovalo na podkladě disertačních prací z geodézie
a kartografie na oboru inženýrského stavitelství
v Praze, v Brně pak 10 doktorantu. Ř.ada pracovníku se také habilitovala pro učitelskou činnost
na vysokých školách. Disertační i habilitační práce měly vesměs vysokou úroveň a zabývaly se
převážně závažnými otázkami teoretickélw i praktického rázu.
.
Vliv vysoké školy ve vědecké i praktické oblasti byl ovšem mnohem širší, než zatím bylo řečeno. Její pvofesoři velmi aktivně pracovali v řadě
vědeckých a odborných institucí, jako v Jednotě
čs. matematiků a fyziku, v České matici technické,
v Čs. národní radě badatelské, v Masarykově akademii práce atd. Také účast v publikační činnosti,
projevovaná nejen soustavným vydáváním vesměs
úspěšných učebnic a učebních textů, ale i prací
v redakcích a pravidelným přtspíváním do Zeměměřičského věstníku a dalších odborných časopisů,
se řadí k velkým zásluhám. U každého z profesoru
najdeme v seznamu publikací několik desítek titulů, z nichž s mnohými se dodnes denně setkáváme při čerpání ze základních zdroj u odborného
poučení. A konečně i. rozhodující účast na řešení
stěžejních otázek budování geodetických základů,
mapování a ostatních vědeckých i praktických
úkolů našeho oboru je jedním z charakteristických
znaků našich velkých učitelú, ať už se jednaJ.o
např. o volbu kartografického zobrazení pro náš
stát, o otázky řešení geodetických sítí či další
úkoly.
Čtyřicátá léta našeho století jsou tedy údobím,
které přivedlo náš ,obor na vysokých školách technických k vysoké úrovni. Pro zajišťování základní
aplikační oblasti geodézie, tj. ,pro mapování (tehdejší nauku o katastru), přišel v této době na praž·
skou školu prof. Ing. Dr. Pavel Potužák. Prof.
Petřík dovršil v r. 1936 své sedmdesátiny, když rok
před tím obdržel za svoji vynikající činnost čestný
doktorát technických věd. Všichni dosud jmenovaní
profesoři Vysoké školy speciálních nauk se pravidelně střídali ve funkCi děkana této školy a tři
z nich - prof. Petřík, prof. Svoboda a prof. Ryšavý - byli též rektory ČVUT, požívajíce plné
autority. Ve vlastním studiu oboru narůstala ve
čtyřicátých létech stále více disproporce mezi sta - '
novenou délkou tří let a mezi skutečně potřebnou
dobou k úspěšnému jeho absolvování. I tak ovšem
obě existující české vysoké školy vydávaly kvalitní absolventy, každá svým způsobem osobitého
charakteru, tj. pražská škola se znaky zvlášť důkladného zvládnutí teoretických disciplín, brněnská
šk'ola zase s velmi vypěstovanou praktickou obratností.
Geodézie 'ovšem patří i k tradičním součástem
výuky těch oborů na vysokých školách, které
přicházejí s měřením Země do styku, jako např.
v báňském inženýrství, ve stavebním inženýrství,
v zemědělském a lesním inženýrství, ale také ve
studiu geografie, užité geofyziky atd. Zde se však
většinou jedná o elementární poznatky, nebo o ně-
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které vymezené prvky, aniž by většinou obor byl
pěstován ve své teoretické náročnosti a se všemi
vnitřními a vnějšími souvislostmi.
Pro poslední léta před druhou světovou válkou
hyla li; hlediska námi sledovaného tématu charakteristická soustředěná snaha o rozšíření vysokoškolského studia našeho oboru na čtyři roky.
K realizaci této snahy došlo na českých školách
(lvšem až P'o válce. Významný krok v tomto směru
byl však učiněn na Slovensku záhy po založení
Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě
V r. 1938. Právě nedostatek
zeměměřických inženýru na Slovensku byl jedním z argumentu pro
založení této vysoké školy, na níž mezi prvními se
ustavilo zeměměřické studium zprvu tříleté, ale
již od r. 1940-41 čtyřleté, a tak rovnocenné s ostatními obory. V tomto 'období přichází na šk'olu
profesor Ing. Ján Mikuša, který dlouhou dobu nesl
tíhu organizační práce na svých bedrech. Brzy po
něm přicházejí
dnešní profesoři Ing. Dr. Pavol
Gál, DrSc. a Ing. Ján Krajčí. Události brzy po založení bratislavské vy~oké školy však znemožnily
'spolupráci, kterou tato škola předpokládala u sesterských škol v Praze a v Brně a celý vývoj vysokoškolskébo
zeměměřického studia na několik
let utlumily.
Neblahá léta druhé světové války však nebyla
ti pracovníku
našich škol léty apatie. Tak profesoři pražské školy, které v létech 1939-45 stál
moudře a statečně v čele prof. Fiala, studovali
pilně ve svých oborech a scházeli se na duvěrných
schůzkách, aby osnovali. přípravy znovuotevření své
školy. A nejinak než v 'obnovené svobodné Československé republice viděli budoucnost své práce
i učitelé ostatních škol. Uskutečnění této představy se bohužel již nedočkali
profesoři
Svoboda,
Petřík a Kladivo.
Po osvobození naší vlasti v roce 1945 se dává
studium zeměmeřického inženýrství ihned do pohybu v uspořádání navazujícím na předokupační
stav. Zde je třeba vyzdvihnout veliké nadšení a úsilí
před válečných i nově nastoupivších
pracovníků
skoly, jemuž se podařilo ve velmi krátké době obnovit vyučování, zkonsolidovat školu a usměrnit ji
k dalšímu rozvoji. V Praze se ujímá v té době
oboru geodetické astronomie profesor RNDr. Emil
Buchar, v Brně oboru vyšší geodézie profesor
Ing. Dr. Josef Bčihm. Společná úloha zeměměřickych inženýrů nabývá v létech, znovubudování naší
vlasti na šíři, nál'očnosti a významu. Úsilí o rozšíření studia na čtyři roky, s nímž je úzce spjato
jméno tehdejšího děkana pražské školy profesora
Fialy i všech členů profesorského sboru a mnoha
dalších pracovníkfl škol i praxe, setkalo se v roce
1946 s úspěchem. Obor zeměměřického inženýrství,
který svou společenskou funkcí i náročností byl
již dávno rovnocenný jiným oborům, dostal se tak
i délkou studia na pražské a brněnské vysoké škole na úroveň odpovídající jiným oborům, i když
svým obsahem tuto úroveň již měl. Také v mezinárodním měřítku jsme se tak dostali mezi země,
v nichž' studium geodézie a kartografie na vysokých školách bylo možno označit za pokr-okov(!.
V této významné etapě setkáváme se také na bratislavské a brněnské škole s novými profesory, a
to v Bratislavě s prof. Ing. Dr. Františkem Kuskou,
v Brně pak hlavně s prof. Ing. Dr. Antonínem
Štvánem a prof. Ing. Dr. Adolfem Fikerem. Tak se
na všech třech našich vysokých školách vytvořil
stabilizovaný stav vůdčích učitelů, vytvářející základnu nejnovějšího období rozvoje. Toto období
budeme sledovat hlavně po stránce věcné, zatím-

,co citaci nových jmen ponecháme některému příštímu hodnocení, psanému s přiměřeným časovým
odstupem.
K učebnímu programu čtyřletého studia, jak
platil ve školním I"oce 1946-47 na pražské technice, uveďme alespoň několik poznámek. Program
obsahoval c'elkem 57 předmětů, semestrální průměr byl 34 týdenních vyuč'Ovacích hodin. Byl to
program, který se zásadně lišil svou koncepcí od
někdejšího dvouletého studia a značně iod studia
tříletého. Vedle solidních matematicko-fyzikálních
základů pamatoval v tradiční míře na zvládnutí
profilujících odborných disciplin se zvláštním zřetelem na teoretické principy i na progresívní metody, jako pozemní i leteckou fotogrammetrii. Široký záběr měla příprava absolventů pro uplatnění geodézie jak ve vlastní státní zeměměřické službě, tak v ostatní sféře vědy, techniky a hospodářství. K tomuto účelu byly v 'optimální mířeobsaženy také hraniční disciplíny, zajišťující schopnost
zeměměřického inženýra uplatnit se ve všech oborech zmíněných pracovních 'Oblastí. Jako příklad
nových možností, které se absolventům otevíraly
a v nichž se pak řada z nich velmi úspěšně uplatnila, je mOžI1Jouvést geofyziku. Také na bratislavské technice bylo od samého založení studia pečovánoo pokrokovost výchovy zeměměřických inženýrů, např. mimořádnou péčí o rozvinutí fotogrammetrie (samostatný ústav vznikl již v r. 1942
- 43) nebo včasným zavedením disciplín užité geodézie a pozemkových úprav, pro něž byly zřízeny
rovněž samostatné ústavy.
Významné
skutečnosti
přinesla
do života
a práce československých škol v oboru geodézie
a kartografie doba po I"oce 1948 se svými politickými, hospodářskými
i vědeckými a kulturními
změnami a potřebami, chápanými jak v obecné
rovině, tak v obsahových i organizačních důsledcích v oboru geodézie a kartografie. Řadu těchto
nových skutečností na školách je třeba hodnotit
kladně, např. zavedení výchovy středních odborných kádrů nebo otevření možno~ti dalšího rozpracování výuky na vysokých školá"'h rozšířením studia na 5 let a zavedením studijních specializací.
To platí i přesto, že se později ukázal'O, že speciali:zJovaI1Jost
studia na našich vysokých školách se
leckde rozvinula dosti živelně, a tedy v nepřiměřených relacích k potřebám praxe. Je třeba říci, že
v oboru geodézie a kartografie byla zachována solidní střízlivost, ,a proto také dnes můžeme bez
velkých zásahů upravit studium na reálnou, v podstátě univerzální formu. Údobí po roce 1948 však
přineslo i nedobré jevy, k nimž především patří
na vysokých školách technických a zvláště snad
na ČVUT v Praze po řadu let trvající období neustálých, namnoze překotných, shora nařízených ref'o, rem studia, zdůvodňovaných svými iniciátory uskutečňováním p'okroku. Spolu s dočasným údobím
tzv. student'okracie, s přehnaným prakticismem na
vysokých školách, s přisuzováním konservatismu
zkušeným profesorům, kteří nesouhlasili s opatře·
ními neprospívajícími škole, vytvářely tyto okolI1Jostive své době mnoho staI"ostí těm pracovníkům
škol, jimž leželo na srdci opravdu kvalitní plnění
jejich funkce. K těmto 'Obecným skutečnostem pak
na oborech zeměměřického inženýrství ještě navíc
přinesla doba organizační změny, o kterých Se ještě
dále zmíníme a mezi nimiž zrušení zeměměřického
studia v Praze v r. 1950 je třeba označit jako udá·
lost vpravdě neblahou, ať ji posuzujeme z které·
koliv strany. Vážnou starostí se stala ještě v ne·
dávné době též nutnost uvést na pravou míru sku·
tečností neodpovídající domněnku, že by studium
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našeho oboru na vysokých školách mohlo být
proti jiným technickým oborům zkráceno, vyslovenou v roce 1964 při jednání ÚV KSČ o otázkách
rozvoje školství.
Myslím však, že bude odpovídat duchu naší
konference, když nebudeme rozebírat právě zmíněné skutečnosti a vrátíme se ke stručnému chronologickému sledování vývoje spíše z těch hledisek, která umožní dostat se schůdně až k současnému stavu a k naznačení dalšího rozvoje.
Jako skutečnost základního významu je třeba
především uvést to, že v roce 1950 bylo u nás
otevřeno střední zeměměřické studium, což je důležitým momentem z hlediska hospodárné dělby
odborné činnosti v praxi mezi vedoucí inženýrské
pracovníky a výkonné střední techniky. V r. 1950
byly zřízeny první dvě zeměměřické
třídy při
průmyslové škole stavební v Praze-Smíchově, a to
jedna pro čtyřleté a jedna pro dvouleté studium.
V r. 1951 bylo studium osamostatněno a vznikla
první samostatná Střední průmyslová škola zeměměřická .v Československu, dnes se sídlem v Praze-Hrdlořezích. Kromě toho je střední zeměměřické studium zavedeno jako obor na Střední průmyslové škole stavební a zeměměřické v Košicích
a na středních průmyslových školách stavebních
v Brně, Bratislavě a Zil1ně.. Geodézie se samozřejmě vyučuje i na stavebních a dalších směrech
středních odborných škol, jejir:hž obory přicházejí
s měřením Země do styku. Názory na zřízení výchovy středních zeměměřických kádrů se před jejím zahájením lišily. Od té doby se však při plnění
úkolů mapování, evidence nemovitostí, socializace
vesnice a dalších pI'Okázalo uplatnění absolventů
středních škol jako reálné a účelné. Proto také
je o tyto absolventy stálý zájem.
Délka středoškolského
zeměměřického studia
i jeho obsah se přirozeně vyvíjely. Studium, původně čtyi'leté a dvouleté, se již v r. 1951 změnilo
na tříleté a rok nato opět na čtyřleté. Učební plány a osnovy byly přepracovány postupně tr r. 1952,
1956 a 1961 v souladu s rámcovými úpravami na
středních průmyslových školáclÍ a také s potřebami oboru geodézie. Základní učivo bylo rozšířeno
a pl'ohloubeno, rozšířen byl praktir:ký výcvik, celkový obsah studia byl uveden na únosnou míru.
Učební program studia z posledních let obsahuje
24 předmětů a stanoví průměrně 36 vyučovacích
hodin týdně. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů a potřebných základů z matematiky, fyziky,
deskriptivní geometrie a chemie vytvářejí jádro
odborné výuky předměty geodézie, geodetické počtářství, fotogrammetrie, mapování, praktické cvičení z geodézie a zeměměřické rýsování. V menším rozsahu pak jsou zařazeny ostatní odborné
předměty ucelující přípravu pro praxi. Zdůraznit
je třeba velkou péči věnovanou praktickému výcviku, kde kromě povinného cvičení v' rámci učebního
programu absolvuje každý žák během studia alespoň jednu čtyřtýdenní dobrovolnou prázdninovou
praxi, zpravidla na pracovištích- resortu Ústřední
správy geodézie a kartografie.
Vedle základního studia uskutečňovalo se po
řadu let na středních průmys10vých školách též
studium nástavbové pro absolventy středních všeobecně vzdělávacích škol (jednoleté, později dvouleté), které v současné době zaniká. Závažným
úkolem od r. 1953 bylo pro tyto školy uskutečnění
studia při zaměstnání, které zprvu mělo f:ormu externí, později dálkml'ou a pomohlo účinně zvýšit
úroveň kvalifikovanosti pracovníkl1 praxe. Jeho dél-
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ka je tři roky pro účastníky s maturitou, pět let
pI'O účastníky se základním školním vzděláním.
Naznačených úspěchů mohla pražská Střední
průmyslová škola zeměměřická i příslušná oddělení
ostatních škol dosáhnout díky složení pedagogických sborů z nejzkušenějších, obětavých a pro učitelskou činnost nadšených odborníků, stmelených
v cílevědomé kolektivy. Dokladem úspěšné práce
těchto škol jsou vedle dobře se uplatňujících absolventů také např. soustavně vydávané a dobře
zpracované učební texty nebo učebnice jednotlivých předmětů, které se setkávají s živým zájmem
též u výkonných praktiků. Jak bude ukázáno ještě
V· závěru referátu, jsou naše střední odborné školy
připraveny stejně dobře plnit i své budoucí úkoly.
Než však obrátíme pozornost k otázkám současnosti a dalšího rozvoje, vraťme se ještě k době
od r. 1950, jak probíhala na vysokých školách. Tam
se v této době uskutečnila řada obsahových, organizačních i jiných změn, o nichž jsem se povšechně zmínil jiiž dříve. Jejich základnu vytvořil především růst mnohostrannosti a náročnosti uplatnění
zeměměřických inženýrů v celé šíři oboru geodézie a kartografie 'i funkce Itoho'to oboru v životě
společnosti. Zvlášť typické zde bylo a je i nadále
narůstání tvůrčích prvků. Tato skutečnost přivodila na škole postupně :důležité úpravy obsahu tradičních discilplín, jako např. uplatnění elektroniky
v měřické i výpočetní technice. Byly však zaváděny i nové ďisciplíny, např. inženýrská geodézie,.
a rozpracovány do podstatně větší šíře i hloubky
celé pracovní oblasti, jako např. kartografie a hospodářsko-technické úpravy pozemků. To vše vedlo·
dále k diferenciaci studia ve vyšších ročnících,
v níž matematicko-fyzikálně
nejnáročnější sféra
geodeticko-as'tronomických
prací má dnes co dělat 'i se zcela novými prvky jako je astrodynamika
a kosmická geodéiie.
Sledujeme-li organizační
stránku věci. pak
před námi defiluje asi následující sled událostí.
Na pražské vysoké škole bylo v roce 1950 studium
zeměměřického
inženýrství zrušeno a rok nato
znovuzřízeno. V r. 1952 byla fakulta speciálních
nauk zrušena a studium zeměměřického inženýrství bylo organizačně připojeno k fakultě inženýrského stavI'telství. Tato organizační opatření vyvolala spravedlivou a usilovnou snahu školy, vědeckých institucí i praxe o to, aby se pražské zeměměřické studium, mající z minulosti velkou tradici i autoritu, potřebně stalJilizovalo, aby se mu dostalo zaslouženého místa. V únoru 1953s8 sešel v
rámci ROH celostátní zeměměřický aktiv, který se
zabýval hlavními tehdejšími problémy oboru geodézie a kartografie v Československu a velmi přispěl k tomu, že téhož roku byla na ČVUT v Praze
ustavena samostatná zeměměřická fakulta.
Již dříve, v roce 1952, se od třetího ročníku
členilo studium zeměměřického
inženýrství na
směr geodeťicko"astr'onomický
a geodeticko-ho~podářský. V tomto období se též realizoval nový
způsob ukončování studia diplomními pracemi. Od
roku 1954-1955 bylo v rámci celkové reorganizace na vysokých školách zeměměřické
studium
prodlouženo na 5 let a na pražské škole se současně diferenc'iace od třetího ročníku upravila na
tři specializace, a to geodetickou, kartografickou
a hospodářsko-technlckých
úprav pozemků. Geodetická specializace obsahovala vedle základu společného s ostatními specializacemi hlavně oblast zá, kladních i aplikačních geodetických prací s uplat-
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něním v resortu ÚSGK a v inženýrsko-technických
oborech.
Specializace
hospodářsko-technických
úprav pozemků byla zaměřena k oblasti tvůrčí práce zejména při soc'ializaci zemědělské výroby.
A specializace kartografická vyplňovala oblast tvorby, výroby a využití kartografických děl. V Bratislavě se ustavily dvě specializace, a to geodetická a
hospodářsko-technických
úprav pozemků. Rozšíření studia na 5 let dovolilo mj. posílit v učebních plánech praktický výcvik v terénu na celkový rozsah 14
týdnů. Také společenské vědy a jazyky dovršily
v učebních plánech pětiletého studia již z dřívějška budované postavení. V pozdějších létech se diferenciace studia v souladu s potřebami praxe ,omezila jen na dva poslední ročníky a specializace byly
přejmenovány na studijní zaměření, z nichž geodetické zaměření současně bylo přejmenováno na
geodeticko-fotogrammetrické.
Na pražské škole
bylo zřízeno ještě zaměření geodedcko-astronomické.
Organizační úpravy na vysol{ých školách v dalším období sdružily stavební obory a obor geodézie
a kartografie do rámce velkých stavebních fakult.
Toto organizační začlenění je dnes shodné na
ČVUT v Praze i na SVŠTv Bratislavě. Na obou těchto školách se rozvinulo také šestileté dálkové studium zeměměřického inženýrství, v Praze obsahově odpovídající zmíněnému již zaměření geodeticko-fotogramtnetrickému
s určiitým posílením
předmětll týkajících
se hospodářsko-technických
úprav pozemkú. V Bratislavě je tato otázka řešena
členěním šestého ročníku dálkového studia na zaměření geodeticko-fotogrammetrické
a zaměření
hospodářsko-technických
úprav pozemků.
Pokud se týká studia zeměměřického inženýrství na stavební fakultě v Brně, zaniklo tam
toto studium v souvislosti se zrušením Vysoké školy technické Dr. E. Beneše v r. 1951 a s převedením jejích složek na zřizovanou Vojenskou technickou akademii. Ustavila se však také civilní Vysoká
škola stavitelská a na tu přešel ze zrušené školy
ústav praktické geometrie. Tam byly organizačně
začleněny také dobíhající vyšší semestry zrušeného civilního zeměměřického studia. V pozdějších
létech, po ustávení Vysokého učení technického
v Brně roku 1956, se vytvořila v návaznosti na ústav
praktické geometrie na fakultě stavební katedra
geodézie, která obstarává výuku oboru geodézie pro
stavební směry a také výuku pro dálkové studium
zeměměřického inženýrství v brněnském a později
alomouckém
konzultačním
středisku
pražského
ČVUT. Pokud se týká Vojenské technické akademie, bylo o ní hovořeno v souladu s vymezením
obsahu jednotlivých referátů naší konference již
v referátu o vývoji geodézie a kartografie ve volenské službě.
V údobí, kterým jsme prošli až k dnešku, dos'talo se význačným účitelům našeho oboru za jejich vynIkající činnost řady vysokých uznání. Profesor Ryšavý stal se jedním z prvních členů ČSAV,
profesor Buchar členem korespondentem. Profesorům Bohmovi, Bucharovi, Fialovj, Potužákovi a Ryšavému byla udělena čestná hodnost doktorů věd
podle nových předpisů. Profesorům Fialovi, Potu'Žákovi a Ryšavému byl propůjčen Řád práe'e, profesor Buchar se stal nositelem vyznamenání Za zásluhy o výstavu a prof. Bohm obdržel vyznamenání
Za vynikající práci. Ředitel Střední průmyslové
školy zeměměřické v Praze Ing. František Procházka a profesor této školy Ing. 'Kutílek dosáhli

