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TeXHOJIOrHH li cnoc06a H3'bJlBneHIlJl CneUHaJIbHO-TeMaTU-

'IecKoro COJIeplKaHHlI.
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Význam a odkaz
Slovenského národného povstania

Už po tridsiaty raz sa pri výročí Slovenského ná-
rodného povstania (SNP) vraciame v spomien-
kach k tejto historickej udalo sti slovenského ná-
roda, aby sme si znovu a stále pripomínali vefkosť
a životnost ideálov, v mene ktorých išiel sloven-
sk9 rud za aktívnej pomoci Sovietskeho zvlizu do
Povstania a za ktoré bojoval, ako aj dosah jeho
revolučného odkazu pre našu súčasnosť a budú-
cnost.

Slovenské národné povstanie vstúpilo pred trid-
siatimi rokmi do dejín ako začiatok českosloven-
skej nár-odnej ademokratickej revolúcie. Slovenský
lud, inšpirovaný ,a vedený komunistickou stranou,
povzbudený historic'kými vítazstvami Sovietskej ar-
mády, ktorá sa blížila k hraniciam Českosloven-
ska, spolu s príslušníkmi viace,rých ďalších náro-
dav pozdvihol zbraň a povstal do ozbl'ojreného bo-
ja proti fašistickému nepriatefovi.

Slovenské národné povstanie malo celý rad
zhodných rysov s ostatnými ozbrojenými akcia-
ml proti fašismu v iných štátoch. Malo však
I svoje špecifikum: nebolo totiž od samého začiat-
ku vedené snahou po obnove toho zriadenia, aké
bolo za buržoáznej ČSR. V Povstaní nešlo o vybu-
dovanle akéhokolvek Československa, ale o vy-
budovanie štátu na nových národných a sociál-
nych základoch, s novou zahraničnou politikou,
orientovanou na Sovietsky zvliz.

Slovenské národné povstanie celým svojím obsa-
hom i priebehom potvrdilo základnú ideu marxis-
ticko-leninského učenia o triednom boji ako hyb-
nej sne vývoj a spoločnosti i jednoty boj a za de-
mokraciu a socializmus, za hegemóniu robotníc-
kej triedy. V SNP, ktoré bolo vyvrcholením proti-
fašistického odboja na Slovensku, dokumentovala
robotnícka trieda a jej predvoj - KSS svoju ideovú
vyspelost, organizačnú jednotu a politické uve-
domenle.

Komunisti boli iniciátormi, organizátormi a
hlavnými strojcami Povstania. V ich postupe, hrdin-
ských činoch i politike počas Povstania sa spájalo
horúce vlastenectvo s proletárskym internaciona-
lizmom.

Jednoznačná orientácia Slovenského národného
povstania na vytvorenie jednotného štátu Čechov
a Slovákov bola výrazom úsilia o Československý
štát na kvalitatívne vyššej úrovni. To preto, že ve-
dúcou silou Povstania bola komunistická strana,
ktorá sa dosledne riadila učenfm marxizmu-le-
ninizmu s princfpami proletárskeho internaciona-
lizmu a ktorá vyjadrovala najvlasthejšie záujmy
pracujúceho fudu obidvoch našich národov.

V Slovenskom národnom povstaní sa z iniciatívy
komunistickej strany presadilo nové chápanie
vztahov medzi našimi národ mi. Pokrokové sily
slovenského národa sa prihlásili k myšlienke ob-
novy Československa, k myšlienke rovnoprávneho
spolužitia s českým národom a ostatnými národ-
nostaml. Povstanie tak demonštrovalo' túžbu slo-
venského národa žiť v spoločnom štáte s českým
národom, presvedčenie, že v spoločnom štáte ná-

jdu oba naše národy najlepšie podmienky pre svoj
národný rozvoj i všestranný spoločenský pokrok.

Aj v prípravách a počas Povstania strana vychád-
zala z leninského učenia a sledovala revolučný
cief: zorganizovat a uskutočniť masové vystúpenie
proti fašizmu, vytvorit nové, sociálne spravodli-
vé, fudové a skutočne demokratické Českosloven-
sko. Real1zácia tohto vefkého diela je nerozlučne
splitá so vznikom V. ilegálneho ústredného vede-
nia KSS, ktoré tvorili súdruhovia Karol Smidke,
Gustáv Husák a Laco Novomeský. S jeho činnosťou
je spojený zásadný obrat v dejinách nášho národ-
nooslobodzovacieho zápasu. Toto vedenie tvorivo
rozpracovalo politickú líniu medzlnárodného ko-
munistického hnutia a moskovského vedenia
KSČ na čele s Kl. Gottwaldom. Bolo to V. ne-
gálne ústredné vedenie KSS, ktoré riadiac sa 118-
ninskými princípami boja za demokraciu a socializ-
mus, našlo správne východiská a určilo správnu
cestu sírane i národnooslobodzovaciemu hnutiu.

Východiskom celej politiky nového vedenia
strany sa stala smernica Exekutívy Komunistickej
internacionály z 5. 1. 1943, ktorá stavala. pred komu-
nistov ,základnú úlohu: ,,'" r o z v í jat o z b r o-
jen Ý boj pro t i o k u pan tom s o r i 18 n-
tác i o u n a o z b roj 18 n é p o v s t a n i 18 ". Ten-
to boj sa mohol úspešne viesť iba v širokej jednote
všetkých národných a antifašistických síl. Vytvá-
ranie celonárodnej ideovej a organizačnej jednoty
odbojovýCh síl sa preto stalo jedným zo základ-
ných aspektov ďalšej politiky strany. Výrazom
zjednotenia demokratických a antifašistických
síl na Slovensku bolo utvorenie centrálneho po-
litického orgánu protifašistického hnutia - Slo-
venskej národnej rady a prijatie jej programovej
platformy známej ako Vianočná dOhoda z roku
1943.

Dominantné programové body spomínanej Via-
nočnej dohody - základného dokumentu celoná-
rodného odboj a na Slovensku - vychádzali z tých-
to predpokladov:

- aby národ slovenský a český utvárali ďalšie
svoje osudy v Československej republike, spoloč-
nom to štáte Čechov a Slovákov a na podklade
princípu rovný s rovným,

- aby sa rozvíjala úzka spolupráca so Soviet-
skym zvlizom, ako záštity nášho slobodného živo-
ta a všestranného rozmachu,

- aby vnútorné usporiadanie budúcej ČSR bolo
demokratické, s prenesením a prehfbením i na
pole hospodárske a sociálne.

Od januára 1944 mohlo vedenie KSS a SNR už
intenzívnejšie pracovať na prípravách ozbrojené-
ho povstania. Začali vznikať ilegálne revolučné
národné výbory a partizánske skupiny. Medziná-
rodná vojenskopolitická situácia bola vtedy vefmi
priaznivá: Sovietska armáda už v apríli 1944 stála
asi 40 km od slovenských hraníc. Víťazný postup
sovietskych vojsk a perspektíva rýchleho oslobo-
denla revolucionalizovali masy slovenského rudu.

Dňa 29. augusta 1944 prekročili hitlerovské oku-
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pačné vojská západoslovenské hranice. Došlo
k prvým ozbrojeným zrážkam partizánov a vlaste-
neckých vojsk s fašistickými votrelcami. Vypuklo
Slovenské národné povstanie! .

Hrdinský boj slovenského národa našiel živý
ohlas tiež v českých krajinách. Po vypuknutí Po-
vstania prekročilo mnoho Čechov moravsko-slo-
venské hranice a vydalo sa na povstalecké územie,
aby tak najúčinnejšie pomohlo slovenskému Iudu
v jeho ťažkých chvíIach. Takmer dvetisíc Čechov
bojovalo v radoch slovenských partizánov. Tak sa
v SNP upevňovalo a spoločne s preliatou krvou spe-
čatilo bratrstvo, bojová družba a pevné priatefstvo
Čechov a Slovákovo .

NeoceniteIná bola však predovšetkým materiál-
na, politická a morálna podpora a pomoc Soviet-
skeho zvlizu a jeho 3000 partizánskych bojovní-
kov a velitefov. Významným aktom priamej pomo-
ci bol a i karpatsko-duklianska operácia. Na Dukle,
ako povedal Kl. Gottwald, zrodilo sa heslo, ktoré
natrvalo vošlo do vedomia nášho fudu: s o S 0-
vietskym zvlizom na večné časy.

Všestranná pomoc Sovietskeho ZV8.ZUpovstaniu
patrí nepochybne k najkrajším prejavom interna-
cionalizmu. Krv desaťtisícov padlých sovietskych
a československých vojakov navždy spečatila druž-
bu našich národov so Sovietskym zvlizom. Obe-
tEtvá, nezištná pomoc sovietskeho rudu Povstaniu,
ako aj osloboditeIská funkcia Sovietskej armády
pri oslobodzovaní našej republiky v ďalších mesia-
coch druhej svetovej vojny sa stali základným fun-
damentom, z ktorého vyrástlo povedomie širokých
vrstiev nášho rudu, že orientácia na Sovietsky
zvliz je našou jedine správnou národnou a štátnou
politikou.

Internacionálny charakter SNP podčiarkla i tá
skutočnosI, že sa na ňom zúčastnili príslušníci
27 národov a národností. Tito všetci vytvorili ná'
rodnostne pestrý obraz protifašistických boj ov-
níkov Povstania; medzi nimi neboli priehrady na-
cionálnej odlišnosti, ale zvlizky bojového priatef-
stva, zakaleného medzinárodnou solidaritou na ži-
vot a na smrt

Neoddelitefnou súčasťou národnooslobodzovacie-
ho boja proti fašizmu sa súčasne stal i boj proti
triednej nadvláde a za sociálnu spravodlivost Ten-
to aspekt zdorazňoval i prvý dokument, ktorý
strana v Povstaní vydala, Vyhlásenie KSS: " ... Ná-
rodno-revolučné povstanie a politický prevrat, ktoré
sa uskutočnili v týchto dňoch na Slovensku, dávajú
všetky možnosti aj slovenskému Iudu, aby sa sko-
ro a definitívne zbavil každého utlačovania, aby
vedenie na Slovensku mal len slovenský fud."

Ked si dnes kladieme otázku, v čom bol a je de-
jinný význam SNP, zhrňujúco mažeme povedat, že
tak svojimi politickými cieImi, ale predovšetkým
prebojovanými a zakotvenými výsledkami otvára-
10 novú kapitolu života našich národov:

- na oslobodenom území bolo vyhlásené obno-
venie Československej republiky, ako spoločného
štátu dvoch rovnoprávnych národov, Čechov a Slo-
vákov,

- začali sa klásť základy rudovodemokratické-
ho zriadenia,

- vedúcou silou a hlavným organizátorom Po-
vstania bola komunistická strana,

- v SNP sa v spoločných bojoch navždy spe-
čatila československo-sovietska družba.

Tridsiate výročie SNP je príležitosťou k hlbšie-
mu skúmaniu ako sme v uplynulých troch desať-
ročiach napIňali a rozvíjali jeho odkaz, jeho zá-
kladný zmysel.

Roky výstavby socializmu boli novým historic-
kým obdobím v živote oboch našich národ ov.
Bojové hrdinstvá boli vystriedané hrdinstvami prá-
ce a budovania. Dokazujú, že vefké obete neboli
márne, že sa naplnili ciele, za ktoré náš fud v Po-
vstaní bojoval. Pod vedením strany bol tiež v obdo-
bí výstavby socializmu úspešne dovršený proces
hfadania štátoprávneho riešenia vzťahu obidvoch
našich národov, ktorý sa začal v slávných dňoch
Povstania.

Realizujúc líniu strany po oslobodení sa posta-
vilo na Slovensku viac ako 300 vličších a stred-
ných priemyslových závod ov, v ktorých našlo uplat-
nenie viac ako 400 tisíc pracovníkovo Produkcia
priemyslu vzrástla v porovnaní s rokom 1937 viac
ako 30-násobne a jej podiel na priemyslovej vý-
robe ČSSR činil v roku 1972 už 24,9 %. V poInohos-
podárskej výrobe činil podiel Slovenska v roku
1937 sotva 23 %, v roku 1972 už 32,1 %. Podiel pri
tvorbe národného dachodku sa zvýšil z 12 % na
26,8 %.

Významnou súčasťou riešenia slovenskej otázky
v rokoch budovania socializmu sa stala dosledná
realizácia samourčovacieho práva národov v sú-
žití Čechov a Slovákov, uskutočnená cestou jeho
federalizácie, čím sa súčasne vytvoril priestor na
uplatnenie tvorivých síl oboch našich národ ov
a ďalších národností pri výstavbe republiky. Toto
ús1lie v súčasnosti smerujúce k plneniu úloh vytý-
čených XIV. zjazdom KSČ, najp'resvedčivejšie vy_·
jadruje ve,rnosť odkazu SNP. Je naplnením a roz-
vinutím tohto r'8volučného odkazu.

Pri 30. výročí SNP mažeme radostne bilancovať
Výsledky, ktoré náš pracujúci rud dosiahol v plne-
ní záverov XIV. zjazdu KSČ. Všestranný ekonomic-
ký a ku1túrny rozvoj Slovenska v socialistickom
Československu nás napfňa sebavedomím, že de-
dičstvo Povstania sa hlboko zakorenilo vo vedomí
nášho rudu. Je bohatým zdrojom poučeni a nielen
pre súčasnú ale i pre budúce generácie. SNP, ktoré
predstavuje začiatok našej národnej a demokratic-
kej revolúcie oslavujeme pre to nielen ako vý-
znamný historický fakt, ale aj ako vefký zdroj
poučení a inšpirácie pre ďalší húževnatý zápas
o rozvoj našej socialistickej spoločnosti. Preto ži-
vý odkaz SNP spočíva aj v tom, aby oba naše národy
boli jednotné, žili vo vzájomnej dovere a úcte, aby
spoločne postupovali v úsilí o ďalší rozkvet našej
socialistickej vlasti.

SNP vošlo do dejín našich národ ov ako nástup
k uskutočňovaniu politických, hospodárskych, so-
ciálnych a ku1túrnych premien, ktoré vyústili v so-
cialistickú pr'8stavbu spoločnosti. Program, ciele,
princí'py a hodnoty, pre ktoré vzniklo Povstanie, si
udržali svoju mob1lizujúcu schopnosť pre masy až
do dnešných dní. Vstúpili pevne do vedomia pra-
cujúcich más a tvoria významný medzník na ceste
k dnešku. Neplatia preto iba minulosti, ale aj sú-
časnosti a budúcnosti.

TrvalÍ! platnosť revolučných ideí SNP zdoraznll
pri príležitosti osláv 25. výročia aj generálny ta-
jomník KSČ s. H u s á k, jeden z vedúcich činite-
fov SNP: "Uplynulé roky prever1li myšlienky, kto-
ré boli vytýčené v Povstaní a na iných úsekoch od-
boja a celého svetového zápasu. Keď sa dnes nad
nimi zamyslíme, možeme povedať, že tieto vefké
idey národnej a štátnej slobody, sociálnej spravodli-
vosti, medzinárodného bratstva socialistických
štátov sú živé, správne a potrebné dnes rovnakp
ako pred rokmi."
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Dvadsať úspešných rokov
slovenskej geodézie a kartografie

V období 20 rokov jestvovania samostatného re-
zortu v rámci československej geodézie a kartogra-
fie dosiahla aj slovenská geodézia a kartografia
pozoruhodné výsledky pri uspokojovaní potrieb
spoločnosti aj jednotlivcov na geodetické práce
a na ich výsledky: mapy. Dynamický rozvoj nášho
socialistického hospodárstva, kultúrneho života,
miest a dedín a zabezpečovanie obranyschopnosti
našej vlasti si vyžadovali nutnosť zvýšenia výrob-
ných kapacít v odbore geodézie a kartografie. Ná-
eočné úlohy vyplývajúce z rozsiahlej investičnej
výstavby, zo zmien v politike hospodárenia s pOd-
nym fondom, potreby obnovy vojnou zničených obcí
a iné naliehavé úlohy nebolo možné zabezpečovať
v podmienkach, kedy prepotrebné odborné sily geo-
detov a kartografov boli roztrieštené v roznych
rezortoch. V období budovania základ ov socializ-
mu v našej vlasti stalo sa neúnosným, aby roz-
trieštenosť zememeračskej služby bola príčinou
pomalej, neefektívnej, mnohokrát duplicitnej čin-
nosti v plnení významných a finančne nákladných
geodetických prác. Preto dlhoročná snaha našich
pokrokových geodetov a kartografov o zjednotenie
zememeračskej služby do samostatného rezortu
našla pochopenie politických a vládnych orgánov,
ktoré rozhodli o zriadenl ústredného orgánu pre
geodéziu a kartografiu. Takto sa po vydaní vlád-
neho nariadenia č. 1/1954 Zb. Ústredná správa
geodézie a kartografie a jej oblastný orgán Správa
geodézie a kartografie na Slovensku stali zodpo-
vednými za včasné plnenie geodetických a karto-
grafických prác, za včasné dodávanie skutočnosti
najlepšie zodpovedajúcich máp a plánov, ktoré sú
podkladom všetkých technických podnikanl, územ-
ného plánovania, projektov technických diel a sta-
vieb každého druhu.
Plného uznania významnej činnosti rezortu geo-

dézie a kartografie, výsledky ktorej využívajú
mnohé odvetvia národného hospodárstva, sa do-
stalo aj po vzniku československej federácie, keď
na základe článku 37 ústavného zákona o česko-
slovenskej federácii prijalo Federálne zhromažde-
nie zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
Pri tvorbe štátnych orgánov po prijatí ústavného
zákona o československej federácii bol zákonom
ČNR č. 2/1969 Zb. zriadený Český úřad geodetický
a kartografický a zákonom SNR č. 207/1968 Zb.
v znenl zákona SNR č. 39/1973 Zb. Slovenský úrad
geodézie a kartografie. Vedúci týchto ústredných
orgánov za výkon svojej funkcie zodpovedajú pria-
mo národným vládam.
Takto sa Slovenský úrad geodézie a kartografie

stal plne zodpovedným za ďalší rozvoj geodézie
a kartografie v Slovenskej socialistickej republike.
Tieto náročné úlohy rieši v súdružskej spolupráci
s Českým úřadom geodetickým a kartografickým
a to najma pokiaf ide o zásadné otázky v odbore
geodézie a kartografie na území oboch republík,
napr. otázky prognózy a koncepcie rozvoj a geodé-
zie a kartografie, hlavné smery výskumu a rozvoj a
vedeckovýskumnej základne, medzinárodný styk
a plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných
doMd a pod.

Ing. Daniel Lenko,
námestnik predsedu Slovenského úradu geodézie

a kartografie

Rezort geodézie a kartografie v kontexte celého
národného hospodárstva zabezpečuje predovšetkým
plnenie úloh, ktoré preň vyplývajú zo zákon ov
a iných normatívnych opatrení, ako aj z uznesení
straníckych a vládnych orgánov, nateraz predo-
všetkým z uznesení XIV. zjazdu KSČ a uznesenia
vlády SSR č. 134/1971 o dobudovaní a obnove máp
vefkých mierok v SSR, ktorá práca je nateraz
v rezorte SÚGK z á k 1a dno u a dl hod o b o u
úloh o u. Úlohy dlhodobého charakteru sú roz-
pracované v príslušných materiáloch, ktoré sú vo-
didlom pre všetky organizácie rezortu pri plnení
hospodárskych úloh.
Realizovanie uznesení XIV. zjazdu KSČ rozpra-

covaných na podmienky rezortu Slovenského úra-
du geodézie a kartografie znamená dosiahnutie
ďalších významných úspechov vo všetkých čin-
nostiach odboru geodézie a kartografie v Sloven-
skej socialistickej republike na takú kvalitatívnu
úroveň, aby mapy boli použitefné nielen pre účely
evidencie nehnutefností, ale aj pre náročné tech-
nické podnikanie každého druhu. Splnenie tejto
úlohy si vyžiada značné finančné náklady za štát-
neho rozpočtu, rast odborných pracovníkov, použi-
tie nových progresívnych techník a technológií, ši-
roké uplatnenie automatizácie v konštrukčných prá-
cach a postupne i pri prácach v teréne, plné vy-
užívanie racionalizačných opatrení a iniciatívy pra-
cujúcich. Veď v čase vydania zákona č. 22/1964 Zb.
o evidencii nehnutefností územie Slovenska bolo
pokryté vyhovujúcimi mapami vefkých mierok iba
na 66,3% územia. V dosledku roznych historických
podmienok a vývoj a sa mapový fond vefkých mie-
rok na Slovensku tvoril pomerne pomalým tem-
pom, takže takmer 40ročný rozdiel v tem pe aj
v kval1te vyhotovovania týchto máp medzi teraj-
ším územím ČSR a SSR, ktorý v podstate začal ešte
v XIX. storočí v počiatkoch katastrálneho mapova-
nia a je jednoznačne v prospech ČSR, sa v SSR do-
teraz nepodarilo odstrániť ani podstatne znížiť.
Aj vojnové roky mali nepriaznivý vplyv na stav

máp na Slovensku, keďže v rokoch 1944 a 1945 boH
v dosledku priamych vojenských akcií na Sloven-
sku zničené meračské a písomné operáty v 376 ka-
tastrálnych územiach o rozlohe 520 000 ha a vyho-
vujúce mapové diela pozemkového katastra zostali
len na 1582 kat. územiach o rozlohe 2 311 000 ha,
čo tvorilo 47 % územia Slovenska. V roku 1951
ešte takmer 40 % územia Slovenska nemalo vyho-
vujúce katastrálne mapy. Nedosiahlo sa teda ani
zďaleka splnenie vládneho nariadenia č. 44/1930
Zb., ktoré určilo termín dokončenia operátov po-
zemkového katastra do konca r. 1950. Podfa také-
ho tempa obnovovania pozemkového katastra, aké
bolo v období buržoáznej republiky, bol by býval
katastrálny operát obnovený len za 110 rokov. Len
za socialistického spoločenského poriadku sú vy-
tvorené také politické, hospodárske, organizačné
a ostatné podmienky, že je reálny predpoklad, aby
fond máp vefkých mierok SSR bol dobudovaný
a obnovený do roku 1985, ako to ukladá uznesenie
vlády SSR. Garantom tohoto je vyspelý kolektfv
pracovníkov rezortu Slovenského úradu geodézie
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a kartografie, ktorý pri využití všetkých možností
novej techniky znásobenej umom a pracovnou
iniciatívou, závazkami súťažiacich a úsilím brigád
socialistickej práce prikračuje zodpovedne k plne-
niu tejto základnej úlohy rezortu. K splneniu úlohy
prispeje aj v programe predpokladané dosledné
zavádzanie automatizácie do výrobného procesu.
Už teraz je vybudovaná komplexná automatická
linka technicko-hospodárskeho mapovania so sa-
močinným počítačom ODRAa automatickým koordi-
nátografom CORAGRAPH, ktorá umožňuje vyhoto-
venie číselných máp. výpočtové stredisko n. p.
Geodetického ústavu v Bratislave sa naďalej bu-
duje a rozširujú sa jeho výrobné kapacity. Taktiež
sa dobudovávajú (kádrove a automatizačnou tech-
nikou] národné podniky Geodézie v jednotlivých
krajoch.

Zavádzanie novej techniky v mapovacích prá-
cach sa orientuje aj na racionalizáciu geodetic-
kých prác v teréne a to používaním elektrooptic-
kých diarkomerov typu EOK 2000 a elektronic-
kých počítačov. Široko zavedená automatizácia
a lepšie využívanie leteckej fotogrametrie - to sú
hlavné cesty plnenia rozsiahlych úloh vyplývajú-
cich z vládneho uznesenia o dobudovaní a obnove
mapového fondu v SSR.

Predpoklady pre splnenie základnej úlohy re-
zortu, t. j. dobudovanie a obnova mapového fondu
sú v podstate vytvorené vybudovaním g e ode -
ti c k Ý c h z á k I a d o v. V priebehu prvej a dru-
hej paťročnice bola na Slovensku dobudovaná tri-
gonometrická sieť do V. rádu o priemernej dÍžke
2-3 km na celom území (v r. 1957]. V rokoch
1961-1964 sa vykonala celková údržba sietí, vy-
budovali sa zariadenia na trigonometrických bo-
doch a od r. 1966 je trigonometrická sieť v perio-
dických cykloch udržovaná v aktuálnom a poho-
tovom stave. Do roku 1959 bola postupne vybudo-
vaná československá nivelačná sieť 1., II. a III.
rádu. Od roku 1968 pracovníci rezortu sa postupne
zapojili aj do gravimetrických prác. SÚ teda vy-
tvorené aj na Slovensku všetky predpoklady, aby
pracovníci rezortu zodpovedne plnili tiež úlohy
vyplývajúce z medzinárodných dohod geodetic-
kých služieb v rámci socialistických štátov, či už
ide o spojenie trigonometrických sietí, o budova-
nie a zameranie siete opakovaných nivelácií, slú-
žiacich na sledovanie dlhodobých zvislých pohy-
bov zemskej kory alebo na spojenie gravimetric-
kých sietí európskych štátov RVHP. Tieto úlohy
naši odborníci aj úspešne plnia.

