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KOUBA, ].
Vědeckotechnický rozvoj, růst výroby a tendence vý-
voje pra,covnich sil v geodézii a kartografU
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 6, s.
139-141, lit. 4.

POjednání charakterizuje vliv vědeckotechnického roz-
voje (RVT) na růst produktivity práce v resortu. Sou-
střeďuje se na dynamiku potřeb g. a k. prací, specifi-
kuje podmínky předpokládaného nárůstu .objemu vý-
konů v resortu, charakterizuje vztah RVT a růstu g.
a k. výroby .k vývoJI pracovních sil a vyvozuJe očeká·
vaný trend snlž{wáni l'ozsahu živé práce, zabývá se
optimalizací výchovně·vzdiHávacího procesu v bll-
doucnu. I

528.91:371.673

PAPP-VARI, A.
Projektováni map pro děti
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 6, s.
141-144, lit. 4.

Specifika dětského vnímání a myšlení s jejich důsled-
ky pro tvorbu a užití map určHných dětem. Mapy s pří-
rodními barvami a jejich přednosti. Zjednodušení ma-
pového obsahu. Napomáhání globální Informaci a ob"
sah mapové Informace. Vyhotov8'ní map pro dě,tI. Vy-
jádření tvaru Země.

528.338.004.67
NEVOSAD, Z.
K metodám obnovy siti základníbo polohového bodo·
vého pole
Geodetcký a kartograiický obzor, 28, 1982, Č. 6, s.
144-150, 13 our, Ht. 7.

Údržba základního poloho·vého bodového pole a za·
chování je,ho dobré kvality je důležitým požad.avkem
zejména u starších polOhOVýCh sít!. Jsou uvedeny ně·
které zpllsoby obnovy bodů a částí síti včetně kon-
trO'ly měřených ve1ičln a polohy daných bodů.

528.519.1·187.4
MITAŠ, I.
K otázke presnosti stupnic invarových nivelačných
lát I I
G')ode>tický a kartogl"afický obzor, 28, 1982, Č. 6, s.
150-152, lit. 11.
Matematická definícía stupníc a chyby Ich,etalonova-
nia. KOlllpaľ~i( ia stupníc ~ jej vplyv na namerané pre-
výšenl·e. Chyby realizácle stupníc.
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KOYEA, JI.
HaYQHO-TeXHHqeCKOe pa3BHTHe, B03pacTaHHe npOH3BOJ:l-
CTBa H TeHJ:leHI\HlI pa3BHTHlI pa60QeH CHJJLIB reOJ:le3HH
H KapTorpaq>HH
feo.ue3HQecKHH H KapTorpaepHqeCKHll o6soF, ~8, 1982,
No 6, CTp. 139-141, J1HT. 4
B cTaTb6 xapaKTepH3yeTCJI BJ1HJIHHe HayqHO-TeXHllqeC-
Koro pa3BIITllJI (HTP) Ha B03pacTaHlle npII03Bo.ullTeJ1b-
HOCTll Tpy.ua B Be.uOMcTe6. CTaTbJI KOHl.\6HTPHPYeTCJIHa
.ullHaMlIKY Tpe60BaHIIH reo.ueSHqeCKIIX H KapTOrpaepH-
qeCKIIX pa60T, cnel.\Heplll\HpyeT YCJ10BHJInpe.unOJ1araeMO-
ro BospaCTaHHJI 06'beMa Bblpa60TOK B Be.uOMcTBe,xapaK-
TepI1SY6T OTHOllleHHe HTP H BospacTaHllll reo.ueSllqeCKO-
ro H KapTorpaepHqeCKOrO npOllSBo.ucTBa K paSBIITHIO pa-
60qeH CHJ1bl H BblBO.ullT OJKll.uaeMblH TpeH.u 1l0HI1JKeHHJI
06'beMa lKIIBoro Tpy.ua H SaHI1Ma6TCll OllTHMaJ111Sal.\lleH
npOl.\ecca BocIIIITaHllll B 6y.uYll.\eM.

528.91:371.673
I1AI1I1-BAPl1, A.
I1poeKTHpoBaHHe KapT J:lJJJI.ueTei<
reo.ueSHqecKHH H KapTorpaepllqeCKllll 06sop, 28, 1982,
No 6, CTp. 141-144, J1HT. 4
Cllel.\llepllqHOCTb .ueTCKoro BOCnpllJITHJI H MbllllJ16HHJI
C llX CJ1e.uCTBlleM.uJ1JI cos.uaHHJI II llClIOJ1bSOBaHllJIKapT
npe.uHaSHaq6HHbIX .ueTJIM. KapTbI c HaTypHbIMll Kpac-
KaMH II HX llpellMYll.\eCTBa. Yllp0ll.\eHl1e co.ueplKaHllJI
KapTbl. Co.ueHcTBlle r J106aJ1bHOH llHepopMal.\Hll H co.uep-
)KaHHe llHepopMal.\Hll KapTbI. COCTaBJl6HHe KapT .uJ1JI ).l,e-
Teil. BLlpalKeHlle epOpMbl 3eMJ1I1.

528.338.004.67
HEBOCAll, 3.
K MeTOJ:laM06HOBJJeHHJIOCHOBHhIXceTeH nJJaHOBblXonop-
HLlX llYHKTOB
feo.ueSllqeCKHH H KapTOrpaepl1qecKIIH 06sop, 28, 1982,
No 6, CTp. 144-150, 13 pHC, J111T.7
06H03J1eHHe OCHOBHbIXCeT6H nJlaHOBblX OllOpHblX nYHK-
TOB II 1l0MeplKaHlle llX xopOlllero KaqecTBa lIBJ1JIeTCJI
BalKHblM Tpe60BaHlleM, llMeHHO y 60J1ee CTapblX ceT6H.
I1pllBO.uJlTCJI HeKOTopble clloc06bl 06HOBJ1eHHJI nYHKToB
II qaCTeH CeTeH: BKJ1lOqaJIKOHTpOJlb llSMepeHHblX BeJ111-
qHH H nOJlOlKeHllJI.uaHHblX nYHKTOB.

528.519.1-187.4
Ml1TAlll, JI
K Bonpocy TOQHOCTHIllKaJl HHBapHLlx HHBeJlHpHblX peeK
reo.ueSHqecKHH: H KapTorpaepHqeCKIIH 0630P, 28, 1982,
No 6, CTp. 150-152, J111T.11

. MaTeMaTllqeCKaJI .ueepllHlll.\HJI lllKaJl H oUIH6KH HX 9Ta-
J10Hl1pOBaHllJI. KOMnapal.\llJI lllKaJ1 li ee BJ111JIH1l6Ha
H3MepeHH06 np6BblllleHHe. Olll1l6Kll peaJ1HSal.\Hll lllKaJ1.
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KOUBA, ].
WIssenschaftlich-technischer Aufschwung, Produktions-
anstieg und Entwicklungstendenzen der Arbeltskriif-
te lu der Geodiisle und Kartographie
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 6,
Selte 139-141, Lit. 4.
lm Aufsatz wlrd der Elnfluss des wlssenschaftlich-
technlschen Aufschwungs auf den Arbeltsproduktivl-
tatsanstleg lm Ressort charakterlslert. Er konzentrlert
sich auf dle BedUrfnlsdynamik geod1itlscher und kar-
tographlscher Arbeiten, speziflslert dle Bedlngungen
des vorausgestzten Anstiegs des Lelstungsumfangs lm
Ressort, charakterislert dle Bezlehung des wissen-
schaftllch-technischen Aufschwungs und des Produk-
tionsanstlegs ln der Geod1isle und Kartographle zur
Arbeltskraftentwlcklung und deduzlert dle erwartete
Entwlcklungskurve der Herabsetzung des Umfangs der
lebendlgen Arbelt. Er befasst slch mlt der Optlmle-
rung des Erziehungs- und Ausbildungsprozesses ln
Zukunft.

528.91:371.673
PAPP-VARI, A.
Projektierung der Karten fiir Kinder
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 6,
SeHe 141-144, LIt. 4.
Dle Spezlfit1it der Klnderwahrnehmung und des Kin-
derdenkens und ihre Auswlrkungen auf Bearbeltung
und Anwendung der Karten fUr Klnder. Dle Karten
mlt Naturfarben und Ihre Vorteile. Dle Verelnfachung
des Karteninhalts. Dle Hllfelelstung zur Globalinfor-
mation und der Inhalt der Karteninformatlon. D'e
Herstellung der Karten fiir Kinder. Die Darstellung
der Erdgestalt.



528.338.004.67
NEVOSÁD, Z.
Zu den Verfahren der Nelzerneuerung im Grundla,ge-
festpunktfeld
Geode.ucký a kartograficky obzor, 28, 1982, Nr. 6,
Seitel 144-150, 13 Abb., Lit. 7.

Die Fortfiih,rung des Grundlagefestpunktfeldes und dle
Bewahr'Ung se'iner gutelll Qualitat steHeIll ein81 wlchtige
Anforde'rung insbesonderle be~ der alteren Lagenetzen
vor. Einlge Ermeuerungsverfahren delr Punkte und de,r
Netzt8lile inkl. der Kontrolle der gemessenen Grossen
und delr Lage der gege,benen Punkte werden erlautert.

528.519.1-187.4
MITÁŠ, T-
Zu Frage der Skalengenauigkeit der Nivelllerlatten
mit Invarband
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 6,
Selite 150-152, Lit. 11.
Die mathematische Definition der Skalen und die
Fehler ihrer Etalonierung. Die Komparierung der Ska-
len und ihr Einfluss auf gemessenen Hohenunterschied.
Die Fehler der SkalenrealIsierung.

528( 437): [330.341.1:331.024.2]
KOUBA, j.
A Scientific-Technical Development, Growth of Pro-
duction and the Tendency of Development of Labour
Power in Geodesy and Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 6,
pp. 139 -Hl, 4 ref
The article deals with the influence of a scientific-
technical development (STD ) on the growth of la-
bour productivity in the branch. Atlention is focu-
sed to the dynamics of needs of geodetic and car to-
graphic work, conditions of presupposed growth oi
voiume of operations in the branch are specified. The
relation of STO and the growth of geodetic and car-
tographic work to the development of working labour
are chm-actel'ized and in expec ted trend of decr€las-
ing the, volLlme of living work is derlved. The opti-
mization of ElducaUonal process in future is del8lt
with.

528.91:371.673
PAPP-VARl, A.
Designing Maps for Children
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 6,
pp. 141-144, 4 reL
Specifications of children's sensing and thinking and
their consequences for a production and use of maps
designated to children. Maps with natural colours
and their merits. Simplification of the map contents.
Aid a global information and the contents of the map
informatlon. Production of maps for children. Ex-
pressing the Earth's shape.

528.338.004.67
NEVOSÁD, Z.
To the Methods of Renewal of the Basic Contl'ol Net-
works
Geode.ucký a kartografický obzor, 28, 1982, No'. 6,
pp. 144-150, 13 flg., 7 ref.
Maintelnance of the basic control network and reltain-
ing its good quality are i,mporta,nt requremelllts espe>-
ciaHy with older hlQlrlzontal oontrol neltworks. Some
methods oJ renewing points aud parts of networks ln-
clu,ding the control of measured quantitles and posl-
tlon oJ glvEln polnts are presented.

528.519.1-187.4
MITÁŠ, j.
To the Question of Accuracy of Invar Levelling Rod
Scales
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 6,
pp. 150--152, 11 reL
The mathematlcal deflnition of scales and errors of
their calibratlon. Comparison of scales and its ef-
fect on measured height differences. Errors of the
scale realization.

528( 437): [330.341.1:331.024.2]
KOUBA, j.
L'essor scieutifico-technique, la croissance de la pro-
ductivité et tandance de I'évolution de la main-d'oeuv-
re dans la branche de géodésie et cartographie
Geodetlcký a kartografický obzor, 28, 1982, No, 6,
pagEiS 138-1n, 4 bibliographies
L'artlcle traite l'influence de l'essor scientifico-tech-
nlque (RVT) sur la croissance de la productivité du
travail dans le ressort de géodésie et cartographie.
li recueille ses idées sur la dynamlque des travaux
géodésique et cartographiques, II spécifie les condi-
tions de I'acroissement prévu de la capaclté des o1'é-
ratlons dans 181ressort, II caractérlse le rapport de
l'essor sclentiflco-technlque á la crolssance de la pro-
duction géodéslque et cartographique á l'évolutioa
de la main- d'oeuvre, et en déduit la tendance prévue
de !1'labaissement 3U travail, il s occupel du proces
ďéducatlon dans l'étape future.

528.91:371.673
PAPP-VARI, A.
Projets de cartes pour enfants
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No, 6,
pages 141-14~, 4 bibliiographies
Spéclfique de la perceptibilité et mentallté de I'enfan-
ce avec les conséquences pour la création et utili-
sation de cartes, destlnées aux enfants. Cartes en cou-
leurs naturelles et leur avantage. Slmrllfication du
contenu de la carte. Alde apportée á l'lnformation
globale et contenu de I'illformatlon cartographlque.
Élaboratlon de cartes pour enfants. Expression de la
forme terrestre.

528.338.004.67
NEVOSÁD, Z.
Méthodes de renouvelIelment des réseaux ďensemble
de p,nints de repilre
Geodetlcl{ý a kartografický obzor, 28, 1982, No. 6, pa-
ges 144-L,O, 13 iIlustrations, 7 bibllographie's
Malntlen de l'ensemble de, polnts de relpere de base
et de sa bonne, qualité-exlgence lmportante surtout pour
réseaux anclens de situa tion. Sont remarqués certains
procédés de renouve,f)eme,nt des points et une p,artiel
des rése,aux y comp.rls 1,81cnntrille des valeurs mesurées
el~la sltuatlon d,es points donnés.

528.519.1-187.4

MITAš, J.
Du probleme do la précision des échelles des latte~
de nivellement a invar
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 6, pa-
ges 150-152, 11 bibliographies
Définltion mathématlc;ue des échelle .• et erreurs éma-
nant de 'l'étal,olnnage. Comparatlon des échelles e,t
son lnfluence sUr la déni'vcllation. Err8lurs de réall-
satlon.
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Vědeckotechnický rozvoj, růst výroby
a tendence vývoje pracovních sil
v geodézii a kartografii

Plánování pracovních sil, bilancování pracovních
zdrojů a sociálně-ekonomická účinnost vzdělávacího
procesu tvoří jednu z nejnáročnějších oblastí řízení
rozvoje socialistické společnosti. Tato problematika
je aktuální v měřítku národního hospodářství i jed-
notlivých odvětví u nás i v zahraničí. Vypracování
metod analýzy a projekce dlouhodobého ekonomické-
ho rozvoje a jeho vztahů k rozvoji pracovní síly je
předmětem řady teoretických prací [1], [2], [3] aj.

Otázky dalšího vývoje kvalifikovaných pracovních
sil jsou v popředí pozornosti také v geodézii a karto-
grafii. Jde zejména o tyto problémy:

1. Vliv vědeckotechnického rozvoje na počet a struk-
turu pracovních sil.

2. vývoj počtu a struktury pracovních sil v souvislosti
s růstem objemu geodetické a kartografické výroby
a jejími strukturálními změnami.

3. Optimalizace výchovně-vzdělávacího procfsu s ohle-
dem na budoucí požadavky na kvalifikované pra-
covní síly.

Pokusíme se přispět k řešení uvedených otázek
s využitím konkrétních údajů organizací ČÚGK z ob-
dobí 5. a 6. pětiletky.

II. Vliv vědeckotechnického rozvoje na růst produkti-
vity práce

Strategická povaha výchovně-vzdělávacího procfsu
vyplývá ze skutečnosti, že současní studenti vysokých
a středních škol budou vykonávat své povolání ve
velkém rozsahu i po roce 2000. V dlouhodobém vývoji
se výrazně projeví změny v charakteru, obsahu a roz-
sahu práce v důsledku vědeckotechnického rozvoje,
jehož výsledky jsou v provozní praxi realizovány pro-
střednictvím programu komplexní socialistické racio-
nalizace.

Z analýzy časové řady empirických hodnot produk-
tivity práce - vyjádřené podílem objemu výkonů
a počtu pracovníků - vyplývá, že vývoj produktivity
práce v organizacích ČÚGK v období 1972-1980 lze
charakterizovat lineární trendovou funkcí

Ph nepatrných výkyvech ve vývoji počtu pracovní-
ků vzrostly v uvedeném období celkové výkony
i produktivita práce na cca 150 %. Na tomto úspěchu
se významně podílí společně jak vědeckotechnický
rozvoj, tak i velký kolektiv absolventů vysokých
a středních odborných škol jako hlavní výrobní síla
geodézie a kartografie.

Růst produktivity práce v dúsledku vědeckotechnic-
kého rozvoje v dalším období lze vyjádřit s využitím

Ing. Jaroslav Kouba,
ředitel Výzkumného ústavu geodetického,

topografického a kartografického

analýzy neperiodické časové l'ady prognostických od-
hadú.

K popisu časové řady v období 1972-2000 byla
zvolena logistická křivka, která je ti'íparametrickou
funkcí typu

a
Y(t) - ---- pro t ~_ O (2)-1+b.e-c.t

a . b . c . e-c.t
F(t) - ------ pro t ~ O (3)--- (1 + b. e-c.t)2· .-

symetrickou okolo extrému t = T ph

T = 19 b ,
c

a
Y(T)=--

2

Inflexní bod této logistické křivky lEŽí v okolí
bodu T, tj. kolem roku 1985.

Z teoretického hlediska by empirickým hodnotám
rústu produktivity práce lépe odpovídala nfsymetric-
ká trendová funkce Grycka-Hausteina [4] typu

Y(t) - a při c > 1, pro t ~ 1 (6)
- 1+ (t*ft")

c a. (t*jt)C
F(t) = t' 1 + (t*jt)c2 pro t ~ 1 (7)

Y(t*) = ; > Y(t),

jde o trendovou funkci, jejíž rústová funkce je sešik-
mena doleva.

III. Dynamika potřeb koneěných výsledků geodetických
a kartografických pracÍ

Z analýzy budoucích potřeb (požadavkú) jednotlivých
odvětví na konečné výsledky prací odvětví geodézie
a kartografie vyplývají tyto souhrnné závěry:
1. Dynamiku potřeb 1. skupiny prací (geoddické zá-

klady, státní kartografické dílo, evidence nemovi-
tostí) budou určovat především
- zvýšené potřeby odvětví zemědělství a lesního

hospodářství,
- zvýšené nároky rozvoje palivoenergetické zá-

kladny.

1982/139
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Celkem lze předpokládat nižší tempa růstu potřeb
1. skupiny prací.
2. O souhrnné dynamice růstu objemu geodetických

a kartografických prací bude rozhodovat růst II.
skupiny prací, tj. tematické mapy a služby socia-
listickým organizacím a obyvatelstvu.
Předpokládáme zejména

- rozvoj tvorby tematických map velkých měHtek
na území velkých měst,

- využití metod a informací dálkového průzkumu
Země pro potřeby zemědělství, lesního hospodářství,
geologie, ochrany životního prostředí aj.,

- zvýšení tvorby a vydávání map a atlasů pro školy
a veJ'ejnost,

- rozšíí'cní služeb odvětví zemědělství zejména v sou-
vislosti s racionálním využitím půdního fondu a
ochranou životního prostředí,

- vyšší potřeby inženýrsko-geodetických prací pro
rozvoj palivoenergetické základny a speciálních
technologicky náročných staveb,

- růst služeb pro potřeby národních výborů všech
stupňů,

- vyšší požadavky vědy na speciální geodetické a kar-
tografické práce,

- rozvoj informačního systému geodézie a kartogra-
fie.

3. Nerovnoměrný a neuspokojivý stav geodetického a
kartografického díla v řadě států světa vede ke
zvýšení potřeb konečných výsledků geodetických
a kartografických prací zejména v rozvojových
zemích.

IV. Vztah vědeckotechnického rozvoje a dynamiky
růstu geodetické a kartografické výroby k vývoji
pracovních sil

Vyjděme ze zjednodušeného vztahu

kde LlE - předpokládaný průměrný roční přírůstek
(úbytek) pracovních sil

Ll V - pí'edpokládaný průměrný roční přírůstek
objemu výroby

LIP - př0dpokládaný průměrný rocm přírůstek
produktivity práce v důsledku vědecko-
technického rozvoje.

Použijeme dekompozici všech členů rovnice:
LlEI - průměrný roční přírůstek (úbytek) vysokoško.

láků geodetů a kartografů
LlE2 - průměrný roční přírůstek (úbytek) středoško-

láků
LlE- - průměrný roční přírůstek (úbytek) dělníků
Ll VI - průměrný roční přírůstek objemu prací 1. sku-

piny
LI V2 - průměrný roční přírůstek objemu prací II.

skupiny
LlPi - průměrný roční přírůstek produktivity práce

v důsledku i-té inovace vědeckotechnického
rozvoje.

Metodou faktorové analýzy vlivu každé z inovací
Pi na jednotlivé skupiny prací L1 Vi a na jednotlivé
kategorie pracovníků LlE; jsme dospěli k těmto zá-
věrům:

1. V důsledku vědeckotechnického rozvoje bude mož-
no uvolnit pracovní síly z 1. skupiny prací vc pro-
spěch II. skupiny prací. -

2. Předpokládaný růst produktivity práce povede ke
snížení rozsahu živé práce. Na něm se budou podílet
ze 2/3 pracovníci kategorie E2, z 1/3 (v podstatě ve
stejném poměru) pracovníci kategorie EI a Ea.

3. Ze vztahu vyplývá:

a)př'i

Potom bude třeba posílit předcvšímkategorii
pracovníků E2• To povede ke snížení poměru

a dojde k absolutnímu snížení rozsahu živé práce,
které se bude týkat před'lVšLn kategorie E2•

Tím se zvětší poměr

EIE--;'
4. Rozhodující orientace na rozvoj II. skupi .•,y prací

zvyšuje kvantitativní i kvalitativní požadavky na
kategorii EI v odvětvích, která provádějí geodetické
a kartografické práce i která využívají konečné
výsledky těchto prací.

V. Optimalizace výchovně-vzdělávacího procesu s o-
hledem na budoucí požadavky na kvalifikované
pracovní síly

Z nástinu budoucích potřeb pracovních sil lze odvodit
závěry a doporučení pro další vývoj učební náplně př'i
výchově vysokoškolských i středoškolských kvalifiko-
vaných pracovníků i pro další vzdělávání odborných
pracovníků v odvětví geodézie a kartografie.

Geodetická a kartografická výroba tvoří složitý
systém se stále vysokým podílem živé práce, v němž
mají významnou úlohu organizační, dopravní a jiné
operace. Automatizace, elektronizace a mechanizace
tvoří osu dalšího vědeckotechnického rozvoje. Na zá-
kladě dosud známých principů je možno předpoklá-
dat postupnou automatizaci některých výrobních
fází s využitím programových a technických prostřed-
ků. Těžiště tohoto procesu bude zejména v oblasti
zpracování geodetických a kartografických informací.

Další pi'edpokládaný rozvoj našeho odvětví a ini-
ciativní uplatňování a využívání geodetických a karto-
grafických informací v národním hospodářství klade
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v.ysoké nároky na politicko-odbornou přípravu kvali-
fikovaných pracovníků, která by měla vycházet
z těchto záRad:
1. Zvýšit úlohu teoretického základního vzdělání
v oboru matematiky a fyziky.

2. Ve vysokoškolském studiu požadovat znalosti nej-
novějšího mezinárodního vývoje geodézie a karto-
grafie.

3. Do učebních pláni'l zařadit výuku základních věd-
ních disciplín souvisejících s vědeckotechnickým
rozvojem geodézie a kartografie. S tím souvisí i po-
žadavek zintenzívnit výuku ekonomiky a systémo-
vého Í'Ízení.

4. Zdokonalování diferencovaných speciálních znalostí
řešit jako trvalý proces dalšího vzdělávání, které
v různých formách se v dlouhodobém výhledu bude
týkat všech kvalifikovaných pracovníků.

5. Vytvářet socialistickou osobnost studentů, aby byli
schopni tvořivě rozvíjet získané poznatky a anga-

žovat se v dalším rozvoji geodézie a kartografie.
V podmínkách rozvinuté socialistické společnosti
považujeme tuto zásadu za nejdůležitější.

[I] KLACEK, J. -- TOMS, J.: Pracovní síla a modelo-
vání reprodukčního procesu. Academia. Praha 1976,
273 str.

[2] VANER, J. a kol.: Vědeckotechnický pokrok a so-
cialistická ekonomika. Academia. Praha 1980, 302
str.

[3] SPĚV ÁČEK, K.: Metodologie dlouhodobých ekono-
mických prognóz. SNTL. Praha 1980, 244 str.

[4] KOZÁK, J. -- SEGER. J.: Jednoduché statistické
metody v prognostice. SNTL. Praha 1975, 278 str.