titulu Zasloužilý učitel. A byla udělena ještě řada
dalších poct.
A nyní dovolte, abych v závěrečné části referátu stručně uvedl současný stav československé
výchovy inženýrů a absolventů středních průmyslových škol v oboru geodézie a kartografie a nazna·
čil její vývojové tendence i problémy, při jejichž
řešení také VTS může vykonat užitečný kus práce.
Vysokoškolské inženýrské studium oboru geodézie a kartografie j,e nyní v ČSSR organizováno na
stavebních fakultách ČVUT v Praze a SVŠT v Bratislavě, kde vytváří jeden ze směrů (oborů). Přitom
v Praze s_evytrvale sleduje možnost, aby se veliké
fakulty CVUT staly vysokými školami v rámci
ČVUT a dósavadní směry na fakultách aby se staly fakultami, což by učinilo celou organizaci mnohem dělnější a mobilnější. Studium je na obou
jmenovaných vysokých školách pětileté, ukončované v 10. semestru předdiplomní praxí, diplomovou
prací a státní závěrečnou zkouškou. V současné době se přechází od dosavadních zaměření k výchově univerzálního zeměměřického inženýra, připraveného k nástupu do kterékoli oblasti uplatnění.
Pouze v samém závěru studia bude mít napříště
student možnost ve spoluprác'i se svým budoucím
pracovištěma
se školou si vybrat některou malou
skupinu volitelných předmětů, a tak doplnit svoji!
širokou a důkladnou univerzální přípravu spojovacím článkem s pracovní oblastí svého dalšího působení. Samotné hlubší specializování těch inženýrů, u nichž to jejich zařazení bude vyžadovat, předpokládá se napříště formou postgraduálního studia,
jehož přípravami se školští pracovníci v konzultaci
s praxí již zabývají. Vysvětlený nový stav studIa,
k němuž vedl v našem oboru stejně jako v řadě
jiných ,oborů vývoJ jeho obsahu a také zkušenosti
s uplatněním dosavadních absolventů, je ovšem
podstatně náročnější než tomu bylo dosud. Učební
plán uniÍVerzálního studia totiž obsahuje a musí pro
dnešní potřeby praxe obsahovat v koncentr,ované a
podle aplikační naléhavosti diferencované podobě
to, co bylo dosud vytvořeno v rámci všech existujících studijních zaměření. Tuto závažnou skutečnost ještě více podtrhují aspekty, jimiž se do oblasti výchovy Odborníků promítne nová soustava řízení našeho hospodářství a s ní související nová
organizační struktura i ekonomická praxe v oblasti
geodézie a k,artografie i v ostatních oblastech, kde
se zeměměřičtí irnženýři uplatňují. Těmito aspekty
bude postavena do ostřejšího světla i dělba práce
mezi inženýry a středně technickými kádry a v souvislosti s tím dále stoupnou nároky na kvalitu
nových inženýrů. To se ostatně už projevuje také
v nastupujícím procesu přijímání absolventů vysokých škol na pracovní místa volnou soutěží. Vyslovuji zde tyto skutečnosti mj. proto, abych potvrdil, že jsme si jich na školách vědomi. Vyvozujeme z nIch důsledky pro zlepšení kvaliity absolventů, která dosud bývá v důsledku složitého komplexu vlivů někdy méně uspokojivá a uvažovali
jsme je i při zpracování návrhu učebního plánu
univerzálního studia. Terrto studijní plán počítá
v průměru s obecně stanovenými 30 hodinami výuky týdně, a to bez voj~nské přípravy, tělesné výchovy a jazyků. Varianta zpracovaná v Praze, která je s variantou hratislavskou v dobré harmonii',
obsahuje celkem 14 týdní'l výuky v terénu a 6 týdnů odborné praxe. Vzhledem k již zmíněné zvýšené náročnosti studia se počítá na r·ozdíl ód dosavadního stavu s využitím části 10. semestru ještě pro
výuku a v jeho druhé části se uskuteční diplom 0-
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vé práce a státní závěrečné zkoušky. Měl-li bych
charakterizovat hlavní rysy navrženého učebního
plánu, viděné ve vývOjových souvislostech, pak
bych zdůrazn'il:

ních textú, které zajišťují studentům možnost průběžného studIa a dobré přípravy na zkoušky. Bylo
by si přát, aby i n!adále vycházely ·alespoň pro
hlavní disciplíny našeho oboru tištěné celostátní
učebnice nebo jim n,'l roveň stojící odborné publi- dl1kladné základy v matematice a fyzice,
kace, jakými dříve byla zejména vynikající díla
- soliJdní vybavení tradičních i novějších základ- . Matematická kartografie
prof. FIaly, Geodézie a
ních odborných disciplín, tj. geodézie, vyrovnáVyšší geodézie prof. Ryšavého a v novější době
vacího počtu, vyšší geodézie, matematické karnapř. Matematická kartografia prof. Kusky, Fototografie, fotogrammetrie, geodetické astronomie,
grammetria prof. Gála, Vyrovnávací počet prof.
geofyziky,
Bohma, Podrobné mapování prof. Potužáka a Ing.
Císaře, Inženýrská geodézie prof. Krumphanzla.
uplatnění prvků zaji'šťujících progresivnost záDalší taková díla by nejen pomohla v práci našich
kladního profilu absolventa a ucelení průpravy
vysokých škol 1 praxe, ale také by se významně
v široké podobě nezbytné pro současnou praxi,
podílela v mezinárodním soutěžení o čestné místOc
jako jsou elektronické metody v geodézii, pročeskoslovenské geodézie a kartografie. Této možgramování, astrodynamika a kosmická geodézie
nosti bohužel stojí v poslední době v cestě admidále kartografická tvorba, pozemkové úpravy a
nistrativní a komerční hlediska, podle nichž se zaekonomika
geodetických
a kartografických
tím nedaří sdružit zájem a potřebu škol a veřejnoprací,
sti, a tak zajistit takové náklady publ'ikací, jaké je
zařazení významných pr'ofilujících aplikačních
.SNTL ochotno vydávat.
disciplín, zejména mapování a evtdence nemoJednou z významných podmínek práce školy
vitostí, inženýrské geodézie a měření podzemje též vybavení prostoraml a přístrOji i pomůckamL
ních prostor,
Na bratislavské škole se v současné době obor geove srovnání s učebními plány z poslední doby
dézie a kartografie postupně přemísťuje do nových
posílení na úroveň solidního vybavení nezbytprostor na Gottwaldově nám., v Praze je směr
ných znalostí v disciplínách hraničních se staumístěn převážně ve staré budově v Husově ul..
vebními ·obory, se zemědělstvím, s přírodními
má se však během několika let rovněž přemístit do
vědami atd.
nových budov stavební fakulty v Dejvicích, jejichž
K další existenci: studia při zaměstnání, z jehož
stavba je již v proudu. Přístrojové vybavení není
variant se v našem oboru dosud uplatnilo studium
sice na obou školách ještě zdaleka v optimálním
dálkové, je třeba říci, že toto studium se za dobu
stavu, přece však díky ús'ilí pracovníků školy, posvé existence značně odchýiilo - a to nikterak jen
chopení kompetentních orgánů a také díky významv našem oboru - od svého původního poslání a
né pomoci resortu Ústřední správy geodézie a karstalo se do značné míry studiem únikovým, kdy
tografie i ministerstva národ.ní obrany dnes je na
do něho vstupují - doporučeni svými pracovištiškolách, nebo je postupně získáváno alespoň to
mladí uchazeči bez při1měřené p-r,axe, kalkulující
nejnutnější, co zajišťuje udržování výuky na úrovnI
\) tím, že vystudují a budou přitom pobírat plat ve
doby, ať už se to týká např. elektronických geosvém zaměstnání a navíc využívat určitých ohledů,
detických přístrojů, moderních fotogrammetrických
které přece jen učitelé mají vzhledem k namáhastrojů nebo vybavení kartoreprodukčních
laboravosti studia při zaměstnání. Z těchto důvodů je
toří. Mnohé pomůcky si školy vyvinuly i zhotovilynutno ve studiu pro pracující vrátit stav k původtéž samy.
ním zásadám, tj. umožňovat toto studium jen
Spolu s pedagogickou činností patří k základzvlášť schopným pracovníkům, kteří se již dosta·
tečně setkali s praktickou stránkou oboru. Škola. ním úkolům vysokých škol práce vědeckovýzkumná
a spolupráce s praxí jak ve formě konsultační, tak
již tuto cestu nastoupila, zpřísnila výběr uchazečů
plněním konkrétních projekčních či jiných úkolů
a předpokládá, že první. ročník dálkového studia
ve smyslu vysokoškolského zákona. Je třeba alesnebude otevírán každoročně.
poň stručně konstatovat, že obě naše školy mají
Pokud se týká organizačního uspořádání pražčilou, dobrou spolupráci s resortem ÚSGK a všemi
ského a bratislavského směru (oboru) geodézie a
příslušnými podniky, ústavy a zařízením'i, s PEacokartografie
na stavebních fakultách, uvedu jen
višt1 resortu MNO, ale také s ústavy a orgány CSAV
zcela stručné údaje. V obou případech stojí včele
a SAV. Zástupci praxe jsou na škole členy vědecsměroví (oboroví) proděkani fakulty, kteří součaských rad, členy státních
zkušebních
komisí•.
ně předsedají příslušné sekci vědecké rady. V Prakomisí pro obhajoby disertačních prací, externími
ze mají jednotlivé směry na stavební fakultě ještě
členy kateder atd. Pracovníci školy jsou zase čledalšího proděkana, který má na starosti vědeckou
ny poradních orgánů v resortu ÚSGK 'i v jiných
a výzkumnou činnost, výstavhu nové fakulty a záodborných resortech, jsou členy redakčních rad a
ležitosti s tím SOuvisející. Pražská škola má 4 odco je třeba právě na naší konferenci zdCtraznit,
borné katedry a 2 vědeckovýzkumná pracoviště,
jSOÚ též aktivními funkcionáři a členy ČSVTS
a to katedru geodézie a pozemkových úprav, kav její sekci geodézie a kartografie i v příslušných
t«;Jdruvyšší geodézie, katedru mapování a kartogra·
odborných komisích. l{ešením řady vědeckovýfie, katedru speciální geodézie, vědeckovýzkumné
zkůmných úkolú základního i aplikovaného výzku
pracoviště geodetické astronomie a vědeckovýmu, mnoha úkolů fakultních plánů a v neposlední
zkumné pracoviště speciální geodézie. Na bratislavřadě též zpracováním náročných odborných úkolu
ské škole jsou 3 odborné katedry a 2 vědecká prapro praxi se naše dva směry (obory) v možnostech
coviště, a to katedra geodetických základů, katesvých pracovních kapacit čestně vyrovnávají s úkodra geodézie, katedra mapování a pozemkových
ly mimo základní pedagogickou oblast, aniž by si
úprav, {lstronom1cko-geodetická
observatoř a věovšem přitom přisuzovaly punc dokonalosti. Nadecká laboratoř fotogrammetrie.
cpak, snaha dosahovat vyšší úrovně a dokonalosti
Pro zajištění výuky byl na obou školách vydán
je pro pracovní kolektivy obou škol příznačná.
Samostatnou a nikterak nepodstatnou součást
v posledních dobách velký počet učebnic a učeb-
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práce vysoké školy tvoří konečně též výchova nových vědeckých pracovníků.. Řada učitelú pražské
i bratislavsl{é školy byla zařazena do seznamu školitelů. vědeckých prn.covníků. a tuto činnost svědomitě vykonává. Každoročně se uskutečňují obhajoby několika kandidátských ďisertačních prací ve
vědních oborech geodézie a kartografie, k nimž obě
školy jsou oprávněny.
Všechnu svoji činnost samozřejmě vysoké školy
konají též za stálého sledování vývoje v zahraničí
a udržování potřebných kontaktů. s tamnějšími školami, institucemi a pracovníky. I když ani v této
oblasti nejsou zdaleka takové možnosti, jaké by
byly žádoucí, přece díky navázaným osobním kon'
taktům a v neposlední řadě i díky finančním obětem, přinášeným samotnými učiteli, se realizují
alespoň některé cesty, které umožňují udržování
kroku se světovým vývojem oboru.
Stručné uvedení dnešního stavu studia geodézie a kartografie na československých vysokých
školách je zapotřebí ještě doplnit uznáním práce na
těchto školách, kde tento obor sice není jádrem
výchovy odborníků, ale jeho dl"tležitou součástí. Takovými školami jsou např. Vysoká škola dopravní
v Žilině, Vysoká škola lesnická a dřevařská ve Zvolenu, Vysoká škola báňská v Ostravě a v Košicích,
Vysoká škola zemědělská v Praze, Přírodovědecká
fakulta KU v Praze a další.
Řada aspeklli, o nichž jsme hovořili u vysokých
škol, uplatňuje se také na středních prnmyslových
školách, jejichž učitelé se jImI svědomitě zabývají,
ať už se jedná o samostatnou Střední průmyslovou
školu zeměměi'ickou v Praze, či o obory na středních prů.myslových školách stavebních, jak jsme
je již dříve vyjmenovali. Profesoři geodézie z těchto škol diskutovali příslušné otázky na celostátním
semináři v březnu 1967 a dali si jako jeden z hlavních úkolů upravit v nejbližších létech učební plán
s ohledem na zkrácení pracovní doby, a tedy i počtu vyučovacích hodin, s ohledem na potřebu proporcionálních ú,prav mezi jednotlivými předměty a
na zavádění nových prvků, jako je výpočetní technika nebo inženýrská
geodézie. Další vytčený
úkol směřuje k modernizaci výuky a její metodik)
obohacením sbírek názorných pomflCek, aplikací
metody programového vyučování, zpracováním nových učebních textů. atd. Stejně jako pracovníci vysokých škol uvědomují si i profesoři středních škol
závažnost seriózního, reálným pohledem na další
vývoj potřeb praxe podloženého stanovení směr-o
ných čísel počtu absolventfl a z nich odvozené potřebné kapacity. Také nábor studentů. z oblastí jejich příštího působení se 'projevuje jako podmínka
úspěšného obsazování pracovních míst a zabránění
fluktuace. A konečně též značné procento dívek
v celkovém počtu studenti! je jednou ze záležitostí
zasluhujících pozornosti.
Dříve než uzavřu referát, chtěl bych ještě poznamenat, že právě ČSVTS jakožto velmi vhodné
diskusní forum by mohla k některýrri otázkám nadhozeným v referátu přispět tříbením názorů. nebo
i konkrétní pomocí, ať ty se to týkalo např. náboru
studenti! na školy nebo diskuse k uplatnění inženýrů a středních· techniků, či pomoci při vyvíjení
tlaku na možnost vydávání tištěných učebnic atd.
Závěrem mi dovolte konstatovat, že československé vysoké a střední zeměměřické školy mají
za sebou vývoj a dílo, které opravňují jejich pracovníky k hrdosti, ale. současně je zavazují k úsilovné, zodpovědné a kritické i sebekritfcké další
práci, která na tak exponovaném úseku jako jsou

školy jedině vede k žádoucímu úspěchu. Tuto skutečnost ještě znásobuje náš závazek střežit a dále
rozvíjet tradici a dílo, vytvořené velkým'i zakladateli a budovateli našich škol, jejichž zásluhy jsme
si dnes alespoň stručně připomněli. Mohu ujistit
účastníky konference, že na školách vyvineme všechno úsilí k tomu, abychom svůj úkol čestně splnili.
Kalektiv:
Ing. Josef Janeček, prof- Ing. Matěj Pokora,
prof. Ing. Dr. Pavel Potužák, DrSc., prof. Ing. Anton
Suchánek, CSc.

FIALA F.: K otázce zeměměřického
studia
v ČSR. Zeměměřictví
Č. 7-8 z r. 1953.
FIALA F.: vývoj zeměměřického
studia na ČVUT v Praze. Sborník
fakulty
zeměměřické
Č. 2. Praha
1959.
POUR B.: Studium zeměměřictví
na pražské technice.
Zeměměřický
obzor Č. 12 z r. 1950.
.
RYŠAVÝ J.: vývoj vědecké
a výzkumné
práce v oboru geodesie
a kartografíe
na ČVUT V praze. Sborník fakulty zeměměřického
inženýrství
Č. 1, Praha
1955.
SEMERAD A.: Historie
zeměměřického
studia
na Moravě. Země·
měřický obzor Č. 8 z r. 1947.
Stavební
fakulta
1967-69. ČVUT v Praze, 1967.
Študíjný. program
1967-68 stavebnej
fakulty.
SVŠT V Bratislavě,.
1967.
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VI.