V podmienkach samostatného rezortu geodézie
a kartografie sa organizácie rezortu na Slovensku
úspešne zapojili tiež do topografického
map o van i a pri tvorbe novej topografickej
mapy mierky 1: 25000 a v rokoch 1952 až 1957
zmapovali 10 816 km2 územia Slovenska. V roku
1955 vláda uložila rezortu geodézie a kartografie
vybudovať celoštátne topografické mapové dielo
1 : 10000 a v oblastiach hospodársky zvlášť dOle-
žitých v mierke 1 : 5000 v systéme S-42. Gasť úlo-
hy, pripadajúca na slovenské organizácie, bola
splnená v roku 1971.

Požiadavky projekčnej činnosti a investtcnej vý-
stavby už v roku 1950 vyvolali potrebu spracovať
celo š tát n e map o v é d i e I o vhodnej mier-
ky. Týmto požiadavkám najviac vyhovovala Štátna
mapa odvodená v mierke 1: 5000 (ŠMO-5]. Toto
mapové dielo pozostáva z 10 110 mapových listov
(územie SSR] a vzniklo v rokoch 1952 až 1956.
I napriek tomu, že prvé vydanie ŠMO-5 má určité

technické nedostatky, predsa sa dosiaI v značnej
miere a k relatívnej spokojnosti užívatelov využíva.
Postupným dobudovaním a obnovou mapového
fondu máp verkých mierok nahradí sa ŠMO-5
technicko-hospodárskou mapou v mierke 1: 5000.

Po vydaní vládneho uznesenia o používani sú-
radnicových systémov a geodetických a kartogra-
fických materiálov na území ČSSR, prikročilo sa
roku 1970 k tvorbe, vydávaniu a rozširovaniu s ú-
boru máp pre národné hospodárstvo,
určených na vnútornú potrebu orgánov a organi-
zácií v systéme S-JTSK. Z tohoto súboru doteraz
boli vydané administratívne mapy, pripadne mapy
správneho rozdelenia v roznych mierkach a to ako
pre celé územie ČSSR, tak pre územie SSR, resp.
podra kraj ov ale)Jo podla okresov. Podla dlhodo-
bého plánu sa postupne spracovali a spracovávajú
a vydávajú tiež základné mapy 1: 50000, 1 : 25 000,
resp. základná mapa 1: 10 000, z ktorej doteraz
bolo vydané 212 mapových listov.

Po oslobodení našej vlasti bola činnosť zeme-
meračskej služby úzko spatá s novou pornohos-
podárskou politikou. Boli to najprv práce súvisiace
s osídlovaním a pozemkovou reformou. Po IX. zjaz-
de KSČ, ktorý vytýčil ako hlavnú úlohu v porno-
hospodárstve prebudovať individuálnu polnohos-
podársku malovýrobu na socialistickú verkovýro-
bu vytvorením JRD, stali sa práce na hospodársko-
-technických úpravách pozemkov pre štátnu zeme
meračskú službu prvoradou politickou úlohou. So-
cialistický sposob verkovýroby, jeho plánovanie
a riadenie vyžadovali, aby bol a založená riadna
evidencia pody obrábanej jednotlivými polnohos-
podárskymi závodmi. Preto na základe uznesenia
strany a vlády bolo potrebné založiť novú eviden-
ciu pozemkov. Po tzv. š tít k o v e j a k c i i (1952],
bola úloha zavedenia poriadku do evidencie po-
zemkov konkretizovaná uznesením vlády zo dňa
31. 8. 1954 a Smernicami X. zjazdu KSČ. V danom
termíne do konca r. 1958 bol a založená j e d-
not n á e v i den c i a pod y, na podkladoch
údaj ov býv. pozemkového katastra a po podrobnom
vyšetrení. a zamerani skutočného stavu bol založe-
ný operát pre každú obec na Slovensku s tým pred-
pokladom, že bude na základe miestneho vyšetro-
vania a merania udržiavaný .v stálom súlade so
skutočnosťou. Táto úloha sa vykonala za obťaž-
ných technických podmienok, keďže značná časť
obcí nemala vhodné mapové podklady a písomný
operát. Nepriaznivým faktorom bola tiež značná
rozdrobenosť podneho fondu (Slovensko mala až
12 500 000 parcel] a zložité užívacie a vlastnícke
vzťahy. Tak 395 katastrálnych území o výmere
4801 km2 nemalo mapy potrebné na založenie evi-
dencie pody, preto sa z týchto územi vyhotovili
fotogrametrickou metódou náhradné mapy v mier-
ke 1 : 5000 a 1 : 2880, ktoré majú nižšiu technickú
hodnotu.

Vyvrcholením vo vývoji evidencie pody bolo vy-
danie zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutel-
ností. Zákon uložil orgánom geodézie povinnosť
viesť evidenciu nehnutelností v súlade so skutoč-
ným stavom. Aj keď zápisy podla tohoto zákona
nemajú konštitutívny (právotvorný] charakter, ale
ich účinok je len evidenčný, údaje e v i den c i e
ne hnu t e r n o stí sú závazné pre plánovanie,
štatistiku a slúžia pohotove celému národnému
hospodárstvu, ktoré ich tiež plne využíva. Eviden-
cia nehnutelností, vedená okresnými zložkami re-
zortu napr. signalizuje každoročne stav hospodáre-
nia s podnym fondom, ktorý sa, žial, sústavne zni-
žuje. Celkový úbytok pornohospodárskej p6dy na
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Slovensku napr. od r. 1958 do konca roku 1973 je
169773 ha, čo činí z celého územia SSR 3,47 %. Aj
ked rezort geodézie a kartografie nezodpovedá za
hospodárenie s podnym fondom, jednako ním vede-
ná evidencia je významným prvkom pri zabezpečo-
vaní ochrany hospodárenia s podou. Naši technici
a inžinieri pri styku s občanmi a členmi JRD,
s roznymi inštitúciami a investormi, neustále upo-
zorňujú na nežiadúci stav v znišovaní fondu pol-
nohospodárskej pody. Je žiadúce, aby tieto hlasy
našli patričnú odozvu aj u tých orgánov, ktoré
o pOde rozhodujú.
Nové metódy práce, nová technika, mechanízá-

cia a automatizácia zasiahla i do evidencie nehnu-
tefností. Podstatným prínosom vedenia evidencie
nehnutefností bolo zavedenie mechanického dier-
noštítkového spracovania operátov evidencie ne-
hnutefností. Od roku 1972 pristúpilo sa k prevodu
a obnove písomných operátov EN automatizovane
na počítačoch, čím sa vytvára základ budúceho re-
gistra evidencie nehnutefností, doležitej to súčasti
budovaného informačného systému geodézie a kar-
tografie.

~Organizáci~. rezortu sa podielali tiež na plnení
roznych dalSlch velmi dOležitých národohospo-
dárskych úloh. SÚ to napr. práce pre zúrodňovanie
pofnohospodárskej pody, pre projektovanie vel-
kých vodných diel (Liptovská Mara, Gabčíkovo-
-~agymaross) pre projektovanie a výstavbu inži-
m~rskych stavieb, územné plánovanie a výstavbu
mlest a obcí a pre ochranu životného prostredia.
V súčasnosti sa spracováva technická mapa

mesta Bratislavy. Doteraz bol o spracovaných a vy-
daných 55 mapových listov v mierke 1: 500 čím
príslušné technické orgány mesta získajú kv~litný
mapový podklad na založenie súbornej evidencie
~účasn~ho stavu územia, správnych aktov orgánov
uzemneho plánovania a stavebného poriadku ako
aj investičných zámerov a štúdií. '

O.rganizácie .rezortu zabezpečujú rozne vytyčo-
vacle práce prl stavbe komunikácií, diafníc a mos-
tov, napr. pri výstavbe mostov cez Dunaj v Brati-
slave, dalej pri stavbe plynovodu (tranzitný plyno-
vod) a ropovodu (ropovod Družba), pri deformač-
nýc~ meraniac.h roz.nych. objektov a unikátnych
stavle.b geodetIckýmI metodami (vefké vodné die-
la, atomoyá elektráreň, sledovanie priehybu stropu
Slovenskeho národného divadla) a mnohé ďalšie
práce spadajúce pod pojem š pec i á lne g e 0-
detické práce.

Doležitú politickú úlohu plnia tiež pracoviská
rezortu v okresoch, najma vyhotovovaním geomet-
ric~ých plánov pre obyvatelstvo a pre organizácie.
Rocne spracovaných 16000 objednávok však ne-
~tačí USP~kOjif ~eustále rastúce požiadavky. Nie
Je uspokOjivá am lehota vybavovania objednávok.
V t.omto smere majú organizácie rezortu urobiť
take opatrenia, aby do konca tejto paťročnice sa
dosiahla. maximálna lehota spracovania geometric-
kých planov pre bytovú výstavbu najdlhšie 4 me-
siace vo všetkých okresoch Slovenska.
V období uplynulých 20 rokov dosiahla význam-

ně úspechy aj s loven s k á k a r t o g r a f i c k á
t vor ba. Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
po o.rganizačnom dobudovaní, zavedení novej
techmky a po získaní vysokej odbornosti pracov-
níkov je dnes už schopná spracovávaf a vydávať aj
náročné kartografické diela. Koncepcia kartogra-
Hekej tvorby sa formuje v dlhodbbom pláne edič-
nej činnosti, ktorý sa spresňuje na základe aktuál-

nych požiadaviek tlmočených zástupcami roznych
rezortov v Edičnej kartografickej rade a na zá-
klade poznat kov trhu.
Len na ilustráciu sa uvádza, že prvým atlaso-

vým dielom tohoto podniku bol dvojzvazkový Malý
atlas sveta v slovenskej mutácH vydaný v roku 1959
v náklade 10 500 výtlačkov.
Rast podniku sa dá posúdiť aj z porovnania

o spotrebe mapového papiera: v roku 1957 sa po-
tlačilo 45 ton papiera, ale v roku 1968 až 280 ton
papiera. V súčasnosti Slovenská kartografia kon-
centruje svoje kapacity na spracovanie Atlasu
SSR, ktorý vydajú spoločne SÚGK a Slovenská
akadémia vied k 30. výročiu Februára. Bude to zá-
kladné dielo, ktoré komplexne znázorní kartogra-
fickými metódami súčasný stav a rozvoj hospodár-
stva, obyvatelstva, kultúry a životného prostredia
na území SSR. K 30. výročiu Slovenského národné-
ho povstania vydal podnik vzácnu publikáciu o SNP
na mapách ako aj reliéfnu mapu Slovenska s od-
bornou tematikou týkajúcou sa SNP.
Slovenská kartografia obohatila československú

kartografiu aj novými technológiami pri spracova-
ní kartografických diel, ako je tlač ofsetom na
plastické hmoty alebo sériová výroba plastických
máp velkého formátu.
Vo výrobe p I a s t i c k Ý c h - r e I i é f n y c h

má p od počiatkov manufaktúrnej výroby s níz-
kym stupňom mechanizácie pri vyhotovení najviac
2-3 exemplárov vyhotovených zo sádry, ručne
adjustovaných, začala v rokoch 1955-1956 sériová
výroba rel1éfnych máp termovákuovaným tvaro-
vaním na termoplastických fóliách v kruhovej vá-
kuovej skrini domácej výroby a končí modernou
prístrojovou vybavenosťou. Do roku 1974 bolo re-
liéfnou formou spracované a vydané spolu 60 titu-
lov v celkovom náklade takmer 282000 výliskov,
v čom sú zahrnuté aj tituly na export. Reliéfnou
formou spracovávané kartografické diela sú roz-
neho formátu, roznej mierky, pestrej tematiky
a slúžia pre školskú výuku, pre širokú spotrebi-
telskú verejnosť ale aj pre špeciálne účely.
Výsledky geodetických prác a kartografické vý-

robky sa široko využívajú takmer vo všetkých ob-
lastiach hospodárskeho života. Pri rezortnom ria-
dení ako aj pri odvetvovom usmerňovaní geodetic-
kých a kartografických prác využíva SÚGK s p 0-
Iu p r á c u s o s t a t n Ý m i rez o r tam i a jej
zásady stanovuje formou dvojstranných dohOd.
Doteraz sú také to dohody uzavreté najma s FMNO,
s Federálnym ministerstvom dopravy, s Minister-
stvom školstva SSR, s Ministerstvom kultúry SSR,
s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva
SSR, so Slovenským geologickým úradom, so Slo-
venským banským úradom, so Slovenskou geodetic-
ko-kartografickou spoločnosťou. Plnenie týchto do-
hOd je dvojstranne prospešně. Problémy, týkajúce
sa viacerých rezortov, sa riešia v poradných orgá-
noch ako sú Medzirezortná koordinačná komisia,
krajské koordinačné komisie, Terminologická ko-
misia SÚGK pre odbor geodézie a kartografie, Sloe
venská názvoslovná komisia a iné, v ktorých pra-
cujú významní odborníci roznych rezortov. Výsled-
ky činnosti týchto orgánov sa dostávajú na prísluš-
né odborné fóra, ale aj do povedomia širokej
verejnosti.
Osobitnú pozornosf si zasluhuje rast a výsledky

činnosti v e d e c k o - v Ý s k u mne j z á k Ia dne
rezortu SÚGK. V roku 1970 založený Výskumný
ústav geodézie a kartografie v Bratislave vyriešil
už rad závažných problémov a úloh v oblasti zá-
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kladného i aplikovaného výskumu. Riešil napríklad
problémy v oblasti výskumu recentných pohybov
zemskej kary a experimentálne práce, týkajúce sa
pr~nosti určenia polohy bodov geodetických sietí,
výskum presnosti elektronických diafkomerov,
projektovú dokumentáciu Atlasu SSR, otázky no-
vých technológií, otázky racionalizácie geodetíG:-
kých prác, úlohy informačného systému, otázky
prognózy a koncepcie vývoj a geodézie a karto~I:'a-
fie v SSR a iné úlohy, ktoré prispievajú k prehlbe-
niu vedeckých poznatkov v odbore geodézie a kar'-
tografie vabec, ale aj pre racionalizáciu a zefek-
tívnenie výrobných úloh rezortu. Výzkumný ústav
je miestom, kde nielen vyrastajú noví vedeckí pra-
covníci, ale aj miestom, kde prostredníctvom Od-
borového strediska vzdelávania pracujúcich sa roč-
ne doškolujú a vyškolujú stovky odborníkov re-
zortných i mimorezortných organizácií. Aj touto
cestou sa napíňa uznesenie straníckych orgánov
o účasti vedeckej a technickej inteligencie na
plnení úloh národného hospodárstva.
Výsledky činnosti výskumného ústavu je však

potrebné urýchlene uvádzať do výrobnej praxe,
tak ako to ukladá Rezolúcia Ústredného výboru
KSČ o posilnení úlohy vedeckotechnického rozvola
pri zvyšovaní efektívnosti_ národného hospodár.=-
stva, prijatá na zasadaní Ustr~dného výboru KSC
15. mája 1974. Aj v rezorte SUGK treba neustále
vytvárať potrebné podmienky na urýchlenie cyklu
veda - technika -výroba -použitie. V tomto smere je
žiadúca vi!.čšia iniciatíva najmi!. našich hospodár-
skych organizácií v prístupe pri plnenf realizač-
ných úloh.
Vplyv vedeckotechnického rozvoja v sústredenej

geodézii a kartografii je badatefný najmi!. v uplat-
ňovaní m ode r n e j tec hni k y a pro g r e -
s í v n y c h tec h n o Ió g i í v geodetickej a kar-
tografickej tvorbe. Sledovať práve tento vplyv je
potrebné, pretože prístroje sú popri !uďoch dru-
hým najdOležitejším faktorom pri plnení výrob-
ných úloh. Preto investičná politika v prístrojovej
oblasti sústavne rešpektovala vývoj a celosvetové
trendy rozvoj a geodetických a kartografických prí-
stroj ov a systematicky modernizovala prístrojové
vybavenie v oblasti geodetických a kartografických
prác.

V Ý voj P I' í s t I' o j o v é h o v Yb a ven i a od
roku 1954 postupoval vo všetkých smeroch geode-
tickej a kartografickej činnosti v súlade s orien-
táciou produkcie geodetických výkonov a karto-
grafických výrob kov. V etape nástupu topografic-
kého mapovania to bol rozvoj fotogrametrických
metód a rozširovanie fotogrametrického prístro-
jového parku (u univerzálnych fotogrametrických
vyhodnocovacích prístrojov je to 3-násobný rast
okrem registračných zariadení), ale i nástup mo-
torizácie pri prácach v teréne. Dopravný park v or-
ganizáciách rezortu narástol na viac než 120 moto-
rových vozidiel, čo je v priemere viac ako 3 vozidlá
na jeden okres. S technickohospodárskym mapo-
vaním sa rozšírili investície do optických diafko-
merov, takže rast teodolitov za ostatných 20 rokov
je viac ako 4-násobný, rast optických diafkomerov
je viac ako 20-násobný, rast nivelačných prístro-
jov takmer 10-násobný. V ostatných rokoch je to
rast elektronických dia!komerov. Plánovite sa prí-
slušnou modernou prístrojovou technikou vybavuje
aj výpočtové stredisko a automatizačné strediská
.v krajoch. Moderné strojové vybavenie je tiež v re-
produkcii, v kartografickej polygrafii a knihárni.
Súčasný stav prfstrojového vybavenia v organi-
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záciách rezortu SÚGK zvacsa splňuje požiadavky.
vyjadrené používanými technológiami. Orientácia
ďalších investícií sleduje zámer inovácie a moder-
nizácie hlavne v oblasti automatizácie, vo foto-
grametrii a pri terénnych prácach rozšírením po-
čtu elektronických diafkomerov.
V období jestvovania samostatného rezortu geo-

dézie a kartografie na Slovensku sa postupne vy-
tvárala potrebná ekonomická základňa nielen prí-
strojovým vybavením, ale aj vytváraním žiadúcich
pracovných priestorov. Veď za 20-ročné obdobie
bolů na o b n o v u a r o z š í r e n ú r e p I' o d u k-
c i u z á k I a d n Ý c h pro str i e d k o v vynalo-
žené viac ako 126 mil. Kčs, z toho na stroje a za-
riadenia 67 mil. a na stavby 59 mil. Kčs. Súbežne
s realizovanou investičnou výstavbou zvyšovala sa
i vybavenosť rezortu základnými prostriedkami.
Kým v roku 1954 bola hodnota základných pro-
striedkov rezortu 13 mil. Kčs, ku koncu roka 1973
dosiahla ich hodnota 118,8 mil. Kčs. Aj keď hod-
nota strojového vybavenia na jedného pracovníka
za 20-ročné obdobie narástla o viac ako 230 %, ne-
zodpovedá to ešte požiadavkám súčasného stupňa
technického rozvoj a pre značnú fyzickú i morálnu
opotrebovanosť.
K podstatnému zlepšeniu došlo aj pokia! ide

o p I' a c o v n é p r i e s t o I' y. Pracovníci rezortu
v mnohých okresných mestách pracovali v ne-
vhodných pracovných priestoroch. Prezieravou in-
vestičnou politikou sa do konca r. 1974 získalo 16
vlastných samostatných stavieb pre organizácie
rezortu a 6 pracovísk v rámci tzv. združenej vý-
stavby, k čomu pristúpi ďalších 5 do konca tejto
piHročnice. V nasledujúcej pi!.ťročnici sa vybuduje
zostávajúcich 8 stavebných akcií, čím sa završi
lnvestičná výstavba v rezorte na viac než uspoko-
jivý stav.
Po prechodnom oslabení účinného uplatňovania

ekonomických pák v rezorte v krízovom období
rokov 1968 a 1969, vefmi rýchlo sa konsolidovali
pomery aj v hospodárskej sfére rezortu. Zvýšila sa
vážnosť a daležitosť plánovania, realizovaním úloh
vyplývajúcich z programu praktických opatrení,
ako vzišli na základe uznesenia pléna ÚV KSČ
z februára 1972, neustále sa zvyšuje efektivnosť
hospodárenia organizácH rezortu. Dasledne uplat-
ňovaná racionalizácia riadenia, racionalizácia práce
a racionalizácia výroby umožňuje hladký priebeh
pri upevňovaní novej organizačnej štruktúry v re-
zorte, pri lepšom využívaní pracovného času a vy-
užívaní základných fondov, pri tvorbe technicko-
-hospodárskych noriem, ako aj pri zabezpečení
prestavby ve!koobchodných cien geodetických
a kartografických prác. SÚ vytvorené dobré pred-
poklady, aby v rámci racionalizácie práce a miezd
ešte v roku 1974 bol a realizovaná nová sústava
miezd aspoň v niektorých organizáciách rezortu.
V období rozvinutej socialistickej spoločnosti je

samozrejmou vecou s t a r o s t I i vos ť o P I' a-
c u j Úcic h. Sústredením geodézie a kartografie
sa postupne vytvárali reálne podmienky na syste-
matickú realizáciu sociálnej politiky a starostlivosti
o pracujúcich v organizáciách rezortu. Za pomoci
odborových organizácií sa sústavne zlepšovala
starostlivosť o zdravie pracovníkova o bezpečnosť
pri práci a to nielen presvedčovaním a výchovný-
mi metódami, ale aj poskytovaním príslušných ma-
teriálov a ochranných pracovných prostriedkov .
Napríklad, kým v prvých rokoch vytvorenia re-
zortu náklady na ochranné osobné pracovně pro-
striedky predstavovali sumu 10-15 tis. Kčs ročne,
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prekročili v roku 1973 sumu 400 tis. za jeden rok
a za 20 rokov na tieto účely bolů vynaložených
viac ako 3,5 mil. Kčs. Je potešitelné, že v období
uplynulých 20 rokov sa v rezorte nevyskytol ani
jeden smrtelný alebo hromadný pracovný úraz.

Starostlivosť o pracujúcich sa v organizáciách
rezortu prejavuje aj viacerými ďalšími sposobmi,
napr. poskytovaním bytov, rozširovaním závodného
stravovania, rozširovaním domácej i zahraničnej
rekreácie a rekreácie v pomerne početných vlast-
ných rekreačných zariadeniach (podnikové chaty],
správnou mzdovou politikou, zvyšovaním kvalifi-
kácie a pod. Vytvorili sa priaznivé podmienky pre
rozvoj kultúrneho života, trvalé korene zapustila
aj politicko-výchovná práca, telovýchova a záu-
jmová branná činnost Za 20-ročné obdobie trvania
rezortu úspešne skončilo popri zamestnaní vyso-
koškolské štúdium 61 pracovníkov a stredné od-
borné vzdelanie dosiahlo 288 pracovníkov, politic-
ké i odborné vedomosti si každoročne rozširovali
vysoké počty účastníkov v roznych formách vnútro-
podnikového a iného vzdelávania (závodné školy
práce), ale aj prostredníctvom Odborového stre-
diska vzdelávania pracujúcich a formou postgra-
duálneho štúdia na SVŠT, ktoré končí v tomto roku
a ktoré navštevuje 24 inžinierov.

Primeraná pozornosť sa venovala aj robotníc-
kym povolaniam v rezorte. V rokoch 1963 až 1969
v rámci odborného učilišťa profesie "geodetický
merač", "g'eodetická meračka" vyšlo cca 120 absol-
ventov, ktorí prispeli k stabilizácii nižších zeme-
meračských kádrov v rezorte. Niektorí z nich sa
svojou usilovnosťou dostali až k štúdiu na vysokú
školu. V súčasnej dobe sa na robotnícke povolania
pripravuje mládež len v podniku Slovenská karto-
grafia, pre ktorý sa doteraz v roz'nych profesiách
vyučilo 49 učňovo

Komplexná starostl1vosť rezortných organizácií
o pracovníkov sa z roka na rok vo vačšom rozsahu
a na vyššej kvalitatívnej úrovni realizuje vo všet-
kýchoblastiach sociálnej politiky. Plánovite sa
uskutočňuje aj mzdová politika v rezorte geodézie
a kartografie. Narastajú mzdové príjmy pracovní-
kov. Takto sa odstraňujú postupne ťažkosti vyplý-
vajúce z nedostatku pracovníkov, ke,ďže práca geo-
detov je fyzicky namáhavá, "expedičný" charakter
práce sposobuje odlúčenosť od rodiny, pracuje sa
v podmienkach nedostatočného ubytovania a stra-
vovania, je neuspokojivé spoločenské vyžitie a pod.
Len postupne sa dosahuje, že práca geodetov a kar-
tografov je aj spoločensky správne docenená. Pra-
cujúcim rezortu sa venuje patričná pozornosť aj
formou uznania výsledkov ich prínosu pre rozvoj
rezortu a tým aj celého nášho národného hos-
podárstva, priznávaním rezortných vyznamenaní,
ako je napr. putovná červená štandarda predsedu
SÚGK a SVOZ štátnych orgánov, peňažníctva a za-
hraničného obchodu, ktorá sa udeluje ročne orga-
nizáciám rezortu, ale aj každoročným udelovaním
odznaku Najlepší pracovník rezortu, ktorý za ob-
dobie 20 rokov dostalo spolu 178 pracovníkovo Di-
plom "Uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a kar-
tografie" dosial získalo 101 pracovníkov rezortu
ale aj z mimorezortných organizácií.