Do redakce došlo: II. 11. 1981

Lektoroval:
Ing. Miroslav Roule, CSc.,

ČÚGK

V rámci školní výuky se děti poprvé se1!kávají se
zeměpisnými a dějepisnými mapami ve čt'vrté a v pá-
té třídě, to jest v devíti či desíti letech. Je nezbytné
prvé mapy vytvářet tak, aby odpovídaly myšlení dě-
tí tohoto věku.
V souladu s psychologiokým výzkumem jH pro

myslení devíti- a desetiletých dětí charakteristické:

1. Myš len í z na Č n ě z á v i s í n a v ním á-
n i. Děti vystihují bezprostředně vnímané> cha-
rakteristické rysy pojmů.

2. Při myš len í d ě t i z nač n ě z je d n o-
d u š ují, při zobecňování spojují něikoliik před-
mětů, jevll, nemzlišují je (tj. ZlObecňují nedife-
rencovaně J.

Z toho je zřejmé, že mapy p~o děti nemohou být
pouhou zjednodušenou variantou map pro dospělé.
Tyto mapy jak z hlediska obsahu, ta!k i zpracování
musí odpovídat dětskému myšleni.
Jak mohou být vzaty v úvahu tyto zvláštnosti

myšlení při sestavování map?

1. Mapové znač1ky se musí podobat vnímané sku-
tečnosti, stupeň abstrakce musí být minimální.

2. Obsah mapy musí být vyjádřHn vzdušnou a zjed-
nodušernou kresbou. Pojmy musí být nepříliš di-
f1erencované.

Dr. Arpad Papp-Vari,
Hlavni správa geodézie a kartografie

při Ministerstvu zemědělstvi a
potravinářského průmyslu MLR

Spojitost s vnímáním znamená, že abstraktní gra-
fický jazyk mapy se musí přibližovat k bezpro-
středně nebo 'ilerpřímo vnímané skutečnosti. Čím je
mapová znaČ'ka bližší skutečnosti, tím snazší je
její poznatelnost a možnost zapamatování. Sku-
tečnosti ne jbližší je zobrazování plánů ve 'velikých
měřítkách.
Nejvhodnějším prostředkem k takovému účelu

jsou podrobné a nové mapy o'kolí šk'o·ly. Porovná-
ním skutečnosti a jejího spolehlivého obrazu, po-
hybem po okolí školy s cílem orientace mohlo by si
dítě bezpirostředně, podle vlastních zkušeností osvo-
jit základy zobrazování a čtení map.
K důkladnějšímu š'kolnímu osvojení čtení map by-

ly ve skandináv:ských zemích zpracovány mapy par-
ků. Jsou to mapy Iparků, jež se nacházejí poblíž ně-
kolí1ka š'kol (měří1!ko 1: 1000 nebo 1: 200q). Měřít-
ko mapy umožňuje zobrazit každou Iavičlku, místa
pro pití, odpad~ové 'koše atd. Vyhledáním a návště-
vou daných bodů si děti snadno osvojují orientaci
a základy zobrazování v mapách.
V MaďarSku '88 mapy pa~kll vydávají od roku

1979, avšak jejich užívání vle š1kolách dosud není
povinné, nejsou učebními pomúckami.
Dalším krokem při výuce lčtení map jsou exkurze

s využíváním map v měřítku 1: 10000 (nebo
1: 20 000). Tomuto účelu slouží podrobné. tur'Ístic-

1982/141



Geodetický a kartografický obzor
142 ročník 28/70, číslo 6/1982

'ké mapy snadno dostupných míst :0 rozloze 10--20
čtverečních kilometrů.
Do současného systému výuiky je možno UZlvam

turistických map začlenit pouze taik, že by se děti
souběžně učily čtení a používání aHasov'Ý'ch map
malých měřítek. PDOtopo cvičení ve čtení map par-
ků je třeba přistoupit k porovnávání téhož území
s mapami stále menšího měřítka. Dílky tomu si děti
mohou osvojit zobrazování v atlasech.
Nezbytnost využívání map velikých měříte'k v pro-

cesu výuky potvrzují ipsyohologic1ké výzkumy po-
sledních let. Dítě se postupně učí vnímat a 'uvažovat
v myšlenkovém (fiikti'vním, prostoru, v němž polo-
hu předmětů a vzdálenosti mezi nimi určuje úměr-
ností. Tento přístup dítěte je shodný s metodou
zobraz'ování v mapě.
Zejména z tohoto důvodu iprostoDové, schéma, vy-

tvořené myšlením osmi-až de'vítiletého dítěte při-
pomíná mapu, navíc toto schéma může do jisté mí-
ry odpovídat mapě. Vytváření myšlené mapy se ča-
sově shoduje se začátkem používání tištěných map
při výuce.
Porovnáváním myšlené mapy se skutečnou mapou

mližeme zafixovat a rozvíjet orientační schopnost.
Jistota orientace v nevel,kém prostoru usnadňuje
orientaci na mapách malých měříte1k, zobrazujících
velká, neznámá území a zís:kání správné p'ředstavy
<O s'kutečnosti pomocí map,
V takovém případě, kdy myšlená a skutečná ma-

pa se v praxi nepoDovnávají, mnohdy dochází k ne-
správným představám (myšlené mapě) 10 skuteč-
nosti pouze z map malých měřítek.

PorostovÝPOlkryv je charakteristiokým, do očí bijí-
cím prvkem terénu. Mapy velikých měřítelk podrob-
ně zobrazují formy porostu. Na mapách měřítka
1: 200000 (jindy 1: 500000) a menších měřítek
se již porost nezobrazuje. Náhradou za zobrazení
pODostů nastupují hypsometriCiké vrstvy pro barev-
IlJOUilustraci znázornění výše'k.
Zejména tím se vysv'ětlUjí těž:kosti vznikající při

přechodu od čtení map velikých měříte1k ke čtení
map malých měřítek. Od 20. let našeho století byloD
učiněno několik pokusů zpracování takzvaných map
s přírodními barvami (neboli map krajiny) zobra-
zujících porost.
Reliéf se na těchto mapách vyznačuje stínováním.

Hlavním obsahem mapy j'e zobraz·ení přírodního a
kulturního porostového pokryvu barvou blízkou
skutečnosti. Dobrým přlikladem vhodného zpraco-
vání a všech map se týkajícího důsledného stíno-
vaného zobrazování je Alexander Weltatlas (Stutt-
gart, 1968).
Sídla, jež je možno na mapě s přírodními barva-

mi v daném měřítku zobrazoV1at plánkem (máme na
zřeteli zástavbu, ni'koliv správní území), je třeba
uvést tpIošně. Plošné zobrazení j1edítěti bližší, než
,abstraktní mapová znač'ka.
Při sestavování map pro děti je třeba dávat před-

nost mapám s přírodními barvami, protože zobra-
zení v nich se sh,oduje s tím, Co člověk pozoruje
ve skutečnost!.

Nedávno byl ucmen pokus kombinovat ,perspek-
tivní zobraZDvání typů reliéfu (fyziologické symbo-
ly) rozpracované E. Raisem v roce 1931 se zobra-
zováním přírodními barvami (Picture Atlas of our
Fifty States, Washington, 1978, National Geographic
Sooiety). Pouze na základě pedagogických zikuše-
ností je možno rozhodnout, do jaké míry mohou děti
pochopit perspektivní zobrazování typů reliéfu.
S tematick'Ou mapou, vyžadující od žá'ka značnou

abstrakci, je možno seznámit žáky pouze tehdy, když
již umějí číst mapy, zobrazující zemský povrch a
rozumějí systému znače1ktakových map.

Ze snahy o zužování a zjednodušování obsahu, Ikte-
rá je druhou zvláštností dětského myšlení, vyplý-
vá, že při sestavování map je nezbytné zjednodušit
i obsah map. Tot,o se děje jednak kvantitativním
snižováním zobrazovaných předmětů a dále vyjad-
řováním značně širokých pojml~lznačikami.
Při sestavování map se sídla, dopravní síMa hra-

nice redukují více než přirozené přírodní útvary
a umělé stavby.
Současně se zjednodušením obsahu je nezbytné

zároveň zjednodušit i ikresbu mapy. Dosud není vy-
řešena otázka, zda je nezbytné 'při stanoveném
měřítku větší zobecnění (generalizace), výrazněj-
ší vyčleňov,ání linií či 'výraznější slučování ploch.
Při zobrazování ploch zároveň se zachováním územ-
ních proporcí je třeba soustředit se na vyznačení
velkých charakteristiokých ploch.
Při tvorbě menšího množst'ví jednodušších sku-

pin mapových značek je třeba soustředit 'se na to,
aby chápání jednotlivých skupin odpovídalo zásobě
znalostí dítěte, aby mohlo mapovou znač1ku spojit
se svými vědomostmi. U desetiIetérho dítěte, jež zná
Prahu a vidělo řeku Vltavu, může na záikladě podob-
ných mapových značek vzniknout obdobná ,předsta-
va 'o Londýně na Temži nebo o Manaus na Ama-
zonce. Jestliže na mapě nebo na okraji mapy Evro-
pyči Jižní Ameri'ky malé obrázky znázorňují cl1a-
rakteri'Sticiké typy měst pro tuto oblast a zoibrazo-
vání ř8'k je úměrné množství 'vody v řece, potom ne-
správné představy o mě,stě nebo řece nemohou vů-
bec vznikat, nebo vznikají mnohem méně častěji.
Zárnveň s tím, souběžně s rozumovým rozvojem

dítěte, s rozšiřováním jeho prostoDOvých poznatkli
je nezbytné zvětšit množství mapových značek a
kresby a zúžit jejich 'význam (tj. je třeba diferen-
covat zobrazované předměty). Takovým způsobem
od obecného, vyjadřovaného v konkrétní formě, pro-
střednictvím vnímání obecného v mnoha ikonkrét-
'ních formách, při8'cházíme Ik vnímání a používání
abstra'ktní mapo'vé značky, abstrahované od s'ku-
tečnosti.
Mapové značky, lišící se stupněm abstrakce, tvoří

jakoby přechod mezi skutečností a slovnlimi znač-
kami, sloužícími pro označení názorné představy.
Vždyť mapová značka města nebo ře1ky označuje
v map'ě 'vždy jediné 'konkrétní město či ře1ku, ti.
mapová značka zobrazuje skutečnost. Zejmé'na pro-
to má mapa velký vyznam v rozvoji pojmového myš-
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lení, tj. pomáhá pochopit přechod od jedinečného
(konkrétního) k obecnému (abstraktnímu).
V mapách pro děti je třeba vyznačovat názorný-

mi značkami důlní činnosti a průmysl. Přitom je
třeba sledovat, aby názorná značka vzbudHa u žá-
:ka žádoucí představu. To je třeba kontr0lovat. Psy-
chologickéz!koumání mapových značek pro vyzna-
čení důlníčinllosti apritmyslu, užív:aných v atla-
sech NSR ukázalo, že pouze část znače:k vzbudila
u žáků představu :0 odpovídajícím odvětví. Jedno-
značné napřiklad bylo vyznačení loď,ařského prů-
myslu značkou lodě, automobilového průmyslu znač-
kouautomobHu, stejně jaiko vyznačení výroby hra-
ček houpacím koněm. Zcela nepochopili nebo ne-
správně žáci pochopili kruh jako mapovou značku
optického 'průmyslu a ,průmyslu jemné mechaniky
a síť pro vyznačení texNlního ,průmyslu.
Při srovnání InáZJornýcha Ikresbou názorných (do

jisté míry abstra!ktních) značek se značně 'abstraho-
vanými značkami byl vyvoien závěr, že deseti- až
čtrnáctileté děti neindentiHkují ani nemají v oblibě
značně ,abstraktní značky. Mladší děti mají v oblibě
Illázorné a Istarší děti názorné ,abstraktní mapové
značky. Průz,kum ukázal, že ve čtvrté, páté, šesté
(jindy v sedmé) třídě je třeba užívat rozměrné ná-
wrné značky, a v sedmé, osmé a deváté třídě ná-
zorné abstraktní značiky. Tyto značky si musí zá-
sadně odpovídat. Uvedeným 'zpltsobem princip vy-
užívání jediný'C'h mapových značek v průběhu ce-
lého procesu 'výuky nabývá poněkud jilllý smysl.

5. Napomáhání globální informaci

Pro charakteristiku obsahu map Suchov zavedl jed-
notku měření informaoe bit/cm2, užívanou v teorii
informace. Obsah informace skolníchatlasů ze dru-
hé Ipoloviny minulého století se do naší doby zvýšil
téměř čtyřnásobně.
Obsah informace map se šraf1ami pro 1kresbu te-

rénu, sestavených v minulém st'oletí, byl přibližně
300 bit/cm2. Užitím hypsometrického vybarvení se
toto množství informace d,o začát,ku 1. světové vál-
!kyzdvojnásobilo. Současným využitím hyp:sometric-
Ikého vybarvení a stínování terénu, vyznačením prů-
myslua důlní činnosti obsahi'nformacek roku 1960
dosáhl BOO bit/cm2. S l'ozvojem map s přírodními
barvami obsah informace šikolních atlasů dosáhl
hodnoty 1100 bit/cm2.

Značné obohacení informačního obsahu map díky
rozvoji metod jejich sestavování, zpracování a roz·
množování nebylo na úkor snadné čitelnosti map.
Současně s informačním obohacením mapy přestá-
vají poskytovat takové informace, jež usnadňovaly
por.0vnání rozměrů a napomáhaly globální orien-
taci.
Různé průzkumy jednoznačně potvrzují, že děti

značně zmenšují skut'ečné 'oo'změry států na jednot-
livých mapách. Při p'CJwvnávání map různých mě-
řítek roste chyba, vznikfljícípři sl'ovnávání území
států.
Ukazuje se ,nezbytnost návratu k praxi dřívějších

atlasů, kdy na okraji mapy v příslušném měříťku
se umísťoval,a mapa dobře známého území (oblasti
nebo st,átu). To ov~em 'vyžaduje uží'váníe1kvivalent-
UiGhzobrazení,

Průz1kumy,týkající se polohy jednotlivých objektů
ve vzájemných vztazích, pDOváděné u nás i v'Zahra-
ničí, poS'kyUy značně 'nepříznivé výsledky. Na otáz-
ku, jmenujte město, které se nachází přibližně na
stejné rovnoběžce s Paříží, většina žá'ků nemohla
odpovědět, nebo podala zcela nesprávnou odpověď.
K seznámení se sídly, nacházejícími se :na stej-

ných zeměpisných šířkách a délkách, ,k lepšímu za-
pamatování jejich Ipolohy na Zemi bylo na okraji
jednotlivých map starých atlasů uvedeno několik
sídel, ležících na stejném šířkovém či délkovém
stupni. Ta1knapříklad na mapě Ameriky bylo vyzna-
čeno, že na shodné rovnoběžce s N. Orleansem l:eží
Kahira. Tuto praxi by bylo účelné znovu zavést
v současných š'kolnírh atlasech.
K porovnání území a 'polohy míst ,a Ik rozvoji glo-

bálního přístupu je podle možnosti třeba vyvamvat
se umístění charakt,erově shodných, avšalk měřít-
kem rozdílných map zobrazujících různé území, na
sousedních stranách atlasu. Ve školních atlasech
se často vedle sebe umísťují mapy Velkél Británie
,a Švédska (napří1klad v zeměpisném atlase, použí-
vaném v maďarských středních školách). V dů-
sledku toho u žáků vzniká mylný dojem, že tyto
dva státy mají stejné rozměry a že Londýn a Kodaň
se nacházejí ve stejné zeměpisné šířce.
Při umístění map stejného měřítka, obsahujících

území, nacházející se v rozdílných šířkách, s po-
mocí 'Vzájemně se překrývajících území je třeba
obrátit pozornost na to, že jde o území, nacházející
se v různých Šíř'kách.

Ve školních atlasech není účelné použhnat mapy
s !kresbou Ik samému olkraji l'ístu. Ž'áci dávají před-
nost mapám s rámy, nejspíše proto, že rámy jakoby
ohraničují předmět zkoumání.
Při čtení sl,ožitějších map jlsou děti v rOZJPac1ch

nad příliš velkým zobrazeným povrchem. Psycholo-
gické pri'lzkumy ukazují, že mapy rozměru 20 X27
centimetrů jsou dobře přehledné pro děti osmi- až
dvanáctileté. Uvedený jev lze vysvětlit tím, že i když
dítě má 'lepší zrak než dospělý, přesto hledí do ma-
py z bližší vzdálenosti. Pole vidění je dáno úhlem
vidění. Z bližší vzdálenosti pole vid,ění bude menší.
V případě map pro děti často bývá :ned'ostačující

stručné záhlaví map sestávající z 'několika slov. Je
třeba uvádět obšírnější, vysvětlující záhlaví a po-
drobné vysvětlení mapových značek.
Děti z,pravidla nečiní rozdíly mezi různými písmy.

Nehledě na to navrhujeme jeHeh užívání v mapách.
Děti je možno postupně naučit tomu, že různá pís-
ma označují rozdílné vlastnosti.

7. Vyjádření tvaru Země

V představě ta1křka Ikaždého žáka je Země plochá.
Mapy tuto představu podporují. Poloha jednotlivých
bodů (míst) ve vzájemných vztazích 'se také vždy
vyjadřuje v ploše, na polohu na země,kouli se do-
Ikonceani nepoukazuje.
Existenci zeměkoule j:e možno připomínat pravi-

delným využíváním šllml'ního glóbu (na dva až čtyři
žáky připadá jeden glóbus) a také pomocí různých
měření. Cvičení s glóbem v pri\běhu výuky uesmějí
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být oddělena od před;ávání jiných zeměpisných po-
znatkiL Po seznámení se s nejbližším zeměpvsným
prostředím a s rodnou zemí je nezbytné i !seznáme-
ní se s EVDOPOU nebo se sous:edními zeměmi doplnit
měřieními, prováděnými na glóbu. Sférická mapa
a zobrazení v azimutální projekci společně utvá-
řejí reálný prostorový obraz.

Je to nezbytné též po zkušenosti, že ,děti těžce
chápou základ zeměptsné stupiiovéi 'sítě, těžce se
na ní orientují a nevědí, jak ji využívat. Spolu s cvi-
čeními na glóbu je nezbytné v ,atlasech mít trukové
mapy, jež vyjadřujíextstenci zeměkoule. Souborem
polokoulí v azimutální projekci jako bychom pro-
vedli dítě po Zemi, můžeme spojit sférIcké ,a plošné
zobrazení.

[1] PLAPPER, V.: Problematika uslovnych znakov v ško!-
nych atlasach. Sovremennoje obučenije - sovre-
mennyje karty. Budapest, OPI, 1981 (rukopis).

[2] SANFORD, H. A.: Bringing the Atlas to Life. --
Spectrum, 1976, Č. 2.

[3 j SCHULZ, G.: Orientierungshilfen und Darstellungs-
fUlle in Karten und Atlanten, Kartographische Nach-
richten, 1979, Č. 3.

[4] SUKHOV, V. 1.: Application of Information Theory in
Genera1isation of Map Contens, International Carto-
graphic Yearbook, 1970.

Přeložil: Ing. Bohumil Šídlo,
VÚGTK

Kmetodám obnovy sítí
základního polohového bodového pole

Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.,
Vojenská akademie Antonína Zápotockého

v Brně

Kvalita základního polohového bodového pole, tvoří-
cího jednotný základ pro všechny běžné geodetické
práce, je závislá jak na metodice budování geodetic-
kých polohových sítí tak na řadě dalších faktorů.
Polohová přesnost bodů geodetických sítí se zhoršuje
především s jejich stárnutím. Geologické podmínky
a zejména lidská činnost narušuje v různé míře stabili-
zaci bodů vybudovaného bodového pole. Proto je
nutné stabilizované body v přírodě ochraňovat, perio-
dicky kontrolovat a obnovovat. Výstavbou, zeměděl-
skou a průmyslovou výrobou, těžbou uhlí, rud a růz-
ných nerostil a dalšími vlivy dochází k poškození
anebo ničení mnoha bodil polohového bodového pole
[2], které se musí obnovit anebo znovu zaměřit. Při
zaměřování obnovovaných geodetických bodů vzni-
kají různé technické problémy. K hlavním patří roz-
por mezi místní deformací měřítka úhlových (trigono-
metrických) sítí a délkami měřenými přesnými elek-
tronickými dálkoměry. Pokud se sníží kvalita základ-
ního polohového pole pod únosnou mez, musí být vy-
hudována nová geodetická síť nebo alespořl znovu
zaměřeny její nejvíce poškozené oblasti.

V trigonometrických sítích jsou převážně mereny
k určení vzájemné polohy bodů osnovy směrů a úhly.
Ke stanovení měřítka sítí se zaměřuje jen několik
geodetických základen. Podle metody měření a délky
záměr se střední chyby měřených směrů obvykle po-
hybují v trigonometrických sítích různého řádu or!
0,3" do 1,51/[3], [4].

V délkových a kombinovaných sítích se měří délky
přesnými světelnými dálkoměry. Podle metody měření
a velikosti délek Se obvykle u přesných laserových

dálkoměrů velkého a středního dosahu a u nejkvalit-
nějších dálkoměrů malého dosahu uvádí přesnost rela-
tivní chybou 1 : 500000 až 1 : 1 000000. U speciál-
ních dálkoměril je relativní chyba ještě nižší [7].

Porovnáním přesnosti obou druhů měřených veličin
docházíme k závěru, že u délek je možno dosáhnout
vyšší přesnosti než u směrů. Při relativní chybě měře-
ných délek 1 : 1000000 je např. střední chyba délky
dlouhé 20 km jen 2 cm, kdežto odpovídající příčný
posun stejně dlouhé záměry je u směru se střední
chybou 0,3" až 0,4" už 3 cm až 4 cm. Přibližně jfJ
možno předpokládat, že střední chyby měřených
směrů jsou přibližně jedenapůlkrát až dvakrát větší
než střední chyby stejně dlouhých měřených délek.
Z této úvahy vyplývá, že měření délek je prakticky

o něco přesnější než měření úhlů a osnov směrů. Vedle
vyšší produktivity polních prací je to další důvod
k použití světelných dálkoměril k budování základ-
ního polohového bodového pole, tedy i k jeho obnově,
především zničených částí sítí různých řádů. Při do-
měřování a obnově sítí III. řádu a nižších řádil je však
z hlediska kvality a efektivnosti polních prací účelné
používat obou druhú měřených veličin.

Projekty obnovy a doměřování geodetických bodll
mají být zpracovány tak, aby se nenarušila homoge-
nita sítě a přitom se využilo předností moderních
metod budování bodových polí. Proto je účelné rozdě-
lit trigonometrické sítě do dvou skupin. Do první
skupiny je zařazena obnova a určování bodil vyšších
řádů (l.-III.) a do druhé skupiny zaměřování bodú
nižších řádú (IV. a V.). Ve všech případech je výhodné
využít délek měřených přesnými světelnými dálko-
měry a samočinných počítačů.
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Schematické znázorněni měřenych veličin

------ - - - jednostranný směr

oboustranný směr

délka

délka a jednostranný směr

délka a oboustranný směr

K zaměř'ení bodů vyšších řádů je třeba vycházet
z určujících obrazců tvaru mnoohúhelníků, skládají-
cích se z trojúhelníků a výjimečně i ze čtyřúhelníků.
S dálkoměry je účelné měřit buď všechny délky z určo-
vaného bodu na okolní body nebo délky přibližně
rovnoměrně rozložené kolem určovaného bodu. Splnění
tohoto požadavku zajišťuje minimální porušení homo-
genity sítě vlivem místní deformace měřítka sítě,
typické pro úhlové sítě. Příklady některých druhů
určujících obrazců k zaměření jednotlivých bodů
vyšších řádů jsou nakresleny na obr. 1,2 a 3.
Na obr. 1 je uveden příklad určení bodu P jen z mě-

řených délek mezi danými body a novým bodem.
Navíc jsou systematicky měřeny délky mezi sousední-
mi danými body, které slouží k důležité kontrole jejich
polohové stability.
Další obr. 2 znázorňuje kombinaci měřených délek

a osnovy směrú k určení bodu P. V každém trojúhel-
níku jsou opět zaměřeny tři prvky, umožňující dílčí
kontrolu polohy daných bodů.
Schéma na třetím obrázku uvádí i možné využití

čtyřúhelníkú. Zde je nutné kombinovat měření délek
a osnov směrú. Na obr. 3 je uveden příklad, kdy
v obou určujících čtyřúhelnících i trojúhelníku jsou
zaměřeny všechny délky a jen některé úhly.

Uvedené příklady zaměření zničených bodú sítí
vyšších řádů nejsou vyčerpávající. V praxi mohou
být voleny další varianty určení jednotlivých bodů.
Schémata však dostatečně znázorňují nutnost připo-
jení zaměřovaného bodu na všechny okolní body, na
dúležitost nadbytečně měřených veličin a veličin kon-
trolních. Pokud se z důvodů ekonomických, vyšší
produktivity práce a snížení objemu polních prací
(zejména na stavbách signálú a zvýšených stanovisek)
příliš zjednodušují projekty určujících obrazcú a ne-
využívá se k zaměření bodú všech okolních daných
bodů, je třeba počítat s většími relativními polohový-
mi chybami určovanýeh bodú a se zhoršující se kvali-
tou sítě.