GEODETICKÉ

KONFERENCE

Referáty a diskusní příspěvky přednesené na
VI. geodetické
konferenci
budou obsahem
sborníku, který bude vydán do konce roku
1968. Přihlášky
zájemců o tento sborník přijímá přípravný
výbor VI. geodetické konference, Praha 1, Hybernská 2, do 30. května t. r.
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Suchánek,

A.: 50 rokov
.

geodetických
základov
v Ceskoslovensku

SO ROKOV GEODETICKÝCH
ZÁKLADOV V ČESKOSLOVENSKU

Českqslovenská geodézia a zememeračská služba v ČSR
hned od počiatku trvania štátu pochopila nesmiemy
význam budovania geodetických základov. Tomuto ciefu
venovala nielen odborný záujem, ale tiež značné prostriedky fudské i materiálne. Vdak,a tomu súčlasné československé geodetické základy vefmi dobre reprezentujú našu geodéziu Vlielen z hladiska domáceho, ale aj
medzinárodného, a to po stránke technickej i po strán·
ke vedeckej.
Technická stránka budovania geodetických
zákla·
dov našla svoj odr,az v možnostiach
vyhotoviť vetmi
kVlalitné mapové diela celoštátneho rozsahu, v možnos·
tiach vytvárať kvalitné pr,ojekty pre technicko-inžinierske diela, vyžadujúce vefmi často aj rozsLahlu medzinárodnú spoluprácu
(napr. vodné dielo lia Dunaji a
pod.) ,atd.
Vedecký význam geodetických základov, vznikajúcich
rozsiahlymi trigonometrickými
,a výškovými mereniami
a tiež aj meraniami geodeticko-astronomickými
a gravimetrickými, spočíva v tom, že prinášajú hlbšie a dokQnalejšie poznatky o našej planéte Zeme a ffiajÚ
primámy význam pri skúmanÍ zákla:dných otázok z veI·
mi širokej oblasti prírodných vied, ktoré však v konečnom dosledku nachádzajú odraz v technickej činnos:i.
Vznik Československej republiky v r. 1918 ako jedného z nástupníckych
štátov Rakúsko ....:. Uhorska priniesol pre československých
geodetov i praktických
zememeračov vefmi Tozsiahle úlohy. Novovzniklý štár,
v ktorom sa prudko rozvíjal hospodársky život, výstavba, budovanie vlastného obranného systému la pod., vyžadoval podrobné, dost,atočne 'presné mapy. Extstujúce
mapové dielo, vytvorené
v Rakúsko-Uhorsku
neboto
úplné, na mnohých miestach aj zastaralé, alebo vyhovujúce len jednému účelu. Potreba vytvorenia takého
mapového diela, ktoré by zodpovedalo požiadavkám doby, neznamenalo len odstránenie
roznych a roznorodých zobrazovacích systémov, ale žLadalo ho vytí/oriť
na takých základoch, ktoré by zoctpovedali pož~adavkám
doby. Existujúca triangulácia
(až po body IV. rádu)
bola už sv6jím sposóbomzameranLa
i výpočtov v prevažnej miere pre tento cief nevyhovujúca. Svojou hustotou tiež nevyhovovala. Konečne, kvalitnejšia trigonometrická sieť I. rádu, ktorá vznikl,a z vojenskej triangulácie, pokrývala len časti štátneho územia (Čechy, PodKarpatská Rus). Pretooolo
rozhodnuté urýchlene vybudovať základnú trigometrickú sieť.
Nová "základná trigonometrická
sieť" bola budov,aná v r. 1920-27 (vlastné meračské práce 1920-26)
ná Morave a na Slovensku. V Čechách bolo po preskúšaní prevZlaté 42 bodov a na Podkarpatskej Rusi 22 bod,ov. Novovybudovaná sieť pozostávala z 204 nových trigonometrických
bodov s 352 trojuholníkami.
Prevzaté
body v Čechách poslúžili na určenie polohy siete na
Besselovom elipsoide, jej rozmerov i orientácie. Táto
skutočnosť
podstatne
ovplyvnila
niektoré
vlastnosti
siete, hlavne v dlžkovej a smerovej presnosti siete. Celá
sieť hola vyrovnaná postupnou aproximáciou.
Všetky
tieto práce (meračské i výpočtové) riadil s vefkým
prehlladom Ing. J. Křovák. Jeho vedecká erudícia, prezieravosť a ciefavedomosť poznačila budov,anie čs. geodetických základ ov nielen v t,omto období, ale až dodnes. Ing. Křovák si bol vedomý, že takto vybudovaná
sieť hoci velmi dobre vyhovuje 'pre mapové diela ako
technická sieť, má určité nedostatky. Preto považoval
túto sieť iba zla výsledok I. etapy triangulačných
prác.
Bolo treba pristúpiť k dalším et,apám. V T. 1928-37 sa
budovala "jednotná trigonometrická
sieť I. rá'du", ktorá
predovšetky'm zhustila pomeme riedku prevzatú sieť
v Čechách a pokračovala až do r. 1957 budovaním bo·

dov nižších rádov (II. až V. rádu). Rozsah týchto prác,
predstavujúcich
určenie v~ac ako 47000 trigonometrických bodov, uk,azuje na obrovské množstvo významnej
práce, ktorú vykonali čs. geodeti za pomeme krátku dobu. Súčasne stýmit-o
prácami prebiehalo pod vedeckým vedením geodetického a geofyzikálneho
komitétu
pri Národnej rade badatefskej (teraz pri ČSAV) aj bu·
dovanie čs. základnej
astronomicko-geodetickej
siete.
V spojitosti s týmito prácami treba tiež vidieť budovanie nových, nepríliš od seba vzdi,alených, geodetických
základníc, z,ameranie značného počtu Laplaceových bodov, získavanie hodnot tiažnicových odchyliek a odchyliek sily tiaže. Pri vykonávaní týchto prác sledovaním
ciefa dosiahnuť najvyššiu možnú presnosť holo treba
overov,ať prístroje
i metódy, riešiť mnohé problémy
pr,aktické i teoretické.
Riešenie týchto otázok a ich
úspešné zvládnutie postavilo čs. geodéziu aj v oblasti
budov,ania geodetických
sietí na predné miesto. aj
z medzinárodného hfadiska.
Vybudovanie tejto siete a jej spojenie s obdobnými
sieťami okolitých štátov umožnilo vyrovnať túto sieť
v rámci vačšieho celku v medzinárodnom
systéme. To
d,alo základ nielen teraz užívanému
"súradnicovému
systému 42" (S-42), ,ale vefmi vhodne spojilo vysokú
vnútomú
presnosť
jednotnej
trigonometJ;ickej
siete
s dobrou presnosťou vonkajšou, ktorá je práve výsledkom astronomicko-geodetickej
siete. Tát'o skutočnosť sa
predovšetkým prejavila v zlepšení smerovej a dlžkovej
presnosti siete. Zvýšenie dlžkovej presnosti siete má
v súč,asnej dobe pri použtvaní elektronických
diafkomerov, najma diafkomerov elektrooptických,
podstatný
význam. Konečne uhlová presnosť je tiež ovplyvnená
presnosťou astronomicko-geodetickej
siete. Možno konštatovať, že súčasná čs. trigonometrická
sieť nielenže
plnezodpovedá
technickým ,a vedeckým podmienkam
obdobných sietí, ale že táto sieť bude ešte vefmi dlho
a dobre slúžiť našej geodetickej a technickej verejnosti.
vývoj výškopisných základov v ČSR bol tiež poznačený vývojom a sposobom vykonaných prác v RIéIkúskoUhorsku. Prevzatá výšková sieť bola riedká. Okrem toho
skutočnosť, že na vtedajšom území ČSR Boli tri základně výškové značky (Lišov, Strečno a Trebušany) len
komplikov,alo situáciu. Konečne aj sposob a organizácLa
budovania výškovýchzáklladov
v prvých rokoch existencie ČSR nehol.a bez ťažkostí. Jednotná čs. nivelačná sieť
sa začala prakticky budovať až v r. 1939 a dokončená
bola v r. 1953, prípadne 1954 (vyrovnanie). Aj táto pomeme dlhá doba budoVlélnia nezostala bez stop na kvalite siete. No aj napriek tomu však táto sieť splňuje
všetky medzinárodné
kritériá,charakterizujúcenivelácie vefmi vysokej presnosti. V dalších rokoch (194956) bola sieť pripojená na výškové siete okolitých šlátov a v T. 1957 bola vyrovnaná v medzinárodnom systéme týchto sietí. Pri vyrovnaní boli uplatnené normálne
tiahové korekcie a výšky boli vypočítane na normálnu
hladinu Kronštadt.
Základná nivelačná sieť I: rádu bola zhustená až
clo siete III. rádu, prípadne IV. rádu s ve-lmi vefkým
počtom nivelačných ťahov ,a hodov. V súčasnosti tvoria
tieto body dobrý a pomerne hustý výškový ,podklad pre
všetky technické práce n.a celom území ČSSR.
Vybudovanie geodetických základov v roznych 'Obdobiach 50 ročného trvania ČSSR bylo isto pozn.ačené
sv ojou dobou. Avšak skutočnosť, že tieto základy sú na
úrovni, ktorá im z,aručuje vefmi dlhú životnosť (pri
ich kvalitnej údržbe) ukazuje, že čs. geodeti vytvorili
dielo, ktoré je cť,ou celejčeskoslovenskej
geodézie a
kartogr,afie.
Čs. geodetické základy boli budované "klasickými
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základov

metódami": uhlovou alebo smerovou trianguláciou.
Pre
riešenie súčasných
problémov v oblasti geodetických
základ·ov možno používať už laj moderné prostriedky,
spojené s novšími vedeckými poznatkami. K zlepšeniu
geodetických
zákl,adov, k riešeniu niektorých
otázok
z oblasti poznania našej planéty možno vermi dobre
využívať kosmickú geodéziu. Využitie umelých družíc
Zeme pre geodetické účely už nie je nijakou nedostupnou.oblasťou ,a umožňuje nám v značnej miere rozšírit,
alebo prehlbiť naše poznatky.
Na mnohých častiach nášho štátneho územia bude
v budúcnosti prichádzať do úv,ahy bud' preverénie presnosti niektorých bodov sieti, al'ebo aj vybudovanie nových bodov. Pre tieto práce bude možné vermi dobre
použiť moderné elektronické dia!komery, ktoré samotné
alebo v spojitosti s uhlovou a -či smerovou trianguláciou
umožňujú nielen zvyšovanie kvality siete, ale dovorujú
riešit a skúmať obť.ažné problémy budovania geodetických sietí. Ide ruapr. o také čas ti siete, kde vplyvom
terénu trvalo p6sobí bočná refrakcia.
Skúmanie jej
účinkov prostredníctvom
sietí meraných
"klasickou"
trianguláciou
spojenou s meraním dlžok trigonometrických strán m6že' priniesť značné výhody.
Súčasný i predpokladaný
rozsah hospodárskej
výstavby štátu si bude vynucovat budovanie lokálnych
geodetických sietí, často velmi vysokej presnosti. Budovanie bakýchto sietí bude stálou oblasťou našich prác
a bude si vyžadovat organizovať, plánovat a vykonávať
tieto práce na doterajšich skúsenostiach
i nových poznatkoch. Riešenie otázok presnosti takýchto sietí, technológie ich 'budov,ania s volbou vhodných postup ov
1 prístrojov z ekonomického
hladiska
stojí ako bezprostredná úloha pred našou geodéziou.
Pokia! ide o výškové siete, ich d'alšie budovanie a
využívanie, bude potrebné mat na zreteli nielen technické, ale aj ich vedecké využitie, napr. pre sledovanie
pohybov zemskej k6ry atd'.
Riešenie budúcich úloh v oblasti geodetických základov a prác im ve!mi blízkych, vo!ba optimálneho ich
vykonania, by mala vychádzať z podrobného rozboru
jednotlivých operácií (operačnej analýzy) s plným využitím všetkých matematických;
nástrojov
(analógové
metody, lineárne programovanie,
metóda Monte Carlo

atd'.), umožňujúcich vytvorenie vhodného matematického modelu. Na takomto základe riešenia bude možné
vykonat nielen kv.alifikované rozhodnutie
o sp6sobe
prevedenia prác, ale aj neustále zlepšovat technoIógiu
prác. Je len prirodzené, že využitie samočinných počítačov pri riešení týchto úloh je naprostou nevyhnutnastou. Ich využív,anie na kVlalitatívne vyššie plánovanie
našich prác s d6sledným sledovaním operačnej analýzy
a modelového riešenia pom6že zvýšit produktivitu
a
kvalitu prác bez zvýšeného zataženia rudskej pracovnei
sily.
V geodézii sa vermi ťažko a pomaly opúšťajú zaužívané pracovné
metódy. Avšak zavádzanie
nových,
racionálnejších,
je naprosto nevyhnutné.
Faktor času
to neúprosne
vyžaduje. Zavádzaním nových metód a
pr,acovných postupov, včítane so zavedením počítačov
a automatizácie
v6bec, sa nestanúžiadni
kvalitní meračsko-technickí
odborníci prebytočnými.
Tento proces
bude naopak vyžadovať velmi koncentrovanú
a kvalifikovanú prácu mnohých odborníkov - geodetov. Preto
Ceskoslovenská vedecko-technická
spoločnosť pre geodéziu 118 k,artogr,afiu ho bude zo svojich síl podporovat!
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50 ROKOV VÝVOJA FOTOGRAMETRIE
V ČESKOSLOVENSKU

Keď sa v jubilejnom roku pil.ťdesiateho výrocla vzniku
čs. štátu zamýšrame nad vývojom fotogrametrie
u nás,
premietajú
sa nám v myšlienkach
radostné aj menej
radostné
události. K radostným
patrí skutočnosť, že
fotogrametria
je dnes u nás hlavnou mapovacou met6dou
pre celú škálu máp
od stredných
mierok
1:25000 až po ve!~é mierky 1:1000. Ůalšou radostnou
skutočnosťou
je, že význam fotogrametrie
prerástol
p6vodný rámec mapovacích
prác a fotogrametria
sa
stala aj u nás významným pracovným prostriedkom
v lnžinierskom stavite!stve, lesníctve, baníctve, pamlatkovej starostlivosti
atd. K neradostným
spomienkam
patrí predovšetkým
obdobie druhej svetovej vojny, a
potom niektoré - i keď krátke - periody vývoja fotogrametrie, pred aj po druhej svetovej voj ne, ked' sa
hrstka nadšených a obetavých pracovníkov, pri svojlch
snaženiach o rozvoj fotogrametrie
u nás, musela boriť
s nepochopením a zaznávaním.

Hodnotiac pil.tdesiat rokov vývoj a fotogrammetrie
šej vlasti zdá sa, že pre celkový jej úspešný
u nás holi rozhodujúce nasledovné štyrl dáta:

v navývoj

- rok 1930 znamenajúci založenie Cs. fotogrametrickej spoločnosti, a tým začiatku organizovanej
výmeny poznatkov a skúseností medzi domácimi a zahranlčnými odborníkmi;
- rok 1941, na ktorý sa viaže vznik Fotogrametrického ústavu pre Slovensko (Iegislatívne až rok 1946),
kedy sa už v konkrétnych
formách organizovalo využ[vanie fotogrametrie
pre mapovacie práce vo verkých mierkach;
- rok 1952, ked' vojenská topografická
služba a
tiež vtedajší
SZKIú začali topografické
mapovanie
1:25000, resp. na verkej časti územia aj 1:5000 a
1:10 000 s plným využitím leteckej fotogrametrie;
- rok 1957, ked po sústredení geodetickej a kartografickej služby v rezorte ÚSGK sa vo Výskumnom
ústave geodetickom,
topografickom
a kartografickom
v Prahe začal organizovaný a ciera'vedomý výskum pre
plné využitie fotogrametrie
pri technickohospodárskom
mapovaní.
Cesty vývoj a fotogrametrie
u nás sú silne poznačené druhou svetovou vojnou, ktorá chronologicky aj
pracovne rozdeluje pil.ťdesiatiročné obdobie na dve zdanlivo síce rozdielne - ale logicky na seba navlizujúce obdobia.
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P r v é obdobie sa vyznačuje predovšetkým oboznamovaním sa technickej verejnosti s princípmi a možnosťami fotogrametrie,
dale'j jej zač],enením do výuky
na vysokých školách technických
a napokon aj s jej
praktickým - i ked ešte nle rozsiahlým - využívaním
pri meračských
prácach pre technické
účely, najma
však v oblasti vojenského topografického
mapovania.
Dr u h é obdobie - od r. 1945 podnes - charakterizuje už plné využívanie fotogrametrie
pri topografickom mapovaní a vyhotovovaní
účelových máp vo
velkých mierkach a najma tiež rozsiahly kvalifikovaný
výskum pre využitie fotogrametrie
v technickohospodárskom mapovaní.

Je zre'jmé, že aj u nás sa vývoj fotogrametrie
začal
už pred rokom 1918 a venujme preto krátky pohlad
nazad k prvopočiatkom vývoja. V tejto súvislosti treba
spomenúť prof. Kořistku z ČVUT v Prahe, ktorý sa už
r. 1862 zoznamoval s princípmi fotogrametrie
priamo
u jej uznávaného zakladatela
Laussedata v Paríži. Do
tohoto obdobia zapadajú aj prvé mer,ačskéa
mapovacie
úlohy riešené fotogrametricky.
V rokoch 1893-97 viedenský Vojenský zemepisný ústav mapoval met6dou
priesekovej fotogrametrie
Vysoké Tatry. Prof. Novotný
začal používat aj stereofotogrametrickú
met6du, ktorou vykonal zameranie hradu Karlštejna. Mimoriadne
zaujímavé sú práce prof. Pantoflíčka
v netopogra:fických aplikáciách
fotogrametrie
a jeho znamenitý spis
Stereofotogrametrické
měření průhybů
a deformací
pro účely stavební" je zaujímavý aj tým, že bol prvÝJ?
našim príspevkom
v časopise Internationales
Archlv
ťur Photogrammetrie.
}ednnu z prvých konkrétnych
fotogrametrických
prác na našom území bolo r. 1921
vyhotovenie mapových projektových podkladov pre v~ypracovanie regulačného
plánu mesta Trutnova. Pouzlla
sa tu už stereofotogrametrická
metóda s vyhodnotením
na stereoautografe,
ktoré vykunala
viedenská
firma
Stereographik na asi 800 ha kOPCllVitého územia, pričom
sa vyhotovili
mapy v mierkal'll
1:1000, 1:4000 a
1:10 000.
Významnú úlohu v rozvoji flltogrametrie
v tom
čase zohrala civilná inžinierska kancelária Ing. Duchoslava v Prahe v rokoch 1923-30. Zaujímavá je prvá
práca tohto podniku u nás a síce zameranie štátnych
soln}'ch baní v Akna Slatine na území bývalej Podkarpatskej
Rusi met6dou pozemnej fotogrametrie.
Na
uvedených prácach sa zúčastnil aj sám konštruktér ~.tereoautografu
Orell. Podnik Ing. Duchoslava v dalslch
rokoch 1923-30 zameral mnoho štvorcových km zráznych a skalnatých údolí povodia Vita vy. Z tohto merania vzniknu té mapy v mierke 1:1000 a s vrstevnicami
po 1 m boli velmi kvalitné a v zn~čnej miere sa využili aj pre výstavbu vltavskej kaskády. Pre nové meranie mesta Prahy sa fotogrametricky
zamerali niektoré
členité častí územia Smíchova, Hluboč<"1p,Šárky, Podbaby, Troje a Bohníc ako aj dalšie práLp..
Rad zaujímavých prác vykonali v tom čase aj pracoviská na vysokých školách technických. Prof. Semerád z Vysokej školy technickej' v Brne viedol práce
spojené so zameraním viacerých hradov n,l Morave a
na Slovensku. Pod vedením prof. Tichého z Vysokej
školy zemedelskej v Brne sa yykonalo fotogrametrické
zameranie Adamovských lesov.
Roku 1930 sa zásluhou Ing. Dr. Ružičku, !lig. Srbu
a dalších zriadilo fotogrametrické
oddelenie pri ministerstve verejných prác, ktoré vykonalO' viaCer'l\ hodnotných fotogrametrických
meraní pre projekty inžinierských a vodohospodárskych
diel.
Paralelne s rozvojom fotogrametrie
v civilnej inžinierskej službe rozvíjala sa fotogrametria
aj vo Vojenskom zemepisnom úst,ave. Fotogrametrické
oddelenie
tohto ústavu vedené Dr. Peterkom bolů už r. 1925 vystrojené
Orell-Zeissovým
stereoautografom,
ktorý sa
používal předovšetkým na zhotovenie výškopisnej zložky topografickej
mapy 1:25000. Po roku 1930 sa vo
VZÚ začala použív·ať aj letecká fotogrametria.
Bola to

jednak metóda univerzálna a ,aj metóda kombinovaná
s využitím fotoplánov vyhotovených pomocou Zeissovho prekreslovača,
alebo prekreslovača
našej vlastnej
konštrukcie, ktorú podla návrhu Mahra zostroji! r. 1930
v Kolářovom podniku v Prahe.
Do prvého obdobia zapadajú aj prvé pokusy o využitie leteckej fotogrametrie pre katastrálne mapovanie,
a tým pre mapovanie vo velkých mierkach. O prvom
pokuse letecko-fotogrametrického
vyhotovenia katastrálnych máp v Československu, a to v k. Ú. Beckov u Nového Mesta n. V. prináša krátky referát Zeměměřický
věstník Č. 5/1933, z ktorého sa dozvedáme, že meranie
vykonáva Vojenský zemepisný ústav z popudu ministerstva financií [odd. III/6). Na programe je vyskúšanie
troch metód, resp. systémov, a síce fy Zeiss, Wild a
Heyde. Mierka stereofotogrametrických
plánov má byť
1:1000 a 1:2000. O výsledkoch týchto zaujímavých pokusov sa pO'tom už neobjavili obsiahlejšie publikácie, a
tak sa o niektorých
podrobnosti ach dmvedáme
len
z dizertačnej
práce Dr. Kolomazníka, obhajovanej na
ČVUT v Prahe r. 1936, ktorej názov bol "Užití letecké
fotogrametrie pro, pozemkový kataster". V uvedenej práci sa uvádza, že letecké snímky sa vyhotovili v rovnaký deň fotokomo'l'ou Zeiss s fk = 0,210 m ako aj
Wild s fk = 0,165 m. Získané snímkové dvojice v mierke
1:3500 sa potom graficky vyhodnotili v mierke 1:1000
v uvedených podnikoch na továrenských
aparatúrach.
Zároveň sa vykonalo aj numerické vyhoonotenie od čítaním súradníc zameria'Vaných bodov na súradnicových
číselníkoch.
Obsahom skúšky bolo porovnanie geodeticky určených súradníc signalizovaných
bodov so súradnicami určenými jednak numerickým vyhodnotením,
jednak grafickým vyhodnotením, pričom súradnice sa
odsunuli va vztahu na štvorcovú sieť plánu. Z dUerencií
sa potom odvodila
stredná
polohová
chyba
± 16,5 cm pri numerickej metóde resp. ± 32,0 cm pri
grafickej metóde. Okrem toho sa porovnaním priamo
meraných
a fotogrametricky
určených dlžok úsečiek
medzi signalizovanými bodmi odvodila stredná dlžková
chyba v hodnote ± 23,5 cm. Dr. Kolomazník končí sVOju
prácu záverom, že vykonané skúšky podali presvedčivý
dokaz o tom, že letecká fotogrametrla
sa nateraz ešte
nehodí pre normálne mierky katastrálnych
máp, ani
keby sme sa uspokOjili s presnosťou akú dáva najmenej
presná katastrálna
meračská met6da - meračský stol.
Uvedený záver, ktorý si napokon osvojili aj kompetentní činitelia,
načas pribrzdi!
vývoj fotogrametrie
u nás. Z dnešného hladiska možno mať k vykonanému
experimentu a najmli k interpretácii
výsledkov mnohé
výhrady a celkový úsudok treba považovať za prísny
a predčasný. vývoj fotogrametrie
pokračoval vo všeobecnosti dalej; zlepšo'vall sa prístroje aj metodika prác
a na toto obdobie navazuje potom už čiastočne v zlepšených podmienkach na Slovensku dalšie snaženie o využitie fotogrametrie pri mapovacích prácach VD velkých
mierkach.