Takto sa vytvárajú všestranné podmienky pre
sebarealizáciu pracovníkov v rezortných organi-
záciách, pre ich stabilizáciu v rezorte, pre pokojnú
prácu v dobrých pracovných podmienkach, koneč-
ným prínosom čoho je neustály rast spoločenskej
produktivity práce a tým aj sústavného rozširova-
nia výrobných kapacit, tak potrebných na plnenie

neustále narastajúcich požiadaviek na geodetické
a kartografické práce.

Dosiahnuté úspechy za 20-ročnej činnosti jestvo-
vania samostatného rezortu geodézie a kartografie
sú dobrým východiskovým základom pre p 0-
hlad do budúcnost1.

Dynamický rozvoj národného hospodárstva
v podmienkach budovania vyspelej socialistickej
spoločnosti nutne kladie ako prvoradú spoločen-
sko-politickú úlohu dať potenciál vedy a techniky
plne do služieb socialistickej výstavby, efektívne-
ho rozvoj a ekonomiky a zabezpečenia dalšieho ras-
tu _životnej úrovne. Preto aj závery XIV. zjazdu
KSC prikazujú sústredH štátnu technickú politiku
a prácu vedeckovýskumnej a vývojovej. základne
na riešenie rozhodujúciCh výskumno-vývojových
programov. V rezorte SÚGK vypracovaný doku-
ment o prognóze vývoja geodézie a kartografie
v časovom horizonte do r. 1985 ukazuje, aké sú
možné hlavné smery rozvoj a geodézie a kartogra-
fie, s akými tempami rozvoja možno uvažovať
a naznačil variantnosť v možnostiach riešenia
niektorých otázok. Hlbšie prepracovanie otvore-
ných otázok, návrh na efektívnejší a medziod-
vetvovo zviazaný rozvoj, príslušné kvantifikácie
a konkretizáciu hlavných otázok rozvoja geodézie
a kartografie v rezorte SÚGK obsahuje z prognózy
vychádzajúci dokument"koncepcia rozvoj a geodézie
a kartografie v rezorte SÚGKdo roku 1990".

V koncepcii rozvoja geodézie a kartografie je
výhlad geodézie a kartografie formulovaný do
7 objektov rozvoj a, t. j. klúčových programov, kto-
ré sa nielen definujú, ale súčasne sa analyzuje aj
dopad ich rozvoja do výrobnej oblasti. Inovačným
prvkom vo všetkých objektoch je vysoký stupeň
automatizácie. Tak je tomu pri bud o van í
a obnove mapového fondu máp vel-
k Ý c h mi e r o k, v ktorej oblasti inovácia zna-
mená prechod od analógovej mapy ku analógovo-
digitálnej mape, prípadne v urbanizačných oblas-
tiach a v časti základných sídelných jednotiek
k tvorbe číselnej mapy. V oblasti e v i den c i e
n e hnu t e f n o stí sa prechádza od mechanizo-
vaného spracovania operátov evidencie nehnutef-
ností na spracovanie i údržbu písomných operátov
pomocou samočinného počítača. Obnova i údržba
obnovených písomných operátov ako i sumarizač-
né práce sa budú vykonávať na samočinnom počí-
tači TESLA 200.

V oblasti t vor b y a vyd á van i a má p
str e d n Ý c h mi e r o k sa predpokladá inten-
zívnejšie využívanie evidencie správcov príslušných
prvkov územia a tak, aby sa práce spojené s aktua-
lizáciou v teréne znížili na minimum. Taktiež sa
zavedie prevod kartografických informácií z gra-
fickej formy do čiselnej podoby. V oblasti g e o-
d e t i c k Ý c h z á k 1a d o v sa bude sieť dalej
modernizovať, v údržbe a dokumentácii sa bude
široko uplatňovať automatizácia.

V oblasti š pec i á 1n y c h g e ode t i c k Ý c h
p r á c sa predpokladá tvorivá spoluúčasť rezort-
ných i mimorezortných pracovísk geodézie a kar-
tografie a zavádzanie polarizácie služieb rezortu
na tvorbu účelových prác vačšieho rozsahu. Ino-
vácie v technologickej oblasti sa očakávajú hlavne
v tvorbe číselných technických máp miest a vo
využívaní automatizácie pri kartografickom spra-
covaní účelových máp.

V oblasti k a r t o g r a f i e a k a r t o g r a f i c-
k e j p o 1y g r a f i e sa predpokladá další rast
kartografickej produkcie vo všetkých tematických
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skupinách, najmli dalšie skvalitňovanie pri vydá-
vaní plastických reliéfnych máp a tvarovaných
gl6busov. lnováciou v technickej oblasti bude rea-
l1zácia zámeru automatizovanej interpretácie jed-
notlivých prvkov tematických máp.

V oblasti 1n for m a č n é h o s Ysté m u g e o-
d é zle a k a r t o g r a f i e sa na základe vyrie-
šenia integračných vzfahov medzi teritoriálnymi
a dalšími súvisiacimi informačnými systémami
predpokladá budovanie systému geodetických in-
formácH, registra evidencie nehnutefností a sy-
stému kartografických informácií.

V súčasnej dobe prebieha ďalšia etapa prác
na dlhodobom výhfade v geodézii a kartografH,
a to tvorba krajských koncepcií rozvoja geodézie
a kartografie.

Dosiahnuté výsledky a plánované úlohy dávajú
reálne predpoklady na to, aby rezort geodézle
a kartografie v rámci rozvíjajúcej sa soclalistickej
spoločnosti čestne obstál pri plnení náročných
úloh naň klad.ených.

Do redakcie došlo: 21. 6. 1974.

Úkolem tohoto článku je seznámit čtenáře populární
formou s metodou výškových polohových čar. Po krát-
ké historické části následuje teoretický výklad, popis
zaměření a výpočtu zeměpisné polohy, tj. zeměpisné
šířky a zeměpisné délky stanoviska. Požadovaná
přesnost výsledků není vysoká, pouze 0,1' ve vnitřní
přesnosti, které odpovídá ve vnější přesnosti hodnota
asi ± 1'. Měřický i výpočetní postup je opatřen
mnohými tabulkami a metoda je demonstrována na
praktickém příkladě. K výpočtu poslouží jednoduché
formuláře a postup vyžaduje pouze nejjednodušších
počtářských znalostí. V principu může být ovšem
metody výškových polohových čar použito i pro měření
podstatně vyšší přesnosti, dále pro oddělené určení
jednotlivých zeměpisných souřadnic, případně i pro
jiné úkoly astronomie. Uveďme ještě, že výšková
polohová čára je jenom jedním speciálním případem
jiných druhů polohových čar.

Metoda výškových polohových čar je velice úzce spja-
ta s úlohami námořní navigace. Ještě asi před 200 lety
neexistovala metoda, která by současně určovala
zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku. Zpočátku pluly
lodi tak, že se pohybovaly nejdříve po poledníku, neboť
určování zeměpisné šířky je podstatně prostší, a když
dosáhly žádané zeměpisné šířky, pohybovaly se již jen
po rovnoběžce, udržujíce danou zeměpisnou šířku.
Určení zeměpisné délky vůči jistému základnímu
poledníku bylo v té době nemožné, protože neexistoval
chronometr. Využívalo se různých tautochroních jevů
na nebeské sféře, které ovšem dávaly jen možnost
získání rozdílu zeměpisných délek. Teprve od roku
1761, kdy byl zkonstruován chronometr, bylo možno
řešit úlohu určení zeměpisné délky v principu stejně
jako v době současné.

Začátkem 19. století podává K. F. Gauss mate-
matickou metodu současného určení zeměpisné šířky
a zeměpisné délky. Byla však dosti složitá a nevhodná

Ing. Josef Kabelál, CSc.,
Katedra vylil geodézle FSv ČVUT

v Praze

pro účely námořnictva, a proto nebyla pOUZlvana.
Teprve pracemi kapitána Sumnera byla vyvinuta
vhodná metoda, která byla vlastně základem metody
výškových polohových čar [1]. Na geometrický způsob
konstrukce polohy stanoviska prvně upozornil ruský
mořeplavec M. A. Akimov v roce 1849. Jeho práce však
upadly v zapomnění. Metodu výškových polohových
čar, podanou Sumnerem, později rozpracoval Marcq
Saint Hilaire a v roce 1875 dosáhla současné formy [1].
Později již vznikaly jenom dílčí práce, jejichž smyslem
bylo usnadnění zpracování naměřených údajů pomocí
tabulek, grafů a jiných pomůcek. Rovněž přístrojová
část se zdokonalovala. Původně používaný sextant,
který vznikl začátkem 18. století, je později doplněn
oktantem, umělým horizontem, sklonoměrem V. V.
Kavrajského a dalšími [2].

Polohovou čárou v obecném slova smyslu je čára
na zeměkouli nebo na sféře, která odpovídá určitým
daným charakteristikám. Tato charakteristika musí
být splněna pro všechna místa nacházející se právě
na této polohové čáře. Příkladně budeme-li uvažovat
poledníkovou čáru, potom všechna místa na této čáře
mají stejný hodinový úhel, neboli poledník je poloho-
vou čárou stejného hodinového úhlu. Jinými druhy
polohových čar jsou polohové čáry stejných azimu-
tálních rozdílů, stejného azimutu atd. Velice obecně
se mluví o metodách polohových čar v knize K.
Ramsayera [3], který jich používá k názornému geo-
metrickému zobrazení popisovaných metod, k řešení
přesnosti, k určení vhodného rozložení hvězd a k sy-
stematickému rozdělení metod poziční astronomie.

3. Vztahy mezi souřadnicemi na nebeské sféře
a na Zemi

K získání vztahů mezi geometrickými veličinami na
nebeské sféře a na zeměkouli použijeme obr. 1, v kte-
rém nebeská sféra je označena kružnicí K a zeměkoule
kružnicí k. Rovinu zemského rovníku si myslíme pro-

*) Jde o jevy nezávislé na poloze pozorovatele: zatmění
Měsíce, zatmění měsíců Jupitera a pod.
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Obr. 1. Vztah mezi souřadnicemi na nebeské sféře a na
Zemi

zeměpisné souřadnice rpv AI můžeme určit podle rov. (1)
rpl = <51,AI= lXl - Sl' kde lXl <51jsou rovníkové sou-
řadnice hvězdy Hl a čas Sl je greenwichský hvězdný
čas záměry. Z toho vyplývá, že můžeme na globu
či na mapě konkrétně určit stanovisko (Hl)' Jestliže
z tohoto místa opíšeme kružnici ("1) o poloměru namě-
řené zenitové vzdálenosti ~, pak tato kružnice nutně
prochází bodem A. Tuto úlohu zopakujeme pro další
hvězdu H2• Pak v průsečíku kružnic ("1)' ("2) je naše
stanovisko A. Tatáž geometrická situace vzniká na
nebeské sféře K prostřednictvím kružnic "1' "2 a bodu
ZA' úloha je obecně dvojznačná. Nedostatek tohoto
postupu tkví v tom, že zenitové vzdálenosti čítají ně-
kolik desítek stupňů, kterým na zeměkouli odpovídají
tisíce kilometrů. Nalézt takovou mapu, v které by bylo
možno tuto úlohu řešit s žádanou přesností, je nemožné.
Proto se" resp. (,,) nahrazují tečnami v místě, v kterém
předpokládáme stanovisko ZA resp. A. Vyplývá z toho,
že je nutno znát přibližnou polohu Ao stanoviska
o známých zeměpisných souřadnicích rpo, Ao' Bod Z~ je
zenitem bodu Ao' Mysleme si nyní v bodě Zi tečnou
rovinu, do které ze středu Země promítneme všechny
geometrické vztahy, které se nacházejí v okolí bodů
ZA, Zi, obr. 2. Kružnici" (indexy jsou v dalším vyne-
chány) nahradíme tečnou tprocházející bodem ZA =
== A. Hvězda H, na kterou bylo zaměřováno, leží
v azimutu a ve vzdálenosti z, též obr. 1. V prakticky
stejném azimutu se nachází hvězda H i vzhledem
k bodu Z~ = Ao'

dlouženou a protíná nebeskou sféru v nebeském rov-
níku r.Zemská osa protíná nebeskou sféru ve světových y No rd
pólech P, P'. Na zeměkouli mějme stanovisko A,
kterým prochází tížnice tohoto bodu tA, Tížnice protí-
ná nebeskou sféru v bodě ZA, který je zenitem stano-
viska A. Bodem A na zeměkouli prochází místní
poledník, jehož rovina protíná nebeskou sféru v dc- t
klinační kružnici procházející póly P, P' a zenitem ZA'
Zakresleme do obr. 1 ještě greenwichský poledník,
jehož rovina protíná nebeskou sféru v kružnici g.
Předpoložme, že se v zenitu ZA nachází hvězda H == ZA'
Má.li hvězda H rovníkové souřadnice lX, <5,pak z obr. 1
vyplývá vztah rp = <5,kde rp je zeměpisná šířka. Stejně
tak pro geometrické veličiny nacházející se v rovině
rovníku (nebo při pólu). Platí pro hodinový úhel
greenwichský tgr uvažovaný kladně na západ, že
tgr = -A., kde zeměpisnou délku A.uvažujeme kladnou
směrem na východ. Praktický důsledek těchto dvou o
rovnic: kdybychom právě zaměřili na hvězdu, která ItAo
prochází zenitem našeho stanoviska a určili green-
wichský hvězdný čas S jejího průchodu, můžeme
určit hledané zeměpisné souřadnice stanoviska

přičemž rovníkové souřadnice dané hvězdy vyjmeme
z příslušného katalogu. " v obr. 1 značí jarní bod.
Jelikož je značný nedostatek hvězd, které procházejí
právě zenitem daného místa a možno říci, že je to jev
výjimečný, je úvaha rozšířena následujícím způsobem.
Představme si na nebeské sféře, obr. 1, hvězdu Hl'
na níž bylo měřeno a zjištěna zenitová vzdálenost ~
vzhledem k zenitu ZA' Bod Hl spojme se středem
Země. Spojnice ji protíná v bodě označeném (Hl)' jehož

V obr. 2 dále vystupuje zenitová vzdálenost Zo

mezi přibližným zenitem Zi a zaměřovanou hvěz-
dou H. Tato úhlová hodnota je zřetelně funkcí polohy
hvězdy H (lX, 15), okamžiku S měření a polohy bodu
Zi == Ao(rpo, Ao)· Abychom získali hodnotu zo,zakresle~
me v obr. 3 nautický trojúhelník o vrcholech pól P,
hvězda H a zenit Zi bodu Ao' Z něho vypočteme hod-
notu Zo ze vztahu
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Máme nyní dvě zenitové vzdálenosti, změi'enou z a vy-
počtenou Zo z rov. (2). Rozdíl

je vyznačen v obr. 2 čárkovanou úsečkou Zi L a před-
stavuje vzdálenost přibližného stanoviska Ao od tečny
t, procházející hledaným stanoviskem A. Tečna t je
výškovou polohovou čárou. Geometrická konstrukce
hledaného stanoviska A je popsána v části 7.

4. Analytický tvar výškové polohové ěáry a jeho
rozbor

Analytický tvar rovnice výškové polohové čáry velmi
jednoduše odvodíme pomocí rov. (2) a obr. 3, v kte-
rých vynecháme index o. Derivujme rov. (2) podle
proměnných z, cp, A. Po úpravě pomocí vztahů získa-
ných z nautického trojúhelníka, obr. 3, dostaneme

(4) Llz = Llcp cos a + LlA cos cp sin a,

kde diferenciály byly nahrazeny diferencemi Ll.Jestliže
zavedeme

Llcp = cp - CPo = y ,
LlA cos cp = (A - Ao) cos cp = x ,

přejde rov. (4) v tvar

(5) x sin a + y cos a - (zo - z) = O,

kde Zo - z je shodné s rozdílem rov. (3). V obr. 2 je
zvolen souřadný systém x, y tak, že počátkem je přibliž-
ná poloha našeho stanoviště Zi = Ao(CPo, Ao}, osa x je
totožná s 1. vertikálem bodu Ao a osa y směřuje
k severu N. Bod ZA = A(cp, A), značící správnou po-
lohu stanoviska, má souřadnice x, y. Azimut a udá-
vá směr normály k přímce t a rozdíl Llz = Zo - z její
vzdálenost od počátku. Rov. (5) je tedy normální rov-
nicí výškové polohové čáry t o směrnici tg (1800 - a).

Z rov. (4) můžeme usuzovat, že zeměpisná šířka cp
bude nejlépe určena, jestliže zenitová vzdálenost bude

měřena v rovině místního poled~íku a zeměpisná dél-
ka A v rovině 1. vertikálu.

Rov. (4) je možno také použít pro výpočet ne·
známých Llcp, LlA, jestliže byl měřen nadbytečný počet
hvězd. Naměřeným zenitovým vzdálenostem z při-
soudíme opravu a rov. (4) je již linearizovanou rovnicí
oprav. Jiná aplikace těchto rovnic byla provedena
v [4], kde za přibližné hodnoty zeměpisných souřadnic
CPo, Ao byly vzaty geodetické souřadnice a výrazy Llcp,
LlA cos cp pak byly rovny přímo složkám těžnicové od-
chylky.

Podobně, jako byl získán analytický tvar výško-
vé polohové čáry, je možno získat analytické tvary
jiných polohových čar [3].

5. Přístroje a jejich opravy

Základním přístrojem, kterým byla v minulých letech
určována poloha popsanou metodou, je sextant. I když
v současné době jsou navigační metody a tím i sextant
nahrazovány moderními prostředky, zůstává i tak
sextant základním přístrojem v expedicích méně
vybavených. Přesnost sextantu se pohybuje kolem
I' až 2', které odpovídají 1 až 2 námořním mílím.
Tato přesnost je pro účely námořní navigace zcela
dostatečná. V průběhu geodetických expedic je vý-
hodné použití teodolitu. ..

Teorie sextantu, jeho rektifikace, měření se sextan-
tem a vyhodnocení správné výšky cíle nad horizontem
je popsáno v mnohých příručkách, např. [2]. V násle·
dujícím uvedeme pouze opravy, které vystupují při
měření výšky cíle nad horizontem moře. Jestliže ozna·
číme h správnou výšku a h' naměřenou výšku cíle nl).d
horizontem, potom platí

kde symbol i značí opravu indexové chyby, D je
deprese horizontu, e je refrakce horizontu, LI' značí
redukci na otočné zrcátko sextantu, R je astronomická
refrakce cíle a Ro značí poloměr Slunce. Hodnoty
oprav - D + e + Ll= o jsou v podstatě závislé na
nadmořské výšce v oka pozorovatele. Tab. 1 udává
tyto opravy o pro některé výšky v.

Použití teodolitu nevyžaduje dalšího výkladu. Je
důležité, aby okulár teodolitu byl opatřen buď hrano_
lem se clonou pro měření na Slunce, případně lomenými
okulárovými hranoly pro měření na hvězdy. Toto
vybavení je např. k dispozici u teodolitu Zeiss THEO
010. Z dříve uvedených oprav přichází v úvahu pouze
oprava z astronomické refrakce cíle. Ostatní nevystu-
pují nebo je možno je vyloučit měřickým postupem.

Jelikož všechna tato měření jsóu prováděna na cíle,
které se pohybují, je nutno je pomocí· času fixovat
k Zemi. Proto při každé záměře odečítáme čas na
chronometru. Vhodné jsou dvouručičkové stopky,
které je nutno porovnávat před měřením, po měření
a i během měření s časovými rádiovÝmi signály.
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Jestliže dostaneme na stopkách čas T v okamžiku
SČ časového rádiového signálu, potom korekce k chro-
nometru na světový čas je

Hodnoty korekcí vynášíme do grafu o vhodném měřít.
ku. Na vodorovnou osu jsou vynášeny údaje chrono-
metru T a na svislou hodnoty korekce k*). Porovnání
chronometru (získání korekce) je možno provést pomo-
cí občanských časových signálů nebo pomocí speciál.
ních časových signálů, tab. 2, které vysílají časové
značky každou střední sekundu během celých 24 hodin.

Signál I Délka vlny I Kmitočet

OMA 50 6000 m 50 kHz

OMA 2500 120 m 2,5 MHz

OLB 5 94,6 m 3,1 MHz

DIZ 66,3m 4,5 MHz

MSF 30 m 10 MHz

Kromě signálu OMA 50 jsou všechny zachytitelné na
sovětském tranzistorovém přijímači VEF 204.

Pro získání opravy zenitové vzdálenosti či výšky
z vlivu astronomické refrakce cíle je nutno odečítat
teploměr a tlakoměr. Ale i bez těchto pomůcek je
možno se obejít, jestliže se spokojíme s nižší přesností
a použijeme-li tabulek Observatoře astronomie a geo-
fyziky (OAG), [5].

Použijeme-li pro řešení tohoto navigačního úkolu
hvězd, provádí se měření sextantem po západu a před
východem Slunce, kdy horizont moře je viditelný
a na obloze jsou nejjasnější hvězdy. Měření výšek
pozůstává v tom, že obraz hvězdy a horizontu mo-
ře se zkoincidují a v tomto okamžiku se odečte čas
na chronometru. Je žádoucí, aby během měření byla
rovina sextantu ve vertikální rovině hvězdy. Koinci-
denci s odečtením času na 1hvězdu provedeme např.
4X. V případě, že horizont pod hvězdou je nejasný
a je-li protilehlý horizont zřetelný, je možno měřit
přes zenit. Potom výška hvězdy nad horizontem je
doplňkem naměřené výšky do 180°. V případě, že
provádíme měření na Slunce, střídavě koincidujeme
spodní a horní okraj slunečního kotouče s horizontem
moře. V aritmetickém průměru potom dostáváme
výšku středu Slunce. Použití umělého horizontu je
podstatně méně výhodné. Bližší o rektifikaci, měření
a problematice spojené se sextantem je v [2].

V případě, že k měření použijeme teodolitu, měří-
me zenitové vzdálenosti. Na hvězdy se značným zdánli-
vým pohybem měříme tak, že nastavíme vodorovné
vlákno před obraz hvězdy a čekáme, až projde tímto

*) Jiný, vhodnější způsob časové registrace je uveden
v části 6.

vláknem. V okamžiku průchodu odečteme čas na chro-
nometru. Měříme-li na hvězdy s malým zdánlivým
pohybem, nastavujeme vodorovné vlákno přímo na
ně. Postačí, jestliže na každou hvězdu či Slunce zamě-
říme 2X v 1. a 2X v II. poloze.

Abychom mohli vynést do mapy směr na zamě.
řovanou hvězdu či Slunce, musíme znát azimut s přes-
ností 0,1°. Určíme jej buď výpočtem z naměřených
a známých hodnot v nautickém trojúhelníku, obr. 3,
nebo buzolou. Nejvhodnější je však zaměřením na Po-
lárku, jejíž azimut je tabelován např. v [6].

Časový okamžik záměry přiřazujeme buď odečtením
na chronometru, nebo lépe tak, že sám měřič Eastaví
chod jedné z ručiček stopek a tyto odečte.

Jiný postup měření zenitových vzdálenosti a časů,
podstatně vhodnější, vyžadující však větší měřické
rutiny pozůstává v tom, že reproduktorem jsou během
měření vysílány časové značky permanentního signálu,
tab. 2. Stopky, které mají v tomto postupu pomocnou
funkci, slouží jen k identifikaci, který tik časového
signálu odpovídá které vteřině. Pomocník označí měři-
či tik 50. vteřiny a měřič odpočítává následující vteři-
ny. Jestliže 50. vteřina je označena měřičem v jeho
mysli číslem 10, pak 51. číslem 9, 52. číslem 8 atd.,
končí odpočítávání číslicemi 3,2, 1, "teď". V okamžiku
"teď" je O sekund určité minuty, která je zapisovate.
lem zapsána. V čase, kdy měřič odpočitává 10, 9,
atd., udržuje vodorovné vlákno na hvězdě, tím že
pohybuje jemnou vertikální ustanovkou, až do oka·
mžiku "teď", který je reprodukován čárkou časového
signálu. V tomto okamžiku přestane s pohybem jemné
vertikální ustanovky a čtení vertikálního kruhu odpo-
vídá právě okamžiku O. sekundy určité minuty.
Postup je možno zhustit tak, že uvedené záměry nejsou
prováděny každou minutu, ale každých 30 vteřin.
Postup je rychlý, nevyžaduje porovnání stopek s ča-
sovým rádiovým signálem, neboť čas záměry je udáván
přímo ve středoevropském nebo ve světovém čase
signálu. Navíc rozdíly zenitových vzdáleností mají
být přibližně konstantní, neboť je konstantní časový
rozdíl mezi sousedními záměrami; bližší [4]. Namě-
řené hodnoty zenitových vzdáleností a časů později
zprůměrujeme a jako takové vstoupí do vlastního vý-
počtu.