V praxi se často jednotlivé body základního poloho-
vého pole, tedy i body vyšších řádú, obnovují jako
body V. řádu z nejbližších okolních trigonometrických
bodú. Vedle ekonomických dúvodú vychází uvedený
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postup z praktických poUeb, protože není obvykle
nutné zachovávat strukturu budovaných řádů sítě.

Body nižších řádů mohou být určeny buď z mnoho-
úhelníků, skládajících se z trojúhelníků a čtyřúhelníků
nebo přesnou polygonometrií. Volba struktury určují-
cího obrazce může být mnohotvárná a závisí na poloze
daných okolních bodů, na terénních podmínkách,
přístrojové technice apod. Důležitou zásadou projek-
tování zaměřovaných bodů je dosažení potřebného
počtu nadbytečně měřených veličin, které vhodným
výběrem zajišťují dostatečnou spolehlivost a kvalitu
sítě. Velkého významu při zaměřování bodů sítí niž.
ších řádů nabývají polygonové pořady o několika
polygonových stranách. Některé příklady využití
polygonových pořadů a dalších měřených veličin
(délek a směrů) jsou znázorněny na obr. 4 až 7. Na
všech čtyřech obrázcích jsou uvedeny jednoduché
polygonové sítě. Na obr. 4 a 5 jsou určované body P

9'3
I

\ /
\/~2

shodné s jedním polygonovým bodem pořadu. K do-
sažení potřebné homogenity sítě jsou měřeny ještě
další délky a směry mezi polygonovými a okolními
danými body. Na obr. 6"a 7 se polygonové pořady pro-
tínají v určovaném bodě P. Polygonové pořady jsou
výhodné zejména z hlediska vysoké produktivity pol-
ních prací a menších požadavků na signalizační stavby.
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Na území, kde došlo ke zničení a poškození většího
počtu bodů základního polohového pole, je nutné
dříve nebo později znovu zpracovat projekt a vybu-
dovat novou část geodetické sítě. Přitom se nemusejí
dodržovat dřívější zásady budování základního polo-
hového bodového pole, spočívající v postupném za-
měřování trigonometrických sítí I. až V. řádu. Tato
metoda vyhovovala vysoké kvalitě bodového pole,
zaměřovaného teodolity, určenými pro práce v trigo-
nometrických sítích a vyrovnávaného pomocí jedno-
duchých stolních počítacích strojil. Současné projekty
obnovovaných částí bodového pole vycházejí z moder-
nější koncepce budování :sítí [6]. Nová přístrojová
technika a zejména výkonné samočinné počítače
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umožňují snížit počet řádů stávajících sítí na dva až
na tři a zavést novou metodu budování bodového pole.

Projekt budované části sítě využívá zpravidla troj.
úhelníkové sítě stávajícího 1. řádu nebo vyššího řádu.
Při volbě tří řádů tvoří druhý řád plošnou síť, sestá·
vající z trojúhelníků a čtyřúhelníků o průměrné délce
stran např. kolem 8 km až 10 km. Poslední třetí řád
sítě pak je zaměřován výhradně jako síť polygono.
metrická.

Plošnou síť nového druhého řádu je vhodné zaměřo-
vat délkově i úhlově, tj. světelnými dálkoměry a teo-
dolity. Přitom není hospodárné zaměřovat v síti
všechny osnovy směrů (úhly) a délky. Pouze ve Čtyí·.
úhelnících je účelné zaměřit buď všechny délky
a vrcholové úhly anebo výjimečně vynechat měření
jednoho úhlu (délky). Pak čtyřúhelníky obsahují dvě
nadbytečně měí'ené veličiny anebo alespoň jednu nad-
bytečnou veličinu. Protože se celá část sítě obvykle
vyrovnává na samočinném počítači, je možné, aby
Reměřené směry a délky vzájemně křížily. Dokonce
je výhodné, aby se v sítích využívalo delších délek,
protínajících dva anebo více trojúhelníků a čtyřúhel.
níků, zejména v místech s malým počtem nadbytečně
měřených veličin. Příklad sítě je uveden na obr. 8.

Síť nového třetího řádu mohou tvořit pořady a sítě
přesné polygonometrie. Hustota sítě třetího řádu se
volí podle potřeby se zřetelem na členitost terénu,
hustotu osídlení atd. Přesná polygonometrie s délkami
měřenými světelnými dálkoměry plně nahrazuje dří·
vější metody budování sítí nižších řádů. Příklad
struktury sítě je uveden na obr. 9. Údaje o polohové
přesnosti bodů přesné polygonometrie jsou uvedeny
v četných publikacích, např. [1], [5], [6]. Výhodou
pí'esné polygonometrie je vysoká produktivita měřic.
kých prací. K základní přístrojové technice patří
světelné dálkoměry malého a středního dosahu a trian·
gulační a vteHnové teodolity. Vhodnými přístroji jsou
především teodolity s dálkoměrnými nástavci. Méně
se osvědčují některé druhy elektronických techy-
metrů, které zatím ještě nemají potřebnou úhlovou
přesnost. K vyrovnání pořadů a sítí přesné polygono.
metrie je třeba používat metody nejmenších čtverců.

K výpočtu a vyrovnání souí'adnic zaměřovaného ba.
dového pole je žádoucí předběžně kontrolovat všechny
měřené veličiny, převedené do zobrazovací roviny.
Při délkových měřeních je třeba navíc vypočítat míst-
ní měřítko dané úhlové sítě. Ke kontrole a zjišťování
hrubých chyb a omylů ve vstupních hodnotách měře-
ných a daných veličin je možno použít řady způsobů.
Jednou z účinných metod je kontrola předběžným vy-
rovnáním menších částí sítě. Další vhodnou kontrolou
je přímé porovnání měřených a daných veličin v zá-
kladních obrazcích polohové sítě. Početní kontroly
měí'ených a daných veličin rozdělíme do pěti skupin:
a) porovnání měřených úhlů s úhly vypočtenými ze

sítě,
b) porovnání měřených délek s délkami vypočtenými
z dané sítě,

c) úhlové závěry,
d) délková kontrola,
e) jiné kontroly.

Uvedené kontroly se počítají na samočinném počí-
tači, který tak před vyrovnáním testuje chybné
veličiny a konstanty vstupující do vyrovnání.

a) Porovnáni měřených a vypočtených úhlů

Ze všech dvojic měřených směrů "Pi' "Pi měřených zda.
ného bodu na dané okolní body se vypočítají úhly W0
a porovnají se s odpovídajícími úhly Wij vypočtenými
ze souřadnic bodů sítě. Odchylky U"'ij = W;j - W;j

ne~ají překročit mezní hodnotu stanovenou např.
výrazem

U", ~ t V2(m~, + m~),

kde znaCl myJ střední chybu metody merení směrů,
ma střední chybu vyrovnaných směrníků a t zvolený
poměr mezní chyby ke střední kvadratické chybě,
např. t = 2 -;- 3.
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b) Porovnání měřených a vypočtených délek

Porovnání měřených a vypočtených délek ze souřadnic
slouží nejen ke kontrole kvality stávající geodetické
sítě, ale i k určení průměrné hodnoty místního měřítka
této sítě. Označíme. li měřené délky, převedené do
zobrazovací roviny, symboly Si a vypočtené délky
z daných rovinných souřadnic Si, je místní měřítko S
sítě dáno výrazem

1 S
ft = - L: ---

n S

Vypočteným měřítkem sítě se vynásobí všechny
měřené délky Si, takže výsledné délky SPi jsou dány
vztahem

SPi = ftSi .

Odchylky USi mezi převedenými délkami a vypočte.
nými ze souřadnic daných bodů nemají přesáhnout
mezní hodnotu

kde ms je střední chyba metody měření délek a ms
střední chyba délek vypočtených ze souřadnic.

Pokud se objeví v souboru identických délek větší
odchylka, je třeba tuto délku vyloučit z délek použi-
tých k výpočtu místního měřítka sítě a vypočítat
opravené místní měřítko i redukované délky sPi"

c) Úhlové uzávěry

Jsou-li v základních obrazcích zaměřované části sítě
určeny všechny úhly z měřených osnov směrů nebo
některé úhly jsou měřeny a zbývající úhly je možno
vypočítat ze souřadnic daných bodů, pak pro součet
úhlů <f. .. I obecném mnohoúhelníku platí vztah

L:Wij = (n - 2) 2R ,

kde n značí počet vrcholů mnohoúhelníka a R = 1800

(200g).

Mezní odchylku Uw tohoto součtu vypočteme z rov-
nice

uw = t V2(nIm; + n2m~),

kde oznacuJI nI počet měřených vrcholových úhlů,
n2 počet úhlů vypočtených ze souřadnic (nI + n2 = n),
m", střední chybu měřených směrů a ma střední chybu
směrníků vypočtených ze souřadnic.

d) Kontroly odvozenými délkami

V délkově a úhlově měřených sítích se kontrolují mě-
řené a dané veličiny v trojúhelnících, v nichž jsou
známy alespoň čtyři veličiny, z toho dvě nebo tři
délky. Ke kontrole se používá sinové a kosinové věty,
např. ve tvaru

b' _ sin f3 I _ sin y-a. , c -a. ,
SIn <X sIn <X

c' = Va2 + b2- 2ab cos y ,

.Pomocí zákona hromadění středních chyb a pro
příbližně rovnostranné trojúhelníky odvodíme mezní
odchylky Us mezí vypočtenými a měřenými délkami
ve tvaru

I
I__ 1\'

- -0- --
/ \

I \

pro délky vypočtené sinovou větou a

Us ~ 1,1 tms

Odchylky jsou vypočteny pro stejnou přesnost mě-
řených úhlů a délek.

e) Jiné kontroly

V praxi mohou nastat ještě další případy kontrol mě-
řených veličin před souřadnicovým vyrovnáním sítě.
Např. pro mnohoúhelníky s centrálním bodem zamě-
řené úhlově je možno použít ke kontrole obecné věty
sinové (obr. 10). V délkových sítích je výhodná
kontrola pomocí součtu úhlů <xu odvozených kosino-
vou větou (obr. II a 12).

V úhlových sítích platí pro obvodové úhly mnoho-
úhelníku obecná věta sinová (obr. 10)
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sin w1 sin Wa sin w~ _ 1 = O .
sin W2 sin W4 sin w6 •••

Odchylka UV'i' kterou dostaneme po dosazení úhlů
vypočtených z odpovídajících osnov směrů nemá podle
zákona hromadění středních chyb překročit pro pra- S
videlný šestiúhelník mezní hodnotu

Pro mnohoúhelníky s úhly 300 < Wí < 1200 je
třeba odchylku přiměřeně zvětšit.
V délkových sítích (obr. 11 a 12) se vypočtou vnitřní

úhly IXii trojúhelníků v centrálním bodě pomocí vztahu
[4]

8~ + sr - 8~i

28i8i

Měřické chyby a jiné chyby způsobí, že nebude
splněna přesně podmínka ~<Xii - 3600 = O. Vypočtená
odchylka U~.. nemá u pravidelného šestiúhelníku pře-

'1
kro čit mezní hodnotu

m.
U" ~ 4(1 t--~--,

8

kde m. je střední chyba metody měření délek a 8 prů-
měrná délka z měřeného mnohoúhelníku.
Další kontrolu v uzavřeném mnohoúhelníku, např.

čtyřúhelníku, pětiúhelníku atd., bez měřených úhlo-
příček poskytují souřadnicové rovnice odvozené pro
uzavřený polygonový pořad (obr. 13)

~8ii cos <Xij = O ,

~8ii sin <Xii = O .

Souřadnicové odchylky Ux, Uu je možno převést
na délkovou odchylku

pro kterou odvodíme pomocí zákona hromadění střed-
ních chyb mezní hodnotu

kde m., mw jsou střední chyby měřených délek a vrcho-
lových úhlů a Sin jsou délky vypočtené mezi body i
a počátečním (koncovým) bodem uzavřeného pořadu
(n = 1).
Pomocí uvedených typů kontrol se kontrolují

všechny měřené veličiny. Pokud kontrolované zá-
kladní obrazce sítě navazují na dané polohové bodové
pole; doplňují se měřené veličiny prvky vypočtenými
ze souřadnic daných bodů.

Rozvinutý průmysl a zemědělství i další příčiny pů-
sobí každoročně značné procento poškození a zničení
stabilizovaných bodů polohového bodového pole [2].
Tím se zhoršuje kvalita polohových geodetických sítí
různého řádu. Proto se věnuje značná pozornost ob-
nově poškozených nebo zničených bodů. V posledních
letech se k tomuto účelu používá zejména délek měře-
ných přesnými světelnými dálkoměry. Vzhledem
k jejich vysoké přesnosti je účelné používat k zaměření
zničených bodů a částí sítí metod, které nebyly při
budování úhlových sítí obvyklé. Projekty obnovy
bodů a částí sítí vycházejí ze sítí vyšších řádů. K ob-
nově bodů v sítích vyšších řádů (I. až III. řádu) je
vhodné volit plošnou síť tvořenou trojúhelníky a čtyř-
úhelníky. Body nižších řádů (IV. a V. řád) nebo ně-
které další důležité polohové body mohou být hospo_
dárně a kvalitně určeny pořady a sítěmi přesné poly-
gonometrie. Jsou to metody známé a používané v za-
hraničí, zejména v SSSR, k budování polohových
bodových polí. Základní zásadou projektů je však
dosažení dostatečného počtu nadbytečně měřených
veličin a zachování dobré homogenity sítě.
Vzhledem ke stárnutí základního polohového bodo-

vého pole je nutné kontrolovat měřené veličiny a dané
polohové body pomocí odchylek vypočtených na
samočinném počítači. Z velikosti odchylek je možno
stanovit jak místní měřítko úhlové sítě, tak kvalitu
daného bodového pole.
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K otázke presnosti stupníc invarových
nivelačných lát

Pri súčasnej dokonalosti nivelačných prístrojov limitu-
júcim faktorom zvyšovania presnosti výškových me-
raní, okrem vonkajších podmienok, zostávajú nivclač-
né laty. Musia pÍňať náročné požiadavky na materiál
i technickú realizáciu stupníc. Táto otá:tka se stáva
veTmi aktuálnou pri budovaní zvláštnych nivelačných
sietí v hornatých územiach, pri meraní sadania vyso-
kých priehrad, pri sledovaní recentných zvislých po-
hybov í!:emskejkory, a to najma v prípadoch, kde cel-
kové prevýšenie je súč~t vefkého počtu nameraných
čiastkových prevýšení na jednotlivých stanoviskách.
Vieme, že ak pri me1'aní posobila systematická chyba
li keď len veTmimalá), mOžev:thfadom na vefký počct
zostáv podstatne ovplyvniť výsledné prevýšenie.
Všimnime si problém dÍžkových stupníc invarových

nivelačných lát podrobnejšie, ako z hfadiska defillície,
tak aj realizácie a poznania ich skutočného rowwru
v čase merani'l.

Pri matematickom definovaní stupníc, napr. na ivaro-
vých nivelačných latách, vyjdime z lineárnej funkcic
[2]

Hodnoty funkcie j(x) vyzn'lčujeme na číselnej oriento-
vanej priamke, t.j. na číselnej osi. Stupnicu zobrazu-
jeme na súradnicovej osi ~ tzv. nO'litefke stupnice.
Obe osi, číselnú aj súradnicovú, orientujemc rovnako,
avšak ich počiatky všeobecne nesplývajú.
V rovnici (1) symbol x je reálne číslo, ktorému na

číselnej osi odpovedá jediný bod. Obrazom tohoto
bodu na stupnici je opiiť jediný bod o súradnici ~, vy-

. Ing. Ján Hitáš, CSc.,
Katedra geodetických základov Stavebnej fakulty SVŠT,

Bratislava

počítaný z rovnice (2). Číselnú hodnotu x takto zobra.
zeného bodu voláme kóta, ktorú mOžeme vyjadriť
s fubovofnou presnosťou.
Symbol (X je zvolená mierka zobrazcnia a nazýva sa

modelová miera. Je konštantou danej stupnice. vý-
znam ostatných symbol ov je známy.
Stupnica zobrazená podfa rovnice (2) je rovnomer-

ná [2]. Ak na číselnej osi zvolíme konštantný interval
h = (Xi + h) - Xi, bude mu na stupnici odpovedať
rozdiel

ktorý je tiťŽ konštantný.

Ak IX' c/= ex. zobrazovacia rovnica dostane tvar

~' == IX' j(x). (4)
Rozdiel mcdzi oboma stupnicami (ktoré sú zobrazené
s roznym modulom), vyjadrený v jednotkách číselnej
osi, je

a pre redukci u hodnot zo stupnice ~' na stupnicH ,;
máme vzťah

3. Chyby etalovania stupnic

Podfa Medzinárodnej sústavy jednotiek (Systeme In-
t3rnational ďUnités), ktorú poznáme pod medziná-
rod ne prijatou skratkou SI, je meter (primárny eta-
lón - PE) definovaný pomocou vlnovej dížky žiarenia
iL;otopukryptónu 86. Uvedená SI umožňuje realizovať
dížku metra ako primárny dtžkový etalón kedykolvek
a kdekolvek na povrchu Zeme, kde je k dispozícii ,prí-
slušné zariadenie. Vlnová definícia jednotky dlžky
sa pre praktické účely prenesie na hmotný podklad,
na ktorom bude stupnic a realizovaná. Táto technická
výhoda prináša so sebou súčasne zásadný a významuý
pokrok v metrológii dížok.
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Na vedecké 11 praktické dížkové laboratórne mera-
nia sa z PE prenáša dížka metra na sekundárne etalóny
(SE). Pri prenose na SE 1. rádu je v sústave SI (podra
[8J) dovolená krajná chyba

Rozmer SE 1. rádu se postupne prenáša na SE
nižších rádov (2.-4. rádu) a na pracovné miery prí-
slušného stupňa presnosti. Pri každom prenose na-
rastá neistota v rozmere metra.

Invarové nivelačné laty sú pracovnými mierami na
meranie výškových rozdielov. Rozmer metra sa na ne
prenáša z rezortného etalónu (v laboratóriu Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a karto-
grafického, Praha) pomocou komparátora pred porný-
mi meračskými prácami. Presnosť prenosu podra [6J
je 2-4,um. V priebehu merania sa rozmer (dížka) prie-
merného latového metra overuje pracovným etalónom
firmy R. A. Rost [7, lIJ.

je určená pomocou komparátora z rovnakého etalónu
ako rozmer latového metra. V rovnici L je skutočná
dížka pracovného etaIónu a dl je presná oprava k jeho
nominálnej dížke. Komparáciou namiesto dl určíme
opravu Lil so strednou kvadratickou chybou m. Rovni-
ca(7) sa tak zmení na tvar

S ohradom na systematické chyby v určení Lil móžeme
poiožiť

Namerané hodnoty prevýšenia sa redukujú o hod-
notu Lil z rovnice (8), pretože systematická chyba c
nie je známa. Táto móže podra našich laboratórnych
meraní dosiahnuť hodnoty rádu 0,01 mm [I, 3J. Tento
poznatok jo v súlade s prácou [4J, podra ktorej pri
kbmparácii v priebehu porných meračských prác jed-
ného páru invarovýeh nivelačných lát dvoma pracov-
nými etalónmi sa ukázali systematické rozdiely, do-
sahujúcc hodnoty až 0,03 mm.

Systematické rozdiely tohoto druhu, ktoré sa v praxi
pri komparácii často vyskytujú, nie sú zrejme zapríči-
nené iba fyzikálnou zmenou meradla (pracovný etalón,
lata). Možno predpokladať, že sa tu uplatňujú aj sy-
stematické chyby, ovplyvňujúce samotný komparačný
proces, t.j. chyba komparačnej metódy, systematická
chyba použikj aparatúry a osobná chyba merača.
Zmena, napr. m8rača modzi dvoma komparáciami
spasobí časť uvedených rozdielov vo výsledkoch kom-
parácií. Zmona merača maŽ3 nepriaznivo ovplyvniť
najma komparáciu s pracovnými etalónmi firmy R.A.
Rost, pretože bchnická kvalita ich delenia a najma
kvalita latových čiarok dáva príležitosť na uplatnenie
osobnej chyby merača.

K tomuto problému uveďme tento príklad. Ak uvá-
žime, že c = 0,02 mm, bude nivelovaný výškový roz-
diel LIlI = 200 m zaťažený systematickou chybou
ILllel = 4 mm, čo v značnej miere skreslí sporahlivosť
výsledkov.

Z uvedeného vidieť, že komparácie invarových ni-
velačných lát pracovným etalónom v priebehu poTných
meračských prác nevyhovujú pre velmi presné výško-
vé merania, lebo nedávajú sporahlivé výsl€dky. Treba
preto hradať nové vhodnejšie komparačné postupy,
ktoré by vyhovovali svojou presnosťou súčasným po-
žiadavkám, kladeným na nivelačné merania, napr. pre
výskum recentných zvislých pohybov zemskej kary.

Z uvedeného ďalej vyplýva, že pri t'::lrajšom používa-
nom postupe komparácie invarových nivelačných lát
je kvalitatívny rozdiel medzi komparáciou v laborató-
riu a v priebehu porných meračských prác. Ak teda
v súčasnosti opravujeme namerané prevýšenia podra
výsledkov komparácie v priebehu porných meračských
prác, znižujeme presnosť nameraných výškových
rozdielov.

Dochádzame preto k záveru, že komparácie v prie-
behu poillých prác majú mať funkciu iba kontrolnú
a do výpočtov prevýšení odporúčame zavádzať iba
opravy z laboratórnej komparácie, korigované o zme-
nu teploty (teplota pri meraní mínus teplota pri kom-
parácii). V prípade, že komparácia v priebehu porných
prác vykazuje zmenu, ktorú podra [7Jmožno považovať
za neprípustnú, treba laty preveriť na komparátore.
podra [8J sa u nás buduje sieť metrologických stredísk.
Keď budú dobudované, móže sa tu vytvoriť možnosť
kontrolnej komparácie invarových nivelačných lát.

Obvyklý spasob vyhotovenia čiarkových stupníc sa
zakladá na využití lineárneho deliaceho stroja. Nosi-
terom dížkového systému deliaceho stroja je presná
skrutka. Presnosť stupníc, odvodených z dížkového
systému skrutky a prenesených na vhodný podklad,
závisí predovšetkým od postupnej chyby a v menšej
miere od periodickej chyby skrutky.

Verkosť a rozloženie chýb stupnice bude funkciou
okrem už spomínaných chýb rycieho zariadenia aj
funkciou materiálu stupnice a rydla, pracovnej teplo-
ty, otrasov a pod. Potom s ohradom na technologický
postup, mažeme chyby stupnice považovať za obraz
funkčných chýb skrutky a rycieho zariadenia a móže-
me ich aproximatívne vyjadriť trigonometrickým roz-
vojom. Chyby stupníc, vyhotovených deliacim stro-
jom, sú menšie ako 10,0051mm, a to v rubovornom
intervale stupnice [9J.

Všimnime si teraz invarové nivelačné laty. Na ich
sériovú výrobu sa uvedený klasický postup vyhotove-
nia latových stupníc nehodí. Latové stupnice invaro-
vých nivelačných lát firmy Zoiss (ktoré sa u nás naj-
viac používajú), majú tvar čiernych čiar na bielom
podklade, nanesenom na invarovom páse. Čiary lato-
vých stupníc sa nanášajú na invarový pás laty pomo-
cou šablóny s krajnou chybou blízkou 0,1 mm [9J.
Praktické príklady však ukazujú, že delenie je prťs-
nejšie, krajná chyba 0,03 mm- 0,09 mm [lOJ, v práci
[IJ dokonca ešte menej - 0,05 mm. Je zrejmé, že
v priradení šablóny maže nastať chyba - skok v do-
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lení stupnice. Na každej stupnici móžc byť tento skok
iný, preto v súlade s [5] odporúčame komparovať
obe stupnice nivelačnej laty.

Presnosť matematicky dEfinovaných stupníc mozeme
rubovorne zvyšovať. Na praktické meranie však po-
trebujeme realizovať stupnice na pevné podklady,
napr. na inva,rový pás nivdačnej laty. PrEsnosť týchto
stupníc je už obmedzená technickými podmienkami
výroby.
V príspevku sme sa pokúsili poukázať na niektoré

vplyvy, ktoré majú verký význam na ich vyhotove-
nie. Ak teda uvážime, že výsledok je závislý od pres-
nosti vyhotoveni a stupnice, potom rovnako závažné
je aj poznanie skutočnej dížky stupnice v okamihu
merania. Preto sme sa v predloženom článku venovali
z časti aj otázkám komparácie. Táto problematika
je však ďaleko širšia a bude rozobraná v samostatnom
príspevku.
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Ing. Ján Vanko, VÚGK, Bratislava

6. kartografická konference ČSVTS
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,

náměstek ředitele Kartografie, n.p.
Praha

Ve dnech 8. až 11. listopadu 1981 se konala v rekf8iač-
ním středisku ROH v zotavovně "Mír" v Jánských Koupe-
lích. v Severomoravském kraji 6. kartografická konferen-
ce CSVTS pod ústředním heslem "Racionalizací za zvý-
šení kvality tvorby a výroby map".
J<edn~ní konference bylo zahájeno v neděli 8. listopadu

1981. Učastníky konference přivítal v Sevelrommavském
kraji ředitel Krajské geodetické správy s. Ing. Haša. Po
úvodním slově garanta akce s. ing. A. Haška vystoupili
s pozdravnými pI'ojevy čCistní hosté. Za zahraniční delle-
gace vystoupil s pozdravným projevem s. prof. Dr. K. A.
Sališčeiv, DrSc. (SSSR J. Po ukc-nčení slavnostního zahá-
j'ení byla otevřena výstava konference a zahraniční účast-
~.í_cispolu s přípravným výborem byli přijati předsedou
CUV ČSVTS - Společnosti geodézie a kartografie s. ing.
J. Koubou.