Pracoviská
vysokých škOl boli prvými interprétmi
a
propagátormi
novej meračskej
a mapo'Vacej techniky.
Aby sa však fotogrametria
mohla účinne presadzovat
v technickej praxi, bolo potrebné vychovávat teoreticky
aj prakticky dobre fundovaných ooborníkov tým, že sa
výuka fotogrametrie
zaviedla do zememeriačského
štúdia. Zo začiatku sa fotogrametria prednášala iba v rámci prednášok
z geodézíe, ale už v školskom roku
1924/25 sa fotogrametria na ČVUT v Prahe prednáša ako
samostatná disciplfna v rozsahu 2-0 [prednášal
prof.
Potužák, vtedy ešte ako asistent).
Pozemná fotogrametria sa prednášala
v rámci predmetu nižšia geodézia [prednášal prof. Ryšavý).
V deflnitívnom
študijnom
programe
trojročného
štúdia v školskom roku 1929/30 sa už fotogrametria
prednášala
na pražskej a brnenskej technike v dvoch
semestroch v celkovom rozsahu 4 hodiny prednášok a
2 hodiny cvičení. Prvé samostatné
skriptá z fotogrametria napísal r. 1931. prof. Potužák, vtedy ešte ako
honorovaný
docent Vysokaj školy špeciálnych
náuk
ČVUT v Prahe.
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Úmcrne stúpajúcemu významu fotogrametrie
počet
hodin výuky prL postupných úpravách štúdijného plánu
narastal a dnes sa fotogrametrie na ČVUT v Prahe a
SVŠT v Bratislave pre štúdium geodézie a kartografie
prednáša v rozsahu 10 hod. prednášok a 12 hodín cvičení, čo je viac ako trojnásobok povodnej - už na
určitej úrovni štúdia stojacej - výmery hodín školského roku 1929/30. Rovnako velký rozsah má výuka fotogrametrie aj na VAAZ v Brne. Fotogrametria sa okrem
toho ako samostatná disciplína prednáša aj na vysokých
školách lesníckych v Prahe, Brne a vo Zvolene. Okrem
toho sa v rámci predmetu geodézie prednášajú primerané základy fotogrametrie aj pre študentov stavebného
inžinierstva, architektúry, geo16gie a polnohospodárstva.
Na vysokých školách posobí dnes rad kvalifikovaných učitelovo Ich práca sa opiera o rozsiahly moderný
fotogrametrický výstroj, ktorým poverené orgány velkoryse dotovali vysoké školy. Vysoké školy takto svojou
pedagogickou, výskumnou a publikačnou činnosťou zabezpečujú prHiv kvalifikovaných pracovníkov do praxe,
a tak v značnej miere napomáhajú ďalšiemu rozvoju
fotogrametrie.
vývoj fotogrametrie

na Slovensku

Harmonický vývoj fotogrametrie u nás velmi nepriazniva ovplyvnilo dočasné roztrhnutie
Československej republiky v roku 1939 a vývoj fotogrametrie
prebiehal
v našich zemiach v rQzdielnych politických a hospodárskych podmienkach.
Po okupácii Čiech a Moravy
fotogrametrické
oddelenia ministerstva verejných prác
a Vojenského zemepisného ústavu previedli do Zememeračského úradu pre Čechy a Moravu a pochopitelne
o' nejakom raste v dusných podmienkach okupácie a pri
zavretých vysokých školách nemohlo byť reči.
Na Slovensku, kde po odchode českých pracovníkov nastal citelný nedostatok kvalifikov-aných pracovníkov, začala hfstka slovenských geodétov presadzovať
zavedenie fotogrametrickej
met6dy do mapovacej praxe.
Snahu finančnej správy na Slovensku o využitie rýchlej
a hospodárnej fotogrametrickej
metódy pre katastrálne
mapovanie podnietilo memorandum zememeračských inžinierov pozemkového katastra
zo dňa 4. júna 1941
predložené vtedajšej vláde a kompetentným činitelom.
Ako hlavné dovody pre zavedenie fotogrametrie
pre
mapovacie práce na Slovensku sa uvádzala potreba dobudovania pozemkového katastra,
nutnosť zrýchlenia
postUPll komasačných prác a požiadavka doplnenia katastrálnych máp výškopisom.
Ukazovatelom smeru pre zvládnutie uvedených rozsiahlých a súrnych úloh bola rezolúcia IV. kongresu
Medzinárodnej
fotogrametrickej
spoločnosti
v Paríži
r. 1934, v ktorej sa konštatovalo, že fotogrametria už je
vhodnou a hospodárnou
metódou aj pre mapovacie
práce vo velkých mierkach, teda pre katastrálne mapovanie, komasácie, projekty inžinierských diel. Po preklenutí a zvládnutí organizačných
a finančných ťažkostí najmli vďaka záslužnej práci Ing. Jenischa sa
r. 1941 vykonali prvé objednávky prístrojov u Zeissových závodov v Jene a prikro'čilo sa k školeniu pracovníkov jednak zriadením kurzu, jednak vyslaním na zácvik do zahraničia.
I
Už r. 1942 sa použila metóda jednosnímkovej fotogrametrie pre vyhotovenie fotoplánov 1:5000 pre hraničné mapové dielo. Na jar 1943 po dodaní prvého stereoplanigrafu
sa Vykonalo prvé letecké snímkovanie
na k. u. Majer, Kyncelová a Sásová v spolupráci s bývalým Vojenským zemepisným ústavom v Bratislave. Pre
snímkový let sa vtedy použilo otvorené lietadlo typu
Š-328, čo pochopitelne len v malej miere vyhovovalo.
Podstatné zlepšenie fotoleteckých prác prinieslo pridelenie dvojmotorových kabínových lietadiel, najskpr typu
Caudron a neskoršie aj Focke-Wulf 189, ktorým sa potom vykonalo snímkovanie na katastrálnom území Cierny Balog, Lednické Rovné, Dolná Mičiná, Cerín, Čačín
a Sebedín, ako' aj mnohých dalších obcí v priestore
Ružomberka, Trenčína atd.
Po vypuknutí
Slovenského
národného
povstania
koncom leta 1944 fotoletecká činnosť na Slovensku cel-

kom prestala,
s kompletnou
stratili.

lebo obidve lietadlá,
z toho jedno
fotokornorou sa vo vojnových událostí

Z vyhodnovacích prác, ktoré v tom čase mali viac
menej charakter získavania a overovania skúseností, sa
do skončenia vojny úplne dohotovili len mapy 1:2000
na k. ú. Čačín.
Po skončení vojny v máji 1945 sa urobili všetky
potrebné kroky pre rýchle a úplné rozvinutie fotogrametrických prác pre obnovu vojnou zničenéh'O hospodárstva. Fotogrametrický ústav získal a adaptoval vhodnú budovu, do ktorej sa preniesli prístroje poukrývané
pred následkami vojny v okolí Bratislavy. Pre fotogrametrické snímkovanie pridelllo ministerstvo
národnej
obrany v novembri 1945 dvojmotorové lietadlo typu
C-3-A Siebel. Po jeho adaptácii a zácviku p'Osádky sa
už v lete 1946 vyhotovili letecké snímky pre 214 vojnou - celkove alebo čiastočne - zničených obcí na
strednom a východnom Slovensku. Z nich vyhotovené
fotoplány sa použili pre vypracovanie regulačných plánov, ktoré v tom čase v prevažnej miere vyhotovili pracovníci p'Ozemkového katastra.
R. 1946 sa pristúpilo aj k prvému vličšiemu fotogrametrickému mapovaniu, a síce ku vyhotoveniu vrstevnicových plánov 1:1000 pre pro-jekt železnice RožňavaTurňa v celkovej dlžke 33 km a v priemernej šírke zametaného územného pásu 600 m. Potom nasledoval rad
ďalších rozsiahlých prác, z ktorých uvedieme napr. vyhotovenie projektových podkladov pre preložku železničnej trate Kysak-Margecany
v dlžke 40 km, pre projekt železničnej trate Lučenec-Modrý
Kameň v držke
44 km, pre regulačný plán mesta Modry, pre projekty
vodných nádrží pri Kysaku, Svidníku, Starej Bystrice,
Oravy atd.
Významným pre zvládnutie týchto rozsiahlých prác
bol aj arganizačný
rámec Fotogr-ametrického
ústavu
pre Slovensko, ktorý sa zriadil nariadením SNR Č. 67
z r. 1947. Umiestnenie ústavu v primeraných miestnostiach novostavby, rozšírenie prístrojového
parku, vyškolenie a zvtičšenie počtu pracovníkov umožnili všestranné a vynikajúce uplatnenie
ústavu aj v ďalších
rokoch, ktoré napokon pokračuje aj po jeho vplynutí
do rezortu OSGK r. 1954.
Bude len spravodlivé, ked sa pre túto etapu vývoja
fotogrametrie
v našich zemi ach spomenie niekolko
mien z radu nadšených a obetavých pracovníkovo Okrem
už spomínaného Ing. Jenischa boli to najmU prof. Višňovský, Ing. Wlachovský, Ing. Velínský, Ing. PTuchta,
Ing. Kušnír, M. Turzák, Š. Košťál, P. Gál a ďaH,;í.

Do roku 1939 sa vo vzO pri čiastočnom využívaní [0togrametrie
stihlo vyhotovit len topografIcké
mapy
1:20000 časti štátneho územia, najmli v pohraničných
oblastiach. V čase neslobody a okupácie sa pochopitelne vo vývoji topografickej
fotogrametrie
neprejavil
žiaden pokrok. Po oslobodení r. 1945, keď sa ukázala
akútna potreba kompletného a kvalitného topografického mapového diela, prikročilo sa k prípravám tejto
rozsiahlej a náročnej mapovacej úlohy. Už v prvých
rozhodovaniach bolo jasné, že sa vyhotQví ucelené mapové dielo 1:25000 a že hlavnou mapovacou metódou
bude letecká fotogrametria.
Úloha organizačného
zabezpečenia a vykonania tohto mapovánia pripadla novovzniknutému Vojenskému topografickému ústavu, kde
vypracovali účelnú a premyslenú technológiu a r. 1950
s konkrétnymi prácami začali. Na tejto rozsiahlej úlohe
spolupracovali od r. 1954 aj pracoviská rezortu OSGK
a úloha se úspešne splnila r. 1958.
Pre mapovanie 1:25000 sa používali letecké snímky
1:18000 až 1:26000, ktoré sa do r. 1957 vyhotovovali
z letadiel C-3 A [Siebel] a neskoršie sovietskymi lietadlami Li-2 prevažne normálnymi fotokomorami s f =
= 210 mm [Zeiss RMK-P 21 a Wild RC-5]. Po roku 1957
sa začali používať aj širokoúhlé snímky vyhotovené
fotokomorami s f
115, 100, 70 mm všetko pri formáte 18/18 cm.
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Vlícovacie body sa povodne určovali geodeticky, ale
už čoskoro sa v širšej miere začala používat aj aerotriangulácia.
Zo začiatku to bol a analógová aerotriangulácia, ktorá bol a neskoršie
doplnená
numerickým
spracovaním na počítači Z 11. Nateraz sa fotogrametrické zhusťovanie vykonáva prevažne blokovou analytickou aerotrianguláciou
s plným využitím samočinných
počítačov, takže sa aj v tejto oblasti pracuje metódami
zodpovedajúcimi
svetovej úrovni.
Prevažný podiel fotogrametrie
na uvedenom mapovaní dobre" charakterizuje
skutočnosť, že z nového mapovallia vykonaného na 80 % výmery nášho štátu len
'asi na 2 % celkového objemu prác sa použila grafická
stolová metóda, najma v J;!ezprostredných hraničných
priestoroch. Z fótogrametrických
metód sa potom prevažne praktikovala
univerzálna' metóda a len asi pri
10 % celkového objemu prác sa použila kombinovaná
metóda. Priebežne vykonávané skúšky presnosti zhotovovaných máp ukázali vysokú kvalitu fotogrametricky
vyhotovených máp 1:25 ODD,ako aj celkovú vysokú efektívnosť použitej technológie.
Je preto len samozrejmé, že sa na podklade týchto
skúseností .fotogrametria
stala prvoradou
metódou aj
pre topografické mapovanie v mierke 1:10 ODD,ku ktorému sa v rezorte ÚSGK prikročilo r. 1955. Na tejto
úlohe predstavujúcej
vyše 6000 mapových listov sa nateraz pracuje s plným využitím fotogrametrie
a mapy
už aj dnes, ešte pred dokončením celého diela, vynikajúco slúžia mnohým úlohám technickej praxe.
Aj pri mapovaní 1:10000 sa prevažne praktikuje
'univerzálna metóda, pričom sa používajú ako normálne
aj širokouhlé snímky v mierkach 1:13000 až 1:18 ODD,
s vyhodnotením na Wildových autografoch alebo Zeissových stereoplanigrafoch
a stereometrografoch,
ktorými
sú dnes všetky podniky a závody rezortu ÚSGK dobre
vybavené. Reálne vedené odhady ukazujú, žozavedením
fotogrametrie do topografického
mapovania sa celkové
náklady znížili o 113 a potrebný čas asi o 1/2• Kecf uvážime, že celková hodnota mapovania 1:10000 je vyše
200 mil. Kčs, potom iba vynikne prínos, ktorý znamená
fotogrametria pre oblasť topografického mapovania.
Treba tu spomenúť, že na úspešnom rozvoji topografickej ofotogrametrie u nás mali velký podiel aj študijné pobyty vojenských a civilných odborník ov v SSSR.

Posledných zhruba desať rokov vývoja fotogrametrie
u nás charakterizuje
predovšetkým orientácia na fotogrametrické mapovanie vo verkých mierkach, dalej preniknutie fotogrametrie
aj do iných prác ako mapovacích a napokon intenzívny a systematický výskum.
Z prác mimo vlastné mapovanie sú to napr. rozsiahle práce pre vyhotovanie projektovej
dokumentácie nových alebo rekonštruovaných
ciest a železníc.
V rezorte dopravy vzniká dobre vybavené fotogrametrické pracovisko (MDK Olomouc r. 1959), ktoré sa zameriava najm1t na vyhotovenie. jednotného
železničného
plánu. V tom čase vznikajú aj v rezorte pornohospodárstva a lesníctva pracoviská ,(Lesoprojekt v Brandýse
n. L. a Lesprojekta vo Zvolene) s dobrým personálnym
a materiálnym vybavením, ktorých činnosť sa zameriava
na využívanie leteckej fotogrametrie
pre lesnícke mapovanie a taxácie.
Až po r. 1956, ked povolil tlak na požiadavky projektovej dokumentácie
a ked sa aj rozšíril prístrojový
park, ako aj počet kvalifikovaných pracovníkov, mohlo
sa prikročiť k prípravám pre zavedenie fotogrametrie
na vyhotovenie moderného mapového diela technickohospodárskeho
mapovania.
R. 1957 ÚSGK poverila
VÚGTK riešením výskumnej úlohy ako podkladu pťe vypracovanie technol6gie technickohospodárského
mapovania fotogrametrickou
metódou. V danom prípade išlo
o dlhodobú úlohu, riešenú vo viacerých etapách, pričom výsledky sa bezprostredne
odovzdávali do praxe
a umožnili aj vydanie dočasnej inštrukcie, podla ktorej
sa pri technickohospodárskom
mapovaní postupuje.

Podkladom výskumu je rozbor výsledkov experimentálnych prác, ktoré sa zo začiatku najma pre získanie času vykonávali na územiach, predtým zameraných geodetickými metódami. Tak r. 1958 sa začali výskumné fotogrametrické
práce na k. Ú. Telč a r. 1959
na k. ú. Blatná, Milotice a Petrovice. Premyslená osnova
experimentálnych
prác, vykonávaných nezávisle prakticky na všetkých
našich
fotogrametrických
prevádzkach aj v mimorezortných pracoviskách, umožnili kolektívu pracovníkov VÚGTK vedenému Ing. Pichlíkom
získať cenné poznatky, týkajúce sa najma snímkovej
mierky vo vzťahu na mapovú mierku, vhodného typu
fotokomory, dalej dispozícii pre náletové plány a vhodné vyhodnocovacie postupy.
So zreterom na dlhodobý plán mapovacích prác
v ČSSR a na potrebu riešiť zásadné otázky, ako aj nutnosť vytvoriť podmienky pre objektívne overovanie prístrojov, materiálov a technologických
postupov, vybudovalo sa v roku 1962 skúšobné fotogrametrické
bodové
pole v priestore Pecný. Na tomto skušobnom poli systematicky usporiadané
varianty snímkovania aj fotogrametrickej signalizácie bodov objasnili mnohé problémy
a umožnili vypracovanie sporahlivých technologických
postupov pre mapovanie vo verkých mierkach každého
druhu.
Smer výskumu fotogrametrie verkých mierok zameriava sa nateraz na problémy leteckej fotogrametrie
v zastavaných tratiach. K tejto problematike,
ktorá je
napokon celosvetovým problémom, prispelo Československo mnohými poznatkami vyplývajúcimi z rozboru
experimentálných
prác vykonaných v r. 1963-65 na lokalitách Kostelní Střimělice a Třebestovice, ako aj úloh
riešených v rámci medzinárodných
testov. Vo VÚGTK
sa z hradiska výskumu fotogrametrie
velkých mierok
venuje značná pozornosť aj otázkam analytickej fotogrametrie,
farebnej snímke, ortofotogrametrii
a fotogrametricky
určenému digitálnemu
terénnemu modelu
pre optimalizáciu projektov dopravných stavieb.
Na rozvoji fotogrametrie
sa výskumne podielajú aj
ďalšie pracoviská. Napr. vo Vojenskom topografickom
ústave sa nateraz venuje zvýšená pozornosť technológii
výroby a kvality leteckých snímok; Bola dobudovaná
linka pre fotolaboratórne
spracovanie meračských snímok s príslušnými laboratóriami
a skúšobňami, ktoré
svojou koncepciou a výstrojom sú plno na úrovni súčasnej techniky.
V poslednom čase možno aj u nás hovoriť o progresívnom rozvoji analytickej fotogrametrie. Na jej teoretickom prepracovaní
a zavádzaní do praxe má popri
VÚGTK vynikajúci podiel VAAZ v Brne, pre ktorú je toto
zameranie charakteristické
ako vo výuke, tak aj tým,
že sústreduje študijné a experimentálne
práce v tomto
odbore.
Na rozvoji fotogrametrie sa u nás v značnej miere
podielajú aj pracoviská na vysokých školách technických. Tak vo Vedeckom laboratóriu
fotogrametrie
na
Slovenskej vysokej škole technickej dosiahli vermi dobré
úspechy v oblasti netopografických
aplikácií fotogrametrie, najm1t v oblasti experimentálneho
technického
výskumu a tiež pri využívaní fotogrametrie
pre zameriavanie povrchových baní a lomov a pri projektovaní
dopravných stavieb. Prínos ČVUT v Prahe sa na rozvoji
fotogrametrie
prejavil riešením niektorých dielčích teoretických
problémov, ale najma aplikáciami
fotogrametrie pre riešenie úloh pamiatkovej starostlivosti.
V súvislosti s hodnotením výskumu treba vermi
kladne hodnotiť pomerne rozsiahlu publikačnú činnost,
prostredníctvom
ktorej sa domáca aj zahraničná
technická verejnosť informuje o progresívnom vývoji fo togrametrie u nás. Vysoko treba hodnotiť aj skutočnost,
že za posledné roky vyrástol u nás rad védeckých a
výskumných pracovníkov, špecializovaných
vo fotogrametrii, ktorí sú dobrou zábezpekou dalšieho rozvoja
fotogrametrie
u nás.
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Záver s pohradom na účasť CSSR v medzinárodnej spolupráci pre rozvoj fotogrametrie
Ked bilancujeme piiťdesiať. rokov vývoj a fotogrametrie
11 nás, možeme pri všetkej
skromnosti s dobrým uspokojením konštatovať, že CSSR je zemou s uznávaným
vysokým stupňom vývoja fotogrametrie vo všetkých jej
aplikáciach, podielajúcou sa v medzinárodnej realizácii
na výmene skúseností v svoj prospech, aj v prospech
celkového vývoja fotogrametrie.
Pri konštatovaní tejto
skutočnosti treba pripomenúť, že nemalú zásluhu na rozvoji fotogrametrie u nás mala aj organizovaná činnosť
v odborných spolkoch. Už r. 1930 sa z popudu prof.
Petříka a za spolupráce ďalších profesor ov CVUT Ryša'vého; Fialu a Potužáka, brnenských profesor ov Semeráda, Tichého, pracovníkov ministerstva verejných prác
Dr. Ružičku a Ing. Srbu ako aj ďalších založila Cs.
fotogrametrická
spoločnosť, ktorej úlohou bolo vedecky
podporovať rozvoj fotogrametrie
u nás. V tom istom
roku sa dosiahlo členstvo v Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti (ISP) a na III. kongrese v Ziirichll
sa už zúčastnilo 14 delegátov z CSSR. Na ďalšom IV.
kongrese v Paríži r. 1934 malo Československo pomel'ne obsiahlu národn,ú výstavu fotogrametrickY vykonaných prác.