Výběr hvězd je vhodné provést s ohledem na hvěz-
dy uvedené v tabulkách OAG [5], neboť velmi pod-
statně snižují pracnost úlohy. Pro tyto hvězdy jsou
zde uvedeny všechny potřebné hodnoty, takže není
třeba používat katalogů a ročenek. Jsou to hvězdy
značné hvězdné velikosti, rovnoměrně rozložené po
obloze proto, aby se jich dalo použít během celých
24 hodin. Na hvězdné mapě tabulek OAG [5] jsou
vyznačeny číslicemi 1 až 27 a názvy.*) Při určování
zeměpisné šířky (délky) je nutno volit hvězdy v blíz-
kosti místního poledníku (T.vertikálu). Jestliže zjišťu-
jeme obě neznámé veličiny, pak volíme hvězdy rovno-
měrně rozložené po horizontu, je-li jejich počet větší
než 2. Měříme-li jen na 2 hvězdy, mají se v azimutech
lišit o 90°. Optimální je zaměřit 3 hvězdy. Jestliže
budeme provádět měření jen na Slunce, je nutné jed-
notlivá měření od sebe časově oddělit tak, aby se
azimuty od sebe lišily ovíce než 30° . Je přirozeně mož-
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né kombinovat měření na hvězdy s měřením na Slunce,
které je však nižší přesnosti.

Během měření se odečítá teplota a tlak pro zjištění
astronomické refrakce. K tomuto účelu jsou velmi
výhodné refrakční tabulky v [6] s přesností 1". Pokud
se spokojíme s přesností nižší, je možno sestavit spe·
ciální refrakční tabulky, které uvažují střední teplotu
pro dané území pro danou roční dobu, v níž se měření
bude provádět. Tab. 3 podává příklad takovýchto
tabulek sestavených pro Saharu a pro období kolem
června [5].

Barometrický
tlak v torech 600 640 680 720 740

Nadmořská
výška

Iv metrech 1900 1400 900 HO 220

Zenitová
vzdálenost

0° O" O" O" O" O"
10 8 9 9 10 10
20 17 18 19 20 21
30 26 28 30 32 33

---
35 32 34 36 39 40
40 39 41 44 46 47

45 46 49 52 55 57
50 55 58 1'02" 1'06"

55 1'Ofl" 1'10"
56 1'08
fi7

7. Určeni zeměpisné polohy metodou výškových
polohových čar podle tabulek Observatoře astronomie
a geofyziky [5)

Na Observatoři astronomie a geofyziky byly serstaveny
zápisníky a tabulky, jejichž účelem je podstatně zjed-
nodušit určení zeměpisné polohy uvedenou metodou.
Postup výpočtu je zcela lapidární a k výsledku dojde
každý, kdo ovládá základní početní úkony. Jistá spe-
cifičnost je v tom, že tabulky byly sestaveny pro měře-
ní na Sahaře. V principu je možno použít obdobných
i pro oblasti jiné. Zápisníky a tabulky mohou sloužit
jak pro výpočet měření na hvězdy, tak pro výpočet
měření na Slunce. Výpočetní postup je podán v zápis-
níku na obr. 4. Měřeno bylo teodolitem DKM 3A dne
1. 6. 1973 v oblasti severní Sahary Ing. L. Zajíčkem

*) X Btr. 221. Obsahují tyto hvězdy (název, označení,
hvězdná velikost): Sirrah, ex And, 2,2 - Schedir, IX Cas,
2,5 - Zaurak, y Eri, 3,2 - Aldebaran, IX Tau, 1,1 - Rigel,
f3 Ori, 0,3 . Capella, IX Aur, 0,2 - Betelgeuse, !X Ori,
0,1 až 1,2 - Sírius,!X CMa, - 1,6 - Castor, IX Gem, 2,0 -
Procyon, IX CMi, 0,5 - Pollux, f3 Gem, 1,2 - Alfard,
ex Hya, 2,2 - Regulus, IX Leo, 1,3 - Dubhe, IX UMa,
2,0 - Denebola, f3 Leo, 2,2 - Kraz, f3 Crv, 2,8 - Spica,
IX Vir, 1,2 - Benetnash, 'fJ UMa, 1,9 - Arcturus, IX Boo,
0,2 - Antares, !X Sco, 1,2 - Etamin, y Dra, 2,4 . Vega,
IX Lyr, 0,1 - Nunki, a Sgr, 2,1 - Altair (Atair), IX Aql,
0,9 - Gredi, IX2 Cap, 3,8 - Deneb Cygni, IX Cyg, 1,:t -
Fomalhaut, IX PsA, 1,3.

na hvězdu Vegu, č. 22 podle tabulek OAG [5]. Ůasové
okamžiky záměr byly zjišťovány přímo během měření
odposloucháváním tiků časového permanentního sig-
nálu WWV s kmitočtem 10 MHz přímo ve světovém
čase SČ. Teplota 28°C a tlak 735 tor. Přibližné souřad-
nice stanoviska zaokrouhlené na 30' jsou qJo = 26°30'
a Ao = 3°00' na východ.

V řá.dcích (1) a (5), obrA, jsou zprůměrované hod-
noty naměřených zenitových vzdáleností z' a časů T'
převzaté z observačního zápisníku. V řádce (2) je hod-
nota refrakce R vyjmutá z tab. 3 pro dané z' a namě-
řený tlak 735 tor. V řádce (3) je jejich součet a v (4) je
zaokrouhlen na 0,1'. Korekce časuknasvětový čas SČ,
řádek (6), je v tomto případě O. Řádek (8) .podává
násobek SČ. fJ, naměřeného světového času SO a pře-
vodního koeficientu fJ, z míry střední na míru hvězd-
nou. So v řádku (9) je greenwichský hvězdný čas o svě-
tové půlnoci a je možno ho, jakož i součin SČ. fJ"
převzít z tabulek OAG [5], případně z astronomické
ročenky, např. [6]. V řádcích (11) až (14) je pře-
veden greenwichský hvězdný čas S,' řádek (10),
z míry časové na míru stupňovou. I toto je možno
provést pomocí tabulek OAG [5] nebo např. [7]. Aby

22. " Lyr
Vega 0,1

.A- I 80· 58' 45"

'P. I Kl K2

16° O' 0.17257 0,74957
16 30 0.17781 0.74766
17 O 0.18304 0.74570
17 30 0.18826 0.74368
18 O 0.19346 0.74161
18 30 0.19865 0.73948
19 O 0.20383 0.73729
19 30 0.20898 0.73505
20 O 0.21413 0.73275
20 30 0.21925 0.73039
21 O 0.22436 0.72798
21 30 0.22945 0.72551
22 O 0,23453 0.72299
22 30 0,23958 0,72042
23 O 0.24462 0.71778
23 30 0.24964 0.71510
24 O 0.25464 0.71236
24 30 0,25962 0.70956
25 O 0.26459 0.70671
25 30 0.26953 0.70381
26 O 0.27445 0.70085
26 30 0.27935 0.69784
27 O 0.28423 0.69478
27 30 0.28908 0.69167

nebylo třeba počítat se zápornou hodnotou rekta-
scense, je v řádku (15) uvedena hodnota A, která je
doplňkem rektascense do 3600 a najdeme ji pro uva-
žovanou hvězdu v tab. 4; převzata z tabulek OAG.
V této tabulce jsou také hodnoty konstant Xl' K2, kte-
ré mají význam

KI = sin qJo sin (J, K2 = cos qJo cos (J,

kde qJo je hodnota zeměpisné šířky zaokrouhlená na
30' a deklinace (J je střední hodnota oné hvězdy pro
dané období, např. jednoho roku. Hodnoty konstant
KI a K2 vyjmeme bez interpolace pro dané qJo a přepí.
šeme do řádků (24) a (22). Do řádky (16) zapíšeme
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lenosti z z řádku (4). Hodnota Zo odpovídá zenitové
vzdálenostivypočtené z přibližných souřadnic CPo, Ao
a její výpočet je dán rov. (2). Rozdíl Ltz vypočtené
a naměřené zenitové vzdálenosti je na posledním řádku
(28). Pomoci něho a azimutu a vyneseme v mapě
výškovou polohovou čáru následujícím způsobem.
Nejprve určíme místo Aoo přibližných souřadnicích CPo
a Ao, obr. 2. Z něho vyneseme směr pomocí azimutu a,

měřený od severu kladně na východ.
V tomto směru naneseme od bodu
CPo, Ao získaný rozdíl zenitových
vzdáleností Ltz, a to k hvězdě, je-li
Ltz > O, a od hvězdy je-li Ltz < O.
Dostáváme tím bod L, obr. 2,v kte·
rém vztyčíme kolmici a ta není ni.
čím jiným než hledanou výškovou
polohovou čárou t. Stejným postu-
pem yypočteme další rozdíly Ltz,
zkonstruujeme další polohové čáry
a v těžišti jejich průsečíků se na·
chází hledaná poloha stanoviska
o souřadnicích cp a A.

Obdobný postup, opatřený po.
dobným výpočetním zápisníkem a
tabulkami je sestaven v tabulkách
OAG [5] i pro měření na Slunce.
Může se stát, že rozdíl Ltz bude větší
než 30'. V tom případě je možno
výpočet opakovat s novými hodno-
tami CPo, Ao,bližšími k hledaným hod·
notám cp, A. Jelikož se spokojíme
s přesností I', postačí mapa v mě.
řítku I : 2000000. Pro konstrukci
hledaného stanoviska můžeme pou-
žít i milimetrového papíru. Při vy-
nášení sítě zeměpisných čar musíme
však rozdíly zeměpisných délek ná-
sobit výrazem cos cp. Pro případ,
že měření budou provedena na
jiném území, nežli pro které byly
sestaveny tyto zápisníky a tabulky
OAG [5], bude se postup lišit od
dříve uvedeného v následujícím. Re-
frakci určíme z obvyklých vzorců,
např. [7] nebo z refrakčních tabulek,
např. [6]. Hodnoty lX, d, So a uvažo-
vané převody vyjmeme z katalogu
nebo z ročenky, např. [6]. Může se
stát, že hodinový úhel to, řádek (20),
bude větší než 90° či menší než
270°.*) Potom je třeba počítat se
zápornou hodnotou kosínu.

Konečně tabulky, obdobné ta-
bulkám OAG [5], možno sestavit
pro libovolné území.

hodnotu zeměpisné délky Ao kladnou na východ a za-
okrouhlenou na 30'. Řádky (17) až (20) jsou věnovány
výpočtu hodinového úhlu to' Hodnotu kosinu hodino-
vého úhlu to, řádek (21), případně zenitovou vzdále.
nost zo, řádek (26), můžeme rovněž získat pomocí
tabulek OAG [5]. Udávají jen závislost mezi úhlem
a kosinem tohoto úhlu. Získanou hodnotu Zo zapíšeme
na řádek (26) a na řádek (27) hodnotu zenitové vzdá-
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Obr. 4. Výpočetní zápisník. Čísla tabulek v 1. sloupci
se vztahují k práci [5]

Metoda výškových polohových čar
může posloužit i k určeni jednotli-
vých zeměpisných souřadnic. Rov-

*) Tabulky OAG [51, sestavené pro
Saharu, tuto možnost téměř vylu-
čují.
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něž zvýšení přesnosti není touto metodou omezeno.
Použití tabulek [5] by nebylo ovšem vhodné. Postup
měření i výpočtu by byl však obdobný.

Předložený zde postup je zcela nenáročný, rychlý,
hospodárný a co do přesnosti, vyžadované pro práce
expedičního charakteru, dostačující. Je přirozené, že
při použití malých stolních nebo kapesních počítačů
doznal by především výpočetní postup jistých změn.
Kromě zjednodušení by bylo možno zajistit i vyšší
přesnost.

V závěru chci poděkovat kolegům Ing. 1. Peškov i
a Ing. J. Hamplovi za jejich pomoc ph sestavování
tabulek, při výpočtech i při řešení dílčích úloh spoje-
ných s touto problematikou.
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Ověřovací zkoušky registračního
elektronického tachymetru Reg Elta 14

Obtížnost automatiwvat terénní geodetické a mapo-
vací práce je všeobecně známou skutečností a také
nebylo až do poslední doby, neuvažujeme-li fotogram.
metrii, dosaženo v tomto směru žádných významněj-
ších úspěchů. Teprve registrační elektronické tachy-
metry, které byly uvedeny na trh v posledních létech,
představují zásadní změnu na cestě k automatizaci.
Tyto přístroje, jejichž hlavními zástupci zatím jsou
Reg Elta 14 firmy Opton ~Oberkochen (NSR) a Aga
700 firmy Aga Lidingo (Svédsko), umožňují plnou
automatizaci čtení měřených hodnot vodorovného
a svislého úhlu, délky a jejich záznamu a též automatic-
ké zpracování tohoto záznamu až k výpočtu souřadnic
a výšek pevných a podrobných bodů a po doplnění
předpisu kresby až ke kresbě mapy. Značný rozsah
výroby těchto přístrojů a současně velk,)Tzájem zá-
kazníků svědčí s poměrně velkou spolehlivostí o tom,
že těmito přístroji byla také dosažena určitá více méně
optimální úroveň, odpovídající současnému stavu
techniky a že lze očekávat, že po určitou dobu, odha-
dovanou asi na 5 let, budou tyto př'ístroje představo-
vat i špičkovou úroveň.

S použitím těchto přístrojů se současně dostávají
do popředí vzhledem k jejich parametrům (dosahu,
přesnosti a ceně) poněkud jiné složky pracovního
procesu než dosud, zejména příprava a organizace prá-
ce. Z toho důvodu byla uvítána možnost vyzkoušet
v r. 1973 jeden z těchto přístrojů, registrační elektro-
nický tachymetr Reg Elta 14 (používá se také termín
"registrační elektronický dálkoměrný teodolit", ná-
zvosloví není v tomto směru u nás ustáleno) ve
Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kar-
tografickém v Praze a nár. podnicích Geodézie Praha,
Brno a České Budějovice. Přístroj byl zkoušen na
srovnávací geodetické základně a na lokalitách pod-

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

v Praze

robného mapovam, číselné údržby mapy evidence
nemovitostí a budování podrobného bodového pole.
Zkouškám předcházelo předvedení přístroje s před-
náškou pracovníka firmy Opton Ing. Heinze Katolly
(1) ve dnech 16. a 17. dubna 1973, které organizovala
ČVTS a které se těšilo mimořádnému zájmu.

Obr. 1. Mapování s registračním elektronickým tachy-
metrem Reg Elta 14

Údaje výrobce o přístroji

Registrační elektronický tachymetr Reg Elta 14
umožňuje měřit současně vodorovné a svislé úhly
i šikmé vzdálenosti a měřené údaje registrovat spolu
s dvanácticifernou adresou bodu do děrné pásky.
Z technických údajů o přístroji podle firemní literatury
(2) jsou významnější následující parametry:
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Úhloměrné zařízení: Dalekohled - zvětšení 25X, pH-
mý obraz, nejkratší záměra 3 m
Dělené kruhy - nejmenší sníma-
ný dílek lOcc
Přesnost - stř. chyba směru ve
dvou polohách dalekohledu ±IOcc
- stř. chyba zenitové vzdálenosti
± 15cc

Dálkoměr: Infračervené světlo délky vlny 910nm
Vysílač infračerveného světla - Ga As -
dioda
Dosah - O,I až 2000 m (do 500 m s jed-

ním hranolem,
do 700 m se dvěma hranoly,
do 1200 se sedmi hranoly, přes
1200 m s devatenácti hranoly)

Přesnost - stř. chyba jednou měřené
vzdálenosti ±5 až 10 mm

Optický dostředovač: Zvětšení 2X, rozsah zaostření
0,6 m - 00

Rozmčry přístroje: 560 X 180 X 460 mm (s daleko-
hledem ve svislé poloze)

Děrovací zaÍ'Ízení: Lze použít pěti nebo osmistopou
pásku v libovolném kódu (upra-
vuje výrobce podle přání zákaz-
níka) - zkoušený přistroj pra-
coval s pěti stopou páskou v kó-
du CCITT 2).

Váha soupravy: Přístroj - 20,0 kg
Stojan s třínožkou - 12,0 kg
Děrovací zařízení s baterií -
12,0 kg
Krosna - 2,0 kg
Tyč se dvěma hranoly - 2,5 kg
Stojan se sedmi hranoly - 6,8 kg
Stojan s devatenácti hranoly -
8,0 kg
Transportní hedna (bez přístro-
je) - 22,0 kg.

Obr. 2. Mapování s registračním elektronickým tnchy-
metrem Reg Elta 14

Další údajc výrobce o přístroji a o jeho využití

Možnost přizpůsobit modulační kmitočty (pHslušným
spínačem na přístroji) atmosférickým podmínkám, od-
straňuje početní fyzikální redukce; poloha spínače se
vyjme z tabulky podle teploty (údaj s přesností 5°C)
a tlaku vzduchu (údaj s přesností 15 torrů); chyba této
reduk.ce nepřesáhne hodnotu 5 mm pro I km.

Uplná střední chyba jednou měřené délky podle
(I) je ± 8 mm, a to včetně chyby adičníkonstanty, která
se určuje velmi jednoduše zacílením dalekohledu ml,
hranol, upevněný na alhidádě a je dána rozdílem mezi
nominální hodnotou přístroje (v mezích O,IlO až
0,130 m) a měřenou hodnotou. Adiční konstanta bě·
hem dne kolísá vlivem změn teploty obvykle jen
v mezích I cm. Změny lze zaznamenat do děrné pásky
a lze je pomocí výpočetního programu eliminovat.
Milimetrový údaj měřené vzdálenosti vzniká jen po-
četně průměrem tisícinásobného měření délky na centi-
metry a neznamená, že nejmenším dílkem čtecího
elektronického zařízení jsou milimetry; přesto zpřes-
ňuje částečně měření, jak prokázaly i zkoušky na
základně.

V pÍ'Ístroji se dále automaticky kontroluje úroveň
přijímaného signálu, takže při přerušení záměry pře-
kážkou, např. jedoucím vozidlem, sc vypne délkové
měření, které pokračuje až po uvolnění zámčry, pí'i
čemž měření před přerušením se využije. To dovoluje
měřit v městech za provozu, neboť čas měření se pro-
dlužuje jen o dobu přerušení záměry. Podobně jako
změnu adiční konstanty lze do výpočetního programu
zařadit opravy způsobené indexovou chybou a osový-
mi chybami teodolitu a měřit v jedné poloze daleko-
hledu. Hodnoty oprav se vypočtou z měí-ení jednoho
směru v obou polohách dalekohledu např. na každém
stanovisku popř. na prvním stanovisku v každém dni.
Zástupce výrobní firmy uvedl dále některé praktické
zkušenosti při měření v poměrech NSR:
a) délka záměry při podrobném měí'cní veslIlPs nep!'!'-
sahuje 500 m
b) průměrný denní výkon v obtížném svažitém terénu
se stromy a stavbami je asi 250 bodú (tento údaj je
velmi promčnlivý a je tí-eba jej vyjadřovat ve vztahu
k ploše a stupni obtížnosti - pozn. autora).

Přípravné práce k vlastním zkouškám na :srovnávací
základně i na zkušebních lokalitáeh scstávaly z pod-
robného seznámení observátorú s používáním a obslu-
hou pHstroje, ze zpracování pokynů pro uspořádání
údajů na děrné páscc a převodních programů pro pří-
mé použití děrné pásky ve spojení se standardními
programy výpočtů_ Zásady pro uspoí'ádání údajů na
děrné pásce je pak nutné přesně při nastavování adres
a údajů stanovisek a měřených cílů dodržovat.

Obsluha pHstroje při měření je jednoduchá, posta-
vení přístroje na stanovisku je stejné jako u klasických
přístrojů, i když je obtížnější vzhledem k větším roz-
měrům a vázc přístroje. Navíc se provádí nastavení
spínače automatické fyzikální redukce podle teploty
a tlaku vzduchu (pro běžné mapování postačí odhady,
krok v tabulce pro určení polohy spinače je 10 °C
pro teplotu a 30 Torrů pro tlak vzduchu). Dalšími
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úkony jsou zacílení bodu, nastavení adresy a údajů
cíle ručně na přístroji (na číselníku s ozubenými koleč-
ky), zapnutí přístroje, stisknutí drátové spouště, po
registraci vypnutí přístroje a zacílení na další bod.

Tento postup se doplňuje při započetí měření na
stanovisku děrováním adresy a údajů stanoviska při
libovolné poloze dalekohledu a vypnutém dálkoměru
(děrované údaje obou úhlů pak nemají smysl a pro-
gramově se nezpracují). Při měření pouze úhlů se
vypíná dálkomčr. U přístroje nelze orientovat vodo·
rovný dělený kruh, měří se přI nahodilé [o!oze nuly
vodorovného kruhu. Přístroj lze používat i bez děro·
vače s ručním zápisem, indikaci měřených hodnot na
číslicovém výstupu lze zajistit zvláštním spínačem.
Adresy a údaje o stanovisku nebo cíli byly prozatímně
uspořádány tak, aby vyhověly programu zkoušek tj.
měření polygonového pořadu a polárnímu měření bez
hlubšího rozboru potřeb a jiných programových
návazností. Byly vyznačeny úkony nebo údaje jako
měření s výškami nebo bez výšek, údaje pro stanovis-
ko, údaje pro cíl, záměra vzad nebo vpřed, záměra jen
orientační, vzdálenost menší nebo větší než 1000 m,
netotožnost odrazového hranolu se zaměřovaným bo-
dem (odsazení vzad, vpřed, vpravo, vlevo), dále výška
přístroje nebo cíle popř. hodnota odsazení a číslo
stanoviska nebo cíle. Převodním programem byl pak
tento záznam přeorganizován podle zásad pro stan-
dardní výpočty polygonového pořadu a číselného zpra·
cování THM včetně redukce šikmé délky na vodorov·
nou (zpracoval Ing. Souček z VÚGTK). Poč. r. 1974
hyl zpracován nový systém kódování (zpracoval Ing.
1~llrz z GÚ).

Přesnost měření délek byla ověřena na srovnávací
geodetické základně ve Hvězdě. Měřeny byly vzdále·
nosti rovné násobkům čtvrtiny základny v různých
kombinacích, tj. délky od 240 do 960 m, každá vzdá·
lenost byla měřena nejméně desetkrát. Přesnost délko-
vého měření lze posoudit z údajů v následující ta-
bulce 1.

Vzdálenost Průměrná odohylka od etalonni I Empirioká
délky (v závoroe krajni 1st!'. ohyba led-m hodnoty odohylek) mm noho mě!'enf::l:mm

240 -4 (+5, -14) 2
480 +4 (+25, -5) 4
720 +8 (+17, +1) 6
960 +12 (+33, -15) 12

Jsou zde uvedeny průměrné hodnoty odchylky od
etalonních délek a jejich rozptyl (lze je považovat za
skutečné chyby) a dále empirické střední chyby jedno-
ho měření (určené z oprav k průměru), udávající
vnitřní přesnost přístroje. Z rozdílů mezi měřenými
a etalonními délkami byla určena také oprava součtové
konstanty v hodnotě + 5 mm.