Pracovní jednání konfelrence proběhlo ve dnech 9. až
11. listo<padu 1981 v osmi tematických blocích:

a J K o n cep cer o z voj e k a r t o g r a f i e v 7. p ě-
tiletce

Úvodní tematický blok znhájil ing. J. Kouba referátem
na téma: "Kartografie a vědeckotechnický rozvoj",
v němž uvedl hlavní směry rozvoje vědy a techniky
v oblasti kartografie v příštím období. Autorská dvo-
jice ing. A. Hašek a ing. Zd. Matula v re.ferátu "Kon-
cepce kartografické tvorby v 7. pětiletce" seznámila
přítomné se současným stavem ČS. kartografické tvor-
by a s edičními záměry Kartografie, n. p., Praha a Slo-
venské kartografie, n. p., Bratislava v 7. pětiletce.
Ing. B. Šídlo v referátu "Současnost a Záměry údržby
a obnovy státního mapového díla středních měříteik"
uvedl základní údaje o systému základních map ČSSR
1:10000 až 1:200000 a o systému jejich údržby a ob-
novy v dalším období.

bJ Kartografie v zahraničí a me,zinárod·
ní spolupráce

Do tematického bloku byla zahrnuta vystoupení za-
hraničních účastníků konference a informace o čin-
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nos ti kartografů v rámci Mezinárodní kartograficl{é
asociace (ICA].
V úvodu vystoupil prof. K. ft.. SališČ!w, DrSc. (SSSR]
s referátem na téma "Teoretické problémy kartogra-
fie osmdesátých let", v němž byly analyzovány sou-
časné trendy rozvoje teo-re'tických základů kartogra-
fie ve vazbě na výsledky vědeckotechnického pokro-
ku, zejména v oblasti automatizace a dálkového průz-
kumu Země. Dále vystoupil doc. ing. A. Makowski
(PLR] s referátem "Bezrastrová reprodukce ortofoto-
map", v němž byly shrnuty technologické, poznatky
získané na institutu Varšavské polyte!chniky. Dr. A.
Papp-Váry (MLR] v -refe,rátu ,.Koncipování map pro
děti" uvedl hlavní pedagogické a psychologické poža-
davky na tvorbu map pro žáky čtvrtých a pátých tříd
základní školy a jejich kartografické aplikace. E.
Czáti (MLR] v referátu "První fotomapa Maďarska
pořízená z družicových snímků" popsal redakční a
technickou koncepci zpracování fotomosaiky z výsled-
ků DPZ. Ing. 1. S. Vasiljev (BLR] v referátech "Mapy
bulharské historie vydané u příležitosti 1300 let vzni-
ku bulharského státu" a "Atlas kulturních památe,k
BLR" seznámil účastníky konfe,rence s bohatým edič-
ním programem v oblasti zpracování historických map
•• ~LR a s koncepcí nového atlasu. Dip!. ing. A. Grop-
jHer (NDR] předal konferenci pozdrav věde,ckotech-
nické společnosti KdT a přednesl referát na téma:
"Zkušenosti s automatizací kartografické výroby s vy-
užitím polohově umísťované fotosazby", v němž byly
p:;psány technologické postupy pro využití fotosázecího
automatu Linotron 303 při automatizaci zpracování
map. Blok byl uzavřen referátem doc. Ing. M. Hájka,
CSc., předsedy Národního kartografického komitétu
ČSVTS, na téma: "Prehfad činnosti kartografov
v ICA", v němž byly podány informace o průběhu
a závěre,ch VI. valného shromáždění ICA v Tokiu v r.
1980, zhodnoceny výsledky práce čs. kartografů v or-
gánech ICA a vytýčeny jejich nové úkoly pro oJ:dobí
1981-1984.

c] Automatizace v kartografii

Tento nejobsáhlejší tematický blok jednání konferen-
ce obsahoval 13 referátů zahrnujících řešení jak teo-
retických otázek, tak i praktických aplikací. Blok za-
hájil doc. ing. F. Miklošík, CSc., refe,rátem "Metodické
a realizační problémy automatizace, v kartografii",
v němž byla posouzena úroveň a plnění cílů automa-
tizace a formulovány přístupy k hodnocení jejího
racionálního uplatnění. Dílčími problémy automatiza-
ce se zabývali ve svých příspěvcích ing. B. Vavřina:
"Automatizace tvorby a matematického a geodetické-
ho základu map měřítek 1:25000-1:200000", ing. D.
Moravec: "MO'žnosti matematického mode,lování kar-
tografické generalizace při tvorbě map středních mě:-
řítek" a Ing. Š. Konáš "Štandardizovanie obrazu sí-
die,l na odvodených mapách automatizovanou me'tó-
dou". Ing. M. Horová, CSc.. ve' svém příspěvku "Soudo-
bý přístup k tvorbě automatizovaných technologií té-
matických map" se zabývala možnostmi zpracování
typových technologií pro automatizovanou tvorbu te-
matických map. Z teoretické oblasti byly předneseny
referáty autorů doc. Ing. I. Mité.šová, CSc.: "Automa-
tizovaný systém informací v kartografii", Ing. H. Mi-
tášová-Machová: "Počítačová reprezentácia štruktúr
kartografických údajov", Ing. P. Kontra - prom.
prír. M. Miklcšík: "Systémový pohfad na generátory
l{artografických symbolov pre potreby automatizácie"
a Ing. O. Zahn: "Podrobnosť grafických údajov v kar-
tograficke,j báze". Oblasti automatizace geografického
názvosloví se týkal příspěvek PhDr. I. Čáslavky "Jed-
notný číselník prostorových jednotek - první použití
výpoče,tní techniky při standardizaci geografických
jmen v ČSSR". Ing. Zd. Širůček se v referátu "Tvorba
aktualizace a využívání úče,lového informačního sou-
boru - lesní hospodářské celky" zabýval využitím
AKS Digikart pro tvO'rbu a obnovu lesních hospodář-
ských map 1:5000 a porostních map 1:10000. Autor-
ská dvojice Ing. L. Priečková-Ing. E. Priečko v pří-
spěVku "Typizácia tvorby prvkov tématických máp"

se zabývala formulací podmínek pro výběr prvků pn
automatizovaném zpracování tematických map. Ing.
M. Farkaš v mferátu "Postupná automatizácia systému
zmien základného obsahu máp v OBlSe kartografie"
se zaměřil na e,videnci změn obsahu map a na for-
mulování automatizovaného informačního systému,
zahrnujícího sběr, zpfacování a uchování dat.

d) T'e,chnologie tvorby map
Tematický blok obsahoval 7 refe,rátů, zaměřených na
hlavní problematilm tvorby, výroby a obnovy map,
technické inovace a no-rmalizaci. Doc. ing. L. Laue.r-
mann, CSc., uvedl tento blok přispěvkem "K aktuál-
ním problémům projekční přípravy a redakčního ří-
zení tvorby a obnovy map". Ing. E. Vrábel se v re-
fe,rátu "Inovace technologie tvorby map" zabýval vy-
užitím plastických fólií, fotorezistů a fo,topol ymerů,
IlcQlvacích systémů, fotosá'wcích zařízení a kOľ81ktorů
v kartografickém výrobním procesu. Ing. J. LiHel-
mann v příspěvku "Inovace technolO'gií v podmínkách
pracovišť kartografické polygrafie v krajích" se za-
měřil na specifické problémy technologie: v podmíJl-
kách malých polygrafických pracovišť. Ing. M. Mik-
šOIVský,CSc., se zabýval aktuální problematikou oprav
tiskových podkladů pro opakované vydání map a atla-
sů. Nové způsoby kartografické inte,rpre:tace map pro
nevidomé a slabozraké obsahoval příspěvek autorské-
ho kolektivu Ing. L. Ebner-KJ. Gartner-S. Zaklai:
"vývoj tvorby a výroby tyflomáp". Reprografickou
problemutikou se zabýval příspěvek ing. Zd. Vrběc-
kého "Mikrografie a její uplatnění v kartografii", kte-
rý obsahuje nejen technické řešení ale i ekonomické
zhodnocení využití mikrozáznamu pro archivaci karto-
grafických děl. Velmi podnětný byl přís.pěve,k autor-
ské dvojice Ing. B. Kelnar-Ing. J. Králik "NormaJí-
zácia ako nástroj zabezpečenia kvality výroby máp",
v němž se autoři zaměřili na otázkv stabilizace; vý-
robních procesů, použití norem ISO a barevnou kom-
, pozici map.

H) T e o r i e a m e t o d o log i e k a ľ t o gril f i c
V tomto tématickém bloku byly pře'dneseny referáty
zaměřené na teoretické problémy současné kartogra-
fie, na kartografická zobrazení a kartografickou ge,-
neraJízaci. Úvodní refe,rát autorského kolektivu ing M.
Marlinek, CSc.-Or. L. Nebeský, CSc.-Dr. B. Palek,
CSc.: "Základy konstrukce kartogrufické sémiotiky"
formuloval problematiku souborů homogenních globál-
ních pohledů na zobrazovanou skute;čnost a souborů
lokálních vztahů me,zi jednotlivými pohledy s cílem
vytvoření programového aparátu pro analýzu struktu-
ry mapy a funkce znaků na map3. Ing. J. Čižmár se,
v příspěvku "Informačná hodnota mapy" zabýval for-
mulací kritérií užitné a informační hodnoty map.
O::lC. Ing. M. Hájek, CSc., v referátu "Inženierská kar-
tografia" posoudil otázky tvůrčí činnosti kartografů
při zpracování map a řízení procesu tvůrčího a vý-
robního cyklu map. Z oblasti ma tematické kartogra-
fie byl přednesen referát autO'ľské dvojice prof. ing.
VI. Hojovec, DrSC.-RNDr. L.Jokl ,.Kartografickázobra-
zení vyjádř'ená polynomy 5. stupně umožňující regula-
ci a optimalizaci hodnot plošného a úhlového zkres-
lení". Prof. ing. E. Srnka, DrSc., se zabýval teore,tic-
kými otázkami generalizace vodstva a sídel ve. svém
mferátu "K některým zákonitostem kartografické ge-
neralizace na mapách Vojenského zeměpisného atla-
su".

f) K on c 8' p C e té mat i c k é h o. map o v á n í
V tomto tematickém bloku byly zařazeny re,feráty
autorů Ing. J. Pravda, CSc.: "Diagnostické a pro-
gnostické mapy o krajine a životnom proslredi",
ing. H. Petrášová: "Grafická dokumentace státního
výzkumného úkolu - Ochrana a tvorba životního
prostředí v pražské aglomeraci", Ing. J. Sulo, CSc.:
"Tématické mapy životného prostredia vidieckej kra-
jiny", PhDr. O. Roubík: "Přínos kartografie při určo-
vání bonity zemědělského pltdniho fondu", mg. VI.
Lampa: "Mapová tvorba pro vodní hospodářství", a
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ing. H. Hamerská: "Vybrané aspekty tvorby a vy-
užití tematických map pro prostorovou identifikaci
informací". Referáty obsahovaly poznatky z kartogra-
fické tvorby nových tématických map a výhledy
ediř.ní tvorby v této oblasti připravované jednotli-
vými resorty pro další období.

g) Dálkový průzkum Zeme
Vzhledem k rostoucímu významu DPZ pro tematic-
ké mapování byly poprvé na kartografickou konfe-
renci zařazeny přednášky z této nové discipliny.
V úvodním referátu "Kosmický průzkum Země a
kartografie" se,známil ing. J. Neumann, CSc., účastní-
ky konference se zvláštnostmi kosmických snímků a
s jejich vztahem k mapám středních a malých měří-
tek. Autorskýkole,ktiv J. Ferenc-dr. J. Pavlisko-
K. Kudela v referátu "Využitie údaj ov získaných op-
ticko-analógovou a digitálnou interpretáciou multi-
spektrálnych leteckých snímok pri zostavení tematic-
kých máp o povrchovej vode" poukázal na možnosti
využití multispektrální.ch leteckých snímků při kla-
sifikaCi povrchových vod a digitálním zpracování vy-
hodnocených dat. Ing. O. Jeřábek, CSc., se v relferátu
"Využití dálkového průzkumu Země při tematickém
mapování" zabýval zpracováním multispektrálních
snímků z družic Landsat pro sestavení tematických
map v měl'ítku 1:250000.

h) A t I a s S loven s k é s o c i a I i s t i c k é r e p u-
b I i k Y

Be1zprostředně po vydání Atlasu SSR bylo možné na
konferenci posoudit a projednat první zkušenosti
z vydání tohoto náročného mapového díla.
K tomu přispěly referáty Ing. A. Kelemen-Ing.
J. Čaniga: "Organizačné, technickoekonomické
aspekty prípravy a realizácie Atlasu SSR", prom. fil.
M. Hajčíková-Ing. V. Harvančíková: "Redakčná tvor-
ba a spracovanie fyzicko-geografických a socioekono-
mických tematík Atlasu SSR", p. g. M. Jurigová:
"Tvorba a spracovanie podkladových máp Atlasu
SSR", a L. Čanigová-Ing. D. Štecher-L. Zverina:
"Technické a technologické spracovanie Atlasu SSR".

2. Panelové diskuse

K problematice automatizace v kartografii a technologie
tvorby map byly uspořádány dne 9. listopadu 1981 ve-
čer panelové diskuse, které umožnily hlubší projednání
teoretických i praktických otázek, obsažených v referá-
tech. ° panelové diskuse projevili účastníci konference
nevšední zájem, který se odrazil jak v šíři projednáva-
ných otázek, tak i v počtu diskutujících.
3. Výstava kartografických děl

Součástí 6. kartograifcké konference ČSVTS byla roz-
sáhlá výstava čs. kartografické produkce, která byla
umístěna ve 4 sálech rekreačního zařízení ROH. Nej-
rozsáhlejší část expozice zaujímaly Kartografie, n. p.,
Praha a Slove,nská kartografia, n. p" Bratislava; v této
části byly umístěny ukázky map a atlasů pro školy a ve-
řejnost, nové typy orientačních plánů měst, ukázky poli-
tickOlVýchovných map. plastických map, map pro export
a kartografických publikací a učebnic. Atlas SSR byl
vystaven ve společné expozici SAV a SOGK. Z řady
dalších vystavovatelů patřily k nejzajímavějším expozi-
ce Geodetického ústavu, n. p., Praha (automatizované
zpracování map velkých měřítek, letecké a kosmické
multispektrální a spektrozonální snímky a jejich využití
pro tvorbu tématických map], Ge1ofyziky, n. p., Brno,
závod Bratislava (soubor geologlcko-goofyzikálních
map). Geografického ústavu ČSAV Brno (regionální ma-
py, klimatické mapy, mapy životního prostředí, geomor-
folo,gická mapa Evropy 1:2,5 mil.), Geografického ústa-
vu SAV (geoekologické mapy, mapa podzemních vod,
mapa typů. reliéfů. SSR). Geologického ústavu Dionýzel Štú-
ra, Bratislava (geologické mapy 1:50000), Topografic-
ké služby FMNO Praha (Československý vojenský atlas,
2. vydání, plastická mapa ČSSR 1:500000, obrazy pro
vvuku topografie, AKS Digikart 1, Ústředního ústavu
geologického Praha (metalogenetická mapa ČSSR
1:500000, peologické a paleogeografické mapy), Útvaru
hl. architekta hl. m. Prahy (grafická dokumentace vý-

zkumu životního prosti'edí v hl. m. Praze), Výzkumné-
ho ústavu vodního hospodářství Bratislava (soubor
přílohových map ke Směrnému vodohospodářskému plá-
nu SSR a k publikaci Rozvoj vodního hospodářství na
Slovensku) a Výzkumného ústavu vodohospodářského Pra-
ha (základní vodohospodářské mapy, vývojové mapy
k Atlasu vodních tokÍ! ČSR). Samostatná část expozice
byla věnována vysokým školám, kde byly vystaveny
diplomové práce studentÍl, kandidátské a doktorské
práce a výsledky výzkumných prací zajišťovaných na
těchto pracovištích. Delegace MLR vystavila fotomapu
MLR pořízenou z družicových snímků Landsat.

4. Exkurze a společenský program

Součástí programu 6. kartografické konference ČSVTS
byla návštěva a položení věncÍ! v Památníku Ostravské
operace v Hrabyni, návštěva planetária v Ostravě-Krás-
ném Poli a návštěva plemenářského statku v Albertovci
(chov koní). K prohloubení neformálních vztahÍ! mezi
účastníky konference i zahraničními hosty přispěl spo-
lečenský večer, pořádaný v rekreačním zařízení ROH.

6. kartografické konference se zúčastnilo 214 delegátů
z ČSSR a 9 delegátů kartografických služeb socialistic-
kých zemí (SSSR 2 delegáti, BLR 1 delegát, NDR 1 de-
legát, MLR 4 delegáti, PLR 1 delegát). Konference poda-
la přehled o dalším rozvoji kartografie v ČSSR a vytý-
čila úkoly oboru v 7. pětiletce. Výstava dokumentovala
úspěchy čs. kartografické produkce dosažené v období
po 5. kartografické konferenci ČSVTS, konané v ro-
ce 197'3 v Banské Bvstrici. V závěrečném hodnocení
vystoupil s. prof. Dr. K. A. Sališčev, DrSc. (SSSR), býv.
předseda Mezinárodní kartografické asociace (ICA), kte-
rý vyzdvihl jednotu vědy, techniky a praxe v kartogra-
Iii, jednotu českých a slovenských kartografÍ! a jejich
starší i mladé generace a jednotu programu konferen-
ce, zahrnující metodiku, technologii a automatizaci. Vy-
soce zhodnotil obsah ovou náplň a úroveň výstav i orga-
nizační zajištění konference.

Geodézia és Kartográfia, č. 4/~1

Homoródi, L.: 25. výroM založení Geodetické a karto-
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ních pohybů zemské kůry metodou kollokace, s.
248-252.
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vacího kruhu v inženýrské geodézii, s. 252-255.
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Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

vývoj základní výuky geodézie
a kartografie na pražské technice

Doc. Ing. Dr. Emanuel Procházka, CSc.
katedra speciální geodézie,

FSv ČVUT v Praze

Oslavy 275. výročí vzniku pražské technické školy ;sou
pro nás příležitostí, abychom si povšimli, ;ak se na ško-
le během celého ;e;ího trvání vyví;cla základní výuka
geodetických disciplín.

První technické školy sloužily účelům vojenským a za-
čaly se rodit koncem 15. století i přesto, že znalosti vo-
jenských inženýrů se získávaly často spíše na bojiš-
tích nežli v posluchárnách. Zásluhou vyspělé matemati-
ky a geometrie byla pak vojenská technika přivedena
k velkému rozkvětu zejména ve Francii, takže jména
francouzských fortifikačních inženýrů, jakými byli Pa-
gan a Vauban, získávala světový obdiv, který lákal mla-
dé adepty vojenského stavu do francouzské armády ke
zdokonalení ve vojenském umění.
Francie se stala vojenskou školou i pro Christiana

Willenberga (1655-1731 j, rodáka ze slezské Lehnice.
Když nepřátelství s Francií přimělo císaře Leopolda 1.,
aby vydal r. 1689 výzvu [14], podle níž měli příslušní-
ci jeho zemí opustit Francii, vrátil se odtud i Willen-
berg a jeho znalosti vojenského umění ho přivedly
k myšlence, stát se v českých zemích učitelem inže-
nýrství. Za tím účelem podal 30. 1. 1705 prostřednic-
tvím české dvorské kanceláře císaři Leopoldovi I. čes-
ký psanou žádost, a aby prokázal své inženýrské a
pedagogické schopnosti, podrobil se r. 1706 zkoušce
z matematiky, geometrie, trigonometrie a fortifikačních
staveb, jež mu přinesla titul císařského inženýra. Na
základě toho nástupce Leopoldův Josef 1. zaslal českým
stavům reskript, doporučující jim, aby vzhledem k ne-
dostatku vojenských inženýrů v Království českém Wil-
lenbergově žádosti vyhověli. Tento česky psaný reskript
se počal pokládat [8] za jakousi zakládací listinu Čes-
kého vysokého učení technického a jeho datum, 18. 1.
1707, za den vzniku této školy, i když výuka byla za-
hájena až r. 1718.
K vyjádření českých stavů totiž nedošlo i přes moc-

nou císařskou přímluvu a místo samostatné inženýrské
školy se počalo jednat o zřízení stolice inženýrství na
pražské univerzitě. Když se však vedení pražské je-
suitské koleje proti tomuto návrhu postavilo, opakoval
Willenberg r. 1716 znovu svou žádost a ucházel se
nyní už výslovně o inženýrskou profesuru. I tuto no-
vou žádost císař, tentokrát už Karel VI., doporučil zno-
vu stavům ke schválení, a ti 9. 11. 1717 žádosti vyhově-
li zřízením jak inženýrské profesury, tak i jmenOVá-
ním Willenberga jejím profesorem s platností od 1. 1.
1718.

Tento dnes běžný název nebyl ještě tehdy obvyklý, ne-
boť to byla vlastně jen inženýrská profesura, kterou
tehdejší prameny nazývají "institutum inženýrského vy-
učování", a kterou Willenberg někdy označuje jako
"studium fortificatorium". Význam tohoto učiliště, kte-
ré bylo vydržováno českými stavy a na které měli pří-
stup pouze posluchači jimi vybraní v počtu šesti ze
stavu panského, čtyř ze stavu rytířského a dvou ze sta-
vu městského, však spočívá v tom, že i přes všechny or-
ganizační změny, ke kterým průběhem doby došlo, si
zachovalo svou kontinuitu a vytvořilo tak zárodek
dnešního Českého vysokého učení technického.
Abychom mohli posoudit charakter výuky, bude nás

především zajímat osnova, kterou se výuka této inže-
nýrské katedry řídila. Willenberg, podle svého vlast-

ního vyjádření, používal prt výuce Stahlovu učebnici
Evropský inženýr [1]. Tato kniha, určená pro výchovu
vojensk)'ch inženýrů, se zabývala matematikou, počína-
je základními početními úkony, geometrií, trigono-
metrií s použitím logaritmických tabulek, a končila
naukou o fortifikacích, jejich projektování, zobrazová-
ní i vytyčování. Je tedy patrno, že přednášky Willen-
bergovy, tak jako ostatně výklady vojenského inženýr-
ství tehdy vůbec, se týkaly převážně zeměměřictví, je-
muž sloužily, jako průprava, i výklady o matematice
a geometrii. O zeměměřickém charakteru této výuky
svědčí i Willenbergův úmysl rozšířit Stahlovy výklady
o další partie věnované nivelaci a zakládání rybníků,
mlýnů a stok. Kromě toho seznamoval Willenberg své
žáky s terénním rýsováním a mnohá cvičení prováděl
přímo v poli na ostrově Velké Benátky, nebo u Písec-
ké brány. Výuka trvala dva roky a každý ročník měl
jednu vyučovací hodinu denně. Současně počala vzni-
kat i knihovna a sbírka modelů a vyučovacích pomů-
cek.
Nástupcem Willenbergovým se stal Jan Ferdinand

Schor (1686-1767). Schor, který získal inženýrskou
profesuru r. 1726 na základě studie o splavnění Vlta-
vy, spojoval v sobě technické nadání s uměleckým cí-
těním získaným na římských školách. Ve svém tří-
letém inženýrském kursu probíral látku od praktického
vojenského inženýrství až k civilnímm oborům podlože-
ným teoretickými znalostmi z oboru matematiky a fyzi-
ky. Úpravy vltavského toku, při nichž odstraňoval od-
střelováním plavební překážky, a jež dovršil r. 1727
zřízením dvou plavidlových komor, prováděl zčásti se
svými posluchači v rámci jejich výuky. V době váleč-
ných nebezpečí, zejména během sedmileté války, do-
vedl však Schor zaměnit civilní stavební úkoly za čin-
nost zdatného vojenského inženýra, který se osvědčil
např. při výstavbě mostu přes Labe u Litoměřic, uskuteč-
něné v neobyčejně krátké době tří dnů.
Schorovi žáci se hlavně uplatnili ve vojenských služ-

bách, a to i ve vysokých hodnostech, ale i jako zemští
měřiči a stavební inženýři [6].
Třetím stavovským profesorem inženýrství byl Fran-

tišek Antonín Linhart Herget (1741--1800). Jako pomoc-
ník profesora Schora nastoupil po smrti svého učitele
r. 1767 okamžitě na jeho místo. Herget se však kromě
toho stal r. 1784 univerzitním profesorem. Na filozofické
fakultě byla totiž, v rámci prohlubování technické vý-
uky, zřízena stolice praktické matematiky, tj. oboru,
kryjícího se v podstatě s inženýrskou disciplínou a je-
jím profesorem byl proto jmenován rovněž Herget. Ná-
sledkem toho i stavovská profesura inženýrství byla
r. 1787 přivtělena k univerzitě a stala se univerzitní
katedrou, i když byla vydržována českými stavy.
Pro rozvoj inžen)'rské katedry a zejména pro rozvoj

zeměměřictví vykonal Herget velmi mnoho. Přičinil se
především o to, že se ustálil rozvrh a náplň výuky pro
všechny tři ročníky. V prvním se probírala aritmetika,
geometrie, trigonometrie a zeměměřictví. v druhém
mechanika, statika, hydrostatika a hydraulika, a koneč-
ně v třetím civilní a vojenské stavitelství. Během ce-
lého studia byly vyhrazeny dvě hodiny týdně na rýso-
vání a kreslení a mimoto se konala cvičení v terénu
a exkurze.
Absolventi školy naCházeli zaměstnání především v ze-

měměřictví, a to jako zemští měřiči [12], vojenš~í inže-
nýři, dále v rektifikační komisi tereziánského katastru
nebo při raabizaci, tj. výlwpu z roboty podle systému
navrženého F. A. Raabem a prováděného v letech 1775
až 1782, ale především při mapovacích pracích na jo-

1982/155



Geodetický a kartografický obzor
1S6 ročník 28/70, čísl[) 6/1982

sefsl{ém katastru, které začaly v Čechách r. 1785. Ško-
la měla tehdy více než 200 žáki'l a Herget, který během
své učitelské dráhy vychoval Imlem tisíce inženýrů, do-
kázal i těmto velkým počtům absolventů opatřit zaměst-
nání.