lečnosť, kde nateraz pracuje odborná skupina pre fotogrametriu sekcie pre geodéziu a kartografiu.
Ohlas rozsiahlých mapovacích prác vykonávaných
fotogrametrickými
metódami v CSSR, ako aj ich dobré
výsledky a intenzívny styk so zahraničím priniesli uznanie našej fotogrametrii v tom, že na X. kongrese ISP
v Lisabone r. 1964 sa CSSR zverilo vedenie doležitej IV.
komisie ISP (fotogrametrické
mapovanie). Úspešná činnosť tejto komisie, ktorej prezidentom pre obdobie 1964
až 1968 je Ing. Ladislav Skládal, CSc. ,a sekretárom Ing.
Radim Kudělásek CSc. vrcholila usporiadaním
Medzinárodného sympózia v Prahe r. 1966. Široká účasť domácich aj zahraničných
odborníkov, prednesené referáty a diskusie, ako aj obsiahla výstava z najrozmanitejších aplikácií fotogrametrie demon~trovali velmi názorne vysoký stupeň fotogrametrie v CSSR. Ohlas, ktorý
toto sympózium malo v recenziách vo svetovej odbornej
literatúre potvrdzuje, že v jubilejnom piiťdesiatom roku
vzniku čs. štátu má čs. fotogrametria v kvalite aj rozsahu vykonávaných prác vynikajúcu úroveň. Tento radostný poznatok je zároveň aj najlepšou odmenou tým
pracovníkom v minulosti, ktorí sa svojou nadšenou a
obetavou prácou na jej rozvoji podielali, aj tým pracovníkom v prítomnosti, ktorým ďalší rozvoj fotogrametrie v CSSR leží na srdci.

Culá činnosť Cs. fotogrametrickej
spoločnosti, ktorá
spočívala v odborných prednáškach
a výmene skúseností v domácej a zahraničnej realizácii, sa cez vojnové roky prerušila a ešte aj pomerne dlho po skončení
vojny sa v plnom rozsahu neobnovila. Až po sústredení.
geodetickej a kartografickej služby v ÚSGK 'sa začali obnovovať povodné medzinárodné styky predovšetkým ob osielaním kongresov a sympózií ISP ako aj iných podujatí. Roku 1960 na IX. kongrese ISP v Londýne sa dosiahlo obnovenie členstva v Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti pri zachovaní' kontiíluity členstva.
Bolo to predovšetkým zásluhou pracovníkov ÚSGK, ktorá na začiatku bol a aj nositelom členstva. R. 1967 sa
členstvo ÚSGK prenieslo na Cs. vedecko-technickú
spo-
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INŽENÝRSKÁ

GEODÉZIE V LETECH

1918-1968

V prvé polovině posledních padesáti let nacházime jen
'Ůjedinělé literární záznamy z prací, které dnes řadíme
do inženýrské geodézie. Příčin je vice, předně tehdejší
konjunktura mapování a pozemkové reformy přivedla
téměř všechny zeměměřické inženýry do státních služeb
a v té oblasti, která spadá do inženýrské geodézie, se
zabývali měřickou činností převážně stavební inženýři,
kteří ještě měli v té době poměrně univerzální znalosti,
tedy iz geodézie.
Nedostatek práce nebo hlavně konkurenční zájmy
ani nepřipouštěly, aby byly veřejně sdělovány zkušenosti
a zvláštní znalosti, které si ponechávali jednotlivci i
podniky pro sebe. Tyto okolnosti by mohly vést k domněnce, že inženýrská geodézie začala vznikat teprve
v druhé polovině uvedeného období. Zajisté bychom našli dil.kazy, že již v období prvé republiky s rozvojem
výstavby státu byly provedeny čs. inženýry práce, které
jsou vynikají~í hodnoty.
Je nesporné, že teprve v naší současnosti, tj. v posledních dvaceti letech došlo k masovému nástupu zeměměřičťi do stavebnictví a k výrazné diferenciaci inženýrské geodézie od všeobecné geodézie. Došlo k velkému rozvoji a ke kvalitativnímu skoku v technologii zmíněných prací. Bylo to zpťisobeno tím, že u nás byla vy"
spělá geodetická a mapovací technika a dostatek odbor-

níkťi, kteří měli za sebou zkušenosti
měřických a triangulačních prací.

z rozsáhlých

novo-

Nová organizace pril.myslu a stavebnictví byla příčinou vzniku řady měřických oddělení u podnikťi, jejichž
úkolem byly hlavně práce inženýrské geodézie. Je třeba
konstatovat, že z dťivodťi výše uvedených příznivých
okolností zeměměřiči tyto úkoly rychle zvládli a naopak
jejich pil.sobením došlo u nás ke kvalitativnímu skoku
v úrovni geodetických prací pro investiční výstavbu.
Již v úvodu své knihy "Inženýrská geodézie" z 1',
1959 jsem uvedl, že inženýrská geodézie je spjata s vel·
kou investiční výstavbou a s rozvíjející se mechanizací
stavehní výleby. Proto také vznikala především v SSSR
při budování velkých staveb socialismu. V dalších státech lidových demokracií došlo k všeobecnému rozvoji
a vývoji inženýrské geodézie z obdobných příčin po druhé světové válce.
Do dnešní doby se rozrostla náplň prací z inženýrské geodézie do· značné šíře, a proto je obtížné, aby
vše zvládl jednotlivec. Pro usnadnění práce jsme rozdělili v odborné skupině CSVTS inženýrskou geodézii do
pěti pracovních skupin, a to:
I. Územní plánování a bytová výstavba
II. Prťimyslová výstavba
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III. Měření deformací
IV. Dopravní stavby
V. Geodézie strojních

zařízení

V těchto skupinách mohou dosáhnout jednotlivci značné
specializace. Na vysokých školách je v tomto předmětu
členěna látka pochopitelně z pedagogických a didaktických důvodů jinak.

Současný stav a rozvoj inženýrské geodézie nejlépe
charakterizuje skutečnost, že kromě geodetických oddělení projektových ústavu i mnohých prumyslových a stavebních závodu, které pracují převážně v projednávané
oblasti, došlo k vyčlenění asi poloviny kapacity ústavu
resortu OSGK do nově zřízených podniku s přímým
označením Inženýrská geodézie, n. p. Jejich činnost je
zaměřena převážně na práce inženýrské geodézie a na
práce mapm·ací. Vznik těchto podniků se zajisté opírá
o stále vzrustající potřeby národního hospodářství.
Rust objemu prací z inženýrské geodézie lze také
sledovat na činnosti "Oborového střediska pro vzdělávání
pracujících", které uspořádalo řadu kursu nejen pro zaměstnance resortu, ale i pro jiné složky. Vydané směrnice pro geodetické práce v investiční výstavbě, technologické postupy pro některé práce, ruzné celostátní i krajské semináře, v neposlední řadě i kurs pro odpovědné
geodety v Hradci u Opavy, pořádané složkami naší sekce prokazují rozvoj na široké frontě, kterého jsme všichni svědky. Podrobnosti ještě více vyniknou z dalších
referátu, zaměřených na konkrétní otázky.
Úkolem konference je nejen vytyčovat nové úkoly,
ale taKé se ohlédnout zpět, jak byla plněna dříve přijatá usnesení. V našem případě jich nebylo málo. V. konference v Hradci u Opavy v r. 1965 byla zaměřena na
perspektivu celého odvětví, a proto nám z usnesení nevyplynuly žádné zvláštní úkoly. Naproti tomu v závěrech IV. konference v r. 1964 v Praze je více konkrétních úkoliL
1. OSGK byla žádána o zřízení zvláštního pracoviště,
které by plánovitě řídilo další rozvoj inženýrské géodézie. Tento úkol byl splněn, jednak přímo v ÚSGK,
jednak ve VÚGTK, kde bylo realizováno přijetí několika pracovníku v čele s Ing. M. Herdou, CSc. Výzkumný ústav již vypracoval velkou rozborovou studii
o perspektivách a rozvoji předmětu a podle ní má
v plánu více úkolu již nyní; další budou následovat.
2. OSGK byla žádá~a o zřízení celostátního instruktážního a školícího pracoviště. Bylo splněno u býv. ÚGK
Praha. Nyní .po reorganizaci je rozděleno mezi VÚGTK
a n. p. Inž. geodézie Praha.
3. Doporučení, aby fotogrammetrická
pracoviště plánovitě rozvíjela využívání fotogrammetrie pro účely investiční výstavby se částečně plní.
4. VÚGTK byl vyzván k vypracování tematického úkolu
na vyřešení stabilizace bodového pole v investiční výstavbě. Byl vypsán resortní tematický úkol, jeho řešení se zúčastnilo 5 odborníku, jejich práce má být
použito při vypracování příslušné technologie.
5. Požadovaná revize ceníku geodetický(::h prací byla provedena.
6. Nesplněn zustává požadavek, podle něhož po vydání
Směrnic ÚSGKo geodetických pJ;acích v investiční
výstavbě se mají vypracovat technologické
postupy
pro základní náležitosti geodetických
podkladu pro
jednotlivé projekty a pro jejich vytyčování. Tento
úkol jsme si uložili sobě a zustává pracovní náplní
naší pracovní skupiny I. Nyní po změně vedoucího
této složky lze očekávat brzké řešení.
. Jiných nesplněných
ferencí nenL

úkolu ze závěru předešlých kon-

Při této příležitosti je také vhodné srovnat naší úroveň se zahraniční. Všeobecně lze vyjádřit názor, že naší
předností je masovost prací pro investiční výstavbu, které jsou organizačně dobře zabezpečeny. Zejména OSGK
a funkce odpovědných geodetu zde plní významné po-

slání. Totéž se týká prací v tzv. prumyslové geodézii,
jako např. kontrola montáže a provozu jeřábových drah,
rektifikace rotačních pecí apod., které nejsou nikde prováděny v tak velkém měřítku jako u nás. Počet řešených výzkumných úkolů, tzn. prací na vědecké úrovni
by měl být větší v porovnání s objemem prací inženýrsko-prumyslové geodézie u nás. Příčina spočívá v tom,
že pracoviště VÚGTK se teprve rozvíjí a musí řešit i některé naléhavé technologické
otázky a pracovníci na
školách většinou dokončují své kandidátské práce. Po
obhájení těchto disertací bude možno očekávat větší vědecku aktivitu.
Nejpřednějším a nejbliŽším úkolem je vyřešení přesnosti jednotlivých druhu prací, a z toho plynoucí dopustné odchylky pro vytyčování. Je to otázka mezinárodního
charakteru, otázka široká, která vyžaduje rozsáhlý výzkum. Na příštím kongresu FIG v Londýně bude na toto
téma referát i diskuse. Po vyřešení dopustných odchylek bude možno přistoupit k vypracování' technologických postupil, které budou na solidních základech. Tento nedostatek byl zpusoben náporem potřeb národního
ho:;poclál'ství na plnění úkolu investiční výstavby. Jejích
řešení nesneslo odkladu, a proto v mnohých případech
bylo třeba improvizací. V některých spřátelených
státech si stanovili určité meze přesnosti, které nejsou vědecky podloženy, často jsou přehnané a projevují se
zvětšenými náklady na vytyčování.
Individuálního výzkumu i osobitného řešení bude
třeba pro rozvíjející se geodézii strojních zařízení. Zde
nás čeká velká výzkumná práce, kterou nelze konat bez
spolupráce strojírenství, proto je třeba počítat se značnými obtížemi. Zde se muže dosáhnout velkých ekonomických úspěchu, a proto se nesmíme lekat obtíží, které zde stojí v cestě.
Dosavadní úkoly a požadavky jsme splnili, někdy
za pochodu, jindy s předstihem. K předstihu lze počítat
naše Základní plány prumyslových závodu. Po vydání
nařízení 1. náměstka minístra těžkého prumyslu o povinnosti závodu nejen si obstarat, ale i udržovat Základní plán ve shodě se skutečností máme značný světový
náskok. Rovněž realizace Technické mapy měst na pražském příkladě je prověrkou pro celostátní aplikaci. Také
zde stojíme na špičce mezi vyspělými státy, i když jednotlivé příklady (např. Basilej) jsou před námi.
Na mezinárodním poli přísluší naší OS spoluprl'íce
v 6. a 8. komisi FIG. Pro letošní kongres v Londýně kromě národních zpráv jsme přihlásili 7 přednášek. Z toho 3 byly zařazeny do programu a budou autory (Vondruška, Kollar, Uličianský) předneseny na kongresu,
ostatní budou předány účastníkum jako diskusní materiál. Kromě toho vedení kongresu si vyžádalo referát od
prof. Krumphanzla o výchově v inženýrské geodézii pro
2. komisi.
V rámci spolupráce socialistických vědeckotechnických společností se podílíme na přípravě mezinárodní
konference ve Varšavě v r. 1969. Mezinárodní spolupráci
se věnujeme přiměřeně k naší celkové aktivitě a držíme
krok se spřátelenými a mnohem staršími společnóstmi.
než je naše CSVTS.
Všeobecný .zájem o inženýrskou geodézii ve světě,
očekávané značné investice v rozvojových zemích a snaha dohnat zmeškání vyvolává na mezinárodním poll jistou soutěživost. Zvýšený zájem přinese zajisté brzy ovoce ve formě nových podnětů a vědeckých prací. Abychom si udrželi přední místo, je třeba neustat v ÚlSilí.
K rozvíjení této iniciativy je nejvhodnějším místem naše
vědecká společnost, sekce a hlavně odborná skupina.
Úspěchy, kterých jsme na tomto poli dosáhli, jsou výsledkem práce mnoha nadŠenco., jejichž obětavost nelze
zde ani dobře ocenit. Děkuji proto z tohoto místa všem
těmto známým i neznámým pracovníko.m za jejich zásluhy o rozvoj této vědní disciplíny a o obhájení předního místa naší geodézie na mezinárodním poli. Nás
tato situace zavazuje, abychom nepolevili v úsilí za další
rozvoj inženýrské geodézie.
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vÝVOJ ČS. KARTOGRAFIE
V LETECH 1918-1968
A HLAVNí SOUČASNÉ PROBLÉMY

Před 50 lety vznikl na troskách rakousko-uherské
monarchie samostatný stát Československá republika. Brzy
po vzniku nového státu bylo třeba řešit otázky, které
souvisely s mapovými fondy jednak pro civilní technickou potřebU, jednak pro potřebu vojenskou, související
s obranou a bezpečností státu. Rakousko-Uhersko bylo
státem, který věnoval úřední mapové tvorbě nutnou péči
a i Ceskoslovenská republika, jako nástupnický
stát,
převzala část mapových děl, připadajících na její státní
území. Pro civilní potřebu byly to mapy katastru daně
pozemkové a pro vojenskou potřebu byly ,převzaty dosavadní vojenské mapy vzniklé při III. vojenském mapování z let 1872-1883.
Tyto mapy pokrývaly
celé
území Ceských zemí, Slovenska a Podkarpatské
Rusi
[Zakarpatské
Ukrajiny) a byly vyhotoveny
v měř.
1 : 25000, tzv. topografické sekce, v měř. 1: 75000 - speciální mapy, v měř. 1: 200000 - generální mapy, v měř.
1 : 300 000 - pochodové mapy a v měř. 1: 750 000 - přehledné mapy. Katastrální mapy byly vyhotoveny převážně v měř. 1: 2880 (sáhová míra), menší část v měř.
1 : 2 500 (metrická míra], pokrývaly téměř celé území
nového státu kromě mezer v Trenčianské a Turčianské
župě a rozpadaly se do několika pravoúhlých souřadnicových soustav.
Nově vzniklý stát ihned v samýchpočátcfch
řešil
otázku mapových podkladů nejen jejich převzetím, ale
i vybudováním příslušných pracovišť, která by zajistila
udržování a novou tvorbu mapových elaborátů. V civilní
službě v resortu ministerstva financí byl kromě evidence
katastru v listopadu r. 1918 vytvořen Litografický ústav,
z něhož byl zřízen 8. května 1919 Reprodukční ústav
ministerstva financí v Praze a ve vojenské službě bylo
v listopadu 1918 vytvořeno Kartografické oddělení ministerstva národní obI'any, z něhož dne 15. října 1919
byl zřízen samostatný Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ)
v Praze.
Převzaté mapy byly zastaralé a neodpovídaly technickým požadavkům, které vznikaly při plánování velkých stavebníCh projektů, ani neodpovídaly požadavkům vojenským, které byly po právě skončené válce
velmi náročné. Pro začátek bylo rozhodnuto převzaté
mapy počeštit a poslovenštit, postupně pmvést jejich
aktualizaci a nadále je pak udržovat v souladu se skutečným stavem. Později se projevila snacha po unifikaci
mapového díla na celém území státu, ať již se jednalo
o mapy katastrální
nebo o mapy topografické.
Stále
více se však pociťovalo, že dosavadní kartografický materiál naprosto nevyhovuje přesností, obsahově ani svými
vyjadřovacími prostředky a že zdaleka neuspokojuje moderní vojenské požadavky
ani požadav.ky vědecké a
technické. Od r. 1922 se hledala různá řešení. Od r. 1926
do '1'. 1933 se mapovalo v normálním konformním kuželovém zobrazení, v němž bylo postupně vydáno 85 listů
mapy měř. 1: 10 000 a 15 listů mapy 1: 2GOOO.2ádné
odvozené mapy však zpracovány nebyly.
V civilní službě byly od r. 1921 vedeny rovněž rozsáhlé diskuse o vhodnosti zobra:zova:cí soustavy a souřadnicového systému, které byly zakončeny vydáním
kata:strálního zákona č. 177 z r. 1927. Tehdy byla zvolena a propočítána
nová zobrazovací a souřa:dnioová
soustava na l'ozvinuté ploše konformního obecného zobrazení kuželového a za referenční elipsoid byl' přiJat
elipsoid Besselův. Nová soustava se počala užívat od
r. 1930 a jejím autorem byl Ing. J. Křovák. Map,y
vzešlé z nového katastrálního
měření byly pořizovány
v měř. 1: 2000 nebo 1: 1 000 o velikosti listů 62,5 X
X50 cm, zachycovaly jen obraz horizontální situace a
vynechávaly vertikální
složku, vyjma zvláštních
případfi, jako byly městské plánv apod. Oplného sjedno-