Dosaženými hodnotami byl potvrzen údaj vý-
robce o přesnosti měření délek. Při ověřování přes.
nosti délkového měření byla určena též empirická stř,
chyba směru, měřeného v jedné poloze dalekohledu,
v hodnotě ± 1600•

Zkoušky na lokalitách technicko-hospodářského
mapování

V rámci zkoušek byly zaměřeny části lokalit technicko·
hospodářského mapování v Jihočeském kraji (Sedlča-
nv Votice) pro n. p. Geodézie Č. Budějovice (zkoušky
řídil Ing. Pfaur) a v Jihomoravském kraji (Brumov,
Bylnice) pro n. p. Geodézie Brno (zkoušky řídili Ing.
Klimeš, Ing. Z. K0utný a Ing. Pukl). Při zkouškách
byly získány cenné zkušenosti technické i ekonomické.
Byly potvrzeny všechny předpokládané výhody re·
gistračního elektronického tachymetru při podrobném
mapování ve velkých měřítkách. Byl potvrzen před.
poklad, že není rozdílu v přesnosti mezi pevným a pod.
robným bodem, takže je možné určovat pevné body
současně s podrobným měřením. Nutnost využívat
přístroj maximálně bude vyžadovat pravděpodobně
společné používání pro dvě až tři čety a také odpovída-
jící organizaci. Měření bude klást podstatně větší
nároky na vedoucího čety, práce technika·observá.
tora je ve srovnání s polární metodou použitím např.
Redty jednodušší a snazší. Z poznatků o výkonnosti
lze uvést zatím zcela přibližně počet 235 bodů, zamě-
řených v zastavěné trati v 5. st. obtížnosti za den
a přibližný odhad zvýšení produktivity prací v terénu
o 15% (údaje Ing. Pfaura). Přístroj se také osvědčil
při doměřování obvodu lesů v lokalitách, mapovaných
fotogrammetricky.

Registrační elektronický tachymetr byl také zkoušen
při údržbě map velkého měřítka v lokalitách Kunice,
Uhříněves a Měcholupy (okres Praha.východ) ve
spolupráci VÚGTK (doc. Dr. Válka a Ing. Souček)
a SG. Výhody používání tohoto přístroje byly potvr-
zeny i zde. Dosah přístroje umožní snížit počet pev-
ných bodů bodového pole a přímá návaznost měřených
údajů na výpočty dovolí určovat změny číselně přímo
v souřadnicovém systému JTSK.

Při zkoušce na dálnici v úseku Mirošovice-Havl.
Brod ve spolupráci s n. p. Geodézie Praha byl zaměřen
jednoduchý polygonový pořad podél trasy o stranách
300 až 600 m se současným určováním dalších bodů
vytyčovací sítě rajóny.

Při použití terénního automobilu pro dopravu
soupravy až na stanovisko bylo dosaženo průměrně
zaměření 6 stanovisek denně.

Použití přístroje k měření výkonů při atletických
závodech

Při příležitosti Spartakiády spřátelených armád byl
registrační elektronický tachymetr také vyzkoušen
pro měření délek hodů diskem a kladivem při atletic-
kých závodech. Tuto zkoušku dalšího využití přístroje
(5)organizoval Geodetický ústav v Praze (Ing. Strnad);
i bez zapojení přístroje přímo na počítač, jako tomu
bylo např. při olympijských hrách v Mnichově, byla
rychlost měření podstatně vyšší než při použití pásma
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(měřené údaje byly zapisovány a výsledky ihned počí.
tány na stanovisku· přístroje použitím stolního počí.
tače s programovým řízením).

Zkoušky s registračním elektronickým tachymetrem
Reg Elta 14 prokázaly oprávněnost předpokladu
o vývojovém skoku v automatizaci a zvýšení produk-
tivity mapování geodetickými metodami. Ekonomické
údaje, získané při zkoušce, jsou zatím jen zcela infor-
mativní, neboť závisí na řadě okolností, jako jsou počet
současně používaných signálů v četě, hustota podrob.
ných bodů, počet podrobných bodů zaměřených z jed-
noho stanoviska, způsob přepravy čety aj. V některých
druzích prací je přeprava terénním automobilem nutná
(dálnice, oddělené budování bodového pole při mapo.
vání).

Při zkouškách byly zjištěny také některé nevý-
hody, zejména:
- značná váha nedovolí podle předpisů používání pří.

stroje ženami,
- potíže s kapacitou baterií (jedna baterie nepostaču.

je na jednu směnu)
- občasné oddělení záměrné osy pro úhly od záměrné

osy pro délky
- občasné závady ve funkci děrovacího zařízení (ob-

časné chyby, poruchy při nižších teplotách), které
ukazují potřebu "sledovat" funkci děrovacího zaří.
zeni, s občasnou kontrolou děrovaných hodnot
(během zkoušek došlo k jedné vážné poruše děro.
vacího zařízení, která byla během několika dnů
opravena firemním mechanikem z Oberkochenu).
Předností přístroje je také to, že měřická chyba
v důsledku špatné obsluhy je vyloučena, neboť
přístroj nepracuje, nejsou-li splněny následující
podmínky:

- musí být zacíleno na odrazný hranol,

- na elektronické ovládací jednotce musí být do-
statečně napětí,

- musí být utaženy obě hrubé ustanovky,
- záměra musí být bez překážky; pohybující se

překážka není na závadu, měření trvá pouze delší
dobu.

Získané zkušenosti z uvedených zkušebních prací
budou využity zejména při současném zpracování
rámcových technologii pro používání registračních
elektronických tachymetrů, jejichž nástup vyvolá
značné technologické a organizační změny v pracovním
procesu. Bezplatné zapůjčení uvedeného přístroje
firmou Opton po dobu 8 měsíců trvání zkoušek tuto
technologickou přípravu usnadnilo.
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Do redakce došlo dne 18. 3. 1974
Lektorova!: Ing. Zdeněk Koutný, Geodézie. n. p. v Srně

ČVTS-SGK 'a SVTS-SGKS - odborné skupiny goode-
t1j,ckýchzákladli uspořádajl v Brně dne 19. I1stopadu
1974symposium na téma

MOZNOSTI VYUZITI GYROTEODOLITO V GEODETICKf:
PRAXI

Program semináře:
Doc. Ing. ZdenM<Nevosád, CSc.: Gyroteodolity.
Ing. Miroslav Herda, CSc.: VLivyprostředí při použití

gyrotoodolttu lilametru.
Prof. Ing.Dr. MlrotSlarvHe.uf,CSc.: Z prAce pracOVil1ísku-

piny E/6 FIG.
Ing. Ján C1rbus, CSC.:Uplatnenie gyroteodolitov v geo-

déz11.
Ing. Aleš Mučika: Pl'eISIlostusměrněnI důlních přímek

sovět1SkýmJlgyroteooolity MV.
Ing. Jai'oslav Novotný: Výsledky měření s gyroteodolity

v uranový:CIhdoleoh.
PNhlášky p,l"1jímáIng. VllMUmf,rKosek, ČVTS-SGK,

Široká 5, Praha-Staré město. Vlomé 100,- Kčs pro členy
VTS nebo 120,- Kčs pro ostatní ťil!astnfky.

Za OS - 1705: Doc. Ing. Zden~k Nevosťld, CSc.

KV ČVTS-GK Středočeského kraje, MV ČVTS-GK Pra-
ha, OS 1703-fotogrlarnmetrie

z -pověřeníÚV ČVTS-GK pořádt:jí
seminář na téma

"Soudobá aplikace pozemnf fotogrammetrie v inženfrské
geodézii"

Seminář bude uspořádán dne 12. listopadu 1974v Domě
kultury kovoprlimyslu na SmlchQlvěod 7.00do 16.00hod.
v sále Č. 5.
Obs8hem hlavních referátli bude následující proble·
matika:
- systém STEREO-VúGTKa jeho apl-ikace v prlimyslu

a stavebnictví
- e.pldkacefotogrammetrie v modelovém výzkumu
- spe-ciální aPlikace pozemlllí fotogrammel1:rieprová-

děné ČVUTPr8ha
- zkušenosti s apUkac[ pozemní fotogrammetrie u n. p.

GoodéziePraha
Výše vložného byla p'ředběmě stlanovena pro člena VTS
ne. 80,- Kčs, pro nečlena 120,- Kčs.

Zádáme Vás o předběžné OZIllámeníúčast! do 20. záři
1974 na adresu:
Česká vědeckotechnická společnost, Společnost geodé-
zie a kartografie, Ústřední výbor, Ing. Vladimír Kosek,
tajemník, Široká 5, 11001 P r a hal.

Ing. Vladimír Kosek,
tafemník Ov t!VTS-GK
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Jednotná soustava školních
kartografických pomůcek

Prom. geogr. Marie Medková,
Kartografle, n. p. v Praze

Význam kartografie jako jednoho z předních obo-
rů lidské činnosti byl oceňován již v době, kdy by-
ly známy první její ;výsledky. A nebyly to vždy
důvody utilitaristické. Mapa se stala záhy i dílem
uměleckým a způsob jejího zpracování mnoho na-
povědělo stupni vzdělanosti toho kterého národa.
Její dflležitost rostla úměrně historickému vývoji
a byla umocňována velikostí okruhu těch, kteří ji
užívali.
Převratný rozvoj společnosti v minulém století,

který zasáhl všechny její složky, uložil i kartogra-
fU nové úkoly. Mapa se stala pomocníkem při vý-
chově nOlVýchgenerací a trvalou součástí tehdy
ještě ne příliš početného školního inventáře.
Také čeští kartografové připravili pro školy prv-

ní atlasy a první nástěnné mapy, které pak byly
používány desítky let; tyto tradice byly dále roz-
víjeny i kartografíí československou.
Nová etapa nastala po druhé světové válce v sou-

vislosti s budováním socialistické společnosti. By-
lo nutné nově organizovat všechny obory lidské
činnosti, aby mohly být odpovídajícím způsobem
plněny narůstající požadavky.
Nové úkoly čekaly i kartografii. Po jejím sou-

středění v Ústřední správě geodézie a kartografie
(ÚSGK) to byla opět školní kartografie, která za-
ujala přední místo v seznamu úkolu novéhO resor-
tu. PO'lěvadž padesátá léta zastihla naše školství
v práci na nových učebních plánech a osnovách,
při tvorbě nových učebnic a v úvahách o přestav-
bě ,výchovně vzdělávacího procesu vůbec, stala se
i soustředěná kartografie spoluúčastníkem tohoto
proc8su a bylo její povinnost:: se na této práci
v rozsahu své pi'lsobnosti podílet.
Své první povinnosti splnila způsobem, který při

bilancování její dvacetileté činnosti stojí vysoko
nad průměrem ediční aktivity pozdějšího období.
Od roku 1955 do roku 1960 - tj. během šesti let -
bylo vytvořeno a vydáno pět zcela nových atlasů, je-
jichž počet výtisků v tomto období přesáhl půl mi-
liónů. Byl to Školní zeměpisný atlas pro 4. a 5. roč-
ník, Školní zeměpisný atlas pro 6. a 7. ročník, Škol-
ní zeměpisný atlas ČSR,Školní atlas českosloven-
ských dějin a Školní atlas světových dějin. Kromě
toho byl vytvořen a vydán větší počet map nástěn-
ných. I když nástěnné mapy byly zčásti přejaty
z mapové tvorby Státního pedagogického naklada-
telství (SNP j a atlasy byly místy poznamenány
rychlostí, s níž byly zpracovány, byl vytvořen zá-
kladní mapový fond učebních pomůcek, který ško-
lám na řadu let poskytl dostatečný pomůckový ma-
teriál a resortu možnost ověřit si výsledky své prá-
ce, ev. pracovat na další perspektivě. Během násle-
dujících let se obojí ukázalo potřebné.
Zatímco kartografická produkce se v dalším

období přednostně zaměřila na tvorbu dvou stěžej-
ních kartografických děl - Atlasu českosloven-
ských dějin a Atlasu ČeskoslOlVenské socialistické
repuhliky - bylo možno přistoupit k perspektiv-

nírou řešení vydávání školních kartograficl{ých po-
můcek. Jeho cílem se měl stát jednotný systém,
který byl jednak přiSpěl k stab1lizaci a systematiza-
ci výuky, jednak zjednodušil él zhospodárnil výro-
bu. Prvním řešitelem těchto představ se stal vý-
zkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický (VOGTKJ, kde zpracování návrhu jednot.
né soustavy školních kartografických pomůcek pro
zeměpis, dějepis a ev. další předměty bylo zařaze-
no jako jeden z předních výzkumných úkolil., na
němž se pracovalo několik let.
Závěr první fáze výzkumných prací vyústil v ná-

vrh charakteristiky a kompozice Jednotné soustavy
školních kartografických pomůcek (JŠŠKPj pro ze-
měpis. Tento návrh byl ověřen především expe-
rimentací provedenou ve spolupráci s žáky, při-
čemž byla zvážena zejména přiměřenost pomůcek,
jejich čitelnost, srozumitelnost, účinnost z hlediska
pochopení a zapamatování obsahu a schopnost
rozvíjet aktivitu žáků.
Výsledky výzkumu byly dále projednávány na se-

minářích pedagogických pracovníkil. pořádanýCh
Výzkumným ústavem pedagogic'kým a geografOlVé
i kartografové byli informOlVáni na veřejných shro-
mážděních, konaných v rámci národních i mezi-
národních akcí; shodně bylo konstatováno, že Čes-
kosl()IVenskomá na tomto poli předstih před ostat-
ními státy.
Po skončení prací na obou již jmenova:ných vel-

kých atlasech bylo vše pNpreweno, aby bylo možno
přikročit k realizaci návrhu JSŠKP pro zeměpis ja-
ko základu všech dalších kartografických pomů-
cek.
Léta 1967-1970 byla vyplněna soustředěnou pra-

cí na této realizaci. Koncem šedesátých let bylo
připraveno první vydání zeměpisného atlasu a zá-
roveň v té době měly školy k dispozici více, než
dvě desítky map nástěnných, které byly vydávány
v průběp.u přípravy zeměpisné~o atlasu.
Jak již bylo řečeno, cílem TSŠKP bylo a je vytvo-

řit soustavu pomucek jak pro individuální práci žá-
ku, tak i demonstračních, {tj. atlasů, nástěnných
map, příručních a ('vičntJch map, gZóbů a jiných
kartografických pomtlCek), vzájemně spojených
vnitřním obsahem a vnější formou v jeden celek,
který nebude nutné ve své podstatě v budoucnu
měnit. * ) V první fázi se ediční produkce - jak již
bylo řečeno - zaměřila na základ soustavy - ze-
měpisný atlas a z něho odvozené mapy nástěnné.
Zeměpisný atlas Je normou pro tématíku sousta-

vy, kompozici jednotlivých map určuje měřítko,
způsob zobrazení, formát map i obsah map a jeho
znázornění. Obsah odvozených demonstračních po-
můcek je stejný s obsahem analogické základní at-
lasové mapy nebo vzniká spojením obsahu několika
map.

• J Schéma Immpozlce soustavy 'fe uvedeno na tabulce
Č. '1 a 2 v závěru tohoto článklll.
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Ve výzkumném návrhu sestával zeměpisný atlas
z osmi tematicky ucelených částí. Každá byla zpra-
cována v samostatný sešit a sešity bylo možno po-
užívat jednotUvě nebo složené v pevný celek. Pro-
jektová příprava změnila uspořádání s ohledem
na praktické použXvání atlasu v jednotlivých roč-
nících. Atlas byl rozdě,len do čtyř sešitů opět s mož-
ností složení v jeden celek. Obsah jednotlivých seši-
tů vycházel z osnovy pro výuku zeměpisu na
ZDŠ. s ohledem na osnovu pro gymnasia, podle
nichž si mají žáct osvojit:

vědomosti o Zf;lmi jako vesmírném tělese,
o glóbu, o složkách a zákonitostech geografic-
kéhoprostředí,
vědomosti o základním zeměpisu světa a jeho
obyvatelstJvu,

- všéstranné vědomosti ze zeměpisu CSSR,
základní hospodářsko-zeměpisné vědomosti

o SSSR, zemích socialistické soustavy a ostatních
zemích.· .

S ohledem na tuto osnovu měl první sešit obsa-
hovat. základní témata z matematického zeměpisu
a kartografie a řadu přehledných map světa
s různou tématikou, sešit druhý mapy s tematikou
o ČSSR, sešit třetí mapy s tematikou o Evropě a
SSSR a sešit čtvrtý tematiku ostatních kontinentů.
V prt"lběhu konečného schvalovacího řízení mini-
sterstva školství bylo rozhodnuto o uspořádání at-
lasu do dvou svazků: Atlasu světa a Atlasu ČSSR.

Atlas ..světa spojil díl první, třetí a čtvrtý, tedy
tematiku zeměpisu světa. Jeho dosavadní vydání
neso.u zřetelné stopy tohoto zásahu v podobě strá-
nek s tabulkami, které při spojení jednotlivých dí-
lů nahradily titulní listy. Tematika jednotlivých
sešitů zůstala zachována, takže atlas obsahuje:

na dvaceti třech stranách základní poznatky
o Zemi. Měsíci, sluneční soustavě, vesmíru a dá-
le přehledné mapy světa (fyzická mapa polo-
koulí, politická mapa, mapy teplot, srážek,
vodstva, podnebí, vegetace, hustoty zalidnění,
národů, těžby nerostů a průmyslu, dopravy, ze-
mědělství a p1íd).

- na třiceti šesti stranách mapy Evropy včetně So-
větského s!Vazu f.kromě mapy politické a obec-
ně zeměpisné celého kontinentu byly zpracová-
ny všechny evropské státy samostatně, a to vždy
mapa obecně zeměpisná, mapa těžby a průmyslu
doolněná lidnatostí a komplexní mapa země-
dělství].

.- na třiceti pěti stranách mapy kontinentů (pro
každý kontinent - s výjimkou Antarktidy - je
zařazena mapa ge'Jologická, vegetace, lidnatosti,
národů, obecně zeměpisná a politická; u obou
Amerik, Afriky a Austrálie též mapy hospodář-
ské. Asie, vzhledem ke své velikosti, je rozděle-
na do několika oblastí - Jihozápadní Asie, Již-
ní Asie, Jihovýchodní Asie, Čína a Mongolsko,
Jappnsko a Korea - pro něž byly zpracovány
mapy obecně zeměpisné i hospodářské. Antark-
tidě je věnována jedna mapa.

Z uIVedeného obsahu je patrné, že základem je
mápa ·obecně zeměpisná a mapa hospodářská.

Obecně zeměpisné mapy obsahují místopis a jsou
doplněny některými základními prvky z oblasti
dopravy (železnice, letiště, přístavy), přírodních
j8i\'Ů (např. krasové útvary apod.) a kulturně his-
torických jevů (např. archeologická naleziště); re-
liéf je znázorněn bárevnou hypsometrií a stínova-
ným terénem. Hospodářské mapy zobrazují vždy
průmysl a zemědělství, ostatní tematické mapy jsou

zpracovány individuálně se zřetelem k příslušné-
mu obsahu.

Měřítka map byla volena tak, aby umožnila maxi-
mální možnosti srovnání map navzájem. Jsou pro-
to bud shodná nebo v jednoduchých poměrech.
V zásadě atlas obsahuje měřítka:
1:80 mil. pro tematicl{é mapy světa
1:40 mil. pro tématické mapy Evropy a pro obec-
ně zeměpisné, politické a hospodářské mapy
kontinentů.
1:20 mil. pro obecně zeměpisnou a politickou ma-

pu Evropy, dále pro obecně zeměpisné a hospo-
dářské mapy států Asie

1:5 mil. pro obecně zeměpisné mapy jednotlivých
států Evropy

1:7,5 mil. pro mapy pri'lmyslu a zemědělství jednot-
liVých států Evropy.
Výjimky z tohoto systému jsou ojedinělé případy

map detailních nebo 21Většených výřezů map.
Volba kartografických zobrazení se řídila sna-

hou po jednoduchosti, ohledem na základní zna-
losti žáki'l i hlediskem dalšího použití mapových
podkladů. V zásadě jsou užity tři zobrazovací ZPll-
soby:
1. polykonické zobrazení pro všechny mapy svě-

ta, které kompenzuje plošné, úhlové a délkové
zkreslení

2. azimutální plochojevné zobrazení pro mapy
zemských polokoulí a kontinentů, které usnad-
ňuje myšlenkový přechod od glóbu k mapě a
srovnání kontinentů je názorné

3. kuželové zobrazenídélkojevné v polednících se
dvěma délkově nezkreslenými rovnoběžkami pro
ostatní mapy vzhledem k jeho vyrovnávacímu
charakteru.
Schéma zobrazení uvádí přední předsádka atla-

su, jejíž obě strany jsou věnovány znázornění zá-
kladních kartografických zobrazení.

Zadní předsádka přináší doplňující údaje k obál-
ce, pro niž bylo použito barevných fotografií Ze-
mě.

Atlas je doplněn rejstříkem zeměpisných názvů
a názvů měsíčních útvari'l. K rejstříku jsou připo-
jeny tabulky výslovnosti.

Celkový formát atlasu je o málo větší než A4
(23X32 cm), vazba v tvrdých deskách potažených
fólií. Do škol je dodáván od 1. září 1970.

Atlas světa se stal OJ prvním českém vydání
i podkladem pro první OJydání atlasu ve slovenské
verzi, což kromě jiných kladů znamenalo i eko-
nomickou úsporu pro oba vydavatele; spolupráce
v tomto ohledu trvá i nadále.
Atlas ČSSR je druhou částí základního zeměpis'

ného atlasu JSSKP a také tvorba se řídila značko-
vým klíčem, technologií i ostatními hledisky celé
'soustavy. Tematicky je uzavřeným celkem - ma-
lým národním atlasem - a proto i některé otázky
byk třeba řešit samostatně.

Obsah atlasu lze rozdělit do tří skupin: při-
rodní prostředí, hospodářství a obyvatelstvo.

Základní mapou první skupiny je horopisná a
vodopisná mapa: její obsah představuje výsledky
dlouhodobého, nyní již ukončeného regionálního
výzkumu, jehož cílem bylo na základě nových (vě-
deckých metod stanovit geomorfologické čIenění
ČSSR. Tento orografický a hydrografický obraz je
doplněn ukázkami charakteristických typů krajin
našeho území a samostatnou mapou povodí a vod-
nosti řek
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Podnebné poměry zobrazují mapy teplot a
srážek v jejich maximech, minimech a ročních
prOměrech, dcplněné diagramy podnebných pomě-
rO vybraných míst ČSSR.
Mapový popis přírodních poměrii pokračuje ma-

pami geologické stavby, geologických útvarii od
starohor až po čtvrtohory a mapami tektonického
vývoje. Mapy typii půd a druhů půd doplňují uve·
denou tématiku.
Fytogeografie je zastoupena mapou fytogeogra-

fického členění, mapou lesů, mapou vegetačních
stupňii v Tatrách a zai'azena je i mapa chráněných
přirodních území.
Základními mapami dl'Uhé skupiny je mapa prů-

myslu a mapa zemědělství. Mapa průmyslu v po-
třebných ukazatelích podává přehledný geografic'
ký a statistický obraz priimyslu. nerostné surovi-
ny jsou zobrazeny na zvláštní mapě. Mapa země-
dělství představuje přehledně oblasti zemědělské
výroby, doplněné potravinářským průmyslem.
Ostatní monotématické mapy, jak s tematikou prů-
myslu tak zemědělskou, jsou analytickým rozpra-
cováním map přehledných.
Hospodářské poměry dokreslují mapy železniční,

silniční, vodní a letecké dopravy.
Hlavní mapou třetí tematické skupiny atlasu, vě-

nované demografi1, je podrobná mapa hustoty oby-
vatelstva; další mapy podávají ostatní údaje o oby-
vatelstvu, např. o jeho zaměstnanosti, věkovém
složení, národnostech apod. Zastoupen je i sídel-
ní zeměpis vybranými ukázkami tvpii sídel.
Zá.věr mapové části atlasu tvoři dvě komplexní

mapy CSSR - mapa onecně zeměpisná a mapa
hosp'Jdái'ská - a plány Prahy a Br'ltíslavy.
Orientační mapy světa a Evropy jsou umístěny

Da pi'ední předsádce a v úvodu atlasu ..
Měi'ítka map byla stanovena vzhledem k důle-

žitosti a zobrazení obsahu. Obě komplexní mapy
jsou v měřítku 1:1 mil., hlavní mapy jednotlivých
skupin v měř. 1:2 mil. (výjimečně v měř. 1:1,5
mil.); pro většinu map bylo zvoleno měřítko 1:4
mil., pro nAkteré doplííkové mapy 1:6 mil.
Mapovým podkladem je mapa republiky z vel-

k?ho Atlasu Ceskoslovenské socialistické republi-
ky v kuželovém plochcjE'vném zobrazeni v normál-
ní poloze s nezkreslenou rovnoběžkou 49°30';
zobrazení je praktický ortodromiclté, nejkrdtší
spojnice d.vou I1lJovolných bodů je přímková.
Atlas je doplněn rejstříkem zeměpisných názvů.

Formátem je shodný s Atlasem světa, rovněž vazba
v tvrdých deskáGh potažených plastickou fólií by-
la provedena s ohledem na jednotnost obou atla-
sů

S pracemi na základním zeměpIsném atlasu
vznikaly - jak již bylo řečeno - i mapy nástěn-
né. Tematicky tvoi'í diVě hlavní skupiny: nástěnné
mapy odvozené z Atlasu světa a nástěnné mapy od-
vozené z Atlasu CSSR.