Při práci na josefském katastru měřili sice pozemky
menšího rozsahu a pravidelných tvarů sami sedláci
podle pokvni'l inženýrll, ale rozsáhlejší a nepravidelné
pozemky, zejména lesy, zaměřovali inženýři, kterých
pro krátkost lhůty, pro tyto práce vyměřené, bylo za-
potřebí velké množství. Všichni musili projít zkouškou
před hlavním zkušebním komisařem, kterým se stal r.
1785 profesor Herget. Když mapovací práce byly v Če-
chách r. 1786 skončeny, přecházp,li inženýři do těch ze-
mí, kde se tyto práce teprve rozbíhaly. Pi'es 80 jich
odešlo do Uher, 70 do Štýrska a tři do Horních Rakous
r 121. Je tedy patrno, jak pražská stavovská inženýrská
škola vydatně zásobovala habsburskou monarchii odbor-
nými měřickými silami.

Rostoucí počet žákll přiměl Hergeta, aby získal pro
výuku místnosti v Klementinu, odkud se však škola
přestěhovala r. 1786 do bývalRho Svatováclavsl{ého se-
mináře v Dominikánské, dnešní Husově ulici [9, 13].
V jeho bývaléll1 refektáři byly umístěny školní sbírky,
obsahující téměř 500 přístrojů, modelil a plánů pro vý-
uku. Teprve tehdy se inženýrská profesma začala v pí-
semných pramenech té doby nazývat inženýrskou školou.

V roce 1788, když byl Herget jmenován vrchním sta-
vebním ředitelem v Čechách. byl mu jako adjunkt při-
dělen losef H8vle [1763 -1840), odchovanec inženýrské
školy a malíře Ludvíka Kohla.

Pod Hergetovým vedením zhotovili kolem r. 1791 dva
absolventi inženýrské školy Jan Oppelt a Karel Lutz prv-
ní nejstarší známý plán Prahy podložený skutečným mě-
řením [201. Oba se též zúčastnili prací na iosefském
katastru a při zkouškách na tyto práce označil profesor
Herget Opnelta za jednoho ž nejschopnějších r 71.

Po smrti profesora Hergeta si podal žádost o profe-
suru Havle. který převzal veškerou výuku, alp, nebylo
mu vyhověno, neboť se názorv o budoucnosti této ka-
tedry rozcházely. R. 1802 dostihl Havle jenom toho. ŽP,
dostal jako pomocníka Adama Bittnera [1777-1844 J,
adjunkta pražské hvězdárny. který převzal Hergetovu
stolici praktické Jllatematiky na pražské univerzitě.

Předzvěstí zápasu o reformu pražské inžp,nýrské ka-
tedrv se stal boj o zřízení r'lkousl{é polytechniky ve:
Vídni podle noru lJ'lřížské f:cole polytechnioue zalo-
žené r. 1794. Zápas. ve Vídni prohraný. se přenesl no
snlrti nrofesora Hergeta do Prahy a zaměřil se na pře-
budovení pražské inženýrské ško'v.

Zemský stavovský výbor dostal dva návrhy. a to na
přebudování inženýrské školy n'l ústav architektury a
umění a na zřízení polytechniky. V poza(H tohoto dru-
hého návrhu stál profesor vyšší matemRtiky na pražské
univerzitě František losef GRrstner [1756-1832]. le ZA.-
iímavé. 7e oba tyto návrhy kladly výuku praktické ma-
tematikv i geometrie na první místo.
Ačlmli český sněm odhlasoval první al ternativu, přes-

to dvorsk,"j studijní opravná komise se postavila za my-
šlenku polytechniky a prosRdila ji. Usnesení odhlasovA.-
né Zemskvm výborem r. 1802 hylo podepsáno císařem
14. 3. 1803.

Ceskv stavovskv polvtechnickv institut 1806-1864

Tato škola. jiným oficiálním názvem oznA.čovaná jako
Královské české stavovské technické učiliště, se neofi-
ciálně nA.zývala technický nebo polytechnický institut,
ústav ne ho uciliště a bvla umístěna v budově bývalého
Svatováclavskéllo semináře v Husově ulici, adaptované-
ho k tomuto úr:elu rBl. Přípravné práce v neklidných
válečných dobách však zpitsobilv, že byla výuka slav-
nostně zahájena až 10. 11. 1806.

Ředitelem se stal F. J. Gerstner, který si vybral za
přednéšející významné odborníky příslušných oborů.
V prvním roce přednášel Adam Bittner elementární ma-
tematiku a praktickou geometrii. mapování a nivelaci.
kdežto rýsoviiní a kreslení vf'dl losef Havle. Na konci
prvního rn~níkl1 v poslo.dnícll ti'ech měsících. se kona-
Jo. vždv dva dnv v týdnu. nraktické cvičení v terénu.
V druhém ročníku pl'o.dnášel F. l. Gerstner jednak me-

chaniku a hydrauliku, jednak vyšší matematiku, urče-
nou pro posluchače univerzity, jež pro žáky polytech-
niky byla nepovinnou. Rýsování z mechaniky ve druhém
ročníku vedl rovněž Josef Havle. Ve třetím ročníku
přednášel a vedl rýsování z pozemního stavitelství liří
Fischer [1768-1828). Týdně bylo v každém ročníku pět
hodin přednášek a pět hodin rýsování.

Velkým pokrokem poly.techniky bylo zavedení výuky
chemie. Byl to samostatný, zprvu jednoletý a od roku
1817 dvouletý obor, vedený Karlem Augustem Neuman-
nem [1771-1866).
Formální spojení polytechniky s univerzitou uskuteč-

něné r. 1787 trvalo až do roku 1815, kdy proti vůli
G3rstnerově byla polytechnika trvale oddělena od uni-
verzity.
Zeměměřická výuka pražské polytechniky disponova-

la dobrým přístrojovým vybavením zděděným po inže-
nýrské škole. Podle inventárního seznamu z r. 1802 by-
lo v zeměměl'ických sbírkách. kromě drobných nebo
méně významných pomůcek, šest měřických stoj Ů, osm
kvadrantů, tři astrolabia, dvě dřevěné úhloměrné pří-
stroje a tři další pomf!cky od augsburského mechanika
G. F. Brandera [15].
Zárukou dobré úrovně výuky praktické geometrie by-

la i praxe učitelů v tomto oboru. Profesor Adam Bittner
se zúčastnil astronomických měření v první vojenské
trigonometrické síti na našem území budované od roku
1806 generálním štábem, ředitel F. J. Gerstner působil
tři roky v raabizační akci, Josef Havle vychovával z žá-
ků zručné kartografy. O porozumění pro potřeby země-
měřické výuky svědčí i zakoupení Reichenbachova theo-
dolitu r. 1821 za 530 zl., kterým pi"edešla pražská poly-
technika první použití theodoli.tu ve Francii [5].

Výuka zeměměi'ická se opírala i o práci obou dílen-
ských mistrů, zámečníka, hodináře i známého vynález-
ce Josefa Božka (1782-1835 J a soustružníka Josefa
Františka Brunicha. Oba nastoupili své zaměstnání v prv-
ních letech polytechniky a Josef Božek zůstal v jejích
službách až do smrti, kdy jeho práci převzal syn Fran-
tišek.

I Gerstnerovi žáci se uplatiiovali nejvíce v zeměmě-
řictví jako zemští měřiči r 11], při katastrálním vyměřo-
vání, při trasování silnic i prvních železnic a v hos-
podářských službách na rllzných panstvích. Podle vlé'st-
ní Gerstnerovy statistiky asi jedna sedmina absolventi!
se věnovala zeměměřictví, stavitelství a některým umě-
leckým činnostem.

Gp,rstnerovy přednášky z vyšší matematiky poslouchal
i František Horský (1811-1856], pozdější vynikající
český geodet v triangulační a početní kanceláři pozem-
kového katastru ve Vídni i známý matematik Bernard
Bolzano [1781-1848].

Po Gerstnerově penzionování byla videňskou studii-
ní komisí schválena r. 1832 bezvýznamná a nepříliš
šťastná reorganizace polytechniky. V jejím rámci. mimo
jiné. byl do čela ústavu jako ředitel jmenován stavovský
úředník Jan Henniger [1777-1850), dále byla přivtěle-
na k polytechnice stavovská reálka vybudovaná v areálu
bývalého Svatováclavského semináře a konečně byla
vytvořena společná stolice stavitelství a praktické geo-
metrie. Elementární matematiku i praktickou geometrii
přednášel i nadále A. Bittner, zatímco za onemocnělého
Josefa Havleho suploval a po odchodu Havleho do vý-
služby, vedl jako adjunkt výuku topografického kresle-
ní Josef Porta (1787--1854], dosavadní inspektor při ka-
tastrálním mapování.

Když r. 1837 A. Bittner odešel na místo ředitele prRž-
ské hvězdárny, uprázdněné úmrtím Martina Davida.
převzal výuku matematiky a praktické geometrie jako
suplent Christian Doppler {1803-1853], dosavadní pro-
fesor elementární matematiky na stavovské reálce, vy-
nikající objevitel základního principu z nauky o vlnění.

Velký pokrok znamenalo zřízení samostatné stolice
elementární materiály a praktické geometrie r. 1839.
Jejím profesorem byl jmenován r. 1841 Christian Dop-
plel', ale pro zdravotní potíže odešel r. 1847 z Prahy
na báfískou a lesnickou akademii do Banské Štiavnice.

Po Dopplerově odchodu suploval výlll,u elr=mentární
matematiky a praktické geometrie dva roky lan Pvrt!
[1801--1869], načež byl sice jmenován profesorem Vl-
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lém Matzka (1798-1891], pi;ešel však za rok na univer-
zitu a dalšiho suplováni se ujal profesor stavovské reál-
ky Josef John.
I přes tyto neustálené poměry v zeměměřické výuce

se podle ankety, vypsané mezi posluchači profesorem
Ielinkem r. 1856 [2], zúčastnilo 16,4 % absolventů prá-
ce na stabilním katastru. Vzhledem k počtu studentů
a trvání těchto prací by to znamenalo, že asi 800
posluchačů naší polytechniky se podilelo na tomto
významném technickém díle.
Revoluční rok 1848 zasáhl i do života polytechniky.

Dosavadní ředitel F. X. Chanovský byl nucen rezigno-
vat a na jeho místo byl jmenován nejstarší člen pro-
fe'Sorského sboru Josef Tadeáš Lumbe (1801-1875)
od r. 1832 profesor polního hospodářství a polní eko-
nomiky na polytechnice. Potřeba nových předmětů, kte-
rá se objevila už r. 1847, když např. ředitelství Fer-
dinandovy severní dráhy požadovalo od uchazečů
o zaměstnání doklad o vykonané zkoušce z vyšší ma-
tematiky, se projevila vypsáním profesur z vyšší ma-
tematiky a deskriptivní geometrie, které obsadil Karel
Jelinek (1822-1876) a Rudolf Skuherský (1828-1863).
Zároveň byl vypsán konkurs na obsazení stolice ele-

mentární matematiky a praktické geometrie. Z konkur-
su vyšel vítězně nejmladší uchazeč, profesor praktické
geometrie brněnské techniky Karel Kořistka (1825 až
1906), vyškolený na vídeňské polytechnice, kde poslou-
chal dva roky přednášky z vyšší matematiky, fyziky a
astronomie a dále na hornicl,é a lesnické akademii
v Banské Štiavnici, kterou absolvoval v letech 1843 až
1847.
Karel Kořistka, výborný matematik a organizátor, za-

hájil přednášky z obou předmětů, elementární matemati-
ky a praktické geometrie, ve školním roce 1851/52.
V následujícím roce, kdy přednášky elementární mate-
matiky byly převedeny do přípravného ročníku, dostal
profesor Kořistka od profesorského sboru souhlas, aby
mohl rozšířit výklady praktické geometrie rozdělením
výuky na dvě oddělení (běhy) a tím, i při dosavadním
počtu tří týdenních výukových hodin, vyhovět zVýše-
nm požadavkům, které na předmět kladlo projektování
a trasování železnic.
V prvním oddělení, jehož výuka trvala od října do

konce března, se přednášelo polní měřictví a nivela-
ce, kdežto ve druhém oddělení, od 1. dubna do 15. čer-
vence, se vyučovalo ve zkratce všechno to, co později
tvořilo náplň vyšší geodézie: práce astronomicko-geo-
detické a základy vyrovnávacího počtu. Toto druhé od-
dělení si mohli dát zapsat jen ti posluchači, ktei'í ab-
solvovali vyšší matematiku. Situační rýsování mělo roz-
sah 12 týdenních hodin a výuka v terénu se konala
v letních měsících vždy dva půldny v týdnu. Rýsování
a praktická cvičení vedl adjunkt Josef Porta, po jeho
smrti adjunkt Matěj Sluka a po jeho odchodu asistent
)osef Kristen.
V roce 1855/56 zůstala profesoru Kořistkovi v příprav-

ném ročnílm jen menší část elementární matematiky,
neboť větší převzal do svých přednášek profesor Jeli-
nek. Následkem této úlevy byl rozšířen počet týdenních
hodin praktické geometrie ze Uí na pět s ponecháním
dvou běhů, z nichž první končil koncem dubna. Počet
týdenních hodin rýsování byl při tom snížen na šest
[21].
Úspěšná je i činnost Kořistkova v oboru přírodních

věd. Řadu hypsometrických praci na Moravě, ve Slez-
sku i v pražském oko:í, pi'i nichž používal od r. 1853
znázorňování terénu vrstevnicemi, prováděl svou vlast-
ní přibližnou metodou, při níž vzdálenosti odměřoval
z mapy a vertikální úhly měřil hyps.ometrem vlastní
patentované konstrukce [3]. Vedle toho uskutečnil i po-
kus o naše první fotogrammetrické měření. R. 1862 po
návratu z Paříže, krle se seznámil se dvěma průkopníky
fotogrammetrie, plukovníkem A. Laussedatem (1819 až
1907) a lékařem A. Chevallierem, pořídil dvojici foto-
grammetrických snímkli Prahy z Hradčan a z Petřína a
pokoušel se o určení polohy některých bodli fotogram-
metrickou metodou [41.
Významné jsou i Kořistkovy studijní cesty po celé

Evropě spojené s návštěvou řady tehdejších technických
škol a dílen na výrobu geodetických pi'í'Strojů, při nichž

nashromáždil mnoho cenných zkušeností i
našeho technickébo školství.
Zásluhy profesora Kořistky byly právem

ho jmenováním členem Královské české
nauk i České akademie [6 j.

Období dvojjazyčné (utrakvistické) polytechniky 1864 až
1869

oceněny je-
společnosti

Od 1'. 1861, kdy byla vyhlášena rovnoprávnost obou zem-
ských jazyků, připravovala komise složená z profe'Sorli
Ballinga, Koi'istky, Jelinka a Skuherského reformu, je-
jímž úkolem měla b5't přeměna polytechniky v moderní
vysokou dvojjazyčnou technickou školu. Návrh reformy
byl pf'ijat zemským sněmem 11. 4. 1863 v podobě tzv.
organického statutu, který vstoupil do života ve škol-
ním roce 1864/65.
Organickým statutem byly zřízeny čtyi'i studijní "od-

bory": stavitelství vodního a silničního, stavitelství po-
zemního, strojnictví a technické luč by, první tři s pěti-
letým a čtvrtý se čtyřletým studiem. Mezi třinácti po-
vinnými předměty se na prvních místech uváděla mate-
matika, deskriptivní geometrie a geodézie a mezi prak-
tickými cvičenlmi na prvním místě výuka z geodézie,
Na základě jazykové rovnoprávnosti mělo být devět

předmětů obsazeno dvěma i'ádnými profesory, každý
z nich pro jeden z vyučovacich jazyků, přičemž měli
studenti právo, zvolit si přednášky v tom či onom ja-
zyku.
Do čela polytechniky byl postaven rektor, kterého

volil ze svého středu profesorský sbor na dobu jednoho
roku. Prvním rektorem byl jednomyslně zvolen v prosin-
ci r. 1864 profesor Kořistka. Nadále však ziistává poly-
technika ústavem vydržovaným zemskými stavy, nikoli
státem.
Organickým statutem se rozšířila i výuka geodézie, jež

se přednášela na všech prvních třech oborech, a to už
od školního roku 1863/64 paralelně v českém a němec-
kém jazyce. Obě tyto výuky vedl profesor Kořistka,
zproštěný následkem toho přednášek z elementární ma-
tematiky v přípravném ročníku.
Přednášky z geodézie, které byly stále jen dvouseme-

strovým předmětem, byly rozšíi'eny tak, že z pľednášek
prvního běhu se stal celoroční předmět s pěti týdenními
přednáškovými hodinami pro druhý ročník, společný pro
všechny Ui obory.
Přednášky druhého běhu tvoříly samostatný celoroční

předmět o třech týdenních přednáškových hodinách
určený však pouze pro první obor a pl;ednášený v pá-
tém a od r. 1870 ve čtvrtém ročníku.
V roce 1864 nastoupil jako asistent profesora Kořist-

ky František Miiller (1835-1900) a ihned ve školním
roce 1864/65 převzal suplování přednášek prvního bě-
hu v českém jazyce, takže profesoru Kořistkovi zbyly
jen německé přednášky 1. běhu a paralelní, české i ně-
mecké, druhého běhu. Ve školním roce 1867/68 byl Fran-
tišek Miiller ustanoven mimořádným profesorem a ujal
se českých přednášek i z geodézie druhého běhu, takže
profesor Kořistka si ponechal německé přednášky
v obou bězích.
Nedostatek místnosti byl pi'íčinou, že se počal hledat

pozemek pro výstavbu nové školní budovy a roku 1866
bylo zakoupeno staveniště na rohu Karlova náměstí a
Resslovy ulice.

Český polytechnický ústav Království českého 1869-1875
Obavy mezi německými profesory polytechniky, že na
dvojjazyčné polytechnice ztratí Němci převahu, vedl
k rozdělení polytechniky na dvě sClmostatné vysoké ško-
ly: Český a německý polytechnický ústav Království čes-
kého.
Při rozdělování profesorského sboru mezi tyto dvě sa-

mostatné vysoké školy nastala nepříjemná situace na
stolici geodézie. Podle vyučovacího jazyka, v jukém oba
její čeští profesoi'i pl'ednášeli na utrakvistické polytech-
nice, byl profesor Kořistka zařazen do němeCkého a
profesor Muller do českého profesorského sboru.
Když profesor Kořistka projevil přání setrvat na čes-

kém ústavu, snažil se mu český profesorský sbor vyho-
vět tím, že by mu zde byla zřízena stolice vyšší grodé-
zie, sférict~é astronomie a nauk] o terénu, zatímcc pro-
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fesoru Mtillerovi by zůstala stolice nižší geodézie a rý-
sování situačního a terénního. Stavovský zemský výbor
však zřízení stolice vyšší geodézie zamítl a profesor
Kořistka byl nucen setrvat na německém ústavu.

Náplií kabinetů a sbirek se měla spravedlivě rozdělit
mezi českou a německou polytechniku, a to vzájemnou
dohodou vyučujicích profesorů. V případě geodetických
sbírek provedli jejich rozdělení profesoři Kořistka a
Miiller; protokol sepsaný 10. 10. 1869 předal tehdejší
rektor Čeněk Haussmann ke sChválení Zemskfjmu výbo-
ru. Inventář obsahoval 220 čísel a mezi jeho nejnověj-
ší přírůstky patřily zrcadelné úhloměrné přístroje, hlav-
ně sextanty, a dva malé theodolity. Objednán byl právě
velký theodolit od vídeňské firmy Starke-Kammerer za
900 zl., který byl přiřčen profesoru Kořistkovi [15].

Rozdělení polytechniky mělo také vliv na stavební
program školy. R. 1871 bylo rozhodnuto, že novostav-
ba na Karlově náměstí, kterou projektoval architekt
Ignác Ullmann (1822-1897 J i s adaptovanou budovou
tzv. Karlových kasáren a dalšími pronajatými objekty
na Zderaze bude náležet české technice, zatímco si ně-
mecká technika ponechá adaptovanou budovu v Huso-
vě ulici.

K přestěhování kabinetu české geodézie z Husovy uli-
ce na Karlovo náměstí došlo teprve před začátkem škol-
ního roku 1874/75, v kterém byla zahájena výuka v no-
vé školní budově. Kabinetu geodézie bylo přiděleno zpr-
vu druhé patro dvorního křídla za budovou novostavby
(posluchárna XV) a od r. 1878 první patro traktu obrá-
ceného do ulice Na Zderaze (posluchárna XII).
Zestátněná polytechnika 1875-1920
Další organizační změnou bylo převedení obou pražských
vysokých škol technických z pravomoci českého zemského
sněmu do státní správy. Tento akt byl schválen r. 1875
a škola dostala název Císařsko-královský český poly-
technický institut v Praze a od r. 1879 Česká vysoká
škola technická v Praze.

Období profesora Miillera bylo šťastným nástupem geo-
dézie do nového období české techniky už také proto,
že se profesorem geodézie stal, poprvé v historii školy,
její odchovanec. Praktické znalosti si profesor Mtiller
prohloubil jako adjunkt při katastrálním mapování
v Tyrolsku a poH'ebnou teoretickou přípravu získal ja-
ko asistent na katedře matematiky.

Profesor Miiller sledoval i nejnOVější pokroky ve svém
oboru. Vyšší geodézii rozšířil v sedmdesátých letech
o základy sférické astronomie a do nižší geodézie
v osmdesátých letech zavedl dvě významné metody:
tachyrnetrii a měření polygono-trigonometrické. Zabýval
se i některými novými myšlenkami jako bylo např. za-
měřování podzemních prostor pomocí heliotropů nebo
konstrukcí přístroje ke grafickému určování výšek apod.
Potřebné pomůcky k těmto výzkumům si dával profe-
sor Miiller zhotovit od "stroj mistra" Františka Božka
(1809-1886), učitele praktického strojnictví, který pře-
vzal své povolání po otci a vedl padesát let výuku ve
školních dílnách.

Miiller vytvořil školu ve které vyrostla celá řada
vynikajících našich geodetll. V roce 1889 se 7.de habili-
toval jako soukromý docent vyšší geodézie Václav Lás-
ka (1862-1943] a přednášel tu jako mimořádné před-
měty kartografii, astronomické a geofyzikální části vyš-
ší geodézie, měření a výpočet trigonometrických a poly-
gonových sítí a fotogrammetrii. Jako asistent tu pra-
coval od r. 1890 budoucí profesor geodézie František
Novotný (1864-1918 J a na zaměřování polohopisného
a regulačního plánu města Písku se podílel Josef Pet-
řík (1866-1944). Zásluhou profesora Miillera došlo
i k významnému vědeckému činu, kterým bylo zaháje-
ní práce na první české učebnici geodézie, jež pod ná-
zvem Kompendium geodézie a sférické astronomie měla
obsáhnout celou nižší a vyšší geodézii. První díl nižší
geodézie, který začal vycházet se státní subvencí nákla-
dem spolku architektu a inženýrll i posluchačů inženýr-
ství r. 1887, byl dokončen 1'. 1894.