cení nově vydávaného mapového díl,a bylo dosaženo
v r. 1934, kdy i Vojenská správ,a zavedla ,pro nově vznikající vojenské mapy obecné konformní kuželové zobrazení (Křovákovo zobrazení].
V prvtch poválečných letech byl naprostý nedostatek map Ceskoslovenské republiky, zvláště pak pro
území Slovenska a Podkarpatské
Rusi, které by byly
vyhotoveny v české a slovenské řeči a sloužily administrativním a školním potřebám. V té době nebyly ještě
vydány úřední lexikony obcí a t,ak mapy byly jediným
zdrojem současně platných názvů a správního rozdělení.
Proto již v r. 1919 se požadoval pr.o kartografické účely
"Slovník veškerých geografických jmen v ČSR", který
by kromě názvů sídel obsahoval i názvy toků, hor a
další pomístní názvosloví.
Od roku 1920 vycházejí početné mapy Československé republiky, Čech, Moravy a Slezska, Slovenska a
Podkar,patské Rusi v měř. od 1 : 200000 až po 1 : 1 500 000
v nej'různějším provedení (místopisné mapy, mapy se
stínovaným nebo šrafovaným terénem], s různou hustotou říční i dopravní sítě a v různém barevném provedení. Řadu těchto map lze sledovat v různých přepracovaných vydáních i v nových úpravách, v české, slovenské, německé a ukrajinské
mutaci až do r. 1938.
Rovněž rozsáhlá je řada autorů těchto map, z nichž třeba
je jmenovat Macháta, Horáka, Brunclíka, Gr'81gora, Semíka, Leixnera, Kol~čka, Černocha, Davida, Havránka,
Dorazila, Nikolaua, Skorpila, Kuchaře, Janku, Kryštůfka
a Frýoorta. Na vydánI těc'hto ma:p se předevšímpodílel Vojenský zeměpisný ústav v Praze, firmy Neubert
a syn, Mela:ntrich, Orbis, Stýblo, Vilímek, Fastr aj.;
společenské organizace: Klub československých turistů,
Československý červený kříž, okresní školní výbory a
jiné d,alší korpora:ce.
První š k o 1 n í nás t ě n n o u map o u, vydanou
v r. 1921, byla Horák-Machát-ova mapa Ceskoslovenské
republiky 1: 400000, vícebarevná, se stínovaným a bareyně vyjádřeným terénem. Terén zpracoval Leixner a
Semík. Mapu vytiskl VZÚ, nákladem Ústředního učitelského knihkupectví a vyšla v mnoha nákladech a mutacích. Podle nástěnné mapy byla vyhotovena .příruční
mapa Ceskoslovenskérepubliky
v měř. 1: 1500000,
v r. 1923 dosáhla již 8. vydání v řeči české a mnohá
vydání i v dalších mutacích. Byla to prvá nástěnná
mapa vyrobená v Ceskoslovensku, a tak se stalo naše
škol1ství nezávislé na mapách produkova:ných
Vídeňským zeměpisným ústavem, vídeňskou firmou Freytag
a Berndt, Holzelovým kartografickým ústavem nebo jinými německými firmami. V r. 1923 byla vydána Mapa
Evropy 1: 3 000 000, kterou zpraooval Fr. Štula. Terén
vyhotovili F. Leixner a M. Semík. Mapa je osmibarevná,
vy~alo ji Ústřední učitelské nakladatelství
a vytiskl
VZU. Podle nástěnné mapy byla zpracována od téhož
autora i příruční mapa Evropy 1 : 15 mil. a vyšla v roce
1925. V témže roce vyšla též Nástěnná mapa polokoulí
zemských 1: 20 mil., kterou zpracoval
Fr. Machát,
M. Semík a Fr. Leixner a vydalo Ústřední učitelské nakladatelství. Na podkladě nástěnné mapy Československa 1:400000 byla zpracována i nástěnná geologická mapa Československa, která vyšla v r. 1924 a bude o ní pojednáno v tematických mapách. Machát, Leixner, Semík
jsou rovně,ž autory nástěnné
mapy Střední Evropa
1 : 1 000 000, která vyšla nákladem Ústředního nakladatelství učitelstva československého v Praze, 1930 a byla vytištěna VZÚ. V r. 1932 vyšla "Podrobná nástěnná mapa
země Moravskoslezské" v měř. 1: 200000. Autory jsou
Fr. Koláček, M. Semík a Fr. Leixner, vydalo ji Ústřední
naklad. učit. čsl. a vytiskla firma V. Neubert a syn.
Tato mapa se měla stát vzorem pro zpracování dalších
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nástěnných map. O tři léta později vychází nástěnná
mapa Evropské části SSSR a Turecka v měř. 1: 2500000,
autorem je F. B. Skorpil a je uvedena pod názvem: Rusko
a Turecko. V r. 1936 vydává Ústředaí' učitelské nakladatelství v Praze nástěnnou mapu Afriky v měř~ 1: 6 mil.
Autory mapy jsou Stfila a Leixner, mapa byla vytištěna
VZÚ, má dobře volenou stupnici barev, pečlivě provedené.
šumerování a uváženou místopisnou náplň.
Uvedenou řadu nástěnných
geografických
map a
hospodářských map ČSR v menším rozsahu doplňovaly
i map y h i s t o r i c k é, jejichž autory bylipředevšíín
J. Kašpar, A. Balcar, Fr. KamenIček, A. Novotný a
B. Horák. Zvláštní skupinu nástěnných map pak tvořily
maov politických o,l{resů v nejrůznějších
měřítkách a
provedení. Tyto mapy byly vydávány pro potřebu škol
v jednotlivých okresech a byly téměř vždy doplněny
jejich zmenšeninami
- příručními mapami.
Další kartolgrafická díla, podmíněná
školní praxí,
jsou š k 01 n í zem ě p i sn é a děj e p i sn é a tl a s y.
Jestliže naše školy byly před r.akem 1918 orietovány na
český pře,klad Kozennova atlasu, počaly se na školách
užívat od dvacátých let atl,asy domácí ,produkce. Atlasy
s nejdelší poválečnou tradicí byly Brunclík - Machátovy
atlasy, vydávané firmou V. Neubert a s. Základem těchto
atlasů byl Brunclíkův "Atlas zeměpisný"
pro školy
měšťanské, který 'poprvé vyšel v r. 1904. Čtvrté vydání
tohoto atlasu, prvé poválečné z r. 1925 bylo upraveno
Fr. Machátem. Páté rozšířené vydání vyšlo v r. 1927,
sedmé v r. 1930 a obsahovalo 28 map, z toho 6 map se
týkalo ČSR a 4 mapy hospodářské geogr,afie. NejZnámější Brunclíkovou publikací je "Zeměpisný ,atlas pro
střední školy, lycea, ústavy učitelské a školy obchodní",
který vyšel poprvé v Neubertově nakladelství v r. 1916.
Jeho 2. vydání bylo již upraveno
Fr. ,Machátem,
3. vydání z r. 1921 obsahovalo 176 map a plánů na
64 listech a 5. vydání z r. 1930 již 194 map na 60 listoch.
7. vydání toh.oto atlasu z r. 1937 v úpravě ŠalomonKuchař, mělo již 207 map na 61 .listech. Z historickozeměpisných školních atlasů nejvýznamnějším byl BalcarKameníčkův atlas v Horákově úpravě, který ve vydání
z r. 1934 obs,ahoval 67 barevných ma,p.
Vyvrcholením českoslovensl$:é kartografické
tvorby
v období mezi 1. a 2. světovou válkou byl A t 1 a s Česk o s loven
s k é r e p u b 1 i k y, vydávaný Českou akademií věd a umění v nakladatelství
Orbis. Hlavním
redaktorem tohoto díla byl prof. J. Pantoflíček. Atlas
vycházel v letech 1931-1935 a obsahoval na 55 listech
formátu 45X88 cm 456 map z fyzického zeměpisu, demografie, hOlSpodářské geografie i kulturního života našeho státu. Mapy byly vzorně provedeny Vojenským
zeměpisným ústavem v Praze. I když obsah atlasu byl
podroben kritice, jeho odborná náplň i nově pr.apracované metody podání doplňkového obsahu map řadily
Československo mezi země s nejvyspělejší kartografickou tvorbou.
Tematické mapy, které tvořily bohatou náplň národního atlasu, byly již r.azvíjeny od samého počátku
československé kartografie. Jejich nejpodstatnější
složkou jsou mapy geologické, které byly zpracovány v měř.
1 : 25000 nebo 1: 75000, dále jako přehledné mapy J. Woldřich: Geologická mapa Československé republiky
1 : 750000 nebo mapa nástěnná ~ Geolo~ická mapa
Československé
republiky 1: 400 000, která ,vyšla nákladem Ústředního nakladatelství učitelstva čs. v Praze
1924 a byla vytištěna
Neubertovým
ústavem. Mapy
astronomické,
hydrografické,
klimatické,
setsmografické a národnostní
(Boháč: Národnostní mapa RepubUky československé
1: SOD000 z r. 1926, Petrov: Národopisná mapa Uher podle úředního lexikbnu osad
z r. 17'73 - z r. 1924 a Říhovy Národnostní mapy pohraničí Českých zemí z r. 1934-37) a mapy s hospodářskou tematikou
(např. Cukr.avarnic'ký průmysl v ČSR
v měř. 1 : 1 mil., Praha 1922, Mapa elektráren 1 : 750000
z r. 1921, Mapa průmyslu 1: 400 000 z r. 1934 a jiné)
byly většinou vyhotovovány jako mapy a kartogramy
středních a malých měřítek.
Mapy dopravníoh cest, které jsou další složkou tematických map, byly ve dv,acátých letech více zastoupeny železn]čními mapami Československé republiky, ve

třicátých letech pak nabývaly převahy mapy silnični
a automobilové,
z nichž uvedeme jen nejznámější.
V r. 1929 vyšla u V. Neuberta a s. Machátova pětidílná
automapa Československa v měř. 1: 400000. Oficiální
map.a Autoklubu Republiky československé
na 29 listech v měř. 1: 200000 vycházela od r. 1930 a podávala
stav vowvek z let 1926 a 1928. Hlavním redaktorem této
mapy byl J. Pantoflíček. V roce 1934 vyšla ve Stýblově nakladatelství Automapa Republiky československé
(Autoglobus 1 v měř. 1: 300000, která byla zpracována
a vytištěna ve vídeňském závodě Freytag a Berndt. O rok
později vyšla opět Neubertova generální automapa ČSR
v měř. 1: 200000. Fastrova
automapa
ČSR v měř.
1 : 300000 a Fastrovy mapy pro automobilisty a cyklisty
(Cechy a země Moravskoslezská, Slovensko a Podkarpatská Rus) v měř. 1: 500 000 byly vydávány v Havránkově úpravě od r. 1933.
Značnou část mapové tvorby činily v letech 1919
až 1938 tu r i s t i c k é map y, které především vydával Klub československých turistů ve spolupráci s Vojenským zeměpisným ústavem. Do roku 1938 bylo vydáno
32 listů většinou v měř. 1: 75 000 (do speciálních map
vtištěny barvy značkovaných cest), jedině list Šumava
byl vyhotov,en v měř. 1: 200000 a Královéhradecké bojiště v měř. 1: 50000. Turistické mapy zájmových oblastí vydávalo též Vilímkovo ,a Fastrovo nakladatelství
(Vilímkovy turistické ,ffi'apy 1: 40 000) a firma Neubert
,a syn, a mnoho dalších turistických, vlastivědných
a
menšinovýCh spolků. Ve Spojitosti s turistickými mapami byly vydány mapy okolí velkých měst a plány
měst jako Prahy, Brna, Bratislavy, Opavy, Plzně, Olomouce, Košic a mnoha dalších.
Kromě toho, že se Vojenský zeměpisný ÚiStav podílel na zpracování map pro různá nakladatelství, plnil
svou hlavní funkci ve zpracováni voj e n s k Ý c h map,
která spočívala jednak v československé úpravě mapových děl převzatých z III. vojenského mapování, jednak
v tvorbě nových topografických
map v měř. 1: 10000
a 1: 20000, nejprve v normálním kuželovém zobrazení
a od r. 1934 v obecném konformním kuželovém zobrazeni Křovákově, které však z vojenského hlediska nebylo výhodné. Do r. 1938 bylo zmapováno více než 9 %
území státu (13275 km2), vydáno však bylo jen několik listťl mapy v měř. 1: 20000. Velmi rozsáhlým úkolem Vojenského zeměpisného ústavu byla reambulace a
aktualizace map v měř. 1: 25000 a revize a barevná
úprava speciální mapy 1: 75000 -s obUžnou problematikou kartografického
názvosloví. Celkem bylo ve Vojenskémzeměpisném
ústavě vytištěno do r. 1938 přes 50
miliónťl rťlzných ma,p.
Pracovníci
Vojenského
zeměpisného
ústavu se
významněpodUeli
na řešeni otázek kartografického názvoslovi, dosud nekoordinovaném
a řešeném
individuálně jednotlivými autory. Z podnětu Vojenského zeměpisného ústavu byly tyto otázky projednávány
na
I. sjezdu českolovenskýcp. geogr,afťl v r. 1930. Při geografickém komitétu Nár.adní rady badatelské byla pak
v r. 1931 ustavena názvoslovná komise, jejlž činnosti
také Vojenský zeměpisný ústav poskytl materiálni zaj'ištěni. Hlavními
Výsledky práce
názvoslovné
komise bylo určeni názvťl řek do 5. řádu pro území Čech a
Moravy a především pak vymezení or.agrafických celkťl
a stanovení orolgrafic,kých názvů pro územi Československa. Orografické členění stá,tního území je znázorněno na ú,poatnicové mapě ČSR 1 : 200000, vydané r. 1937.
Reprodukční úst.av ministerstva financí zpracovával
převážně k a t a str á 1 nim a p y a mapy přehledné a do
konce roku 1938 bylo reprodukováno 26737 listťl katastrálních map, což představuje 441820 otiskťl ma'p katastrálních a map přehledných.
Tato rozsáhlá
činnost
československé kartografie byla přerušena okupací ČSR
německými fašistickými vojsky. Vojenský
zeměpisný
ústav byl r.azpuštěn; na Slovensku vznikl nový Vojenský
zeměpisný ústav a v českých zemích byl vytvořen z části
pracovníkťl Zeměpisný pstav ministerstva vnitra. V r. 1942
pak vznikl ZeměměřicKý úřad v Praze, do něhož byly
začleněnycivilp.i
složky zeměměřičské
(vyjma katastrální služby). Během okupace Zeměměřický úřad mapoval na území Moravy v měř. 1: 25000 v Gauss.Krii-

1968/124

Pecka, K. a kol.: vývoj CJs.kartografie
1918-1968 a hlavní současné problémy

Geodetický .a kartografický. obzor
ročnik 14 (56), čislo 4/1966 125

v letech

gerově zobrazení. Kartograficky bylo zpracováno a vydáno 49 plánfi měst z Čech a Moravy v měř. 1: 10000.
Jednotlivá nakladatelství
např. Melantrich, Neubert a
syn, Fastr vydávala k aktuálním událostem mapy zpracované rfiznými autory,
např. Síula, Turčín, Janka,
Kuchař.
V roce 1945 po osvobození Československa stál obnovený Vojenský zeměpisný ústav opět před úkolem
vytvořit kartografické
dílo, které by vyhovovalo novým
ekonomickým
i vojensko-politickým
podmínkám.
Mapové dílo
této době bylb však ještě větší směsicí mapových děl než před okupací, protože ke starému polyedrickému,
československému
normálnímu
a potom
obecnému konformnímu
kuželovému zobrazení přibylo
ještě Gaussovo příčné válcové konformní
zobrazení,
v němž byly zmapovány zn,ačné prostory na Moravě. Válečné události přinesly
ohromné Zlměny ve vojenské
vědě, a s tím i změny v geodetickém a kartografickém
zabezpečení bojové činnosti voj sk. Ve světě došlo však
také k nebývalému rOZVOji technickému a technologickému na úseku kartografie
a reprodukce map.

v

Po celkovém zvážení situace rozhodlo v r. 1947
ministerstvo národní obrany zavést příčné válcové zobrazení Gaussovo v šestistupňových
poledníkových pásech
na Besselově elipsoidu. Toto zobrazení, i když ve srovnání se zobrazením dosud používaným vykazuje větší
zkreslení a je nevýhodné v tom, že území státu je ve
dvou pásech, má přednosti ve své univerzálnosti
a použitelnosti prakticky pro celou zeměkouli. Nedostatkem
tohoto řešení však bylo, že geodetické a kartografické
dílo bylo elipsoidem a počátkem navázáno na dílo německé.
Byla stanovena
měřítková
řada
1: 25000,
1 : 50000, 1: 100 000, 1 : 200000, 1: 500 000 a 1 : 1 mil., tedy
stejná jako v SSSR. Formát listfi 1: 200 000 a větších
měřítek se však lišil, a to zavedením tzv. pětinového
dělení mapy 1: 1 mil. (tj. 25 map 1: 200000), zatímco
v SSSR se dělila na 36 map 1: 200 noo. V tomto systému
se mapovalo asi 3 roky, žádný list této mapy však vydán nebyl.
Po roce 1948, kdy vnitropolitické
události v naší
republice zařadily naši republiku definitivně do tábora
socialistických
zemí, došlo k pronikavým změnám i na
úseku voj e n s k é k a r t o g r a f i e. Bylo rozhodnuto
zapojit kartografické dllo do díla sovětského. Avšak připravit potřebná opatření k realizaci nebylo snadné. Navíc vyhrocená situace v mezinárodních vztazích vyžadovala provést urychleně některá prozatímní řešení. V roce
1950 proto ministerstvo národní obrany rozhodlo provést
sjednocení našeho díla se sovětským ve dvou etapách:
V první etapě urychleně vyhotovit pro celé území republiky mapy měřítek 1: 50000 a 1: 100000, svou celkovou charakteristikou
a kladem listfi přizpfisobené mapám sovětským, avšak po geodetické stránce vycházející
z řešení přijatého
v roce 1947. Tento souřadnicový
systém byl nazván podle pfivodního návrhu Vojenského
zeměpisného ústavu v roce 1946 jako systém 1946. Podkladovým materiálem byly na 70 % území mapové podklady, jejichž pfivod byl ve III. vojenském mapování, doplněné podle leteckých snímkfi a zběžnou polní revizí,
na zbytku území pak materiály z nových měření. .Tím
byla dána i obsahová kvalita a přesnost mapy. Kartografické zpracování map měřítek 1 : 100000 a 1: 200000
bylo obtížné jednak proto, že podklady byly rfiznorodé,
dále proto, že se pracovalo i v novém značkovém klíči,
který obsahoval více kvalitativních
a kvantitativních
eharakteristik;
kromě toho k vyhotovení těchto map
v krátkém časovém období bylo třeba zapracovat de<;ítky nezkušených
kartograffi.
Kartografické
zpracování bylo provedeno přímou kresbou kartografických
(vydavatelských)
originálů
ze smontovaných
podkladoVÝch materiálfi.
Při reprodukčních
pracích již bylo
v plném rozsahu použito fólií z pl,astických hmot. Kartografická kvalita těchto map sice nese stopy obtíží,
za jakých byly vytvářeny, přesto však tyto mapy ihned
po jejich vydání plně vytlačily dosud používané mapy
1 : 25 000 a 1: 75 000. Obě mapová díla byla vyhotovena
v období necelých čtyř let a byla prvními československými ucelenými a jednotnými mapovými díly, zpracovanými pro celé státní území. Úsilí pracovníkfi obou vojenských kartografických
ústavfi v Praze a v Bánské