N6stěnné mapy, odvozené z Atlasu světa lze
roztřídit do čtyi' řad:
- obecně zeměpisné mapy, vznikající mechanic-

kým zvětšením atlasových map
- hospodářské mapy, vznikající mechanickým

zvětšením a většinou spojením map zemědělství
a průmyslu, pokud se v atlase vyskytují každá
zvlášť

- pol1tické mapy, vznikající mechanickým ~vět-
šením atlasových map

- tematické mapy světa, vznikající mechanickým

zvětšením a většinou spojením několika atlas(l-
vých map.
Měřítka lIástěnných map vycházejí rovněž

z map atlasových. Ctyi'násobkem jsou měřítka
1:20 mil. pro mapy světa
1:5 mil. pro mapy SSSR a státO Asie
1~1,25mil. pro mapy jednotlivých státu Evropy,
pětinásobkem
1:8 mil. pro mapy kontinentů
1:4 mil. pro mapu Evropy.
Nástěnné mapy odvozené z Atlasu CSSR tvoří

kromě obecně zeměpisné mapy CSSR soubor téma-
tických map, iVznikající mechanickým zvětšením
a kombinací obsahu atlasových map. Mají jednot-
né měřítko 1:500 000.
Obdobně jako u atlasu i u nástěnných map jsou

tiskové podklady - kromě názvosloví - společné
i pro slovell3kou verzi. Tisk nástěnných map je
proveden na cellastiku, tj. papíru ovrstveném omy-
vatelnou umělou hmotou; tak odpadá zdlouhavé
a nákladné podlepování map plátnem.
Mapové značky pro zobrazení obsahu všech map

soustavy byly v zásadě zpracovány v rámci vý-
zkumných pracÍ. V zásadě tvoří čtyři skupiny:
značky pro znázornění matematických prvkii, fy'
zickozeměpisných prvků, politickosprávních prvkO
a hospodářskozeměpisných prvků.
Prvl'.y prvních tří kategorií jsou na mapách zná-

zorněny tradičním zpOsobem, i když v jednotli-
vostech se uplatňují některá nová hlediska; např.
terén, znázorněný tradiční hypsometrickou šká-
lou a stínováním je zpracován tak, aby bylo jasné,
o jaké geomorfologické útvary jde (vrchovina, stře-
dohory, velehory, sopečná pohoří) apod.
Zvláštní pozornost byla věnována značkám pro

hospodářskozeměpisné prvky jako problematice,
jejíž řešení bylo nejmlléhavější. Priimyslová odvět-
ví jsou uvedena kruhovými terči nebo jejich seg-
menty; barvy jednotlivých odvětví byly stanoveny
podle výsledkii experimentace založené na opti-
málním působu zapamatování značek. Z této ex-
perimentace vycházelo i stanovení geometrických
značek pro výskyt a těžbu nerostO, zatímco pro
pěstování plodin a rostlin byly zvoleny značky
symbolické; oblasti zemědělského využití piidy jsou
vyznačeny bareVnVI:1i areály.
Během výroby bylo nutno provést v navrženém

značkovém klíči některé změny, které se však ne-
týkaly základní koncepce a charakteru, nýbrž jen
kartografického zpracování.
Vlastní zpracováni obsahu bylo složitou záleži-

tostí, i když projektová příprava stanovila jeho sy-
stém. Bylo ovlivněno dostupností literatury, zpra-
covatelem, celkovou redukcí i připomínkovým říze-
ním. Pro tvorbu Atlasu světa byly předeVším vy-
užívány materiály Kartografické informační služ-
by včetně jejích zahraničních pramenů (atlasy, ro-
čenky apod.). Pro tvorbu map Atlasu CSSR bylo ja-
ko pramenného materiálu využito velkého atlasu
Ceskoslovenské social1stické republiky a to zejmé-
pro mapy přírodního prostředí; pro sestaiVení hos-
podářských map byl Federálním statistickým úřa-
dem vyhotoven pro tento účel objednaný seznam
středisek pr[myslu podle odvětví a obcí. Kromě
toho se na tvorbě speciálního obsahu podíleli od-
'borní pracovníci rOzných ústavO a institucí, např.
Geografického ústavu CSAV, Hydrometeorologické·
ho iístavu, Ústředního tlstavu geologického, Ústa-
vu pro výzkum rud, Státního tlstavu památkově
péče a ochrany pi'írody a dalšlch.
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Jednotné zpracování obsahu celé soustéltvy si vy-
žádalo technologžž, která by tuto jednotu mohla
nejen zaručit, ale byla i ekonomicky výhodná. Vy-
zkum v tomto ohledu došel k závěru, že j'ednota
může být dodržena jen tehdy, budou-li mapy ná-
stěnné vycházet z map atlasových. Proto byla na-
vržena cesta mechanického zvětšování. Poněvadž
šlo o technologii neobvyklou, byla její realizace
v počátcích obtížná. Půvcdní výzkumný návrh zvět-
šovat originál atlasové m1apy změnil další výzkum
na zhotoven~ originálů v pracovním měřítku, které
bylo o jednu třetinu větší než měřl:tko atlasové ma-
py. Tímto způsobem byly vyhotoveny i první dvě
mapy a to ja.k sestavitelsky, tak i kresličsky. Pro
vydavatelská originály byla použita rytina do
vr~tvy na skle a zvětšovány nebo zmenšovány byly
přímo tyto rytiny.
V průběhu prací se ukázalo, že volba tohoto

pracovmího měřítka není nejvhodnější. Jednak
představovalo vždy nezaokrouhlené číslo (např.
1:6666666) a převod do jiného měřítka byl kom-
plikovaný, jednak zvětšování originálů map, které
jsou pětinásobkem map atlasových, bylo příliš vel-
ké. Zvětšování rytin předpokládalo bezchybné vy-
rytí všech prvků, zvýšenou opatrnost při manipu-
laci v polygrafickém provozu, vhodné skladovací
prostory pro zachování všech rytin až po dokonče-
ní 'celého díla apod. Tyto poznatky posloužily při
hledání a stanovení nové technologie, která pak
byla použita pro zpracování všech dalších map.
Jako pracovní měřítko bylo zvoleno "střední mě-

řítko" mezi mapou atlasovou a nástěnnou; např.
měřítko atlasové mapy je 1:20 mil. a nástěnné ma-
py 1:5 mil., pracovní měřftko zvoleno 1:10 mil.
Atlasová mapa je v měřítku 1:40 mil., nástěnná
1:8 mil., zvoleno pracovní měřl:tko 1:20 mil. a pod.
V tomto pracovním měřítku byly provedeny veške-
ré práce redakčně sestavitelské, kresl1čské i poly-
grafické včetně prací litografických a nátisku.
Zmenšovány a zvětšovány byly pak již hotové re-
produkční materiály pracovního (středního) mě-
řftka ..
Shodnost map mezi sebou byla zajištěna tím, že

práce sestavitelské pro všechny typy map daného
území, tj. mapu obecně zeměpisnou, mapu prů-
myslu, zemědělství, politickou a ev. další byly vy-
hotoveny současně, přičemž překrytová území jed-
notlivých map byla zpracována jen jednou a pře-
jímána montáží. Jako základ byly vyhotoveny ma-
py obecně zeměpisné a odborný obsah všech dal-
ších map byl zpracován na průsvitné f6lii přilože-
né na mapu obecně zeměpisnou.
Cárové prvky byly provedeny rytinou do vrstvy na

skle, písmo a signatury byly vylepeny ze sloupáva-
cích filmů na plastickou f6lU. Vzájemný soulad me-
zi všemi prvky byl zaručen postupnou rytinou, tj. kaž-
dý další prvek se ryl na témže skle po vyrytí, vyko-
pírování pozitivního obrazu a zahalení (zabarvení)
prvku předcházejícího. Pro lepení značek sídel a
písma byla použita barevná soukopie všech čáro-
vých prvků.
Nátisk ve středním měřítku odstranil dvojí revizi

a provádění oprav jak pro mapu atlasovou, tak pro
mapu nástěnnou. Po revizi nátisku ve středním
měřítku byly opraveny tiskové astralony střední-
ho měřítka a pak teprve bylo provedeno zmenše-
ní a zvětšení.
Pro barevné vyjádření ploch bylo použito triády

- tisku ze tří barev: žluté, azurové a purpurové,
z nichž bylo vhodnou kombinací rastrů docíleno

potřebné množství barevných odstínů. Předpokla-
dem pro použití uvedené technologie, která před-
stavuje zdánlivě jednoduchý komplex prací, je je-
jich naprostá přesnost zejména při reprodukci a
při tisku. Jal<ákoliv nepatrná odchylka, např. zvláš-
tě při manipulaci s rastry, může mít za následek
nepoužitelný výsledek. Vcelku lze však konstato-
vat, že použitím popsané technologie byl splněn
základní požadavek JSŠKP a to jednotnost obsahu
map.
Základním zeměpisným atlasem a z něho odvo-

zenými mapami není kompozice JSŠKP vyčerpána.
Ostatní kartogratžck~ pomůcky, na uvedené po-
můcky navazu;ící, jsou druhově velmi různé a tvo-
ří několik základních typů.
První skupinu tvoří soubor gl6bů, jejichž zpraco-

vání jak po stránce obsahové. tak i v ostatních
náležitostech bude ve shodě s atlasovými mapami.
Tematicky obsáhnou fyzické jevy (fyzický globus),
jevy politicko správní (politický globus), a event.
další, pro něž představa země jako vesmírného tě-
lesa je pro výuku potřebná. Měřítka g16bťi.budou
shodná s mapami v atlasu, tj. 1:80 mil. (odpoví-
dá mapám světa) nebo 1:40 mil. (odpovídá mapám
kontinentu); rovněž obsah a jeho zpracování bu-
de shodné. .
Další učf;bní pomůcky sloužící představě zem-

ského povrchu tvoří mapy plastick~, předpokláda-
né jako pomůcka individuální i demonstrační. Ně-
které edice obou uvedených skupin již byly reali-
zovány, např v několika vydáních plastické mapy
ČSSR v nástěnné i příruční podobě.
Samostatnou skupinou jsou cvičné mapy určené

pro procvičování látky, z nichž již školy používají
soubor obrysových map sestavených z prvků map
atlasových; soubory zeměpisný'ch cvičení se při-
pravují.V obou případech půjde v zásadě o dvou-
barevné provedení map, obsahujících základní po-
lohopisný obsah doplněný výběrem prvků podle
účelu.
Kartografické pomůcky sloužící výuce zeměpisu

CSSR tvoří, !<romě obvyklých typů uvedených pře-
hledných zeměpIsných m'lp, t,aké mapy větších mě-
řítek vybraných oblastí naší republiky. V součas-
né daM jsou vydávány vlastivědn~ map!! okres/l,
které jsou podrobnými komplexními mapami těch-
to regicnfi. Syntetizují v obsahu jevy obecně země-
pisné, hospodářské, historické a další, nezbytné pró
vlastivěrlnou znalost životního prostředí. Speciální
kartografické zpracování, vyzdvihující zejména po-
drobný místopis a reliéf, spolu s textovou částí,
která je vlastivědnou monografií příslušného re-
gionu, vytvářejí mapovou encyklopedii ČSSR, po-
užívanou při všech příležitostech, kdy je při výuce
uplatňován domovědný princip. V mapách jsou
zpracovány kromě vybraných prvků topografických
map kompletní hospodářské údaje, dále údaje so-
ciální, kulturní, údaje pro cestovní ruch apod. Také
u těchto map je zachována zásada shodnosti map
příručních (v měřítku 1:100000) a map nástěnných
(v měř. 1:50000). Text je knihařsky upraven do sa-
mostatné brožury a spolu se složenou příruční
mapou vložen do obálky. Nástěnná mapa je vytiště-
na nll cellastiku.
Vzhledem ke zvláštnímu charakteru těchto map

i organizaci při jejich zpracování - jde o velice
úzkou spolupráci mezi vydavatelem a příslušn}rmi
národními výbory - jsou tyto mapy vydávány ja-
ko ťi.čelové náklady a jako takové předávány
okresnfm národním výborům.
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Jako součást JSŠKP pro zemeplS jsou v budouc-
nu uvažovány i rlizné kartodiagramy, schémata, ná-
zorné tabule apod., které by sloužIly zejména jako
pomlicky pro výuku matematického a astronomic-
kého zeměpisu,

Konečně je třeba zahrnout do soustavy i karto·
grafi'cké pomlicky se speciálním zaměřením, např,
v současné době již na školách zavedené slepecké
mapy; většina těchto pomlicek však je a v budouc-
nu zlistane prototypem, což naznačují i tiskové ná-
klady těchto pomlicek, mnohdy nedosahující ani
padesáti kusfi.

Zcela nový typ učebních pomficek - mapy na
transparentních fóliích pro zpětné promítání -
je v současné době ve stadiu vývojových prací
a dosavadní návrh JSŠKP pro zeměpis s tímto ty·
pem ještě nepočítal. Jeho zavedení ve výuce země·
pisu lze však předpokládat a JSŠKP pro zeměpis bu·
de těmito novými učebními pomlickami doplněna a
ve své podstatě i pozměněna.

Uvedeným výčtem kartografických pomlicek pro
zeměpis se jejich druhovost neuzavírá, neboť vý·
voj školní výuky si vyž'lduje npustálcn pNzplisobi-
vost celé soustavy. S tímto vývojem je v perspek-
tivě ediční činnosti počítánc .. Za tím účelem je ta-
ké zajišťován neustálý styk se školskými pracov-
níky rlizných specializací.

Taková činnost je při tvorbě a vydávání školních
kartografických pomlicek velmi dliležitá a v zása-
dě nezbytná. Každá školní pomficka podléhá schva-
lovacímu řízení příslušných orgánfi ministerstva
školství, kterému pi'edchází připomínkové Hzení
v podobě lektorování, konzultací, ev. ověřování, ve
školní praxi apod. V tomta smyslu je poradním
sborem pro celou JSŠKP pro zeměpis patnáctičlen-
ná lektorská rada, která spolupracuje přímo při
tvorbě pomircek. Další připomínkové řízení probí-
há v odborných komisích zřízených ministerstvem
školství a je podkladem pro konečné schvalova-
cí řízení. Prakticky to znamená, že ke školní po-
můcce se vyjadřuje 25-30 externích pracovníků,
a to většinou dvakrát během výrobního cyklu
(k autorským resp. sestavitelským originálům a
k nátiskům). Organizaci téta rozsáhlé spolupráce
zajišťuje a za ni odpovídá vydavatel.

JSŠKP pro zeměpis, i když soubor základních ti-
tulli se již dokončuje, si vyžádá ještě mnoho prá-
ce, než bude možno konstatovat, že školy jsou
v tomto ohledu dostatečně vybaveny.

V současné době je podobným způsobem připra-
vována soustava Školních kartografických pomů-
cek pro dl5;epis. Práce na této soustavě má poně-
kud jiný charakter; i výsledek bude odlišný vzhle·
dem ke skutečnosti, že výuka historie má jiné me-
tody i cíle.

Problematika školních kartografických pomůcek
pro výuku dějepisu je předmětem úvah a zkoumá-
ní již od c1.oby,kdy první mapy s historickým ob-
sahem vznikly; přesto nelze říci, že otázky spoje-
né s tvorbou těchto kartografických pomůcek by
byly vyřr.šeny. Nezměněná zCtstává stále skutečnost,
že kartografická pomůcka má pro dějepis velký
význam nejen tím, že přináší inform'ace zeměpis-
né mapy té které doby, nýbrž i tím, že historické
poznání obohacuje o rys exaktnosti, to jest o vy-
jádření jevli a jejich souvIslosti zbavené nepřes-
ností a dalších negativních znakli, doprovázejících
jiné sdělovací formy.

Je proto zákonité, že naší kartografické t'vorbě,
která i v tomto ohledu má více než stoletou tradi-

ci, hyl po zpracovalll JSŠKP pro zeměpis svěřen
úkol zpracovat podobnou soustavu i pro dějepis.
Nesnadnost tohoto úkolu ztěžuje skutečnost, že ne-
ní 1{ dispozici tak ucelený výzkumný základ, jako
tomu bylo 11 JSŠKP pro zeměpis, a nadto požadavky
žáda jí nové a netradiční formy učebníCh pomůcek.
Z tátc. skutečnosti vychází i kompoziční návrh.

Soustavu budou tvořit jal;: pomůcky pro indivi-
duelní práci žáků, tak i pomůcky demonstrační.
Oba typy budou svou koncepcí shodné, i když ne-
pŮjde o takový rozsah shodnosti, jako je tomu
u soustavy pro zeměpis.

Základem pomlicek pro individuální práci žá-
ků bude tradiční dě;episný atlas, který bude obsa-
hovat mapy k československým a světovým ději-
nám. Nepůjde o obsahově vyčerpávajlcí periodic-
ký sled map, nýbrž o jejich výběr; atlas bude si-
ce tvořit obsahový celp.k, ale proporciona1ita obsa-
hu bude odpovídat osnovám výuky. V návrhu to
znamená, že z celkového pcčtu map bude více než
čtvrtina map věnována československým dějinám,
polavina evropským dějinám a necelá čtvrtina map
dě jinám světovým.

Ve shodě s obsahem hudou ]mrtografickým pod-
khdem v zásadě tři druhy map: ČSSR, Evropy a
světa. Tematicky pak půjde o mapy s obsahem dě-
jin politickosprávních, hospodářských, dějin tříd-
ních bojti a kulturních dějin. Jednoduchá periodiza-
C'J pC' staletích má za cíl dosáhnout co největší
přehledncsti látky. .

V základní struktuře demonstračnich pomůcek
se oproti současnému stavu projeví nové tenden-
ce, související s celkovou modernizací školní vý-
uky. Zatímco dosud se demonstrační pomficky ome-
zovaly převážně jen na nástěnné mapy, budou v no-
vé soustavě tvořit základ historické mapy zpraco-
vané na trasparentních fóliích. Ostatní, zejména
náf-těnne. hi:::torické mapy a nástěnné historické
tabule, budou v soustavě zastoupeny již v menším
počtu.

Celkově se předpokládají tři typy demonstrač-
ních pomlicek:

soubory monotematických vývojových map (na
transparentních fóliích)
soubory historických tabulí a kartogramů

- soubor syntetických nástěnných map
Mapy na transparentních f6Wch budou v soustavě

novinkou. Souvisejí se zaváděním "optické tabu-
le", která v rámci modernizace učebních pomlicek
se již používá v řadě předmětů. Její zásada spo-
čívá v použití zpětného projektoru (u nás zn. Meo-
tar), jehož pomocí může učitel za denního světla
promítat barevně potištěné fólie. Tisk musí být pro-
veden na absolutně čirý materiál s použitím trans-
parentních barev; fólie mají příruční formát (cca
25X25 cm ), při čemž zvětšení při promítnutí může
být libovolné, omezené v podstatě jen velikostí pro-
mítací plochy.

Volba map na transparentních fóliích jako zá-
kladu denIDn:stračních pomlicek není náhodná. Na-
bízí se však jako v současné době optimální řeše-
ní hlavního problému historických map, kterým
vždy byla a je jejich přeplněnost a obtížnost zná-
zornění historického vývoje. Většina historických
map totiž kromě toho. že zobrazuje určitou tema-
tiku, má za úkol vyjádřit tuto těmatiku vývojově
v určitém časovém rozsahu, což obsah mapy ještě
násobí. Mapy na transparentních fóliích umožňují
věnovat každému tématu i časovému úseku samo-
statnou mapu, při čemž jejich skladba je při promí-
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II_Sd_O~_oto;ý~~-II c~~Ý~h II Plastické
map ŮSSR map mapy

~------ ------

Zeměpisný
atlas světa
Zeměll.isný
atlas CSSR
Vlastivědný
atlas (díl
zeměpis)

Mapy ŮSSR
Mapy konti-
nel1tů

Vlastivědné
mapy
1 : 100 000

Obrysové
mapy
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ovičení

I LN_ástě_nné~I'1 tr~~~r~~t-III Glóby IIImapy nioh fóli10h
------ ------

Soubor map
ŮSSR
Soubor map
zemi
Soubor map
světadílů
Soubor map
světa
Vlastivědné
mapy
1 : 50 000
Cvičné mapy

Mapy ŮSSR
Mapy konti-
nentů

I Mapy na transparentních fóliíoh

Soubor map k dějinám ŮSSR
Soubor map k dějinám Evropy
Soubor map k dějinám světa

___ A_tl_a_s_y 1 _1_S_OU_b_O_~_~_';;_'č_n_ý_Oh__

Dějepisný atlas
Vlastivědný atlas
(díl dějepis)

Obrysové mapy
Praoovní sešity

Pfehledné dějepisné mapy k dějinám
ŮSSR
Pfehledné dějepisné mapy k dějinám
Evropy
Pfehledné dějepisné mapy k dějinám
světa
Dějepisné tabule

tání libovolná. Prakticky to znamená, že tento způ-
sob umožňuje sledovat několik dějových vrstev při
zachování přehlednosti v rámci jedné mapy a kro-
mě toho je možno realizovat z hlediska historické
tematiky poměrně značné nároky na množství
map.
Jako příklad je možné uvést v současné době

zpracovávaný soubor "Územní vývOj českého stá-
tu". Periodizačně je celý soubor rozdělen do šesti
celků, a to: Období pravěkého osídlení, období
keltského osídlení a Velká Morava, období českého
feudálního státu do konce vlády posledních Pře-
myslovců, období českého feudálního státu dovzni-
ku habsburského soustátí a období Československa,
Každý celek je dále časově dělen, takže např. ob-
dobí čeRkého feudálního státu do vzniku habsbur-
ského soustátíobsahuje čtyři mapy: Český stát za
Lucemburků, Český stát v husitské revoluci, Český
stát za Jiřího z Poděbrad a nástup Jagellonců a
Český stát za Jagellonců. Učitel II1á tedy možnost
demonstrovat nástěnnou mapu Českého státu za
Lucemburků nebo nástěnnou mapu Čekého státu za
Lucemburků a v hus.itské revoluci apod. Kromě to-

ho může srovnávat např. mapu Českého státu za
Lucemburků s mapou Českého státu za posledních
Přemyslovců, s mapou Velké Moravy apod. V sou-
hrnu představuje uvedený soubor třicet nátěnných
v jistém smyslu analytických map, které je možno
nejen srovnávat, ale také vytvořit z nich řadu šesti
nebo i více map syntetických.
Výhledově se počítá s kompletními soubory his-

torických map k dějinám Československa, Evropy
a světa. Každá tematická skupina bude obsahovat
potřebný počet map k politickým, hospodářským,
sociálním a kulturním dějinám v odpovídající časo-
vé periodizaci. Mapy budou zpracovány tak, aby
mohlo být prováděno srovnání v celém rozsahu
tématu.

Historické tabule a kartogramy budou v jednodu-
ché formě zachycovat souhrnnou situaci určitých
jevů, jejich chronologické přehledy, časové přím-
ky, grafy apod., jejichž specifika bude vhodné sa-
mostatně sledovat.

Přehledné mapy nt'1stěnné i přes svou menší
operativnost zfistan:ou i nadále klasickou kartogra-
fickou pomfickou a nepostradatelnou součástí sta-
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bilního vybavení odborných pracoven. Jejich obsah
shrne vývoj za cBlá historická období a podá celko-
vý přehled situace v sledovaném úseku. Budou
určeny především k souhrnnému opakování učiva.
Realizace návrhu nové soustavy kartografických

pomikek pro dějepis bude probíh<tt postupně. Před-
nostní důraz je kladen ze strany školských pra-
ccvníkfi na vydávání map na transparentních fóliích
a na vydávání demonstračních pomůcek vfibec. Po-
mocí těchto pomficek mfiže totiž učitel omezit svou
úlohu informativní, zvláště v oblasti popisného vý-
kladu a f;VOU úlohu zaměřit do oblasti ideově vý-
chovné, což je ve výuce dějepisu stále více. žádoucí.
Kromě těchto zásadních hledisek přistupuje ješ-

tě ta skutečnost, že oba dosud používané školní
historické atlasy mohou ještě určitou dobu výuce
dějepisu sloužit, zatímco současný stav demonstrač-
ních pomficek je pro vyhlídku nedostatečný. Je
sice k dispozi'ci základní množství nástěnných map
z dosavadní produkce, nemají však potřebnou vzá-
jemnou vazbu ani nepokrývají dané učivo.