R. 1890 bylo na technické škole zavedeno, kromě čtyř
základních oborů, ještě tzv. obecné oddělení, do něhož
byl zahrnut r. 1874, jako první, existující už tříletý pří-
pravný kurs pro hornické akademie. R. 1891 bylo do

obecného oddělení zai'azeno dvouleté (od r. 1892 tří-
leté] studium zernědělsko-technické (později zvané kul-
turní inženýrství).

Narůstající úkoly byly příčinou, že místnosti na Kar-
lově náměstí nepostačovaly a začaly se od r. 1879 nají-
mat pro výuku soukromé pražské domy. V rámci této
akce se i lwbinet geodézie přestěhoval 1'. 1894 na dlou-
hou řadu let do domu U Helmů v Lazarské ulici čp. 13.
V rozsáhlých, ale ponurých místnostech tohoto domu
byly zřízeny posluchárny a rýsovny řady důležitých
předmětÍl a mnoho stavebních inženýrů ještě dosud rádo
vzpomíná na zdejší idylický studentský život. Místnosti
kabinetu geodézie, spolu s bytem školníka a později
i s mechanickou dílnou a fotokomorou, zaujímaly celé
první patro tohoto domu.

R. 1896 se obecné oddělení rozšířilo o další obor,
dvouletý učební běh pro zeměměřiče. Rozšíření výuky
geodézie vyžadovalo, aby se profesor Miiller rozdělil
o přednášky s Františkem Novotným, který se habilito-
val r. 1893 jako docent nižší geodézie. Profesor Miiller
si ponechal výuku na těch oborech, kde se vyučovala
nižší i vyšší geodézie; byl to obor vodního a silničního
stavitelství a oba nově vzniklé obory, studium zeměděl-
sk o-technické a učební běb pro zeměměřiče. František
Novotný se ujal výuky těch oborů, kde se přednášela
pouze nižší geodézie, tedy obor pozemního stavitelství
a obor stavby stroJů. R. 1896 byl Novotný pověřen před-
nášením nauky o rakouském katastru a měřických záko-
nech na učebním běhu pro zeměměřiče, zatímco v dal-
ším roce převzal, po jmenování docentem vyšší geodé-
zie, i ostatní přednášky za ochuravělého profesora
Miillera.

Když profesor Mtiller odešel 1'. 1898 na odpočinek, byl
docent Novotný jmenován mimořádným a 1'. 1903 řádným
profesorem nižší a vyšší geodézie. O přednášky se dělil
od r. 1900 s Josefem Petříkem, který suploval nižší geo-
dézii na oboreCh pozemního stavitelstvi a stavby strojů
a nauku o rakouském katastru na učebním běhu pro ze-
měměřiče.

Petříkovým jmenováním mimořádným profesorem nižší
geodézie r. 1905 vznikla druhá stolice geodézie, později
stolice praktické geometrie na rozdíl od stolice nižší a
vyšší geodézie, zvané od r. 1902 též geodetickým ústa-
vem.

Význam profesora Novotného tkví v tom, že se ujal
r. 1897, počínaje druhým sešitem druhého dílu, pokra-
čováni práce na Miillerově učebnici geodézie, jejíž další
vydávání převzala Česká matice technická, založená ro-
ku 1895. Z díla zamýšleného profesorem Miillerem je do-
končena jen třídílná nižší geodézie (2. díl 1899, 3. díl
1902], kdežto z vyšší geodézie vyšel pouze 1. dil (1909).
I tak však splnila učebnice svůj úkol, neboť stále rozši-
řovaná tři vydání udržovala po dlOUhou řadu let krok se
souča:sným stavem praxe. Zásluhu o toto dílo mají i au-
toři obrázků, z nichž si připomeI1me aspoií dlouholetého
adjunkta geodetického ústavu Alfréda Kottena (1880 až
1950).

Profesor Novotný se zasloužil i o rozvoj fotogram-
metrie. Záhy po zakoupení Pollackova fototheodolitu
r. 1902 od vídeňské firmy Lechner, určeného pro prů-
sekovou fotogrammetrii, počal se profesor Novotný zabý-
vat i stereofotogrammetrií, zakoupil r. 1911 Zeissův ste-
reokomparátor a pojednalo této nové sta ti r. 1912 v po-
sledním vydání třetího dílu své nižší geodézie.

Suplentem přednášek z nižší a vyšší geodézie za pro-
fesora Novotného, zaneprázdněného činností poslance
na říšské radě, se stal r. 1908 Jaroslav Pantoflíček
(1875-1951). Když 1'. 1909 byl jmenován docentem a
o rok později mimořádným profesorem, rozdělil si s ním
profesor Novotný výuku nižší a vyšší geodézie tak, že si
ponechal přednášky na prvním oboru a profesor Panto-
flíček převzal výuku na oboru kulturního inženýrství, na
učebním běhu pro zeměměřiče i na přípravném běhu
pro vysoké školy montánní. Mimoto ohlásil profesor
Pantoflíček ve školním roce 1910/1911 přednášky z kar-
tografie a tím zavedl do výuky tuto důležitou disciplínu,
tvořící matematický základ všech mapovacích prací.
Prozatímní místnosti pro svou výuku získal profesor
Pantoflíček r. 1914 v Lažanského paláci čp. 1012/1. Když
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profesor Novotný r. 1918 zemřel, byl profesor Pantoflí-
ček pověřen vedením geodetického ústavu.
Rok 1919, kdy byl Pantoflíček jmenován řádným pro-

fesorem, byl důležitým mezníkem pro vývoj základní
výuky geodézie. Profesor Pantofliček ztrávil větší část
roku na mírové konferenci v Paříži, zatímco jeho před-
nášky suploval adjunkt Alfréd Kotten a asistent Jan
Švec. Mimoto byl však suplentem přednášek z nižší a
vyšší geodézie na oboru kulturního inženýrství a na
učebním běhu pro zeměměi'iče jmenován asistent pro-
fesora Petříka Josef Ryšavý. Tím se omezila výuka geo-
detického ústavu pouze na přednášky pro obor staveb-
ního inženýrství a výuka zeměměřických inženýríi se
stala na geodetickém ústavu nezávislou.

České vysoké učení technické od r. 1920

Podle nového organizačního statutu z 1. 9. 1920, doplně-
ného r. 1921, vzniklo České vysoké učení technické slo-
žené ze sedmi vysokých škol a výuka geodézie probí-
hala na něm paralelně v rámci dvou těchto škol. Země-
měřické oddělení vysoké školy speciálních nauk vycho-
vávalo zeměměřické inženýry a stalo se zárodkem dneš-
ního oboru geodézie a kartografie [21], zatímco geode-
tický ústav vysoké školy inženýrského stavitelství zajiš-
ťoval výuku geodézie na vlastní škole.
Přesto, že výuka geodézie na vysoké škole inženýr-

ského stavitelství se přímo nepodílela na růstu samostat-
ného zeměměřického studia, nelze nevzpomenout vý-
znamu profesora Pantoflíčka a jeho ústavu pro naši
geodézii.
Profesor Pantoflíček se zasloužil především o rozvoj

kartografie, vyrovnávacího počtu i o pokroky ve stereo-
fotogrammetrii, hlavně o použití metody, zvané pozdě-
ji metoda časové základny.
Vedle toho se však profesor Pantoflíček podílel i na

organizačních pracích týkajících se budování geodetic-
kých základů nově se rodícího státu a na související
s tím účasti při vydání prvního atlasu Československé
republiky [15, 16, 17].
Teprve po vytvoření jednotné stavební fakulty r. 1959

byla katedra geodézie v Lazarské ulici začleněna do
oboru geodézie a kartografie a její pracovníci se sta-
li členy katedry speciální geodézie [19].
Z nich zejména je třeba vyzdvihnout osobu profesora

Josefa Trnky (1904-1962], který působil od r. 1950
zprvu jako děkan fakulty inženýrského stavitelství, od
r. 1952 jako rektor ČVUT a posléze jako náměstek mi-
nistra školství a kultury pro obor vysokýCh škol [10].
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Vydaný první komplexní atlas Slovenska výrazně doku-
mentuje vyspělost geografie a kartografie nejen sloven-
ské, ale i československé. Navazuje tak na naši boha-
tou atlasovou tradici, která vychází z tvorby úspěšných
kartografických děl, vydanýCh na území Československa.
Byly to především:
1. "Atlas republiky Československé", vydaný v roce, 1935,

patřící v období mezi oběma světovými válkami k nej-
lepším na světě,

2. "Československý vojenský atlas" (1964), obsahující
kromě geografické části i čá.st vojensko-historickou

a patNcí k našim nejrozsáhlejším kartografickým dí-
lům zobrazujícím svět,

3. "Atlas ČSSR", vydaný v roce 1966, poválečný národní
atlas, jehož tvorba a vydání byly velmi kladně hod-
noceny n€jen na stránkáCh zalJraničních odborných
časopisu, ale i v rámci orgánů Mezinárodní geografic-
ké unie (IGU) a Mezinárodní kartografické asociace
PCAj,

4. "Atlas českoslovens!,ých dějin" (1965], který předsta-
vuje rovněž významný pokrok v tvorbě historických
atlasů.

Tři poslední atlasy byly oceněny vysokými státními
vyznamenáními.

Atlas SSR patří svým rozsahem 662 map a podrob-
ností měřítka k nejrozsáhlejším regionálním atlasíim na
světě. Svoji strukturou, syntetickým pi'ístupem a úrovní
technického zpracování se dá atlas srovnávat s ldasic-
kými národními atlasy a většinu z nich předčí.
V Československu nebyl od dokončení národního Atla-

su ČSSR (1966) vydán žádný komplexní tématický at-
las, ačkoliv v sousedníCh státoch (SSSR, Maďarsko, Pol-
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:sko, NSR, Rakousko) vy!;la l'ada regionálních atlasů,
z nichž zvláště bohaté jsou regionální atlasy, pokrýva-
jící ve svém souhrnu celé území Maďarska. Atlas ,~lo-
venska proto do určité míry vyplňUje Hejen mezeru v ces-
jwslovenské kartografické tvorbě, ale podstatně zvyšuje
její kvalitativní úroveň. Zůstává naším přáním, ,aby vy-
dání atlasu podpořilo přípravu nových komplexlllch kar-
tograficl,ých děl naseho území. Zvláště v současnosti,
kdy slovenský atlas p06kytl další důkazy o aplikovatel~
nosti map pro územně plánovací praxi, by bylo vhodne
tyto zkušenosti využít.
Atlas byl přípravován od roím 1970, kdy SAV dala pod-

nět k vydání tohoto díla. Břemeno zajištění tvorby ob-
sahu na sebe převzal Geografický ústav SAV, zatimco
n. p. Slovenská kartografia zajišťoval úspěšně rozsáhlé
lwrtografické a polygrafické prám. Celá doba jedenácti
let byla vyplnĚna intenzívním úsilím a prací. Lze jen
litovat, že nebylo možno z (lllvodů organizačních vydá-
vat atlas postupně, po 15 tématickych skupinách, na kte-
rÉ;se atlas člení. Tím by bylo umožnE:no poněkud zmírlllt
starší časový horizont většiny ekonomickogeografických
map. I když mapy této cásti nemají zpravidla v legel!dé
uvedeno období, ke kterému se obsah vztahUJe, je zrej-
mé, že jejich hlavním časovým údobím je.ro~ 197~~ kdy
bylo uskutečněno sčítání obyvatelstva. Pn teto pnležl-
tosti je třeba zdůraznit, že socioekO'nomic:ké j~vy, zná-
zorľiúvané k určitému období, mají svou casove omeze-
nou platnost, a bylo by tedy potřeba po určité době uva-
žovat o znovuvydání takovýchto map.
Svým rozsahem, pi'esahujícim 100 map, jsou zdale~a

největSi tři tématické skupiny, a to "Obyvatelstvo 11 sld-
la" Zemědělství a lesnictví" a "Průmysl, doprava a spo-
J8": Ve svém souhrnu v atlase zcela převažují map~ eko-
Ilomickogeografické [celkem 4G8 map) nad mapami z ob-
lasti fyzické geografie [194 map). To bývá obvyklé zpra-
vidla u plánovacích atlasů, a je tedy zřejmé, že plně
platí přesvědčení vyslovené v prologu atlasu, že totiž
atlas "poslouží cennými aplikačním~ p~zI~atky..t dalšímu
l'lánovitému rOZVOjiSlovenska v ramCl CSSR
Tomuto určení atlasu odpovídá i sLedměřítek 1:500000

v násobcích až po měřítko 1:4 mil., nebo ve vedlejší řa-
dě od 1:750000 po měřítko 1:6 mil.
Stručně se zmíníme o obsahové stránce jednotlivých

tematických skupin.
Úvodní mapy obsahují orie11lacní mapy, přičemž se na

mapě sprdvniho rozdělení podařilo popsat všechny obm
,Slovenska. K atlasu je také přiložena průsvitka s hra-
nicemi a očíslováním obcí, a to v různých měřítl,ách.
Umožňuje to snadnou identifikaci obcí na všech mhpach
atlasu podle připojeného seznamu. Takové účelné řešení
průsvitkou mají snad jen dva národní atlasy na světě.
Skupina "vývoj mapového zobrazení" obsahuje typic-

ké ukázky map Slovenska od Lazara až po současnou
úřední kartografii.
Oddíl Podklad" obsahuje kromě obvyklých geologic-

kých map i mapy paleogeografické, dále mapu inženýr-
ské geologie a mapu recentních pohybů. Další skupina
map Povrch" obsahUje kromě geomorfologlckých map
celéb~' území ľ č.9tné výřezy ve větším měřítku, dále ma-
pové ukázky morfometrickě analýzy reliéfu a mapy sou-
časných reliéfotvorných procesů. ,
Oddíl "Ovzduší a vodstvo" má většinu map analyticke

povahy. Neobvyklá je mapa znečištění ovzduší ~yslič-
níkem siřičitým, a dále mapy klimatogeograftckych a
hydrologických typů. Oddíl "Půdy" obsahuje kromě .ii-
ného mapu kontaminace půdního fondll a mapu bomty
pfldy. Další oddíl biogeografických map obsahuje na, ;.?d:
né straně zdařilé mapy přirozené veg.9táce, rozptylene
zeleně a křovin. exhalací ovlivněné vegetace, dále vývo-
je vegetace, ale také kartografickým ztvárněním méně
zdařilé mapy horní hranice lesa.
Poslední skupina první části, "Fyzickogeografické-geo-

ekologické krajinné jednotky" obsahuje fyzickogeogra-
fické synt.9tické mapy základního významu, které jsou
nesporným přínosem.
Ve fyzickogeografických oddílech jsou nositeH progre-

sívního přístupu četné syntetické či komplexní mapy,,I to především:
- ge0l9kologické rajonizace a typologie současné kra-

jiny,
ge'1morfologické rajonizace a typologie v ávaznosti
li[ hospodářské využit a vodní bilanci,

- kvartérní typologie, dynamiky morfologických jevů a
komplexní fyzickogeografické struktury,

- půdně geografické regionalizace ve vztahu k hospo-
dářské aktivitě, a dále bOíiitace pudy.

- mgionalizace potenciální přírodní vegetace a fenolo-
gickogeografické a tytogeograIické členěni.
Pozoruhodné je také rozlišení areáJ u na syntetických

mapách. Trojímu hierarchich:mu čl81,ění obsahu odpo-
vídá trOjí rozlišení pomocí barvy, dále IJarevného odstí-
nu a ještě strukturou šrafury. Na mapě geoekologických
luajinných typu bylo tak docíleno 57 odlišených druhů
areálů.
éást socioekonomické sfery začíná historizujícím od-

dilem "vývoj osídlení a územní organizace", který obsa-
huje neobvykle podrobný vývoj osídlení, avšak dojem je
setľen méně vhodným kartografickým ztvárněním. 20-
dolmě i oddíl "Obyvatelstvo a sídla" j.9 neobvykle roz-
sáhlý. Obsahuje důkladnou analýzu prostorového rozlo-
ženi jevů v mapové i diagranwvé formě. U této skupiny
je poprvé uvedeno oprávněné znáz rnění jevu podle
okresů, jestliže je hlavní mapa sestavena podle obcí.
Každá obec se tedy dá srovnávat s příslušným okresním
i celoslovenským průměrem, vyjádřeným v legendě čer-
veným označením. Také diagramy jsou funkční: vyjadřu-
jí zpravidla četnostní rozložení nebo časový vývoj j.9VU.
V mapnvém vYládľení je pati'ičné místo věnováno dojížď-
ce do zaměstnání, urbanizaci, domovnímu a bytovému
fondu. Až na řadu typologických map sídDl neobsahu;e
však tento oddíl syntetickou mapu v pravém slova smyslu.
Naproti tomu další skupina "Zemedi.:lství, myslivost a

lesní hospodái'stvr' 00sahuje syntetických map c.'llou řa-
du. Jsou většinou sestaveny na bazi ekonomických uka-
zatelů, a proto právě zde je na závadu, že není uveden
(;asový údaj. Většina map byla se"tavena podle obcí I1l9-
bo zemědělských podniků, což bylo časově značně ná-'
ročné.
Skupina "Průmysl, doprava a spoje" má několik map

se znázorněním širších vazeb příslušných odvětví prů-
myslu, dále zajímavé vyjádření koncentrace pracujících
v průmyslu, průmyslové specializace okresů a útvarů ko-
munikačních sítí.
Ve skupině "Služby" sice rovněž pi'.9važují analytické

mapy, avšak způsobem znázornění vynikají mapy vybra~
ných zařízení maloobchodu, pi'edpokladu a typů oblasti
cestovnlho ruchu. Také tato skupina Illap obsahuje řadu
vynikajících grafických doplnků.
Syntézu ekonomickogeografických Jevů představuje

skupina map .,Ekonomickogeogratické oblasti", počtem
map sice skromná, avšak velmi cenná. Je důstojným pro-
tějškem syntetických ryzickcgeografických map. Zvláště
vyniká mapa "Komplexní ekonomickogeografické struk-
tury", dále mapy regionálního vývoje, typy regionů růs-
tu [což je zvláště pozoruhodné), perspektivy a vývoje
urbanistických r.?gionú. Tato slwpina map zasluhuje širší
analýzu, než je možné uplatnit ve strucném hodnocení
atlasu. Pro ekonomické geografy jE: pi'íklaclem všestran-
Ilcho přístupu ice geograficke syntéze.
O záverečné skupině map "Životní prostředí a poten-

ciál krajiny" se dá říci totéž, avšak v d'menzích cele
geografie. Mapy geoekologických a socioekonomických
typu životního prostředí kvalitativně hodnotí krajinu
z různých hledisek nejvhodnějšího využiti. Bylo by však
nespravedlivé vyzvedávat jen některé 3 map, které vy-
jadřují syntézu n{ljvyššího stupně, ať již jd'J o potenciál,
či hodnocení složek geografického prostředí z různých
2spektů ekonomické aktivity. Není divu, že takovéto prá-
ce daly podnět k založení pi'íslušné pracovní skupiny
Mezinárodní geografické unie (IGU), a že jistě budou
metodickým vzorelTl pro tvorbu obdobných map jiných
úZ~3mí.
Pro celý atlas pl atí také, že je užito detailních výřezů

exponovaných či jinak zajímavých území ve větším mě-
I'ítku, a to v podstatně větší míře, než ja v tématických
atlasech obvyklé.
Obsahová stránka atlasu se tedy dá shrnout v konsta-

tování, že kromě podrobné analýzy je podána odpovída
jící syntéza, vyhodnoc.9ní prostorového rozložení prvků
v míře, která je i u národních atlasů li8oLvyklá.
Co se týče grafického ztvárnění, je moderní, pnčínaLe

mimorámovým řešením, volbou specificke barvy pro kaz-,
dou tématickou skupinu map, přes rozmanitost kartogra-
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fických vyjadřovacích prostředků, pestrost barevného h'o-
sení až k volbě rastrů a vhodného papíru. Nutno pouká-
zat jen na místy nevyrovnaný stupeíí generalizace, který
je patrný především tam, kde podrolmému topografické-
mu podKladu neodpovídá příliš zarovnané izočftrové 11.'0-

bo areálové znázornění jevu. Lze také litovat, že u vá-
zané verze atlasu je na mapich vnitřní dvoustrany neči-
telný obsah ve středu listu.
Obecně platné jsou především tyto aspekty atlasu:

1. Vzhl.9dem k tomu, že je v atlase realizována jednotná
vůdčí zásada kartografické interpretace bez rozsáh-
lých textů, najdou v atlase geografové nepřeberné,
avšak přehledné množství zobrazovacích prostředků
pro znázornění prostorového uspoí'ádání krajiny.

2. Precizní kartografické a reprouukční zpracovánI, ph
kterém se uplatnilo i zdařilé esteťcké řešení, posta-
vilo slovenskou kartografii na vyšší úroveň.

3. Ke zpracování tak náročného díla bylo třeba víc než
jen pouhého profesionálního přístupu. Bylo k tomu
potřeba i hrdosti k možnosti účastnit se tohoto Úkolu.
bylo třeba i nesmírné trpělivosti a pracovního úsilí od
začátku díla až do konce.

4. Je třeba ocenit i nové přístupy k ll'.'!todice tvorby map
i ke způsobu znázornění jevů, bez ohledu na tradiční
zvyklosti, a to především u syntetických map.

5. Není pochyb o tom, že pouze úzkou spoluprací geo-
grafll a dalších specialistů s kartogrilfickými a repro-
dukčními odborníky bylo možno dovést tak v.9liké dí-
lo aŽ do zdařilého konce.
Závěrem lze shrnout, že atlas je důstojným vkladem

slovenské geografie a kartografie nejen k tradici česko-
slov.'!nské atlasové kartografIcké tvor1Jy, ale i ke světovf
produkci tematických atlasů, národních či regionálních.
Není zde možno rozebírat podrobně obsahovou stránku
díla, je vsak třeba zdůraznit, že využití map atlasu bude
jistě všestranné, od územního plánování přes pedagogic-
kou praxi až po další regionální vědecké bádání.
Je přáním každé gene,race geografů a )':artografů zpra-

covat národní atlas, aby dokumentoval ti1ké jejich odbor-
nou úroveň, tím spíše, jedná li se o první atlas území.
Atlas SSR má z tohoto hlediska i historický význam. Zů-
stane trvale zachován (na rozdíl od pouhého souboru
map J dalším generacím u bude dukazem vyspělosti obou
vědních oborů, geografie a kartografie. Jsme přesvědčeni,
že tuto úlohu Atlas SSR zcela sphtil. Je bezesporu dů-
stojným reprezentantem nej.'!n slovenské, ale i českoslo-
venské a světové geografie a kartografie naší doby.
My, čeští geografové a kartografové, oběma resortům,

SAV a slovenské geodetické a kartografické službě, k vy-
dání atlasu srdcčně blahopl\'!jeme, a věříme, že toto dílo
bude také po zásluze oceněno.

Ing. Vladimír Vahala, DrSc.,
Dr. Antonin GOtz, CSc.,

Geografický ústav Československé akademie věd

Vyhláška č. 105/1981 Sb. federálního ministerstva pro
technický a investiční rozvoj ze dne 20. října 1981 o do-
kumentaci staveb, (Sbírka zákonů ČSSR částka 31,
1981)

Dnem 1. ledna 1981 nabyla účinnosti nová vyhláška
č. 105/1981 Sb. o dokumentaci stav~eb, která nahrazuje
dřívější vyhlášku č. 163/1973 Sb. Cinnosti geodetů ve
v:)'stavbě se přímo týkají tato ustanovení nové vyhlášky;

§ 13 Projektový úkol, odst. 2 - projektový úkol
st,anoví zejména požadavky na odnětí pozemků
zemědělskému a lesnímu púdnímu fondu.
Příl. č. 2 Projektový úkol, část A Prúvodní zpráva,
bod 2 Technické údaje - údaje o použitých geode-
tických podkladech a o podmínkách založení mě-
řické sítě, výpis z cvidence nemovitostí s údaji
o výměrách a druzích (kulturách) pozemků dotče-
ných výstavbou, s výkazem celkového plošného
rozsahu pozemkú s členěním na extravilán a intra·
vilán, rozsah trvalého a dočasného odnětí země·
dělské půdy zemědělské výrobě, lesních pozemků

z ll'sního půdního fondu; část D Výkrcsy - př8-
hledná situace oblasti zakreslená do mapovóho
podkladu, přehledná situace stavby s vyznačením
navrhované zástavby a Sl' zakreslením stávajících
základních prostřcdkú, zejména podzemních inžc-
nýrských sítí a jiných zakrytých zařízení, ověře-
ným příslušnými správci.
Pří!. č. 3 Projektový úkol stavby komplexní byto\'é
výstavby - jako v pří!. č. 2.