Bystrici bylo v roce 1954 oceněno udělením vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", prvními státními vyznamenáními v oboru geodézie a kartografie v naší republice vfibec.
Současně s první etapou byla zajišťována i etapa
druhá, která znamenala
sjednocení
československého
kartografického
díla se sovětským i p·okud jde o elipsoid a geodetické základy. Souřadnicový
systém byl
označen názvem "S - 1952". Mapa, měřítka 1 : 25000 byla
zpr,acována na základě moderních mapovacích metod ve
značkovém klíči, který se vyznačuje bohatými kvantitativními a kvalitativními
charakteristikami.
Mapové
dílo měř. 1: 25000 bylo kartograficky
zpracováno v letech 1953-1957 a na jeho tvorbě se významně podílely
též ústavy Ústřední správy geodézie a kartogr1afie. Souběžně s tvorbou map 1: 25 000 byly zpracovávány i odvozené mapy měř. 1: 50000 a 1: 100000. Mapy měř.
1 : 200000 byly zpracovány na podkladě prozatímních
map 1: 100000 v .S- 1952. Dále byly z:pracovány i zbývající mapy stanovené měřítkové řady - mapy 1 : 500 000
a 1 : 1 mil. Při kartografickém a reprodukčním zpracování
map v S - 1952 bylo použHo moderních technologických
postupfi ve všech etapách výro!>ního procesu. Jen tak
mohlo v krátké době - 8 let VZniknout mapové dílo
takového rozsahu, tj. v celé měřítkové stupnici az celého státnlhot1zemí.
Rovněž v c i v i 1 n ís 1 u ž b ě došlo po osvobození
v r. 1945 k dalekosáhlým
změnám. Pokrokoví pracovníci a za KSC v Zeměměřičském úřadě v Praze, v němž
byla soustředěna část složek geodézie a kartografie, se
postavili do čela snahy po t1plném soustředění všech
složek geodézie a kartografie. Úkoly vyplývající z usnesení IX. sjezdu KSC v r. 1949 pro celé národní hospodářství při budování socialismu vyžadovaly velmi mnoho
prací též na úseku geodézie a kartogr,afie. V té době
Státní zeměměřický
a kartografický
ústav v Praze a
Slovenský zeměměřický a kartografický
ústav v Bratislavě zajišťovaly kromě služeb geodetických též vydávání map. Převaha vydávaných map byla v těch letech
z oboru map pro h o s pod á ř s k o u v Ý s t a v b u, ať
již to byly mapy katastrální nebo Státní mapa odvozená
v měř. 1: 5000. Tato prozatímnf mapa byla vytvořena
a vydána během necelých šesti let v souvislém zobrazení
pro celé státní území, které obsahuje více než 25 000
mapových listfi. Z oboru map pro veřejnost byly vydávány rfizné zeměpisné a politické mapy; v roce 1952
pak byl vydán Malý politický atlas světa, v té době
celkem vý.znamné k,artografické dílo, které kromě více
než 250 map obsahovalo též texty a rejstřík.
Dosažené soustředění však ještě plně nevyhovovalo
pro plnění úkolfi, a proto byl ÚV KSČ předložen návrh
na reorganizaci zeměměřické služby. Po jejím schválení
vláda projednala návrh osnovy vládního nařízení dne
23. prosince 1953, kterým se s účinností od 1. ledna
1954 zřídila Ústřední
správa geodézie
a kartografie
(vI. nař. č. 1/1954 Sb.) jako ústřední orgán státní správy
pro .obor geodézíe a kartografie. Současně byly zřízeny
pro výkon geodetických, topografických
a k.artografickýchprací
její ústavy, a to jednak s celostátní, resp.
celoslovenskou pfisobností, jednak s pfisobností v rámci
příslušných
krajfi. Celostátní ústavy, tj. Geodetický a
topografický ústav v Praze, Kartografický a reprodukční
ústav v Praze a Výzkumný ústav geodetický,
topografický ,a kartografický
v Praze vznikly v r. 1954 z dřívějšího Státního
zeměměříčského
a kartografického
ústavu, celoslovenské
ústavy Geodetický t1stav v Bratislavě a Kartografický
a reprodukční
ústav v Modré
vznikly z dřívějšího Slovenského zeměměřického a kartografického
úst,avu.
V roce 1955 bylo o r g a n i z a ční s j e dno cen í
geodézie a kartografie
dovršeno Um, že resortu ÚSGK
bylo přiznáno výhradní oprávnění pro tvorbu, vydávání
a tisk map a kartografických
děl všeho druhu pro
veškerou civilnl potřebu. VeškeI'á kartografická
tvorba
byla do té doby roztříštěna do několika nakladatelství,
přičemž zpracovat mapu mohl každý, kdo se k tomu
cítil povolán. Tato skutečnost postihovala nejen kvalitu
některých kartografických
výrobkfi, nýbrž i hospodárnost jejich vydávání, jejímž extrémním opakem byla
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opět tvorba map založená na výhradně komerčním základě; otá'zky bezpečnosti státu stály pak zcela stranou.

uvedeny u každého státu základní údaje o administrativních a hospodářských skutečnostech
státu.

Soustředěním
kartografické
tvorby do působnosti
resortu OSGK byla dána možnost všechny ty,to nedostatky odstranit. Vzorem pro novou organizaci se stala
or,ganizace kartografické služby v SSSR, ovšem s některými odchylkami, přihlížejícími k našim možnostem a
vycházejícími ze současného stavu. 5'oustředěná kartografie neměla svůj začátek lehký; musela dokázat, že
nejen její organizace je lepší, ale hlavně výsledky práce
mají vyšší kvalitu a že je tedy schopna lépe uspokojit
a zajišťovat společenské potřeby na tomto úseku. Hodnotlme-li nyní činnost, má civilní kartografická
tvorba
za sebou již velký kus úspěšné cesty, a to jak v tvorbě
a vydávání map pro hospodářskou výstavbu, tak i na
úseku map školních a map pro veřejnost.

Novým dílem v oboru historicko-geografického
zpracování
dějin revolučního
hnutí
byl H i s to r i c k Ý
a ti a s r e vol u ční h o hnu t í. Atlas má ve 4 dílech
a jednom dodatku na mapách zpracovány dějiny mezinárodního i československého dělnického hnutí, události
z dějin KSSS a K,SČ a z dějin osvobozovacích bojů národů v koloniálních a závislých zemích. K mapám, jichž
je 225, je připojen text na 180 stranách, který obsahuje
podrobný popis historických
událostí zobrazených na
mapách a pomocné přehledy a tabulky.

V oboru map pro h o s pod á ř s k o u v Ý s t a v b u
bylo přistoupeno k novému topografickému
mapování
státního území v měř. 1: 10000, resp. 1: 5000. Ve snaze
o d.alšízvýšení
úrovně map velkých .a středních měříe
tek zahájila pak OSGK v souladu s novými potřebamr
našeho národního hospodářství plánovitou přestavbu ce·
lostátních mapových děl s cílem přizpůsobit je co nejvíce potřebám plánov,acích a projektových složek všech
resortů. Prakticky to znamenalo vytvoření
celé řady
nových druhů map, které slouží jako pomůcky pDO plána.ll.ání průmyslové a zemědělské výroby a výstavby, pro
sledování různých hospodářských
a plánovacích
ukazatelů atd. Kromě toho byly vytvořeny řady některých
map tem a t i c k Ý c h, jako jsou např. mapy silniční
geonomické, meteorologické
apod. Nejpozoruhodnějším
dílem v tematických mapách, obdivovaném v odborných
kruzích je soubor geologických map, který byl zpracován a vydán Ostředním ústavem geologickým v těsné
spolupráci s OSGK.
V oboru š k o ln í c h k a r t o g r a f i c k Ý c h P o m ů c e k byla situace velmi obtížná, bylo nutno přikročit ke zcela nové tvorbě, jejímžcIlem
bylo splnění usne·
sení strany a vlády o reollganizaci školství, tj. uspokojovat včas, v patřičné kvalitě a množství požadavky našich škol. Nové učební osnovy našich jednotných základních škol vyžádaly si i nové kartografické
pomůcky, zejména atlasy. Během šesti let bylo vytvořeno
a vydáno pět typů š k o I n í c h a t I a s ů. Malý školní
atlas, Školní zeměpisný atlas světa, Školní zeměpisný
atlas CSSR, Školní atlas čs. dějin a Školní atlas světových dějin. Vedle těchto atJ.asů byly vydány dvě další
publikace: Zeměpisná Cvičení pro 6. postupný ročník
a Zeměpisná cvičení pro 7. postupný ročník, které jsou
rovněž malými atlasy, a soubor 13 obrysových map. Tyto
publikace mají žáky k tomu, aby se učili aktivně pracovat s mapami.

Pro lesnické a myslivecké odborníky, ale zároveň
pro všechny zájemce z široké veřejnosti byl vydán Les nic k Ý a mys I i v e c k Ý ,a t I a s, který obsahuje na
194 mapách rozšíření dřevin podle druhů, původní sloložení lesů, pěstebních oblastí a mnoho jiných údajů
o lesích a dřevinách v jednotlivých světadílech. Myslivecká část atlasu pak na přehledných
mapách zobrazuje rozšíření a výskyt různých druhů lesní zvěře,
ptactva a ryb na našem území. Doprovodné texty jsou
vhodným vysvětlujícím doplňkem map a diagramů.
Ve výčtu atlasů nelze opomenout
významné
dílo
A t I a s pod n e b í Č S S R, který byl zpracován ve spo·
lupráci s vědeckými a technickými pracovníky Hydrometeorologických
ústavů a obsahuje mapově zpracované výsledky dlouhodobých hydrometeorologických
pozorování, a proto jeho vědecký význam je veliký.
V roce 1960 byl vydán K ap es ní a t I a s s vět a.
Tento atlas si rázem získal velikou oblibu, plynoucí
z jeho vhodné obsahové náplně. Na 39 mapových listech
je 80 map a na zadní straně každého mapového listu je
stručný doprovodný text, který v přehledné formě podává zeměpisná, administrativní
a hospodářská
data
o světě, světadílech a jednotlivých státech a zemích.
Pro tu r i s t i k u a s por t byla v posledních letech
ve spolupráci s odborem turistiky Ostředního výboru
ČS TV zpracována
a vydána celá řada turistických,
horolezeckých,
vodáckých a rybářských map z nejvý·
znamnějších turistických
prostorů a řada orientačních
plánů větších měst. Velkému zájmu se těší i soubor zájezdových map a vydaná publikace Hrady a zámky v Československu, jakož i automapy ČSSR v měř. 1: 750000 a
1 : 500000 a autoatlas ČSSR 1: 400 000, vydané v miliónových nákladech. Kromě map sportovních byla zpracována a vydána celá řada map pro osvětu a kulturu, ať
již to byly mapy astronomické, nebo atlasy hvězdné oblohy, které zpracoval Dr. A. Bečvář, mapy politické,
všeobecně-vzdělávací či jen úzce tematické; zvláště hodnotné jsou ma,pové publikace ze souboru Poznáváme
svět. Tento soubor map bude mít celkem 30 svazků,
vyšlo již 22 svazků.

Současně byla vydána celá řada š k o ln í c h n á stě n n Ý c h map,
a to 11 fyziCko-politických
map,
7 hospodářských
map, 11 map historických a celá řada
příručních školních map. V současné době se zpracovává pro školy J e dno t nás
o li S t a v a š k o 1 n í c h
k a r t o g r a f i c k Ý c h p .o m ů c e k, výsledek to výzkumného úkolu Výzkumného ústavu geodetického, to~
pografického
a kartografického;
nově zpracovaný ze·
měplsný atlas světa bude mít 4 sešity, které budou vydány v roce 1970 a v současné době jsou již vydávány
první školní nástěnné mapy, jejichž kompletní soubor
bude tvořit atlas nástěnných map, které budOU shodné
s mapami v ,atlase.

HodnocenI' kartografické
tvorby by bylo neúplné,
kdybychom se nezmínili též o p I a s t i c k Ý c h m a p á c h, při jejichž zpracování jak v civilní, tak vojenské službě bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a byla
již zpracována celá řada těchto map jak pro školy, tak
pro širokou veřejnost; v minulém roce pak jsou to politické glóby zpracované novou technologií
zplastických fólií. V poslední době se některé plastické mapy
staly předmětem vývozu. Kromě plastických map byly
prodány do zahraničí některé školní nástěnné mapy a
hlavně cizojazyčné mutace Kapesního atlasu světa; bylo
již zpracováno 7 cizojazyčných mutací v nákladu téměř
34 miliónu kusů atlasů.

Kromě školních map a .atlasů byla nově zpracována
a vydána celá řada atJ.asů a map pro š i r o k o u ve·
ř e j n o s t, ať již to byly mapy politické ,a osvětové nebo
pro sport a turistiku. Z atlasů je to v prvé řadě M a I Ý
a t I a s s vět a ve dvou svazcích; první svazek obsahuje
na 123 stranách 252 map a 231 diagramů, druhý svazek
obsahuje 62 stran textu a 103 stran rejstříku zeměpisných názvů. Velmi oblíbené v naší veřejnosti je příruční vydání Malého atlasu světa, který byl již třikrát
vydán; tento atlas obsahuje výběr 67 fyzických a poli·
ticko-správních
map na 39 listech;
text, jehož 120
stran obsahuje abecednlě uspořádaný
seznam
všech
států a zemí světa podle kontinentů. Ve zkratce jsou

Důstojným vyvrcholením československé
kartografické tvorby je vydání tří velkých atlasů, a to:
Atlasu československých
dějin, který, je možno považovat za ojediněl~ dílo ve světové histariclto-lti'lrtťJ'gr.ffické produkci, neboť od. dřívějších i soudobých atlasů ,
našich i cizích se liší svým komplexním pojeUm, které
přispívá ke snazšImu chápání historických souVislo9tf
a poskytuje nové pohledy na situace a události. Na ma-.
pách atlasu jsou znázorněny dějiny našeho územl od
nejstarších dob až do r. 1960 komplexně, a 111:0\0 "a\\~
map politicko-vojenských
jsou mapy s tematikou hospodá;řskou, sociální a kulturní, které nebyly u nás dosud
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v takovém rozsahu uveřejněny. Atlas má 45 mapových
listťl. rozměrťl. 860 X 500 mm, na nichž je celkem 431 map,
kartogramů, diagramťl. a grafů. Atlas byl oceněn státní
cenou Klementa Gottwalda.

aj v objasnění
formací,

Ceskoslovenský vojenský atlas, který obsahuje zeměpisnou a historickou
část, představuje
v současné
době nejrozsáhlejší,
velmi kvalitní československé
mapové dílo. Spojen1mobou částí do jednoho atlasu umožňuje orientovat
se ve vojensko-politických
otázkách
v souvislosti s jejich dějištěm a zvláště vojensko-geografický a historicko-geolgrafický
rozbor území ČSSR
a středoevropského
prostoru.
Na jeho tvorbě se vedle vojenských
odborníkťl.podílela
i řada civilních
vědeckých pracovníků.
Atlas má 376 stran
formátu
405 X 305 mm, na nichž je více než 900 map, plánů a
schemat.
Osilí tvůrců
Československého
vojenského
atlasu bylo oceněno udělením Řádu práce.

cJ v rozšíření
oborťl.,

Atlas Ceskoslovenské socialistické republiky náleží
k předním dílům československé
kartografie
poválečných let. Na 58 listech rozměru 860 X 500 mm s více
než 400 mapami je v uceleném souboru podán výstižný
mapový obraz souč,asných přírodních,
hospodářských
i kulturních poměrťl. republiky. Množstvím map, rozsahem tematiky i bohatstvím obsahových prvků se Atlas
ČS!SR řadí mezi největší národní atlasy vyspělých státťl.,
z nichž většinu předčí komplexním pojetím zpracovávané tematiky.
V dnešní době je československá
civilní kartografická tvorba a výroba v resortu
OSGK soustředěna
v Kartografickém
nakladatelství
n. p. Praha s pobočkou v Bratislavě, v n. p. Kartografie v PI'aze, v n. p.
Kartografia v Bratislavě, kromě toho jsou menší oddíly
ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém
a
kartografickém
v Praze, v n. p. Inženýrská
geodézie
v Praze, Brně, a v Bratislavě. 'Mimo resort O~GK jsou
menší kartografická
pracoviště
zejména v Geografickém ústavu ČSAV v Brně, v Hydrometeorologickém
ústavu v Praze a v Ústředním ústavu geologickém v Praze,
která pracují na úkolech pro vlastní potřebu. Z větších
pracovišt je třeba uvést Ústav pre hospodárskou úpravu lesov ve Zvolenu, který zpracovává a tiskne veškeré lesnické mapy. Vojenská kartografie je převážně soustředěna ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze a
ve Vojenském kartografickém
ústavu v Banské Bystrici.
Všechna tato pracoviště včetně kartografických
pracovišt na vysokých školách technického a universitního
směru r,epresentují v ,současné době téměř úplně č,eskoslovenskou kartografii se všemi společnými úkoly i rozdílnými problémy.
Těmito kartografickými
díly, jejichž stručný výčet
a hodnocení jsme se pokusili provést, byly v minulých
letech téměř plně uspokojeny potřeby hospodářské výstavby a obrany státu az valné části též potřeby školství, vědeckých institucí a široké veřejnosti. Dosažení
těchto výsledkťl. bylo umožněno zdokonalováním
organizace výroby a usilovnou prací všech pracovníkťl. československé kartografie
za dobré spolupráce . s externími vědeckými pracovníky z oboru geografie a ostatních přírodnlch a společenských věd, s pedagogy a qsvětovýml pracovnlky. Účinnou pomocí pro naši práci bylo
studium zpťl.sobu a organizace práce soVětských kartografů a studium světové odborné literatury,
map a
atlasů.
Musíme však přiznat, ,že se dosud vyskytují v kartografické tvorbě a v kartografickém
a polygrafickém
zpracování
kartografických
děl nedořešené
otázky a
problémy, a to:

teoretických

b J v rOZVOji metod

otázek

kartografického

tematického

mapování

kartografických

in-

znázorňování,
do dalších vědních

d J v racionalizaci
a automatizaci
kartografického
vozu a prací v ,kartografické polygrafii.

pro-

Pro snazší řešení těchto problémů se počátkem
roku 1965 ustavila odborná skupina pro kartografii při
Československé vědecko-technické
společnosti, v níž se
sdružili kartografové téměř ze všech pracovišť v Československu.
.
Odborná skupina pro kart<l[grafii k řešení odborných
otázek a problémťl. vytvořila komise:
pro výchovu pracovníků v k,artografii,
pro kartografickou
terminologii,
pro automatizaci a mechanizaci prací v kartografii
a polygrafii,
pro tematickou kartografii,
pro komunikaci
kartografických
informací.
K větší propagaci kartografie byl,a společně s Kartografickým a reprodukčním
ústavem v Praze uspořádána výstava "Člověk a mapa", a v rámci této výstavy
byly pak pořádány populární, přednášky v Praze, Brně,
Bratislavě,
Olomouci,
Košicích
a dalších
městech.
V rámci své činnosti pořádala odborná skupina semináře, z nichž významný byl v r. 1966 "Seminář o tematických mapách." V r. 1967 společně s Národním geografickým komitétem ČSAV byla uspořádána
v Libli·
cích 1. vědecká konference o významných
dílech soudobé československé
kartografie.
Konference 'hodnotila
soubor topografických
map všech měřítek z celého státního území, soubor geologických map, Ceskoslovenský
vojenský atlas, Atlas československých
dějin a Atlas
ČS5R. V obsáhlé diskusi, v níž hodnotila dosažené výsledky, zabývala se konference též perspektivou kartografie v dalším oMobL
Konference na závěr doporučila, aby ,kromě řešení
problémo., které se v kartografíl vyskytují bylo veškeré
I1sllí zaměřeno na zpracování,
vydání
a udržování
těchto základních děl:
aj souborťl. obecně zeměpisných map velkých a středních měřítek pro vědecké plánování a řízení, vzdělávací l1čely i ,pro veřejnost;
bj souborťl. tematických map, zejména analytických map
v měř. 1: 200000, které by navázaly na I1pěšnou stávající ledici map;
cj edice tematických
geografických
a historicko.,geografických map a jejich souborů, které by dale rozVíjely stávající mapová díla a shrnovaly nové výsledky výzkumné činnost! vědních oborťl.;
d j komplexních
atlasových děl, zejména atlaso. měst,
podle požadavků orgánů a organizací a podle možností vědeckých pracovišf.
Politická, vědecká, technická a ekonomická I1roveň
pracovníků v kartografii neustále stoupá; věříme proto,
že bude možné vytčenýth cílo. dosáhnout, jestliže všechna kartografická
pracoviště zaměří své I1sllí na splnění
úkolů a tím pomohou budování socialismu v naší vlasti.
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EVIDENCE NEMOVITOSTf
V ČESKOSLOVENSKU