V současné době jsou do edičního plánu zařaze-
ny dva prototypy navrhované soustavy: soubor trans-
parentních map k dějinám světa v období předtříd-
ní společnosti. který je v tisku; již zmíněný sou-
bor transparentních map představujících územní
vývoj českého a československého státu, na němž
se prncuje, a nástěnná mapa Blízkého východu ve
starověku, která je již vytištěna. Přesný plán
realizace návrhu nové soustavy není zatím stano-
ven. Záleží na celkové koncepci a praktickém pro-
vúdĎ~í ediční činnosti vydavatflla i reálných mož-
nostech vybavování škol.
Perspektivní plán vydavatelské činnosti zařazu-

je školní edice mezi přední úkoly. Lze si jen přát,
aby dosavadní pochopení a nemalé Ílsilí vše'ch, kte-
ří na těchto úkolech pracovali a pracují, bylo jen
prvním stupněm k dalšímu rozvoji školní kartogra-
fie.

Do redakce došlo 28. 3. 1974

Lektorova!: Ing. Aleš Hašek, ČÚGK

Kubánští kartografové ukončili svůj
praktický výcvik

Ve dnech 23. a 24. května 1974 ukončili svfij jed-
noroční výcvik v Československu kubánští karto-
grafové úspěšným složením závěrečných zkoušek.
Výcvik se uskutečnil na podkladě dohody o vě-

deckotechnické spolupráci a pomoci kubánské služ-
bě uzavřené v listopadu 1972 mezi československou
a kubánskou geodetickou službou. Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický v Praze
vypracoval projekt teoretické a praktické výcho-
vy a výcviku deseti kubánských kartograffi, kteří
přijeli v červnu 1973 do Československa proto, aby
během jednoho roku získali znalosti a zkušenosti
v takovém rozsahu, aby mohli nastoupit na vedou-
cí místa a zorganizovat kartografickou tvorbu
a výrobu v kartografickém ústavu v Havaně. Orga-
nizaci školení a zácviku provedlo Oborové stře-
disko vzdělávání pracujících VÚGTK-Praha.
Teoretické školení bylo provedeno jednak na po-

čátku formou základních témat z kartografie v roz-
sahu 60 hodin, jednak v prfiběhu zácviku během
roku přednesením speciálních témat s ohledem na
profese kubánských soudruhů v rozsahu 260 ho-
din. Teoretická výuka byla prováděna ve španěl-
ském jazyku, základní témata uvedl Dr. Ondřej
Roubík z VÚGTK, který v prvních 60 hodinách
přednesl tato témata: Kartografie historická; kar-
tografie teoretická a technická; technika karto-
grafické kresby a kartografické pomůcky; vybra-
né kapitoly z geodézie, topografie a fotogram-
metrie, metodika přípravy tvorby a vyhotovování
map; organizace kartografických prací, technolo-
gické postupy; litografické metody a polygrafické
zpracování mapy; perspektiva a vývoj moderní
kartograf1e.
Po těchto nezbytných teoretických základech

zapojili se kubánští soudruzi podle svých profesí
do pracovního procesu na pracovištích jednak
v KartografU, n. p., Praha, jednak v Slovenské kal"

Ing. Karel Pecka,
vedoucf OSVP VÚGTK

tografU, n. p., Bratislava. Zácvik podle projektu pro-
váděli určení instruktoři pro jednotlivé profese za
pomoci tlumočnice španělského jazyka. Koordinaci
zácviku prováděl dr. O. Roubík z VÚGTK. V prů-
běhu praktického zácviku bylo p.rovedeno již zmí-
něné školení formou konzultací a řešením vznik-
lých problémfi v prfiběhu zácviku, na němž se po-
dílelo několik odborníků z obou podniků, zejména
s. Dr. Marta Janáčková, Ing. Stár ková, Ing. Kuče-
ra, Ing. Králík, Ing. Kelnar, s. Procházka a mnozí
další.
Kubánští kartografové si vytkli za cíl s pomocí

československých kartografů vytvořit a vytisknout
fyzickou mapu Kuby v měřítku 1: 600 000. Tento
úkol splnili a kromě toho zpracovali tutéž mapu
jako reliefní plastickou, několik dalších plastic-
kých map jednotlivých provincií a žákovský glo-
bus ve španělštině. Při těchto pracích jim velkou
pomoc poskytly s. Dr. Janáčková a s. Ing. Stár-
ková, za což jim patří dík. Pro svoji práci v karto-
grafickém ústavě v Havaně zpracovali ještě řadu
technologií a organizačních směrnic.
Píle kubánských soudruhů byla opravdu pří-

kladná a její výsledky se projevily jednak na
výstavce prací, kterou uspořádali při příležitosti
závěrečných zkoušek, jednak na výsledcích těchto
zkoušek.
Zahájení závěrečných zkoušek bylo opravdu dfi-

stojné a zúčastnilo se ho několik vzácných hostů:
chargé d'affaires kubánského velvyslanectví v Pra-
ze s. G. Rodriguez Galban, předseda Kubánského
ústavu geodézie a kartografie s. Ing. C. Ibarra
Martin, předseda ČÚGK s. Ing. František Koubek
a jeho náměstek s. Ing. Jaroslav Kouba, zástupce
Polytechny. PZO s. Vlasta Veselá, zástupce Karto-
grafie, n. p., Praha, techn. ředitel s. Ing. Miroslav
Mikšovský, CSc., zástupce Slovenské kartograf1e,
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n. p., Bratislava s. Ing. Břetislav Kelnár a členové
zkušební komise.

Po přivítání hostí, zkušební komise a předsta-
vení kandidáttl vedoucím OSYP, měl zahajovací pro-
jev předseda ČÚGK s. Ing. Koubek, který vyzvedl
československo-kubánské přátelství a technickou
pomoc, zdtlraznil pracovitost a snahu kubánských
kartografi1 v prtlběhu celého roku zácviku osvo-
jit si znalosti, které jsou dokumentovány vybra-
nými ukázkami prací na výstavce, zvláště pak do-
končením a vytištěním mapy Kuby v měřítku
1:600 000 a popřál kubánským soudruMm úspěch
při závěrečných zkouškách. S. C. Rodriguez Gal-
ban poděkoval ČÚGK a SÚGK za poskytnutou po-
moc při výchově kubánských kartografi1 i za
dar 30000 výtisktl mapy Kuby, která bude ve ško-
lách na Kubě dokumentovat upřímné přátelství a
pomoc Československa Kubě. S. Dr. Ondřej Roubík
podal pak krátký výklad k vystaveným exponáttlm
zpracovaným jednotlivými kubánskými soudruhy.

Po krátké přestávce byly za předsednictví s. Ing.
C. Ibarry Martina zahájeny závěrečné zkoušky
před zkušební komisí; v prtlběhu zkoušek prokáza-
lo všech deset kartografi1 výborné znalosti a s. A.
Lorenzo Rodriguez, s. D. Caballero Castro získali
ještě pochvalu za iniciativu a příkladnou pracovi-
tost. Vysvědčení o praktickém výcviku a výsledku
závěrečné zkoušky předal pak předseda komise s.
Ing. C. Ibarra Martin s blahopřáním všem kubán-
ským soudruhtlm.

Jménem kubánských kartografi1 s. Sandra Gort
Gruz poděkovala a předala předsedovi ČÚGKs. Ing.
Koubkovi kolektivní čestný závazek, v němž sli-
bují, že využijí všech znalostí a zkušeností získa-

ných v Československu k zavedení pokrokové kar-
tografie na Kubě a v duchu proletářského inter-
nacionalismu že budou dále rozvíjet kubánsko
-československé přátelství a spolupráci k rozvo-
ji socialismu v obou zemích. (Závazek je součas-
ně uveřejněn v překladu s. Dr. Roubfka v plném
znění.)

Předseda ČÚGK s. Ing. Koubek vřele poděkoval
za závazek a popřál všem mnoho osobního štěstí
v životě a úspěchy v práci pro rozkvět kubánské
kartografie.

Na zavěr předseda Kubánského ústavu geodetické-
ho a kartografického s. Ing. C. Ibarra Martin vy-
slovil díky resortu ČÚGKa SÚGKza pochopení a po-
moc při výchově kubánských kartografi1, poděkoval
všem pracovníktlm Kartografie Praha, VÚGTK Pra-
ha a Slovenské kartografie Bratislava, kteří při-
spěli k úspěšnému splnění úkolu a vyjádřil přesvěd-
čení, že tímto vzájemná spolupráce a přátelství ne-
končí, ale teprve začíná a bude se dále rozvíjet
ku prospěchu obou státfi.

Pro OSVP-VÚGTK Praha skončil úkol, který měl
velký politický význam v rámci proletářského in-
ternacionalismu poskytnutím konkrétní pomoci ne-
jen při zvyšování vzdělanosti kartografi1, ale vy-
hotovením mapy Kuby, též pro zvyšování vzdě-
lání mládeže Kuby ve školách. Pokládáme za svou
milou povinnost poděkovat všem dělníktlm, tech-
niktlm, instruktortlm, lektortlm a hospodářským
pracovníktlm v uvedených organizacích ČÚGK
a SÚGK, kteří pomohli při realizaci úkolu a záro-
veň slibujeme, že splníme další úkoly ve Výchově,
které nám ČÚGKuloží.

V Praze dne 31. května 1974.

Slavnostní závazek
skupiny kubánských kartografů
studujících v ČSSR v období let
1973-1974

Skupina kartografů Kubánského ústavu geodézie
a kartografie

My, mladí Kubánci, synové národa s dlouhou bo-
jovou tradicí, který se snaží rozvíjet budování svo-
bodné a nezávislé společnosti, aby poskytl svému
lidu blahobyt a zvyšoval jeho politickou, ideologic-
kou a společenskou úroveň založenou na princi-
pech marxismu-leninismu, cítíme historickou odpo-
vědnost střetávat se s bojovou přítomností, účast-
nit se plně revolučního boje, který dává svobodu
všemu našemu lidu.

Dialektický rozvoj naší revoluce vyžaduje ne-
ustálou potřebu bojovat a čelit nepříteli, který se
pokouší brzdit náš závratný rozvoj.

Naše hlavní současná aktivita orientovaná naší
komunistickou stranu vedenou prvním tajemní-
soudruhem Fidelem, vkládá do našich rukou od-
povědnost učit se a vzdělávat se, abychom dosáhli
a zajistili budoucí rozkvět.

"Abychom udrželi naši republiku takovou jaká je
a abychom splnili zlatý sen Martího" k tomu je za-
potřebí vi1le našeho lidu a pomoci, kterou jsme
v tomto smyslu rozsáhlým a konkrétním zptlsobem
obdrželi od bratrských socialistických zemí za
účelem dosažení nejvyšších met marxismu-leninis-
mu.

Výmluvným dtlkazem těchto zásad je internacio-
nalismus a vzájemná, solidární a aktivní spoluprá-
ce zemí.

Československá socialistická republika vědoma
si těchto zásad a plně chápající zájmy naší země
nám nabídla možnost vzdělání a prostřednictvím
této spolupráce umožnit rozvoj kartografie na Kubě.

Fidel nás učil, že dosažení cíle je teprve počát-
kem nových větších úsilí; nám mladým revolucio-
nářtlm budou výsledky dosažené během našeho
kursu sloužit jako analýza cesty, kterou jsme pro-
šli a jako pobídka k dalšímu pokroku.
Ve jménu těchto zásad slibujeme:
1. Aplikovat znalosti, které nám byly předány, vy-

užívat a převádět je v konkrétní výsledky.
2. Bojovat bez ustání za rozvoj kartografie na Kubě,

zvyšovat technicko-vědecký rozvoj do té míry,
aby zaujímala významné místo v Latinské Ame-
rice.

3. Pokračovat v práci i ve studiu, usilovat se o plné
vzdělání.

4. Nepolevit v naší ideologicko-politické přípravě,
která zajišťuje úroveň našich budoucích prací.

5. Být věrni principtlm proletářského internacio-
nalismu, jehož živým příkladem je kubánsko-čes-
koslovenská spolupráce.

AŤ ŽiJE KUBÁNSKO-ČESKOSLOVENSKÁSPOLU-
PRÁCEZAROZVOJKUBÁNSKÉKARTOGRAFIE.

Praha 24. května 1974
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Seminář o použití nesrážlivých
plastických fólií a filmů
v geodézii a kartografii

Jedním z hlavních úkolů CVTS je iniciativní pomoc
přI vývoJI a realizaci progresivních technologických po-
stupťl., efektivním využívání materiálťl. a výměně výrob-
ních zkušeností. Tento závažný a náročný úkol podnítil
Závodní pobočku CVTS a vedení Geodézie n. p. Pardubi-
ce spolu s odbornou skupinou 1702-Kartografie a Kraj-
ským výborem pro geodézii a kartografii CVTS pro vý-
chodočeský kraj k přípravě a uspořádání semináře
"O použití nesrážlivých plastických f6lU a fIlmťl. v geo-
dézii a kartografii".

Cíl semináře vytyčil v úvodním vystoupení Ing. J.
Novotný, ředitel Geodézie, n. p., Pardubice. Posláním
geodézie a kartografie v současné etapě rozvoje socialis-
tické společnosti je zajištění kvalitních a pohotových in-
formací prostřednictvím mapy jako specifické formy pře-
dávání informací. Zvýšený dťl.razse klade na hodnověrnost
a aktuálnost informací. Požadavek aktuálnosti informací
přináší perspektivně s sebou pravděpodobnost redukce
bohatosti dosavadního mapového obsahu. Z hlediska vý-
robních procesťl. je třeba očekávat požadave'k jejich zjed-
nodušení a zejména časového zkracování. Přitom bude
žádoucí, aby tisky či kopie aktuálního obsahu a udržova-
ných map mohly být pohotově rozmnožovány přímo na
pracovištích provádějících údržbu mapového obsahu.
V některých případech nebude uvažován tradiční a do-
sud převažující ofsetový tisk mapových listťl. "na sklad",
zejména u map velkých měřítek.

Tato problematika je JIŽ několik let předmětem zájmu
odborných geodetických a kartografických pracovišť.
V navrhovaných technologických postupech se ve znač-
né míře předpokládá využití nesrážlivých plastických
f6lií a filmů. Při zhodnocení dosavadních výsledkťl. zku-
šebních a poloprovozních prací je však třeba kriticky
přiznat zřejmý nedostatek komplexních informací o sor-
timentu, parametrech a možnostech technologického vy-
užití těchto materIálťl.. Právě poskytnutí takových infor-
mací bylo vkladem semináře komplexní socialistické
racionalizaci a pomocí Ceské vědeckotechnic'ké slpoleč·
nosti pro geodézii a kartografii při produktivním plně-
ní úkolťl. tohoto odvětví.

V úvodní přednášce odborné části semináře byli účast-
níci přehledně seznámeni se současným stavem a smě-
ry využívání plastických hmot podle poznatkťl. získaných
při jejich zkouškách, případně i využívání v n. p. Karto·
grafie Praha (přednesla Ing. J. Jiřelová). Byly zhodno-
ceny vlastnosti plastických fólií na bázi kopolymeru vi-
nyl chloridu (astralon, sicoprint) a fólie polyetylentere-
ftalátové. Fólie na bázi PVC mají některé nepříznivé
vlastnosti, např. termoplastičnost, malou odolnost při ex-
trémních teplotách a při "stárnutí", nemožnost továr-
ního ovrstvování (jsou vyráběny v plochých arších).
Proto se v blízké budoucnosti předpokládá jejich nahra-
žení fóliemi polyetylentereftalátovými. Dále byla věno-
vána pozornost využití těchto fólií v prťl.běhu zpracování
mapy, jejich čarových a plošných prvkťl.a popisu.

Byly zhodnoceny f6lie vhodné pro kresbu a pro na-
nášení rycí vrstvy i rycí vrstvy připravované na poléva-
cích strojích. Vysoce efektivní metodou plošných prvků
je použití tzv. sloupávacích masek, přičemž sloupávací
vrstvy jsou vyráběny mnohdy se specIálními úprava-
mi umožňujícími velmi jemné zpracování. Při vyhotove-
ní vydavatelského originálu názvosloví je možno s úspě-
chem použít nejen lepení názvosloví z filmu či sloupá-
vacího filmu a suchých obtiskťl., ale i diazokopií na slabé
polyesterové fólii opatřené na zadní straně lepící vrst-
vou.

Při reprodukčním zpracování mají významné postave-
ní rozměrové stálé polyesterové f6lie jako filmové pod-
ložky, jejichž využívání umožnilo vyřazení mokrého ko-
lodiového procesu z fotografických pracovišť. Pro běžné
práce je možno s úspěchem použít filmy domácí výroby
n. p. Fotochema, nebo filmy ORWO-NDR, pro náročnější
postupy potom materiály firmy AGFA-GEVAERT.Při po-
užItí fotografického materiálu je možno kontaktním kopí-
rováním získat pozItivní kopie z negativní předlohy a na-
opak, dále soukopie několika negativních předloh, příp.
soukopie z jedné pozitivní a více negativnIch předloh.
Dosud však není možné zhotovit soukopie z několika po-
zitivnIch předloh a zejména není možné provádění
oprav dokopírováním, běžné při dosud užIvaném pozi-
tivnIm procesu při zhotovování kopií na fólie typu astra-
Ion. _Dosavadní technologie zabarvovacího procesu pro
polyesterové f6lie umožňují cI zmíněné operace je do-
sud velmi náročná. Při zhotovování kopií na plastické
fólie je možno ekonomicky využít rťl.zné diazovrstvy, jež
presensibilizují fólie a podstatně levněji než při použití
fotografického materiálu umožňují zhotovení kopií z po-
zitivních předloh, kde se nepředpokládajI další dokopí-
rování či opravy. Konečně při montážních pracech jsou
polyetylentereftalátové fólie vynikajícím materiálem,
protože jsou vysoce transparentní,' rozměrově stálé
a mají dlouhou životnost.

Na přehlednou úvodní přednášku zahrnující techno-
logii celého kartografického a polygrafického procesu na-
vázaly informace o materiálech vyráběných firmami
AGFA-GEVAERT, FOLEX a OZALID. Cílem těchto infor-
mací bylo získání přehledu o plastických fóliích vy-
ráběných těmito firmami, jejich parametrech a možnos-
tech využití. Velmi podrobné informace jsou shrnuty ve
sborníku, za jehož pohotové vydánI náleží pořadatelťl.m
dík účastníků semináře. Zájemcťl.m proto doporučujeme
prostudovánI sborníku a dále uvádIme pouze nejzáklad-_
nější informace.

FIrma AGFA-GEVAERT (Mortsel, Belgie) vyrábí poly-
esterové kreslící f6lie COPYLINE síly 0,05, 0,10 a 0,18
milimetru, zaručující velmi kvalitní kresbu tuší i tužkou,
jemně matované. Negativně-pozitivní polyesterové filmy
s ortochromatickou emulzí jsou vhodné ke zhotovování
kontaktních negativů a pozItivťl.. Přímo pozitivní poly-
esterové filmy (AUTOREVERSAL) mají vlastnosti vyvinu-
té zejména s požadavky na možnost reprodukce i méně
kvalitních a nekontrastních originálů. Mají vysokou ex-
pozičnI i vyvolávací pružnost, zajišťují vysokou denzi-
tu kresby na bezzávojovém pozadí. Filmy COPYLINE na
triacetátocelul6zové podložce jsou vhodné pro zhotovení
pozitivů či negativťl. s menšími nároky na rozměrovou
stálost a odolnost. Materiály řady COPYLINE doplňuje
vodě odolný kontaktní papír pro reflexní a průsvItové
kopie. Pro zpracování rťl.zných materiálů COPYLINE je
konstruován vyvolávací stroj COPYLINE AP 126, pracujícI
ze suchého stavu do suchého stavu.

Pro pracovníky ve fotogrammetrii byla určena infor-
mace o nesrážlivých podložkách pro fotogrammetrIcké
filmy (tyto materiály nejsou zahrnuty ve sborníku se-
mináře a budou publikovány ve Zpravodaji Geodézie,
n. p., Pardubice ve 2. pololetí t. r.).

V dalším byla řešena otázka kvality originálů pro re-
produkci, podáno všeobecné schéma pracovnIho progra-
mu a velmi podrobně též technologické postupy při ob-
nově dokumentťl., prováděnI změn, kombinace kresby
a montážI, rastrové kopie, fotografická kresba (kombina-
ce fotografie a kresby) ap., s aplikacemi těchto metod na
použití v kartografii. Konečně byly řešeny podmInky stá-
losti materiálů - vlivy teploty a relativní vlhkosti, zpťl.-
sob zpracování ap.

Firma FOLEX (ZiirIch, Švýcarsko) vyvinula systém
povrchově zušlechtěných polyesterových fólií FOLEX
s výrazně antistatickými vlastnostmi. Pro konstrukční
práce je vhodný matovaný FOLAREX (0,05-0,21 mm).
PozItivnI kopie je možno vyhotovovat na fólie FOLACOP,
nebo se použijí sensibIlisované světlotiskové fólie. FOLA-
COP je možno po ovrstvení použít pro zhotovování masek,
jež lze též výhodně vyhotovovat s využItím polyesterové
vyřezávací fólie FOLAMASK.

FIrma OZALID (Velká Británie) používá jako nos-
nou polyesterovou f6lii MELINEX, jejIž povrch upra-
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vuje pro kresbu, pro rytí, polévá diazo-vrstvami i jinak
upravuje. Pro mapovou kresbu tužkou a tuší [též Opar-
golem] je určena fólie TOPATEX. Negativni ;ycí vrstva
TOPASCRIBE v riizném barevném provedení je určena
pro rytinu. Rycí vrstva SCRIBELINE RUBY FILM má
pro.zračný světelný filtr, takže je obzvláště výhodná pro
obnovu či převody map. Fólie TOPALOFT je na jedné
straně opatřena kreslícím povrchem, na opačné stra-
ně diazovrstvou; je z ní možno dále dobře kopírovat.
Pro barevné sou kopie [10 barev] jsou určeny diazozcit-
livělé fólie ESCOCHROME. Náhradou za litografické prá-
ce je použití sloupávací vrstvy PEELLINE. Samolepící
fólie TOPOTYPE slouží pro rozmnožení názvosloví a ma-
pových značek. Ke zpracování vydavatelského originálu
popisu jsou vhodné fólie s antistatickou llpravou MELI-
NEX AS. Připravuje se výroba fólie GRAPHITON k po-
hotovému nakopírování suchých obtiskii.

Firemní informace byly doprovázeny ukázkami ma-
teriálii a jejich laboratorního zpracování. Názornosti vý-
kladu prospělo též promítnutí instrukčních filmii.

Seminář splnil své poslání - umožnil llčastníkiim
získání přehledu o rozmanitém sortimentu plastických
fólií využitelných v geodézii a kartografii. Vzhledem
k rozsahu a složitosti této problematiky bude třeba dal-
ší pozornosti zainteresovaných orgánii a pracovišť
k provedení nezbytných zkoušek a k získání zkuše-
ností tak, aby nadále byly pro geodetické a kartogra-
fické práce zajišťovány nejvhodnější materiály a jejich
zpracování bylo prováděno optimálními technologiemi.
Výsledkem tohoto úsilí by měla být technologická zlep-
šení dosud užívaných výrobních postupii, příp. navržení
nových technologií tak, aby s použitím plastických hmot
došlo k výraznému zkvalitnění a zefektivnění prací. Sou-
časně tím bude docíleno účelné vynakládání devizových
prostředkii na nákup materiálii.

Jednání semináře sledovalo více než 130 llčastníků
z ústředních úřadii, praxe, výzkumu a škol riizných obo-
rii s velkou pozorností a zájmem. Pořadatelé pro ně při-
pravili bohaté materiály a vynaložili velké llsilí k te-
matickému i organizačnímu zajištění semináře. Jednání
bylo pečlivě připraveno a seminář je možno přiřadit
k úspěšným akcím ČVTS pro geodézii a kartografii ko-
naným v Pardubicích v minulých létech.

Ing. Sídlo,
VOGTK v Praze

Z činnosti a plánov ZP SVTS
na Stavebnej fakulte SVŠT
v Bratislave

Geodetická sekcia ZP SVTS na Stavebnej fakulte
SVST v Bratislave organizuje v rámci svojho plánu čin-
nosti p r e d náš k y na aktuálne témy z oblasti geodézie
a kartografie. Tieto pravidelné prednášky, raz mesačne
s výnimkou školských prázdnin, si našli okruh poslu-
cháčov z radov učitelov a študentov odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty SVST, ale tiež aj z radov
odborníkov geodetickej praxe. Po každej prednáške sa
koná d i s k u s i a k prednesenej problematike, ktorá sa
vyznačuje vysokou aktivitou zúčastnených, čo zvyšuje
hodnotu celej akcie. V diskusiách sa vyjasňujll, ale i po-
larizujú názory odborníkov či už z geodetickej praxe ale-
bo z teoretickej oblasti k mnohým odborným problé-
mom. V tomto smere sa bude pokračovať i v budúcnosti,
pričom je záujem zvyšovat kvalitu prednášok a ich vý-
ber usmerniť k najaktuálnejším problémom teórie i pra-
xe.