§ 19 Výběr staveniště, odst. I - v rámci prací na
projektovém úkolu zabezpečuje investor výběr
staveniště včetně pořízení geodetických podkladů
a provedení nezbytných průzkumú,
odst. 2 - správci podzemních rozvodnýoh sítí
a kanalizací popřípadě zvláštních zařízení jsou při
provádění prúzkumu povinni poskytovat včas
investorovi popřípadě zpracovateli projektového
úkolu ověřené údaje o prostorovém umístění těchto
sítí popřípadě zařízení a jejich technickém stavu.
Příl. č. 4, bod 2 - do prací spojených s výběrem
staveniště patří - obstarání potřebných good8tic-
kých podkladů.
Pří!. č. 5, bod 1.2 - průzkumcm urbanistických
a architektonických podmínek stavby S8 rozumí --
dále zpracování potřebných geodetických podklad!"i
a zjištění vlastnických a užívacích vztahú k dotč\'-
ným pozemkúm.

§ 30Úvodní (jednostupiíový) projekt.
Pří!. č. 9, část B Souhrnnó řešení stavby, bod 2
Souhrnná technická zpráva, obsahuje zejména
údaje o použitých geodetických podkladech a o vy-
tyč ovací síti a návrh ochrany geodetických bodú,
rozmístění vytyčovacích bodů, jejich stabilizaci
a ochranu,
část B, bod 3 Výkresy, 3.2 Celková situacc stavby

(zastavovací plán) vypracovaná 7.pravidla v mě-
řítku I : 1000 nebo I ; 500, pro zvlášt,ní případy
velkoplošných vodohospodářských staveb nebo
rozsáhlých liniových staveb zpravidla v měí'ítku
I ; 5000 ncbo I : 2000, která obsahuje wjména --o

7.ákladní rozměry určující velikost navrhovaněho
7.astavění a jeho polohu na pozemku (ve vztahu
k polohovým a výškovým bodovým polím, k osám
tras komunikací apod.), 3.3 Návrh vytyčovací sítč
stllvby, 3.5 Koordinační výkres stavby,
část C Technologická část, bod 1.1.2 Výkresy -

dispozice strojú a zařízcní,
část D Stavební část, bod I Powmní objekty,

1.1.2 Výkresy - púdorysy (u prvního nadzl'mního
podlaží je jednoznačně vyznačena poloha objektu),
řmr,y (pro první podlaží se udá i nadmořská výška)
část D, bod 2 Inženýrské objekty, 2.1 Stavebně
technické řešení, 2.1.2 Výkresy -- situacc, podělné
profily, vzorové příčné řezy, charakteristické příčné
řezy, výpočet kubatury zemních prací, vytyčovací
výkres, 2.2 Vnější světelné a silnoproudé rozvody,
2.2.2 Výkresy - situace, 2.:3 Vnější sdělovací roz-
vody, 2.3.2 Výkrcsy - situace.
Pří!. č. 10 Úvodní projekt stavby komplexní bytové
výstavby, část B, bod 2 - jako v příl. č. 9
část B, bod 3,3.1 - jako 3.2 v pří!. č. 9, 3.2 - jako·
3.5 v pří!. č. 9, 3.3 - jako 3.3 v pří!. č. 9
část C Stavební část, bod I Pozemní objckty
typové, LI Architektonicko-stavební řešení, 1.1.2.1
Základní výkres s jednoznačným vyznačením
polohy objektu, 1.2.2.3 Výkresy měnné části -
základy, řez sestavou.
část C, bod 2 Pozemní objekty individuálně řešené,
2.1 Architektonicko-stavební řešení, 2.1.2 Výkresy
- podlaží s jednoznačným vyznačením j}olohy
objektu, řez s nadmořskou výškou prvního podlaží,
část C, bod 3 Inženýrské objekty technického vy-
bavení - jako v pří!. č. 9, část D, bod 2,
část D Technologícká část - jako v pi'n. č. !}, část C

§ 40 Prováděcí proj ekty
Pří!. č. II, část A Prováděcí projekt stavebního
objektu, bod I Pozemní objekty, LI Architekto-
nicko-stavební řešení, 1.2.2 Výkresy - situační
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výkres objektu s vyznačením pevných výškových
bodů, použitého souřadnicového a výškového
systému, vytyčovací výkres objektu, výkresy pů-
dorysů a řezů, 1.2 Betonové konstrukce, 1.3.3
Přehledné výkresy,
část A, bod 2 Inženýrské objekty, 2.1 Stavebně
technické řešení, 2.1.3 Výkresy - přehledná situa-
ce, vytyčovací výkres, podélný profil, vzorové příč-
né řezy, příčné řezy, 2.2 Vnější světelné a silno-
proudé r07:vody, 2.2.2 Výkresy - situační výkresy,
vytyč ovací výkres objektů a tras, vzorové příčné
řezy výkopů a uložení kabelů, 2.3 Vnější sdělovací
rozvody, 2.3.2 V~'kresy - situační a vytyčovací
výkres objektů a tras, vzorové příčné řezy výkopú
a uložení kabelů,
část B Prováděcí projekt provozního souboru, LI
Výrobní zařízení, 1.1.2 Výkresy - dispozice strojů
a zařízení, vytyčovací výkres provozního souboru
nebo jeho částí vně stavebního objektu.

§ 48 Způsob sestavení propočtu
Příl. č. 13, hlava I Projektové a průzkumné práce,
zařazují se náklady na - výkon autorských dozorů,
prúzkumné práce prováděné podle ceníku geodetic-
kých a kartografických prací, zejména geodetická
činnost investora souvisící se zajištěním projektové
dokumentace (§ 4 odst. I písmo a) až c) vyhlášky
č. 10 a 1l/1974 Sb.) a geodetická činnost generál-
ního projektanta (§ 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 10
a 1l/1974 Sb.), hlava IV Stroje, zařízení a inventář
investiční povahy (např. zkušební přístroje, měřicí
přístroje), hlava VII Ostatní náklady - vybudo-
vání vytyčovací sítě, vytyčení prostorové polohy
stavebních objektů, náklady na zaměření skuteč-
ného provedení stavby dodavatelem investora
u staveb, jejichž účastníci jsou povinni zajistit vý-
kon geodetických prací odpovědnými geodety,
geodetická činnost investora včetně činnosti odpo-
vědného geodeta, hlava XI Náklady hrazené
z provozních prostředků - souborné zpracování
dokumentace skutečného provedení stavby, geode-
tická činnost investora a generálního projektanta
při zpracování přípravné dokumentace.

§ 67 Autorský dozor
Příl. č. I Funkce generálního projektanta, bod 3
Autorský dozor, 3.1 v období zpracování provádě-
cích projektů - zabezpečovat soulad situačních
nebo vytyčovacích výkresú pozemních stavebních
a inženýrských objektů s celkovou situací stavby
v úvodním projektu.

§ 69 Dokumentace skutečného provedení stav-
by, odst. 1 - přímí dodavatelé jsou povinni za-
kreslovat do jednoho vyhotovení prováděcích
projektů popřípadě jednostupňových projektů,
veškeré změny, k nimž došlo při provádění jejich
dodávek; přitom zabezpečují odborný výkon sou-
visících nezbytných geodetických prací podle
vyhlášky Č. 10 a 1l/1974 (§ 3 zajišťování odborného
výkonu geodetických prací, § 6 odst. 1 písmo f)
kontrolní geodetické práce v rozsahu vlastních do-
dávek, písmo g) zajištění polohového a výškového
zaměření skutečného provedení dokončených objek-
tů nebo jejich částí včetně terénních úprav geode-
tickými metodami na vytyč ovací síť (u podzemních
vedení a objektú před zakrytím), písmo h) číselné
a grafické vyznačení skutečného provedení prací),
odst. 2 - toto vyhotovení jsou přímí dodavatelé
povinni předat investorovi při odevzdání dodávek,
odst. 5 - souborné zpracování dokumentace geo-
detických prací zabezpečuje investor podle vyhláš-
ky Č. 10 a 11/1974 (§ 4 odst. 3 - investor je povinen
při zpracování dokumentace skutečného provedení
stavby zajišťovat souborné zpracování a archivo-
vání dokumentace geodetických prací tvořících
součást dokumentace skutečného provedení celé
stavby a zajišťovat, aby dokumentace mohla být
využita pro úpravu m'ljctkových vztahů, pro státní
mapová díla a pro mapy povrchové situace podle

horního zákona), odst. 6 - dokumentaci podle
odst. 2 popřípadě 5 uchovává investor a je přitom
povinen poskytnout potřebné části této dokumen-
taCe správcúm dopravních a rozvodných sítí a ka-
nalizací, popřípadě zařízení stavby.

Z uvedeného výtahu je zřejmé, že ustanovení dřívější
vyhlášky, která byla předmětem kritiky, jsou v nové
vyhlášce formulována a doplněna tak, že odpovídají
potřebám a požadavkům. Zejména se vyjasnily otázky
kolem vytyčovacích výkresú a zcela jednoznačná je nyní
návaznost na vyhlášky Č. 10 a 11/1974 Sb. o geodetic-
kých pracích ve výstavbě, ktcré tak novou vyhlášku
o dokumentaci staveb doplňují. Při této příležitosti je
vhodné se zmínit o vytyčovacích výkresech podrobného
vytyčení a to ve spojitosti s § 25 odst. 3 písmo aa), kde
je uvedeno, že součástí projektové dokumentace není
výkresová a jiná dokumentace, kterou zpracovávají
dodavatelé v rámci své výrobní přípravy, což je podlo
odkazu 61) odst. 6 také "podrobné vytyčení stavby doda-
vatelem". Ačkoliv podrobné vytyčení není dokumcn-
tací, nýbrž činností, je z tohoto ustanovení zřejmé, že
ani dokumcntace pro podrobné vytyčení není součástí
projektové dokumentace. Při tomto výkladu by bylo
ovšem třeba, aby pokud podrobné vytyčení vyžaduje
zásah do konstrukce nebo zvláštní konstrukční zařízení
např. otvory ve stropech pro vytyčování svislic, doda-
vatel zařadil požadavky v tomto směru mezi projektové
podklady podle § 27 odst. 5 stejně jako např. požadavky
na zařízení pro montáž, pokud zasahují do konstrukce.
Celkově je třeba konstatovat, že změny v nové

vyhlášce o dokumentaci staveb jsou podstatným příno-
sem pro hladký a efektivní průběh gcodetických prací
v investiční výstavbě a přispějí k zvýšení kvality celé
výstavby.

Ing. Miroslav Herda, OSC.,
VÚGTK

GRANÁT, L., - SECHOVSKÝ, H.: Počítačová grafika •.
Vydalo SNTL Praha v rámci řady Knižnice výpočetní
techniky. Praha 1980. 216 stran, 157 obrázků, cena
Kčs 35,-, náklad 4 200 výtisků.

(048 )528.59-503.55

Počítačovou grafikou rozumíme obecně souhrn metod
a technik pro převádění dat na grafické zobrazení a na-
opak, pomocí počítačů a grafických počítačových peri-
ferií. Jedná se o dnes již samostatnou počítačovou disci-
plinu, která prochází bouřlivým rozvojem. Z povahy
geodetických a kartografických prací plyne velký vý-
znam počítačové grafiky pro automatizaci zobrazova-
cích prací, které jsou častou finální činností geodetú
a kartografú. Odborná veřejnost může proto se zájmem
přivítat publikaci doc. RNDr. Luďka Granáta, CSc.,
a jeho spolupracovníka Ing. Hynka Sechovského, CSc.,
z Výzkumného ústavu matematických strojů v Praze.
Tato kniha je totiž prvým uceleným tuzemským pojed-
náním o počítačové grafice, zabývajícím se nejen tzv.
pasivní grafikou, tj. digitalizátory a kreslicími stoly ale
zejména aktivní grafikou, tj. vedením grafického dialogu
uživatel-počítač v reálném čase.
Publikace je rozdělena do čtyř základních tematic-

kých okruhů, které si budeme v dalším textu stručně
charakterizovat.
Prvý tématický okruh "Zařízení pro počítačovou

grafiku" obsahuje členění, přehled základních tech-
nických charakteristik a popis principu činnosti nej.
používanějších grafických vstupních i výstupních pcri-
ferií počítačů, kterými jsou digitalizátory, kreslicí
stoly, analogové souřadnicové zapisovačc, včetně COM
systémů pro mikrofilmový záznam v grafické formě.
Z prostředků aktivní grafiky je pojednáno o inteligent-
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ních grafických terminálech, kterými jsou grafické obra-
zovky u nichž může uživatel zasahovat do struktury
obrazu vytvořeného na jejich stínítku. Text je zakončen
zmínkou o nejprogresivnější technice v této oblasti,
kterou jsou plazmové a laserové displeje se špičkovou
polohovou přesností zobrazené informace.
Druhý tematický okruh "Geometrické základy

počítačové grafiky" má matematickou povahu
a obsahuje algoritmická I'ešení různých transformačních
úloh užívaných v počítačové grafice pro přepočet sou-
řadnic z uživatelova souřadného systému do souřadného
systému, ve kterém pracují příslušné grafické periferie.
Matematicky zajímavou záležitostí je řešení zpracování
trojrozměrné informace s přihlédnutím k viditelnosti
hran, kde limitujícím faktorem matematické analýzy
úlohy je dostupná kapacita operační paměti výpočetního
prostředku. Pro automatizovanou kresbu spojitých
křivek obecné povahy, např. vrstevnic, mají význam
algoritmy pro prokládání křivek zadanou posloupností
bodů a totéž pro spojité plochy v prostoru. Popsaná
řešení tvoří metodologický základ pro řešení úloh auto-
matizovaného projektování.
Ve třetím okruhu "Programové vybavení gra-

fických systémů" se autoři věnují popisu základního
grafického software užívaného na čs. kreslicích stolech
typu DIGIGRAF a charakteristice obdobného progra-
mového vybavení kreslicích zařízení fy CALCOMP,
která má v tomto směru největší světovou produkci.
Pro praxi velice přínosnou pasáží je část věnovaná gra-
fickým jazykům a metodám organizace datových struk-
tur pro interační grafiku, ve formě vhodné pro progra-
movací jazyky FORTRAN a ALGOL.
Poslední tematický okruh, stručně nazvaný "Apli.

kace", je zaměřen převážně na problematiku navrho-
vání pomocí počítače, která je hlavní současnou apli-
kační oblastí interakční počítačové grafiky v průmyslu
a která se označuje zkratkou CAD (Computer Aided
Design). Je do určité míry škoda, že autoři omezili tuto
část své publikace pouze na uvádění příkladů z oblasti
interakční grafiky v zahraničních aplikacích. V oblasti
kartografické tvorby bylo totiž tuzemskými řešiteli
dosaženo již řady konkrétních výsledků, které jsou
srovnatelné se zahraničím, namátkou jmenujme tvorbu
polohopisu map velkých měřítek, meteorologických
a rúzných tématických map kartogramové povahy,
vrstevnicových situací, aj.
Kniha je zakončena anglicko-českým slovníčkem

výrazů počítačové grafiky a bohatým seznamem pře-
vážně zahraniční literatury z oblasti počítačové gra-
fiky.
Závěrem lze než uvítat tento ediční počin SNTL

Praha, neboť literatura tohoto typu na našem knižním
trhu citelně chyběla. I když k jejímu zvládnutí je třeba
jistý stupeň analyticko-programátorského a zejména
matematického zázemí, představuje prvé ucelenější
zpracování problematiky, jejíž budoucnost je v tech-
nických oborech a geodézii a kartografii obzvlášť, velice
perspektivní a aktuální.

Ing. Bohuslav ťeverka, CSc.,
FSv CVUT, Praha

pOLAK, B. - PROKŮPEK, F.: Geodézie pro stavebni
techniky. Vydavatelství Kartografie, Praha 1981, str.
274, obr. 313, 23,- Kčs.

(048)528 :624.1-05

Publikace je druhým přepracovaným vydáním učebnice
pro střední prúmyslové školy stavební, a to pro všechny
stavební obory, tj. dopravní stavby, vodohospodářské
stavby i pozemní stavby. Partie určené převážně pro
první dva z uvedených oború jsou v obsahu označeny
hvězdičkou. Mimoto publikace poslouží výborně i tech-
nikúm v praxi.

Náplni knihy je především látka z nižší geodézie,
dovedená až k moderním elektronickým dálkoměrúm.
Stavební technik v ní jistě ocení i některé číselné pří-
klady. Rovněž souřadnicové výpočty jsou vhodně
podány i když postrádají ditležitou úlohu určení bodu
protínáním.
Poslední třetina publikace je věnována pracem vyty-

čovacím, polohovým i výškovým. Tato partie je podána
velice pečlivě a důkladně i s přihlédnutím k moderním
vytyčovacím metodám založeným na použití laseru.
Při vytyčování hlavních bodů oblouku není ovšem
třeba převádět rovnice na tvar vhodný pro logaritmický
výpočet (str. 239), neboť se v dnešní době používá
k tomu účelu už jen kapesních počítačú. V partii
o vytyčování podrobných bodú oblouku je třeba ocenit
bohatý výčet metod, obsahující i málo známý zpúsob
metody bipolární (str. 242) i několik postupů pro vyty-
čování tečen a normál v podrobných bodech oblouku
(str. 243-246). V souvislosti s yytyčováním klotoidy
by však měla být citována Ceskoslovenská norma
73 6101 (Navrhování silnic a dálnic) a její ustanovení
předepisující podmínky pro použití přechodnice i pro
její návrh (místo parametru se volí nyní délka klotoidy,
a to podle rychlosti jízdy). Mezi vytyčovacími metodami
by však neměla chybět dúležitá moderní metoda analy-
tického vytyčování projektu. - Pokud jde o výškové
vytyč ovací práce je třeba ocenit zařazení problematiky
vytyčování zakružovacích obloukú nivelety.
Učebnice věnuje pozornost i mapovým dílúm na na-

šem území, bylo by však v!Jodné uvést klad mapových
listů jak pro ~tátní mapu CSSR 1 : 5000, tak i pro zá-
kladní mapu CSSR.
Nakonec bych chtěl ještě upozornit na potřebu vhod-

nějšího označení výrazu kl v nitkové tachymetrii názvem
"čtená" místo "šikmá" vzdálenost (str. 209), dále na
nepřesnosti v popise konstruktivní úpravy Dahlty
a dálkoměru BRT (str. 213 a 214) i na rozdílné značení
úhlů v textu a na obrázcích 284, 294 a 295.
Uvedené připomínky však nemění nic na skutečnosti,

že předkládanou publikací přibývá do naší geodetické
literatury další významný přírůstek, který ocení řada
našich pracovníkú v tomto oboru.

Doc, Ing. dr. Emanuel Prgcházka, CSc.,
FSv CVUT v Praze

511.16.004.14

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky se po věcné
stránce shoduje s normou RVHP "ST SEV 1052-78
Metrologie. Jednotky fysikálních veličin", která přihlíží
také k usnesením posledních Generálních konferencí
pro váhy a míry a k normě ISO 1000-1973. Obsah
československé normy je však poněkud zpřesněn a do-
plněn s ol?,.ledemna dosavadní postup zavádění jedno-
tek SI v CSSR. V normě uvedený výběr veličin spolu
s jejich jednotkami není vyčerpávající, jsou uvedeny
pouze nejběžnější veličiny . Jednotky dalších veličin
stanoví další uvedené normy.
Je zřej mé, že těmito normativn ími zásahy, sledujícími

univerzálnost soustavy v co nejširším možném měřítku,
prakticky zanikla celá řada názvú vžitých měřicích
(dříve měrových) jednotek a pojmů, jako např. ar, bar,
cent, dyn, erg, gal, kalorie, karát, kilopond, parsec,
vteřina (časová), torr.
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Zvlášť citelně Repři zavádění nové souRtayy měřicích
jednotek projevuje zaniknutí jednotky ar (a). Tato
tradiční "míra" přežila 100 let svého trvání (byla ná-
ZYemi značkou přijata Mezinárodním výborem pro váhy
a míry v roce 1879) a bude nepochybně dále žít na Rtrán·
kách píRemného "operátu evidence nemoyitostí, na
úředních listinách státních notářství a národních vý-
borl1. I při plně automatizované evidenci nemovitostí
bude nadále ar pohotovým pracovním názyem přinej-
menším pro záhlaví dvousloupcových kolonek plošných
výměr. Sumarizační a další údaje pro veřejnost však
již musí být uváděny v hektarech nebo m2 (nebo km2).

Stonásobek aru hektar (ha) byl původně v náyrhu
normy uváděn mezi dočasnými jednotkami, v připomín.
kovém řízení však byl (obdobně jako grad, gon a jejich
dílčí jednotky) obhájen jako zákonná jednotka.
V gravimetrii přestává sloužit název gal (odvozený

podle jména Galileo) pro jednotku tíhového zrychlení,
resp. tíže. Např. hodnota 980, 665 Gal se dnes v jednotce
SI píi';e9,806 65 m.s-2•
Měřické pásmo se již nebude napínat "závažím o yáze

např. 10 kg", ani siloměrem silou ,,10 kp", ale závažím
o hmotnosti 10 kg nebo silou 98 N.
V případě setinného dělení rovinného úhlu není název

"gradová vteřina" normován. Lze však používat dílčí
jednotky; I grad (lg) = I gon (I gon) = 100 centigradů
(IOO"g) = 10000 sehn centigradu (10 000"0).
Pro 3. desetinné místo jednotky rovinného úhlu

v Retinném dělení lze použít předponu mili; miligrad
(mg) = miligon (mgon) = 10-3g = 10-3 gon. Jednotkám
gon dala např. přednost geodetická služba NDR a uvádí
je již jednotnft ve svých předpisech.
Veškeré v CSSR nově vydané publikace včetně před-

pisú a učebnic musí obsahovat údaje pouze v zákonných
jednotkách. V případě potřeby lze formou poznámek
uvádět převodní vztahy mezi starými jednotkami a jed-
notkami novými. Výjimečně je možné uvádět některé
zvláště významné hodnoty v jednotkách SI nebo v ji-
ných zákonných jednotkách a na druhém místě v závor-
kách také v jednotkách starých. Totéž platí pro nová
yydání publikací.
Jsou-li používána měřidla, udávající příslušnou veli-

činu v jiných než zákonných jednotkách a jde-li o mě-
řidla nákladná nebo těžko dostupná, u nichž nelzo
provést výměnu stupnice nebo vhodným způsobem
vyznačit způsob přepočtu na zákonné jednotky, lze
výjimečně použíyat tato měřidla i nadále až do jejich
inovace, ovšem výhradně pro vnitřní potřebu uživatele.

Ing. Josef Žamppch,
ČVGK

Metoda třístupňové kontroly
bezpečnosti práce v resortu ČÚGK

Usnesení předsednictva vlády Č.SSR Č. 98 z roku 1980
a usnesení VI. plenární schůze URO z roku 1979 stano·
vilo jednoznačně potřebu konkrétní kontroly stavu
pracovního prostředí ve vztahu na ochranu a bezpeč.
nost zdraví při práci.
Proto federál,:í ministerstvo práce a sociálních věcí

ve spolnpníci s URO vydalo Č. F 223/29/81-65150 v lednu
198] Zásady llplatiíování metody tř-ístupiíové kontroly
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zásady byly

vydány k za!w;"pečfOníjednotnosti při postupu státních,
hospodářských a odborových orgánů ph zavádění to-
hoto systému podle již získaných sovětských zkušeností.
Zásady byly podrobně projednány na seminí.Í,řiresort-

ních bezpečnostních~ t~)chniků, ;"pracovány do po(lmínek
organLz~cí resorhl CUGK, proje~dnány v kolegiu před-
sedy CUGK a předsednictvem CVOS pracovníkú stát-
ních orgánú, peněžnictví a zahraničního obchodu a roze-
slány jednotlivým organizacím resortu k postupné
realizaci s definitivním termínem zavedení od 1. ledna
1982.
Metoda tí'ístupiíové kontroly stavu bezpečnosti

a ochrany ;"draví při práci zlepšuje celoročně prevenci
pracovních úrazů a nemocí z povolání a je součástí
řídící činnosti vedoucích pracovníků a kontrolní a vý.
chovné činnosti odborových orgánů.
Uskutečřluje se ve spolupráci hospodářských a odbo-

rových orgánů ve výrobních, průmyslových, staveb-
ních, zemědělských, dopravních organizacích i v závo-
dech, provozech a dílnách výrobního charakteru
v ostatních resortech.

Třístupiíová kontrola bezpcčnosti práce zaj išťuje:
- pravidelnou kontrolu pracovišť, prováděnou denně,

týdně a měsíčně na určených stupních řízení přísluš-
nými vedoucími pracovníky Rpolečně s orlborovými
inspektory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
popř. jinými odborovými funkcionáři,

- bezprostřední odstraiíování zjištěných technických
nedostatků vlastními prostřcdky v rámci podniku
a potřebná výchovná a organizační opatření při
porušování bezpečnostních, hygienických a proti-
požárních předpisů jednotlivými pracujícími a při
zanedbávání povinností v této oblasti vcdoucími pra·
covníky.