mapoPodstatným a pro stát velmi duležitým oborem země- - tím, že zde bylo prvně použito pro katastrální
měřické činnosti je evidence nemovitostí. Letošní jubivání měřického stolu a že se na těchto pracích podíleli i češU zeměměřiči. Ti po návratu domů po skončení
lejní rok naší republiky i naší zeměměřické služby nám
prací v Miláně vyhotovovali porfiznu mapy, zobrazující
dává příležitost
ke zhodnocení významu činnosti čespozemky některých panství nebo obcí. Mapy milánskékoslovenských zeměměřič u ve všech oborech jejich působnosti, ale zejména na poli ,evidence nemovitostí.
ho katastru byly dokonalejší než pozdější mapový operát katastru josefského.
Je správné si uvědomit, že naše evidence nemoviPo katastru josefském následoval tzv. tereziánskotostí je pokračováním celého dlouhého sledu pozemkojosefský katastr, který byl proti josefskému katastru
vých evidencí na našem území, že těžíme z dobré prázvýhodněním pro šlechtu. Ta platila daně podle katasce celých generací zeměměřičů a naopak doplácíme na
tru teI\eziánského a poddaní podle katastru josefskěho.
jejich chyby. Vždyť nejstaršími
dochovanými
soupisy
Založení tohoto katastru bylo do ji,.sté míry ovlivněn"
pozemků na naš,em území jsou staré urbáře. K jejich
i stížnostmi na nepřesnosti a chyby katastru josefského,
vyhotovení vedla nutnost získat přehled o držbě pokterý nebyl všude stejně kvalitně založen. Centralizace
zemků, o zdrojích zisku feudála a o celkovém stavu
a vyšší úroveň správy státu kladly stále větší nároky na
držav pro účely správnL V té době vznikaly i první
dobré podklady pro získávání
finančních prostředků.
náčrty pozemkové držby. Ukazovala se nutnost doložit
Dosavadní nedokonalé
podklady nevyhovovaly. Zdokosoupisy pozemků také jejich geometrickým zobrazením.
nalené měřické metody umožňovaly vyhotovení lepších
Mužeme říci, že to byl začátek dobré tradice našich
map. To vše vedlo k založení stabilního katastru, tak
zeměměřičů. Postupným vývojem států vzrůstá jeho apadůležitého pro další vývoJ evidence půdy na našem
rát a s ním i výdaje. Náklady na vojsko, které do té
územL
doby nesla většinou šlechta, musí nést nyní stát, panovník. Tyto náklady jsou kryty vybíráním berně. A pro to
R. 1817 vydává císař František I.. patent o založení
musli být podklady. Vždyť většina příjmů v té době
stabilního katastru. Hlavním jeho účelem je získání spojde z pozemků.
lehlivého podkladu pro rozpis pozemkové daně. Veškeré pozemky,
zemědělské
i nezemědělské,
měl y být
K prvnímu vybírání berně, nejdříve jen jednorázovtříděny, zaměřeny, vyhotoveny mapy a písemný opevému, dochází v našich zemích v r. 1517, dále v letech
rát. Vzhledem k hlavnímu účelu stabilního katastru byla
1562 až. 1567. Od tohoto roku je berně vybírána jen
největší pozornost věnována zjištění zdanitelných
poz majetku poddaných. Podklady pro vybírání berně dozemků. Pozemky byly rozděleny podle druhů vzdělávádávají vrchnostenské
kanceláře. V r. 1615 je vyhotoven
ní, byl zjišťován držitel, bonita a výnos pozemku. Za
podrobný berní soupis. A ten je vzat za základ prvního
základ výnosů byly vzaty ceny zemědělských
plodin
objektivního soupisu usedlíku, půdy, budov, živností i
z r. 1824.
hospodářského zvířectva - berní ruly. Objektivního proto, že do té doby byly soupisy pro vybírání berně zlsStabilní katastr byl vyhotoven ve všech tehdejšlch
kávány formou přiznání vrchnostensl(ých kancelářL Berzemích rakouských mimo země uherské. Měřftko map
ní rula je soupisem vzniklým na základě šetření v teodpovídalo tehdy platné míře sáhové, jako základnl
rénu. O vyhotovení tohoto soupisu rozhodl sněm v r.
měřítko bylo stanoveno 1: 2880. Měřické práce problhaly
1627. Práce probíhaly v Čechách do r. 1652, na Moravě
v českých zemích od r. 1824 do r. 1843, bylo zaměřeno
v letech 1656 a 1657 a později 1679 (tzv. lánské rej12696 katastrálnfch území v celkové výměře 7 932800 ha.
stříky).
Bylo utvořeno 15359513 parcel. Měřický operát měl
Berní rula i lánské rejstříky mají pro nás ten výcelkem 49 967 mapových listů. Nově vzniklý operát staznam, že byly vlastně počátkem
soustavné
evidence
bilního ..katastru nabyl právní účinnOSti až v r. 1860. Popůdy v našich zemích. Pozdější kat astry na ně navazoněvadž v době prací na jeho vyhotovení nebyl dostavaly, vycházely z jejich údajll.. A zajímavé pro nás je
tečně zvážen vliv změn v jeho údajích, bylo nutné již
to, že v době, kdy se rozhodovalo o vyhotovení berní
při dokončování prací uvažovat o rozsáhlé reambulaci
ruly, uvažovalo se i o možnost! provést celkové zaměcelého dna.
ření pozemkfi. Pro veliký náklad na tyto práce bylo
Technické kvality měřického operátu stabilního kaod puvodního úmyslu upuštěno.
tastru umožnily to, že se pro účely evidence nemoviNa berní rulu nebo také na tzv. rustikálnl katastr,
tostí využívá dodnes. Poučením pro nás jsou i omyly,
který neobsahoval soupis vlastnlho majetku vrchnosti,
kterých se dopustili jeho tvůrci. V prvé řadě to byla doale pouze majetku poddaných, navázal tzv. katastr domněnka, že nově vytvářené dno nebude podléhat velminikální. Ten vznikl v letech 1748 až 1756. Byl doplněkým Změnám. Již při jeho dokončováni se ukázalo, že
nlm katastru rustikálnlho a nepřinesl nový zpusobevije to dno živé, že již při jeho budování je nutno pamadence. Dovršením rustikálního a dominikálního katastru
tovat na doplňování údaju, jinak je nově vyhotovený
byl katastr tereziánský, který byl shrnuUm předchozlch
operát již zastaralý. Veliké změny byly zejména při
dvou. První evidenci pfidy u nás, založenou na podkladě
vceňování pozemků. Tento hlavní omyl tvfirco. stabilního
měření, je josefský katastr (r. 1785). Výsledky měřenl,
katastru měl napravit zákon č. 88 z r. 1869 o úpravě
které pod vedením úřadů prováděli sami sedláci, nemědaně pozemkové. Jim byla stanov,ena reambulace staly sloužit pouze pro vyhotovení podkladu pro rozpis
hilního kat astru. Při ní mělo dojít jednak k zaměření
daně, ale i pro vyhotovení mapy pro vojenské účely.
a doplnění všech změn od doby původního měření, jedVzhledem k tomu, že toto měřické dno nemělo žádnp
nak mělo být přehodnoceno vcenění pozemků. Na celé
geodetické základy, nemohlo být k pfivodně uvažovaným
reambulaci se projevil dosah úsporných opatření a spěúčelum plně použito. Pokrokem u josefského katastru je
chu. Mnohdy neodborně a uspěchaně prováděné práce
tedy to, že byl sestaven na podkladě měření, dále že
snížily technickou
hodnotu mapového dna. Důsledky
jednotlivé zobrazené pozemky měly již parcelni čísla a
toho se projevuji při konstrukčních pracich na doplňože byla stanovena jednotná měrná jednotka plochy. Touvání pozemkových map dodnes.
to měrnou jednotkou bylo katastrální jitro.
Na další vývoj evidence nemovitostí na našem územl
Popisuji-U historii evidence pfidy u nás a našich
měl vliv obecný z.ákon knihovní z r. 1871. Jím se měnl
zeměměřičů, musím se zmínit i o tzv. milánském kai dosavadní charakter katastru, který do té doby sloužil
tastru. Ten byl zakládán v okolí Milána již od r. 1718, převážně jako podklad pro rozpis pozemkové daně. výtedy dřive než josefský katastr. Pro nás je významný
znam katastru jako podkladu
pro evidenci právních
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nemovitostí

vztahů roste od vydání tohoto zákona a později i zastiňuje původní hlavní účel katastru. Sepětí katastru s nově
zakládanými pozemkovými knihami bylo jedním z důvodů pro pozdější vyhotovování přesnějších
map. Pro
evidenční činnost jsou důležité další rakouské zákony
týkající se katastru. Již zákon z r. 1869 předpokládal
revizi katastrálního
operátu vždy po 15 letech. To se
ukázalo jako nedostatečné,
a proto zákon Č. 83 z r.
1883 o evidenci daně pozemkové dal základ k průběžné
údržbě a doplňování katastrálního
operátu. Čechy a Morava byly rozděleny do evidenčních okresů. Těch bylo
v Čechách 53 a na Moravě 30. Údržbu katastrálního
operátu měli za úkol v rámci stanovených evidenčních
okresů evidenční geometři. Při údržbě zjišťovali rozdíl y
mezi údaji katastrálního
operátu, pozemkových knih a
skutečným stavem v terénu. Avšak ani toto opatření ne·
odstranilo všechny nesrovnalosti katastru. Proto je v r.
1896 vydán zákon Č. 121, kterým je nařízena další re·
vize. Ani ta však všechny nesrovnalosti
neodstranila.
Zákon totiž nevyřešil základní disproporci mezi počtem
vznikajících změn a aparátem, který je měl zjišťovat,
evidovat a doplňovat jimi operát.
Na Slovensku byl zakládán katastr v podstatně rozdílných podmínkách od českých zemí. Stabilní katastr
tam měl být založen na základě císařského patentu z 1'.
1849. Práce na jeho založení se však protahovaly a rozpis daní byl řešen provizoriem bez jednotného mapového
podkladu. Určitá autonomie uherských zemí v rámci habsburské monarchie vedla k tomu, že na Slovensku nebyl
nikdy založen jednotný pozemkový katastr tak, jak tomu
bylo v českých zemích. Snaha zlepšit tuto situaci se
projevila v zákonném článku z r. 1909, který nařizoval
revizi pozemkové držby a druhů vzdělávání pozemků.
Nebyla jím však vyřešena otázka celistvosti pozemkového kat astru.
Je nutné se alespoň krátce zmínit o katastrálních
mapách, které byly obnovovány podle měřických ná"
vodů z 1'. 1904 a 1907. Pro nás je velmi důležité to, že
na vzniku těchto návodů i podle nich vyhotovovaných
map se podíleli značnou měrou zeměměřiči z našich
zemí. Na teoretických
základech uvedených měřických
návodů byly později vytvářeny měřické návody nové československé zeměměřické služby.
Rok 1918 a s ním konec první světové války přinesl s sebou vznik Československé
republiky a s ním
i československé zeměměřické služby. Vznik a problémy
nové republiky odvedly ze začátku pozornost od evidence katastru. Bylo nutné se nejprve vypořádat s právními otázkami půdní držby. I zde měli důležité slovo
naši zeměměřiči. První pozemková reforma, která vešla
v platnost záborovým, přídělovým a náhradovým zákonem v období let 1919 až 1922 způsobila značné změny
v půdní držbě. S jejími důsledky pro údržbu katastrálního operátu se vypořádávali zeměměřiči na katastrálních měřických úřadech až do začátku druhé světové
války. Tyto rozsáhlé změny pozemkové držby vyvolaly
zejména na Moravě vlnu dalších prací, scelování pozemků. I s tímto problémem se vypořádáváme v evidenci nemovitostí mnohdy ,až dodnes.

operátu nejhůře. Na části tohoto území mapy vůbec
nebyly. Tam, kde byly původní mapy z katastrálního
mapování po r. 1856, bylo nutné přistoupit k jejich
reambulaci. Lze tedy říci, že těžiště prací pro - obnovu
katastrálního
operátu bylo na Slovensku.
Uvedené práce trvaly až do r. 1939. Po okupaci
českých zemí v r. 1939 se převážná část zeměměřičů,
kteři se podíleli na měřických pracích na Slovensku
vrátila do Čech a na Moravu. Tito zeměměřiči posílili
katastrální
měřické úřady a mají nemalou zásluhu na
zlepšení stavu údržby katastrálních
map. Část jich
pokračoval,a v pracích na obnově katastrálního aperátu
novým měřením. Důležitým nov-oměřickým dílem z té
doby je nová map,a hl. m. Prahy v měř. 1:1000. Mnohá
města věnovala v té době finanční prostředky na nové
katastrální mapy, které mohla použít pro své technické
účely. Do těchto prací se účinně zapojovali i civilní
geometři. Kat.astrální měřické úřady dozíraly na tyto
práce ,a přejímaly jejich Výsledky. Mnoho našich větších měst získalo v tomto období kvalitní mapy v měř.
1:1000.
Soustředění
práce klatastrální měřické služby na
údržbu dosavadních a vyhotovování nových katastrálních operátů trvalo až do konce druhé světové války.
Rok 1945 je dalším důležitým mezníkem ve vývoji
naší evidence nemovitostí. Dekrety presidenta republiky
z r. 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku znamenaly
obrovské 'přesuny v půdní držbě, a tím i nebývalé nároky na měřickou službu. Vzhledem k politické důležitosti bylo nutno práce, spojené s reali7lací uvedených
dekretů, provést v nejkratší době. Práce skutečně provedeny byly, ovšem na úkor technické kvality.
Měřické práce na druhé pozemkové reformě byly
vlastně počátkem velikých přeměn v pozemkové držbě.
Revoluční změny v celé naší společnosti, budování socialistického státu, měly svůj odraz ve vlastnických a
užívacích vzt.azích k nemovitostem ,a nutně i v jejich
evidenci. Druhá pozemková reforma, revize první pozemkové reformy, založení evidence užívacích vztahů
k půdě a hospodářskotechnické
úpravy pozemků, které
souvisely se socializacf našeho zemědělství změnily asi
50 % území naší republiky. Údajů o půdě z dosavadního pozemkového katastru se 'použilo pro provádění přeměn v držbě ,a užívání půdy. Tento účel evidence půdy
převlád.l. V uvedeném období nebylo -ani možné řádně
evidovat vlastnické vztahy. Politická situace vyžadovala
rychlé technické řešení. Dnes můžeme říci, že naše zeměměřická služba všechny tyto obrovské a náročné
úkoly zvládla se ctí.

Důležitým mezníkem pro formování nové československé katastrální
měřické služby po první světové válce je vydání katastrálního zákona Č. 177 z r. 1927. Katastrální
zákon logicky navazoval na dlouhou tradici
evidence
pozemkové
držby na našem území. Snažil
se ve svých ustanoveních zamezit těm chybám a omylům, kterých se dopustily dřívější generace zeměměřičů.
Umožňoval budování nového, technicky hodnotného mapového díla na kvalitních geodetických základech. Tím
byla dána možnost většího využití nově vyhotovených
map.

Horší bylo období následující, kdy bylo nutné všechny nast,alé změny řádně evidovat. Všechna provizoria
se musila likvidovat, nezaměřené nebo přibližně 7laměřené změny musily být řádně zaměřeny a obnoven mapový i 'písemný operát. První část úkolu měla splnit
jednotná evidence půdy, zakládaná od r. 1956 na základě usnesení vlády. Založení jednotné evidence půdy
znamenalo t,aké skončení vedení pozemkového katastru.
Od r. 1956 se již operáty pozemkového katastru dále
nedoplňov,aly a sloužily jen jako pomocný operát zejména pro účely technické. Mapy vzniklé v době' zakládání jednotné evidence půdy byly postupně obnovovány mapami v souvislém zobrazení v měřítku 1:2' 8J.
Katastrální operát v té době skutečně skončil svou historickou úlohu. Pro účely rozpisu pozemkové daně používán nebyl; nový občanský zákoník z r. 1950 způsobil nesoulad katastru s pozemkovými knihami 103 Jako
podklad pro plánování zemědělské výroby nemohl kat,astrální operát sloužit proto, že neevidoval užívací
vztahy k půdě.

Československý katastr převzal všechny platné součásti měřického i písemného operátu dřívějšího rakousko-uherského katastru. Na základě katastrálního
zákona a na něj nav,azujících
instrukcí
měl být tento
převzatý operát postupně obnovován podle potřeby a
podle finančních prostředků.
Ve větším měřítku byly
zahájeny práce na území Slovenska a bývalé Podkarpatské Rusi. Tato území, bývalé součásti Uher, na tom
byla s mapovými podklady a s kv,alitou katastrálního

Založení jednotné evidence půdy skončilo v r. 1958.
Od té doby se zeměměřická služba naší republiky, soustředěná v resortu Ústřední správy geodézie a kartograHe, věnov,ala svými středisky geodézie soustavné -údržbě
operátu. Pracovníci středisek geodézie spolu se zeměměřiči ze složek ministerstva zemědělství, odvedli veliký kus práce na stabilizaci
půdního fondu. Přispěli
celou svou činností k omezení trvalého úbytku zemědělské půdy. Byly to zejména prověrky využití půdního
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fondu v r. 1963 a 1964. Ty vrátily našemu národnímu
hospodářství tisíce hektarfi zemědělské pfidy.

Při zakládání nové evidence nemovitostí máme nemálo o'bt[ží. Jsme promtím v wčátcích
celého úkolu.
Každý den s sebou přináší nové problémy, ale také nové
zkušenosti. Výsled~em této naší činnosti by měla být
evidence nemovitost[ vyhovující všem potřebám socialistického státu. Chceme dokázat, že zeměměřiči jsou platnou slOžkou naší nové socialistické společnosti.
Závažnost úkolu spjatých s evidencí nemovitost[ přeril.stá rámec resortu Ústřední správy geodézie a kartografie. Evidence nemovitostí, a s ní spjaté problémy
technické i právní, měly by se stát věcí všech našich
zeměměřiM. Zejména by měly být v popředí zájmu
CSVTS. Vždyť společenského ocenění naší práce se nám
([ostává zejména tam, kde jsme v úzkém kontaktu
s ostatními orgány a organizacemi i občany, kde nás
potřebují. A to je zejména v nejrozsáhlejším
úseku
činnosti československýchzeměměřiču
- evidenci nemovitosti.

Zákon č. 22/1964 Sb. byl schválen Národním shromážděním 31. ledna 1964. Jeho platnost je od 1. 4. 1964.
A to je další mezník ve vývoji naší zeměměřické služby.
Nová evidence nemovitost[ přebírá část agendy soudfi,
spojené s vedením dosav,adní pozemkové knihy. Spojuje

H KOJIJIeKTHB

50

PaaBHTHe ~eHTpaJIHaHpOBaHHoH reO;n;eaHHH Kaprorpa~HH

B

1918-1968 rr.

88
50

,n-p IIaBOJI faJI, ,nOKTOpTeXH. HaYK

JleT paaBHTHR epoTorpaMMeTpHH B qexocJloBaKHH

117
JIeT rpa)K;n;aHCKOHreO;n;eaHH B OTpaCJleBbIXopraHax

97

IIpoq,.

feolleaHR

H

KapTorpaepHR B

qeXOCJlOBa~KoH apMHH

1918-1968 rr.

,n-p HH)K. BaqJIaB KpYIIMraH3JI

HHlKeHepHaR reO;n;eaHRB

,l(o~. ,n-p HH)K. 5IH KJll1Ma

B

IIpoq,. HH)K. AHTOH CyxaHeK, KaH,n. TeXH. HaYK
JleT reO;n;eaHqeCKHXOCHOBB qexocJloBaKHH
116
IIpoq,.

,l(-p HH)K. KapeJI CBo6o;n;a H KOJIJIeKTHB

50

H.: Evidence nemovitostí
v Československu

v sohě písemnou část evidence vlastnických
vztahfi,
která byla vedena v pozemkové knize, i část technickou, zobrazení nemovitostí. To bylo dříve v pozemkovém katastru.

Dovršení socializace našeho národního hospodářství
a stabilizace právních vztJahl1 vyžádaly si d,alší změnu
v jednotné evidenci 'pfidy. Ukázala se potřeba evidovat
vedle užívacích vztahl1 i právní vztahy k nemovitostem.
Dosavadní 'pozemková kniha nebyla v souladu se skutečnost[. Občané podle ustanovení občanského zákoníku
Z r. 1950 nemusil1 své nemovitosti
mpisovat do pozemkové knihy a socialistické organizace tuto svou povInnost také neplnily. Bylo nutné vzniklou situaci řešit.
Vláda CSSR uložila ve svém usnesení ze 4. ledna 1961
Ústřední správě geodézie ak,artografie,
aby V dohodě
s ostatními resorty vypracovala návrh zásad nové právní úpravy 'evidénce vlastnických vztahu k nemovitostem.
To 'byl počátek prací na osnově zákona o evidenci nemovitostí.
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