Pozvánky na prednášky zatial posielame len bratislav-
ským podnlkom a organizáciám. Prednášky sl1 totiž často
obsahovo zvlazané s vyriešenou výskumnou úlohou a sú
tiež vhodnou formou na oboznámenle odbornej verej-
nos ti s výsledkaml výskumných prác školy.

V tomto roku už odzneli prednášky:
Ing. G r e g o r, CSc.: Poznatky z pedagogického poso-

benia na univerzite v Sulejmanii,
Ing. F a b i á n, Ing. R e p á ň: Digitálny terénny model

v inžinierskom stavitelstve,
Ing. K ú d e 1 a, CSc., Ing. S u I o, CSc.: vývoj a hod-

notenie mapového fondu na Slovensku.

V r. 1974 plánujeme na Katedre geodézie SvF SVST usku-
točniť tieto prednášky:
Ing. P í š, Ing. S t a n ě k: Problematika sledovania

posunov objektov geodetickými metódami,
Ing. Č e r ň a n s k ý: Sledovanie zosuvov metódou ana-

Iytickej fotogrametrie,
Prof. S uch á n e k a kol.: Teoretické aspekty a prak-

tické skúsenosti z budovania geodetických sietí elektro-
nickými dialkomermi,

Ing. Ma g u I a, CSc.: Rozbor presnosti výsledkov geo-
detických meraní.
Ůalej má závodná pobočka vo výhlade prednášky

z oblasti matematickej kartograf1e [doc. Ing. Dan i š,
CSc., Ing. Val k o] a z problematiky systémového prí-
stupu k riešeniu odborných otázok geodézie a kartogra-
fie [Ing. Hájek, CSc., Ing. Mltášová, CSc.].

Ing. ,. Abelovič, CSc.,
Katedra geodl§zie SVST 1J Bratislave

Seminár "Progresívne metódy
V rezorte geodézie lil kartografie"
V Prešove

V dňoch 2. a 3. mája 1974 uskutočnil sa na Sigorde
pri Prešove seminár "Progresívne metódy v rezorte geo-
dézie a kartografie". Usporiadala ho Závodná pobočka
SVTS pri Krajskej správe geodézie a kartografie v Pre-
šove spolu s vedením KSGK. Na tomto podujatí bolo cel-
kom 53 účastníkovo

Jeho účelom bolo informovať o najnovších metódach
a technológiách, ktoré sa v sl1časnej geodetickej praxi
používajú, prípadne zavádzajú a tieto metódy postupne
uplatňovať v geodetických prácach vykonávaných mimo-
rezortnými organizáciami za účelom efektívnejšleho vy-
užívania výsledných geodetických elaborátov pre štát-
ne mapové diela a dokumentačné účely.

V úvode seminára prítomných účastníkov pozdravil
riaditel KSGK v Prešove Ing. Michal Ma ruš á k. Vy-
svetlil účel seminára, výber prednášok a prednášatelov
a vyslovil želanie, aby poznatky nadobudnuté na tomto
seminári prispeli k plneniu úloh, ktoré geodetov vý-
chodoslovenského kraja očakávajú.

V prvý deň ozdnell tieto prednášky:
1. Ing. Ján Jen č uš: Koncepcla rozvoja geodézie a kar-

tografie vo Východoslovenskom kraji do roku 1985,
2. Ing. Michal N a z a d, Ing. Július Do val: Techno-

lógia automatizovaného spracovania technicko-hospo-
dárskych máp,

3. Ing. Pavol I 1 I o: Automatizácia geodetických prác
pri údržbe mapových podkladov,

4. Ing. Anton Fa b i a n: Vyhotovenie prvotných dokla-
dov na SAPO,

Na druhý deň sa pokračovalo nasledovnými témami:
5. Ing. Stefan S i ma: Využitie reprografie a mikro-

filmovej techniky v obore geodézie a kartografie,
6. Ing. Emil R y n í k: Mapovanie pre investičnú vý-

stavbu,
7. Ing. Stefan K u r á ň, CSc.: Meranie dIžokelektro-

optickými dlalkomerm1.
Prednáškový cyklus prvý i druhý deň seminára sa

zakončoval dlskuslou. Vhodným doplnkom seminára bo-
la demonštrácia elektrooptických dialkomerov prlamo
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v teréne, a to EOK-2000, ktorý z Baníckej fakulty VŠT
v Košiciach predviedol Ing. Š. K u r á ň, CSc., a Geo-
dimeter 700, ktorý predviedol Ing. P. P o lom s k Ý
z Inžiniersko-geologického a hydro-geologického priesku-
mu zo Ži!iny.
Ako materiál tohto seminára bol vydaný zborník pred-

nášok, ktorý dostali všetci účastníci.
Seminár splnil svoje poslanie. Mal nielen odborný, ale

aj spoločenský význam, pretože sa tu zišli a spoznali
geodeti z celého Východoslovenského kraja, čo prispelo
k prehlbeniu vzájomných odborných a osobných vzťa-
hov medzi zúčastnenými.

Ing. Emil Rynlk,
KSGK - Prešov

Medzinárodn~ sympózium
o recentných pohyboch zemskej kory.

V Domove vede,C'kých praC'C)vníkov SAV v Smoleniciach
sa pr'lpravuje Medzinárodné sympózium pra-
co v n e, j s k u P i n y 3.2 K A P G o v Ý s k u m e r e-
centných pohyboch zemskej kory na
g e od y n a m i c k Ý c h P o I Yg ó n ech v dňoch 30. 9.
až 5. lG. 1974. Na tomto pod ujatí sa zúčastn'ilé! zahraniční
a domáci vedeckí praco1vníci z tohto odboru.

Redakčná rada

Českoslovenští geodeti
na mototuristické soutěži v NDR

Mototuristické soutěže se v posledních letech rozrůsta-
jí jako houby po dešti a získávají si stále větší sympatie
mnoha našich motoristů. I když pod jejich mnohdy
záhadnými názvy si nikdo nepředstavuje obtížnost typu
"Rallye Monte Carlo", přesto poskytují dostatek vzru-
chu, napětí a dokonalý sportovní zážitek. Velmi cenná
je také ta skutečnost, že umožňují setkání a přátelské,
neformální kontakty mototuristů-amatérů, mnohdy pra-
covníků stejných oborů, a celých jejich rodin.
Příkladem zde mohou být českoslovenští geodeti. Or-

ganizují nejen dnes již tradiční, každoroční "Geodesia
rallye ČSSR" s účastí geodetů z Polské lidové republiky
a z Německé demokratické republiky, ale sami se ak-
tivně zúčastnili loňských přeborů polských geodetů-
·motoristů v Ch~ciny, odkud si vavříny vítězů odvezla
československá posádka Ing. Rouleho, CSc.
V letošním roce pak pomohli kolegům z Německé de-

mokratické republiky s organizační přípravou I. Geo-
kart rallye, která se jela v květnu v okolí Drážďan. Tuto
soutěž pořádal n. p. Geodézie a kartografie v Drážďa-
nech a konala se pod záštitou podnikového ředitele
Dip!.-Ing. Siegfrieda Baara, který se také zúčastni!
slavnostního zahájení i ukončení celé soutěže.

Ing. Bohumil Kuba,
Český úl'ad geodetický a kartografický

Na start I. Geokart rallye bylo pozváno 6 českosloven-
ských, 6 polských a 20 německých posádek, přičemž po-
čet členů posádek byl omezen na 2 dospělé osoby
a 1 dítě do 15 let. Průběh celé této mototuristické soutěže
byl velmi zajímavý a byl obohacen o některé nové
prvky.

Start soutěže byl v nově budovaném rekreačním stře-
disku v Altenfranken u Drážďan a trať, která byla
rozdělena do tří časových etap, měřila celkem 130 km.
Deset minut před startem I. etapy obdržela každá po-
sádka mapu okolí Drážďan, jízdní výkaz a psaný troj-
jazyčný itinerář, sestavený v jazycích zúčastněných stá-
tů. Toto opatření znamenalo, že posádky pořadatelské
země nebyly oproti zahraničním účastníkům nijak zVý-
hodněny. Mimoto jednotlivé posádky dostaly fotogra-
fie se čtyřmi záběry: krajinný pohled, komplex budov,
pouliční hodiny a měřická věž, které byly rozmístěny po
trase celé soutěže, a které bylo nutno identifikovat
a správně vyznačit do jízdního výkazu. Psaný itinerář
byl sestaven kombinací názvů obcí a osad, kterými
soutěž vedla, s dalšími textovými a směrovými údaji. Že
nebyl nijak jednoduchý, o tom svědčí skutečnost, že
řada posádek bloudila, minula průjezdní kontroly, nebo
do nich najížděla v opačném směru. Zásluhu na tom
však mělo i velmi nedostatečné značení okresních silnic
směrovými tabulemi. V dalších etapách dostávaly po-
sádky itinerář zpracovaný stejným zpfisobem, a~e až
v okamžiku vlastního startu, takže jakákoli příprava
předem byla vyloučena.
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V prtJběhu soutěže plnily posádky řadu zajímavých
tikolů: odhad Hí vzdáleností, střelbu vzduchovkou, vý-
měnu zadního kola, na vzorech určovaly správné názvy
součástek neznámého automobilu, hledaly místa foto-
grafických záběrii a na závěr absolvovaly tradiční, ale
náročnou jízdu zručnosti.
Výsledky celé soutěže znovu potvrdily velmi dobrou

Urovell československých geodetů-motoristlJ, I{teří ob-
sadHi ·přední místa. Absolutním vítězem se stala p'lsádka
Ing. Slégr-Ing. Kolář z týmu AMK Geodesia rallye ČSSR,
na 4. u 5. místě seumístny posádky Tischer-Kvapil
a Ing. Kuba-Kubová z týmu Geodézie ČSSR.

Obr. 4: Vítězná posádka, zpraua: Ing. Slégr, Ing. Kolclí'
tGto: Ing. janouský

Celá soutěž I. Geokart rallye byla výborně orga.ni-
začně tli'ipravenaa k je;ínLlbezhavarijnímu průběhu
přispěly nejen rozumné limity časovýcheiap, hodinový
odpočinek po I. etapě spojený s ostrým gulášem z polní
kuchyně, ale jistě i radary dopravní policie. Duší celé
sDUtěže li hlavním organizátorem byl stále humorný
li všudepřítomný Verm.-Ing. Kurt Wagner, kterému také
patřil na závěrečném večlrku. srdečný a upřímný dík
všech posádek za vzornou péči a starostlivost. A tal<
jediúou stinnou stránkou byl špatný povrch okresních
vozovek, po kterých soutěž převážně vedla.
Druhý den po soutěži si prohlédli všichni zahraniční

účastníci slavnostně vyzdobené Drážďany, ve kterých
probíhalo zasedání na počest 10. výročí utvoření Svazu
německo-sovětského přátelství a které bylo pořádáno
v rámci oslav 25.. výročí vzniku Německé demokratické
republiky. Prohlédli si i známé drážďanské kulturní pa-
mátky. a li trosek domů vzpomněli hrůz 2. světové války,
,Všichni účnstnícisi kromě diplomŮ a hezkých pamět-

ních medailí z první mototuristické soutěže německých
geodetů odvezli z Německé demokratické republiky i řa-
du dojmÍ!, vzpomínek a nových přátelství. I. Geokart ral-
lye byla i názornou ukázkou všestranné splupráce geode-
tÍ! socialistických zemí a může být velrhidobrým příkla-
dem i pro motoristy-amatéry jiných odvětví.

Akcie osláv v rámci 20. výročia vznik\! geodézie a karto-
grafie na Slovensku. SÚ(';asťou osláv tohto výročia rezoTt
Slovenského úradu geodézié a kartografie plánuje:

v Ý s t a v u v dííoch 3.-G. 9. l'lH v pr1cstoroch n. p_
Geodé'zia v Bratislave,

ceiosl'Ovenské rezortné tJ l' a n n 0- š p o I' t o v é hry
v diíaoch 6. a 7. 9. 1974 v a,reálí vysokOškolského In-
ternátu Mladá garda v'Bratislave.

XI. ročník celo~tátního přeboru
stC?lních tenistů geodézie a kartografie
v Ceskýc;h Budějovicích

Ve dnech 20. 3. až 23. 3. 1974 byl uS;JUI'ádán národním
podnikem Geodézie v Českých Budějovicír.h a PV ROH
Geoclézie, n. p., České Buclějovice XI. ročník celostátního
přeboru ve lltolním tenisu pT\lcoVníkit resortu Geoclézie
aku:'tografie. Záštitu přeboru. převzal předseda ČÚGK
Ing., F. Koubek.
Do jeclno:livých soutěží se přihlásilo celkem 102 hráčÍ!

(27 žena 75 mužů) ze .17 podniklJ resortu. Do soutěže
družstev ll1UŽtJ se přihlásilo 18 družstev, která soutěžila
o putovní pohár Geodéz,ie Č. Budějovice. Zvítězilo druž-
stvo Kartografie Praha, před G,eodézií Praha a Geodézií
Liberec.
Do soutěže .družstev žen o putovní pohár ČÚGK Praha

se přihlásilo 11 družstev. Zvítězilo družstvo Geodézie
Plzeň, před GEodézií Pardubice a Geodézií :lilina.
Ve dvouhře mužů bojovulo o putovní pohár předsedy

GÚGK Praha 75mužtl. ,První mísloobhájil a putovní
pohár získal j. Vízner z Kartografie Praha, druhé místo
získai j. 7ampach z Ceodéz'e Praha před j. Hermanem
z Kal'tog,-afie Praha.
Ve dvouhře žen soutěžilo 25 hráček o putovní pohár

SÚGK Bratislava. První místo obhájila L. Uhrová z Geo-
dézie Pardubice před H. Oortovou z C;eodézie Plzef! a
E. Pagačovou z Geodézie Žil:nu.
Do soutěže čtyřher mužfI se přihlásllo 34 dvojic, které

bojovaly o putovní pohár Geodézie Pardubice. Zvítězila
dvojice j. Vízner-M. Dočekal z Kartografie Praha před
dVOjici J. Zampach-K: Hájek z GEodézie Praha, třetí
misto získala dvojice j. Eisman- j. Be;'ge:' z Geodézie
LibErec.
Do soutěže čtyřher žen se pl'ihlásilo 11 dvojic, !<teré

bojovalv o putovní pohár Kartografie, n. p. Praha. Zví-
tězila dvojice L.· Uhrová-J, Fiedlerová z Geodézie Par-
dubice před H. Dortovou-R. Skálovou z Geodézie Plzeň
a A. Tichou-V. Palovskou z Geodézie Opava.
Ve smíšené čtyřhře o putovní pohár OOGK Praha sou-

těžilo 26 dvojic. Vítězství si odvezla dvojice L. Uhrová-
b. Kuře z Geodézie Pardubice přecldvojicí M. Fořtová-
J. Vízner z Kartografie Praha a dvojicí B. Semanová-r. Namešpetra z GeodéziePrešov.
V soutěži. o nejlepší kolektiv se hodnotilo prvních

osm mlst v jednotlivých soutěžích. Putovní pohár Inže-
nýrské geodézie Praha získal kolektiv Kartografíe Pra-
ha (49 bodÍ!). Další místo obsadily Geodézie Pardubice
[46 bodů 1 a GeodéziePraha (32 bodÍ!).
Na ukončení" XI. ročmíku byl uspořádán společenský

večer, na kterém byli slavnostně vyhlášeni a odměněni
vítězové jednotlivých soutěži. .

Miroslau Stašek,
tžskouý tajemnžk přeboru

Geodézie, n. p., Č. Budějovice
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K šedesátinám
Ing. Václava Svobody

Dne 30. července 1974 se dožil šedesáti let Ing. Václav
Svobod'a, vedcucí technické dokumentace n. p. Geodézie
Prahl:. Toto své životní jubileum slaví v plném zdraví
a duševní svěžesti.
Po ukončení studia na žižkovské reálce vystudoval na

ČVUT v Praze zeměměřické iuženýrství. Počátek jeho
pracovní činnosti nebyl snadný. Za okupace pracovul
nejdříve jako figurant v Triangulé:ční kanceláři mini-
sterstva financí, pak jako smluvní zaměstnanec Zeměmě-
řického úřadu v Praze.
Teprve osvohození Československa a zejména Únor

1948 vytvořil pro Václava Svobodu podmínky pro plné
využití jeho schopností é: životního e.fánu. Otevírá se
cesta k socializaci v zemědělství. Ing. Svoboda nejdříve
plisobí na Krajském národním výboru v Pardubicích a
od roku 1951 pracuje již ve funkci vedoucího odboru
a ředitele hlavní správy na ministerstvu zemědělství.
V této č~nnosti byl jedním z hlavních organizátorů hos-
podářskotechinických úprav pozemků IHTÚPj. Stává se
i propagátorem této činnosti, působí v ní publicisticky
a pn vý;::hově vysokoškolských studentů, pro které tento
obor přednáší na ČVUT.
V roce 1954 přecl:1ází jako ředitel do nově zřízeného

projektového úst,avu ministerstva zemědělství - Agro-
projektu, aby zde své bohaté zkušenosti z problematilty
HTÚP uplatňoval v praxi.
Ve své práci technika a organizátora se vždy opíral

o zkušenQlSti, ,které získal při politické práci v KSČ, je-
jímž je aktivním členem od roku 1945 a v odborech,
kde rovněž vykonával řadu funkcí.
Od roku 1958 se vrací do resortu ČÚGK, Kde pracuje

dnes v Il. p. Geooézle Praha a kde jeho velká aktivita a
zkušenosti jsou zaměřeny na dllležitou problematiku
inovace dokumentačníoh prací.
Do dalšíc'h let přejeme soudruhu Ing. Václavu Svol>o-

dovi mnoho zdraví, ,pracovních úspěchů a osobní po-
hody.

V rámci oslav 20. výročí založení resortu obdrželi od-
znak "Zasloužilý pracovník" resortu, mezi 10 ostatními,
též tři dlouholetí pracovníci, kteří se v letošním roce
dožívají 60 let.
Soujružka Marie Votfková, nar. 4. srpna 1914 ve Víd·

ni, odborná referentka, pracující v resortu již přes 20
let. Většinu těchto let věnovala tato svědomitá a spoleh-
livá pracovnice úseku účetnictví a rozpočtu, kde dobrou
organizací práce dosahovala vždy velmi dobrých vý-
sledků. V roce 1965 obdržela resortní vyznamenání "Nej-
lepší pracovník". Aktivně se zúčastňuje práce v ROH,
je dlouholetou členkou komise péče o pracující.
Soudruh Václav Svec, nar. 20. září J914 na Českomo-

ravské vysočině, pracuje v resortu již od r 1939. Své roz-
sáhlé zkušenosti plně uplatňuje nyní ve funkci ředitele
hospodářsko-správního odboru ČÚGK. Svěřené úkoly
vždy plní se smyslem pro odpovědnost. Přístupem k po-
litickým úkolům je příkladem ostatním. Za obětavou
a iniciativní práci obdržel v r. 1970 resortní vyzname-
nání "Nejlepší pracovník". Vykonával řadu politických
i veřejných funkcí a je i nadále aktivně činný.
Soudruh Josef Wikler, nar. 20. září 1914 v Novém

Jičíně, vedoucí oddělení, pracuje v resortu přes 10 let.
Vede kolektiv pracovníků na úseku rozpočtu, účetnictví
a financování, který dosahuje soustavně dobrých pra-
covních výsledků. Uložené úkoly plní vždy svědomitě
a pečlivě, což mu umožňuje i stálé studium odb()rIlé li-
teratury. Za svou politickou a veřejnou činnost byl od-
měněn řadou uznání a ocenění, např. diplomem vlády

esSR a ÚRO k 50. výroči vzniku KSČ a Pamětní medailí
k 50. výročí založení KSC. V roce 1973 Dodržel resortní
vyznamenání "Nejlepší prucovník".
Všem třem jubilantům pí'ejeme do dalších let hodně

zdraví a mnoho pracovních úspěchů.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Przeglad Geodezyjny, ě. 1/1974

Fr o 10 w, Ju. N. - K o lom i j e c, G. Je.: Současné
problémy užité geodézie, str. 3-4

Lip i 11 s k i, B.: Struktura aktualizace základní geode-
tické a kartografické dokumentace na území městské
investiční výstavby a v ostatnich oblastech, str. 4-6

Ho pf e r, R. - Z éb r o w s k i, W.: Problematika země-
dělských dopravních cest při pozemkových úpravách,
str. 7-11, I. část

C a CD n, S.: Pokus o grafické řešení polohopisných pod-
kladů při pozemkových úpravách s použitím vynáše-
cího stolku KARTI 500, str. 10-13

Choj nic k i, T.: Uvažování slapů při velmi přesném
měření rozdílů tíhového zrychlení, str. 13-14

Borowiec, W. Sumera-Mularz, K. - Ja-
n u s z, W.: Některé poznámky k pťlsobení vnějších
faktorů na přesnost úhlů v mikrotriangulaci, str. 15
až 19

Lu k a s i e w i c z, E.: Obnova polygonové sítě, I. část,
str. 20-24

Le c h·T u r a j, B. - S a n e k, A.: Nové systémy mikro-
filmování a možnosti jejich použití v goodézii, str. 25
až 28

Lip i e c, T.: Starý triangulační znak v horách Svatého
kříže, str. 28-30

Ma jde, A. - N i s P o k 6 I c z y c k i, M.: Fotogrammet-
rické měření pro potřeby vodního hospodářství, str.
38-42

CYt o w s k i, H. W.: Klasické písmo jako spolutvůrce
kartografického obrazu, str. 43-46

Bo c h e n e k, Z. - BYc h a w s k i, W. - C i o I k o s z,
A.: Využití dlouhovlného infračerveného záření při
dálkovém průzkumu geografického prostředí str. 47
až 48 '

Revista de geodezie, cadastru !ji organizarea teritoriului,
ě. 8/1974

S erb, G.: Exaktní vyrovnání nivelačních sítí metodou
redukce uzlových bodÍ!, str. 3-18

Pop e s c u, M. - Pop e s c u, A.: Topografická přípra-
va pomocí automatizovaného systému zpracování dat,
str. 19-33

R .ot a r u, M.: Možnost standardizace staničního vyrov-
nání Schreiberovou metodou, str. 33-37

Du m i t r es c u, V.: Kosmografická perspektivní projek-
ce, str. 37-45

Pop e s c u, N. - Ire f ou r, D.: Některé problémy ra-
cionálního využití úrodných ploch, str. 45-51

S eur e i, E.: K vedení pozemkového katastru, str. 64
až 67

V přípravě pro další GaKO jsou:
FLEGR, J.: Struěný přehled nejdůležitějších postu-
pů při vyhledávání podzemních objektů z nev••.
divých materiálii elektroodporovou metodou

THEINER, P.: Návrh nové organizace se v Jihoěes-
kém kraji

KOIŠ, A.: Oceňovanie geodetických a kartografic-
kých prác
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~QUOPTRPRRHR
OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodollty a nlvelačnr přrstroje (velké)

• ve své opravně

Sb ě r n y:

31 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha 1, Vodiěkova 30
33 - Praha 1, Jungmannova 14
34 - Praha 5, Janáěkovo nábf. 15
35 - Praha 3, Táborltská 16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
41 - Liberec, tf. 5. května 32
42 - Plzeň, Veleslavinova 25
43 - Ostrava I, Mllfěova 4
44 - České Budějovice, tf. 5. května 29
45 - Olomouc, tf. Osvobozeni 27

Tip pro vás

literatura SNTL-Nakladatelství technické literatury

Základy diferenciálllí geometrie s technickými aplikacemi
Příručkd je věnována základům diferenciální geometrie v euklidovském
pros!t'DrUa aplikacím této disciplíny v plochách inženýrské praxe v me-
chanice a kartografii. Je psána z moderního hlediska a přitom velmi př'í-
stupně.
Absolventftm prl1myslových škol zeměměříckých a strojních a poslucha-
čům i absolventům vysokých škol technických i universit, především f'a-
kult stavební, strojního inženýrství a fakulty přírndovědecké jako pře-
hledná pomůcka ke studiu.
344 stran, 118 obrázkl1, váz. 41 Kčs

Podrobné mapování
Kniha seznamuje s technologickým postupem a technologií při vyhoto-
vování technicko-hospodářských a podobných map nebo plánů sloužících
jako podklady pro projektové účely v prftmyslu, stavebnictví, hornictví,
zemědělství, dopravě atd. Látka je podána z hlediska kritéria přesnosti
měření.
Posluchačům zeměměřického směru na stavební fakultě, středním tech-
nickým pracovníkům v zeměměřické praxi a studujícím středních prl1-
myslových škol zeměměřických.
472 stran, 134 obrázkl1, váz. 27 Kčs
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