Uplatiíováním třístupřlové kontroly bezpečnosti práce
vytvářejí hospodářské a odborové orgány podmínky
k rozvíjení iniciativy a zvýšení aktivní účasti pracujících
při odhalování a odstraiíování nedostatkú a ke zvyšo-
vání pracovní a technologieké kázně.
Při kontrole prvního stupně mistr, v8doucí dílny,

oddílu, oddělení nebo vedením pověřený pracovník,
vedoucí pracovní čety apod., odb()rov.ý inspektor bez·
pečnosti a ochrany ;"draví při práci. příp.úsekový dú·
věrní k denně, obvykle před zahájením směny, provedou
prohlídku svěřených pracovišť. K výkonu této funkcc
můžc příslušná komise bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) při ZV ROH pověřit svého člena ve
funkci "Hlídka bezpečnost i práce" (BP). Jmenovaní
a určení pracovníci na prvním stupni kontrolují, jltk
jsou dodržovány pí-edpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na jednotlivých pracovištích.
zejména zjišťují běžné provozní nedostatky, k nimž
došlo v průběhu pí'edešlé směny a závady, které nebyly
odstraněny v daném operativním termínu.

Sledují zejména:
- pořádek a čistotu na pracovištích, příslušn).ch komu-

nikacích a hygienických a sociálních zařízeních,
- stav strojú, nářadí a ostatních zařízení a dopravních

prostředkú z hlediska bczpečnosti práce a funkce
ochranných bezpečnostních, signálních a měř'ících
zařízení,

- vybavení pracovníků předcpsanými osobními ochran-
nými pracovními prostředky, jejich stav, užívání
a hospodaření s nimi,

- vhodnost oblečení a obutí pracovníki'l pro vykonáva-
nou práci,

- další důležité skutečnosti z hlediska be;"pečnostních,
hygienických a protipožárních předpisú pro jednotli-
vá pracoviště.

Závady zjištěné ph denní kontrole zapíší jmenov<'llí
pracovníci do "Deníku třístupúové kontroly", popř.
"Knihy závad", "Knihy BOZ" apod. Zápis musí být
konkrétní a obsahovat: datum kontroly, stručný popis
a místo závady, rozhodnutí o způsobu a termínu jejího
odstranění a podpisy kontrolu provádějících pracovníkú.
Do "Deníkú" se dále zapisují všechny závady a nedo-
statky zjištěné v prúběhu směny. Zápis provádí pH-
slušný pracovník. Zapisují se také všechny závady,
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které způsobily pracovm uraz. S výsledky denní pro-
hlídky pracovišť a s případnými závadami zapsanými
v _"Deníku" seznámí jmenovaní pracovníci na začátku
směny všechny pracovníky příslušného pracoviště.

Jll1enoval1Í pracovníci, provádějící kontrolu prvního
stupně, jsou povinni ohlásit v nejkratším termínu svému
nadřízenému, tj. vedoucímu střediska nebo provozu
a Komise BOZP při ZV ROH, všechny zjištěné závady,
které nehe odstranit vlastními prostředky kontrolova-
ného 'pracoviště.

Kontrolu druhého stupně provádí týdně nadřízený
mistra, vedoucího dílny, oddílu, oddělení apod. společně
s inspektorem bezpečnosti práce ZV ROH. Není-li
funkce inspektora bezpečnosti práce na úseku nstano-
vona, provádí _tuto kontrolu předseda komise BOZP
při ZV ROH. Dčelem druhého stupně kontroly je pravi-
delné ověřování účinnosti kontroly prvního stupně,
pomoc při odstraňování závažnějších nedostatkú a kon-
trola dodržování bezpečnostních, hygienických a proti-
požárních předpisů na všech úsecích. Na druhém stupni
se dále kontroluje plnění úkolů uložených orgány stát-
ního dozoru nad bezpečností práce, veí'ejnými prověr.
kami,. vyššími odborovými a hospodářskými orgány
a plnění úkolů, vyplývajících ze zápisů, provedených
ph předchozí kontrole druhého stupně. Zjištěné ne-
dostatky včetně úkolú nesplněných na úrovni kontroly
prvního stupně se opět zapisují do "Deníku". Příslušní
pracovníci, provádějící zápis, také kontrolují jeho
plnění. V zápisu se uvedou též jména a funkce osob,
odpovídajících za splnění zapsaných úkolů a datum
jejich splnění. Při kontrole druhého stupně si hospodář-
Hký vedoucí podle potí-eby vyžádá účast příslušných
odborníkú - revizních technikú.

Kontrolu třetího stupně provádí měsíčně vedoucí
střediska nebo provozu organizace společně s předsedou
ZV ROH, podle potřeby i s dalšími odborníky. K závaž-
nějším prohlídkám je možno pÍ'Ízvat i bezpečnostního
nebo požárního technika podniku. V této fázi se pro-
věřuje provádění a účinnost kontroly prvního a druhého
Rtupně a provedou prohlídku vybraného provozu z hle-
diska dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, hygienických a požárních
pÍ'í'dpisů, vytváření bezpečného a zdravotně nezávad-
ného pracoviště. Na základě zápisu v "Deníku" zhod-
notí př'íslušný hospodář'ský vedoucí spolu s př'edsedo11
ZV ROH stav péče o ochranu a zlepšování pracovního
prostředí v celé organizaci, zkontroluje plnění úkolů
uložených při předchozí kontrole třetího stupně. Na
závěr hodnocení je vydán příkaz k dalšímu postupu při
odst,raňování zjištěných nedostatků v oblasti bezpeč-
nost.i a ochrany zdraví při práci v organizaci včetně
uplatnění morálních a materiálních stimulů a postihlI.

K hodnocení kontroly třetího stupně jsou podle
potřeby přizváni příslušní vedoucí pracovníci a odboroví
funkcionáři a odpovědní pracovníci podnikového ředi-
telství. ZV ROH projednává výsledky třetího stupně
kontroly a informuje o nich ostatní pracující.

Souhrnné roční hodnocení účinnosti tÍ'Ístupňové
kontroly bezpečnosti práce provádí ředitel organizace se
ZV ROH popř. PV ROH v rámci veřejné prověrky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto hodnocení
bude součástí roční zprávy o stavu a vývoji bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, zasílané na centrální orgán
k dalšímu využití.

Nejen zmíněná usnesení vládJ.: a ÚRO, ale i plán
aktivity ROH od XVI. sjezdu KSC do X. všeodborového
sjezdu ukládá důrazně zavádět a prohlubovat systém
třístupi'lové kontroly bezpečnosti práce s cílem dále
snížit pracovní úrazovost a výskyt nemocí z povolání.

Jako u každé nové věci, i když v tomto případě o žád-
nou novinku nejde, neboť kontrola a zlepšování stavu
pracovišť z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracu-
jících je pro organizace a její vedoucí pracovníky přímo
povinností z § 133 zákoníku práce v souvislosti s § 36
vládního nařízení č. 54/1975 Sb., kterým se zákoník
práce provádí, jakožto i účast odborových orgánů, pro-
vádějících ve smyslu § 136 zákoníku práce společenskou
kontrolu na tomto úseku, tak tedy ipři zavádění metody
třístupňové kontroly bezpečnosti práce vznikají ne-
dostatky a nejasnosti jak mezi funkcionáři a pracující-
mi, tak i V řadách vedoucích pracovníkú. Metoda tří-

stupřlllvé kontroly bezpečnosti práce vlastně specifikuje
a konkretizuje termín pro provádění kontroly, který
je v zákoníku práce uváděn obecným pojmem "pra-
videlně" a dále tuto povinnost jmenovitě zdllrazňuje
příslušným odpovědným pracovníkům.

V této fázi je však třeba si uvědomit, že:
- třístupňová kontrola bezpečnosti práce je úkolem

hospodářských orgánů a příslušných vedoucích pra-
eovníkll za spoluúčasti odborových orgánů,

- její zavedení vyžaduje, aby se odpovědně postupo-
valo již v přípravném období, kdy je třeba řádně
projednat postup nejen ve vedení organizace, ale
také v Z;VROH, v dílenskýeh výborech a na odboro-
vých úsecích,

--- s přípravou je třeba seznámit všechny pracující
a využít jejich poznatky, zkušenosti a připomínky,

- tam, kde brigády socialistické práce pracují podlo
metody sovětského novátora A. D. Rasova "Pracu-
jeme produktivně - bez úrazů a havárií", je třeba
čerpat z jejich zkušeností.

Při zavádění a realizaci metody třístupňové kontroly
bezpečnosti práce je třeba hlavně na samém počátku
nepodceiíovat spolupráci s příslušným odborovým orgá-
nem a důsledně sledovat na prvním stupni:
- zda dochází k provádění denní kontroly na praco-

vištích, zda se do "Deníkú" zapisují všechny zjištěné
nedostatky, zda mistři a vedoucí stanoví taková
opatření k nápravě, která odpovídají charakteru
zjištěných závad,

- zda se zjištěné nedostatky operativně odstraiílljí,
- zda se obdobné nedostatky nevyskytují opakovaně

na stejných místech, u stejných strojů nebo u stej-
ných pracovníkú.

Na druhém stupni potom, zda dochází k projednáv,iní
zjištěných nedostatků, jsou-li náměty na zlepšení kon-
troly prvního stupně, návrhy na zdravotní a úrazovou
prevenci.

Na třetím stupni je třeba sledovat, zda dochází ke
shrnutí zhodnocení výsledkú na obou předchozích stup-
ních, kdo toto vyhodnocení provádí, případné závěry
a opatření.

Hlavní zásadou této metody bylo a jo zavádět ji tam,
kde je zvýšený výskyt pracovních úrazú a nemocí
z povolání anebo na t.akových pracovištích, která svým
charakt.erem signalizují zvýšené nebezpečí vzniku
těchto úrazú a nemocí. Proto resort dúkladně a peč:livě
vážil možnosti uplatnění metody třístupi'lové kontroly
bezpečnosti práce, konkrétně stanovil pro 1. etapu
zavádění pracoviště, na kterých bude zkušebně v roce
1982 metoda realizována. I když resort geodézie a karto-
grafie není typickým pro rizikovost práce ve smyslu
vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 45/l!HHl a tím
i nebezpečí vzniku pracovních úrazů a nemocí z povo-
lání nedosahuje takového stupně, že zavedení třístllp-
ňového systému kontroly bezpečnosti práce je pro něj
nezbytné, vyskytují se i zde jednotlivá pracoviště, kde
tato metoda najde své plné uplatnění. Jsou to např.
pracoviště autoopraven, údržbářských dílen, truhlář·
skýeh a ostatních mechanických dílen, fotogrammetrie,
výpočetní techniky, kotelen apod.

Zavedení této metody automaticky na všech praco-
vištích resortu by však bylo formální a kromě zvýšené
administrativní náročnosti by nebylo žádným přínosem.
A tomu chceme zabránit. Víme, že charakter rwšich
pracovních úrazú je převážně nahodilého rázu a hidná
denní kontrola jej neodstraní. Zásadně však t'lto meto-
du nemůžeme zavrhovat, ale je třeba zamyslet se nad
možnostmi, které jsou zásadami dány, a to k využití
pro uplatnění vlastního systému kontroly bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na našich pracovištích, upra-
veného do specifických podmínek jednotlivých podnikú.
Bude třeba uvažovat o možnostech dvoustllpřlOvého
systému kontroly na dalších pracovištích nebo na
některých pracovištích, kde tř-ístupňová kontrola bez-
pečnosti práce začne nabývat formálního charakteru.
Jde pouze o časový posun z denní na týdenní nebo
měsíční, z týdenní na měsíční nebo čtvrtletní termín
kontroly. I tímto zpúsobem lze postihnout řadu ne-
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dostatků, které by byly odhaleny až vereJnou prověr.
kou bezpečnosti práce nebo při hodnocení plnění úkolů
kolektivní smlouvy.
Zavedením a realizací metody třístupňové kontroly

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci však práce ne-
končí. V nejbližší době bude třeba komplexní kontrolou
zjistit stav nikoliv jen uplatňování systému, ale jeho
výsledky, ekonomický přínos, rozborovat snížení úra-
zovosti na těchto pracovištích a stabilizovat seznam
pracovišť, kde i nadále bude třístupňová metoda uplat-
ňována.
Při provádění, uplatňování a kontrole systému musí

mít jak hospodářské tak odborové orgány na mysli
zásadní věc, a to trvalou péči o nejcennější hodnotu
socialistické společnosti, o zdraví a životy pracujících.

Ing. Kamil Počta,
ČÚGK

Roky ubÍl'~hajú, čas plynie a nemožno ho zastavit. A tak
zisťujeme, že dIla 30. 1. 1982 oslávil v dobrom zdraví
a plný pracovného elánu svoJe šesťdesiate narodeniny
Ing. Albert Kel e m e n, vedúci útvaru organizácie systé-
mového riadenia a vydavaleIskej inovácie Slovenskej
kartografie, n. p., Bratislava (SK].
Narodil sa v Komjaticiach, okres Nové Zámky. Po ma-

turite na reálnom gymnáziu v Nitre roku 1941 absolvoval
zememeračské inžinierstvo na ,Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave (SVŠT] v apríli 1847. V júli 1946
nastupuje do štátnej zememeračskej služby na Katastrál-
ny meračský úrad v Bratislave. V rokoch 1948-1950 pra-
coval na Fotogrametrickom ústave pre Slovensko v Bra-
tIslave. Po zriadení Slovenského zememeračského a kar-
tografického ústavu v Bratislave (SLOVZAKÚ] v roku
1950 bol poverený vedením oddelenia v reprodukčnej
prevádzke, ktmá mala pracovisko v Martine. Po jej pre-
miestnení v roku 1951 do Modry-Harmónie vykonával
funkciu vedúceho kartografického oddelenia, neskol' ve-
dúceho kartograficke.j prevádzky. Po premenovaní SLOV-
ZAKÚ v roku 1954 na Geodetický, topografický a karto-
grafický ústav (GTKÚ] pracoval ako vedúci reprodukcnej
pmvádzky. Po rozčlenení GTKÚ v roku 1957 na Geode-
tický ústav v Bratislave a Kartografický a reprodukčný
ústav (KRÚ] v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Brati-
slave] zastal v službách KRÚ, kde pre.šiel roznymi funk-
ciami, a to: hlavný redaktor, vedúci oddelenia geogra-
fických máp a zodpovedný redaktor.
Obdobie jeho posobnosti v KRÚ sa vyznačovalo práca-

mi na redakčnom stvárnení, kartografickom spracovaní
a vydaní "Malého atlasu sveta", prvého atlasu pre verBj-
nosť v slovenskom vydaní, ktorý vysiel v dvoch vyda-
JJiach (Bratislava 1957 a 1959] a na tvorbe viacerých
atlasových, nástenných, príručných máp a mapových sú-
borov.
1. 1. 1967, keď bolo zriadené Kartografické nakladateI-

stvo (KN] v Prahe, pobočka v Bratislave (od 1. 1. 1968
KN, odštepný závod, Bratislava], bol Ing. K e lem Bn
poverený funkciou vedúceho slovenskej redakcie. V 1'0·
ku 1969 prechádza na novozriadenú Slovenskú správu
geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geo-
dézie a kartografie] - koordinačný odbor, ako ústredný
odborný referent pre kartografiu.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti, vyplývajúcej z funk-

cie odborného referenta, organizoval práce spojené
s tvorbou kartografických terminologických slovníkov, a
to i v rámci medzinárodnom. V rokoch 1969-1977 vy-

konával najskor funkciu odborného redaktora a od roku
J 973 zástupcu vedúceho redaktora Geodetického a karto'
grafického obzoru, pričom sa aktívne zúčastIloval na
skvalitIlovaní štruktúry obsahu tohoto odborného časo-
pisu. Bol tiež dlhoročným členom komisie pre štátne zá-
v.erečné skúšky na odbore geodézia a kartografia SVŠT.
Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako autora viacerých
príspevkov, aktívneho funkcionára ČSVTS, prednášateIa,
prípadne organizátora roznycb konferencií a seminárov.
1. 10. 1973 prechádza A. K e lem e n do SK, kd.9 ako

lila v n Ý l' e d a k t o l' A t I a s u S S R aktívne prispel
k vzniku, stvárneniu a vydaniu tohoto základného vedec-
kého diela. Od 1. 4. 1980 je vo funkcii vedúceho útvaru
organizácie systémového riadenia a vydavatefskej ino-
vácie.
Obetavá a úspešná práca Ing. K e lem e n a bol a oce-

nená niekoIkými vyznameniami. Medzi ne patrí rezortné
vyznamenani.e udelené v roku 1968, "Č e s t n é u z n a-
n i e z a z á s 1 u h Y o l' o Z voj g e o d é z i e a k a l' t o-
g l' a f i e", vyznamenanie SK v roku 1974 "Č e st n é
u z n ani eU za 20-ročnú tvorivú prácu v organizáciách
rezortu geodézie a kartografie, "Č e s t n é u z n a n i e
I I. s tup Il aU Ústredn.ej rady ČSVTS v roku 1976 are-
zortné vyznamenanie v roku 1979 "Z a s I ú ž i I Ý p l' a-
c o v n í k l' e z o rtu".
Pri príležitosti životného jubilea oceIlujeme vyše 30-

-ročnú kartografickú praktickú člnnosť, ktorú Ing. Al-
bert Kelemen vykonal pre úspešný rozvoj kartografi,9 na
Slovensku a do ďalších rokov mu želáme vera zdravia
a spokojnosť v osobnom živote.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)
Výročí 50 let:

29. dubna 1982 -- Ing. Josef Vlk, vedoucí střediska geo-
dézie v Ústí nad Labem. V resortu pracuje od roku 1956,
iunkci vedoucího SG vykonává od roku 1972. Pracuje ve
funkCi aktivisty OV KSČ a od roku 1977 je kandidátem
pléna KV ČSVTS Komitétu řízení. Velmi dobré pracovní
výsledky a veřejná i politická činnost Ing. Vlka byly
oceněny v rámci podniku 1 resortu, v roce 1979 mu byl
udělen čestný odznak "l':eJlepší pracovník resortu
ČÚGK".

3. června 1982 - Ing. lIoliroslav Míkšo1lský, CSc" tech-
nickovýrobní náměstek ředitele Kartografte, n. p., Pra-
ha. V resortu pracuje od roku 1954, nejdříve jako tech-
nický redaktor v bývalém Kartografickém a reprodukč-
ním ústavu v Praze, od roku 1956 do konce roku 1970
na bývalé ÚSGK a od 1. 1. 1!:l71 pracuje ve vedoucích
funkcích v Kartografii, n. p., Praha. Je dlouholetým čle-
nem výboru ZO KSČ, dále vykonává funkci instruktora
OV KSČ a je též členem disciplinární komise OV KSČ.
Aktivně pracuje· ve vyšších orgánech ČSVTS, je členem
ÚV ČSVTS a členem pléna rady ČSVTS. Jeho pracovní
zásluhy a politicko-veřejná činnost byly v roce 1979 oce-
něny udělením čestného odznaku "Nejlepší pracovník re-
sortu ČÚGK';.

Výročí .55 let:

13. apríla 1982 - Ing. Ludvík Pozníček, vedúci útvaru
riadenia a kontroly akosti Geodézie, n. p., Bratislava. Od
februára 1982 prednáša na vysoke j škole v Tunise (re-
publika Tunisko) kartografiu a topografické mapovanie.
Má zásluhy o rozvoJ užitej kartograIie a o vznik repro-
grafie v rezorte· Slovenského úradu geodézie a kartogra-
fie. Záslužná je jeho činnost aj v Odbornej skupine "Kal'-
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tografia" Slovenského ústredného výboru geodeticko-
-kartografickej spoločnosti ČSVTS. Je nositerom medaily
"Za službu vlasti" a "Čestného uznania" Mestskej rady
SVTS.

11. května 1982 - Ing. František Holešovský, profesor
na střední průmyslové škole stavební - odbor geodézie
v Brně, kde působí od roku 1961. Pedagogické práci
pi;edcházela praktická činnost u Průmstavu, byl asisten-
tem na VUT v Brně a pět let působil v ČSAV. VýchoVEl
zeměměřického dorostu se věnuje se zanícením, což
bylo oceněno "Čestným uznáním pro rozvoJ školy".

16. května 1982 - Ing. Mojmír Kouřil, ředitel Geodézie,
n. p., Brno. Od roku 1956 zastává vyšší vedoucí funkce
v resortu ČÚGK. Široká je jeho činnost veřejná i politic-
ká, je aktivistou KV KSČ, členem komise KNV pro ochra-
nu a využití půdního fondu, členem KV ČSVTS a akti-
vistou občanského výboru pro veřejný poi·ádek. Výsled-
ky jeho práce byly oceněny udělením státního vyzname-
nání "Za vynikajicí práci", udělením čestného odznaku
,.Nejlepší pracovník resortu CUGK" a řadou dalších oce-
nění.

15. června 1982 - Ing. Lubomír Sylvestr, vedoucí stře-
diska geodézie v Brně. Ve funkci pracuje od roku 1972,
je aktivistou OV KSČ a agitátorem UO v místě bydliště.

Výročí 60 let:

6. května 1982 - PhDr. Ivo Čáslavka, vedoucí Ústředního
archívu geodéz:,e a kartografie při Geodetickém ústavu,
n. p., Praha. V resortu pracuje od roku 1955, kdy vyko-
nával vedoucí funkce na úseku kartografie. Je dlouho-
letým členem KSČ a stále aktivně pracuje jako lektor
OV KSČ, lektor stranického vzdělávání a vedoucí stra-
nické skupiny. Jeho stranická práce byla oceněna čest-
ným uznáním OV KSČ Praha 7. Aktivně pracuje též v Čs.
geografické společnosti v oboru politického zeměpisu.
16. května 1982 - Ing. Stanislav Holub, CSc., odborný
asistent katedry vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze, vý-
značný pracovník v oboru geodetické astronomie a geo-
fyziky. Po působení u triangulace a v odd. astronomie
a gravimetrie SZKÚ, pracuje od r. 1947 na vysoké škole.
Své zkušenosti uplatnil jak v pedagogické práci, tak i při
budování a vybavení nových objektů Laboratoře astro-
nomie. Od r. 1957 přednáší astronomii a geofyziku pro
dálkové studium, později geofyziku i pro denní studium.
V r. 1960 získává titul kandidáta techn. věd. Jeho publi-
kační činnost je bohatá. Podílí se na řešení státních
úkolů.

Výročí 65 let:

19. června 1982 - Ing. RNOr. František Křivánek, hlavní
měřič, geolog a dlouholetý vedoucí odboru Jihomorav-
ských lignitových dolů, n. p., v Hodoníně (1949-1972).
Před touto dobou byl odborným asistentem na VUT v Brně
u prof. Btihma. Za války byl vězněn v koncentračním tá-
boře Oranienburg (1939-1940), po osvobození v letech
1945-1971 byl poslancem MěstNV v Kyjově, členem rady
a předsedou komise pro výstaVbu. Jeho činnost veřejná
i odborná byla oceněna řadou vyznamenání a čestných
uznání (prezidenta ČSSR, resortu, ÚV NF, ONV aj.). Na
odpočinku žije v Kyjově.

Výročí 70 let:

28. dubna 1982 - Ing. Jaroslav Zoula, dlouholetý vedou-
cí provozu fotogrammetrie GÚ Praha. Narodil se v Ne-
ratovicích v dělnické rodině, vystudoval ČVUT v Praze.
Pu rozmanité službě v resortu, od katastrální měřické
služby až po de!Jmitační práce, přešel do provozu foto-
grammetrie v býv. GTÚ, jehož vedoucím se stal v roce
1965. Byl činný i publikačně a přednesl řadu referátů
na odborných akcích. Bohatá byla i jeho činnost veřej-
ná, byl předsedou komise pro výstavbu MNV a členem
téže komise ONV v Mělníce. Je stálým spolupracovníkem
SG v Mělníce'.

27. května 1982 .- Ing. František Legerský, vedoucí stře-
diska geodézie ve Vsetíně v I. 1948-1975. Byl aktivně
politicky a odborně činný při zakládání JZD v mnoha
obcích okresu Vsetín. Podle jeho návrhů bylo, jako první
v Severcmoravském kraji, vybudováno v nové sdružené
výškové budově vzorové středisko geodézie (SG). Míst-
nosti SG byly účelovi) uspořádání a vybaveny speciálním
nábytkem. Do důchodu odešel v roce 1975, ale dosud bri-
gádnicky pomáhá SG při plnění jeho úkolů.

25. června 1982 -. Ing. Karel tesák, po řadu let vedoucí
ateliéru geodézie při Útvaru hlavního architekta hl. m.
Prahy. V této velmi závažné funkci vždy čestně hájil
postavení geodetů a důležitost jejich práce při rozvoji
hl. m. Prahy. Zasloužil se o sjednocení a vybudování
vhodných mapových podkladů pro projekční práce.

Výročí 75 let:

17. dubna 1982 - Ing. RNDr. Jaroslav Procházka, profe-
sor astronomie na VAAZ v Bmě, dlouholetý vedoucí ka-
tedry matematiky, fyziky a astronomie. Po studiích pů-
sobil na ČVUT v Praze jako asistent prof. Jindřicha Svo-
body, rektora ČVUT, na Vysoké škole speciálních nauk
a v poválečných letech jako docent přednášel na ČVUT
astronomii a geofyziku. Od roku 1949 působil v Brně na
VAAZ. Pedagogické práci věnoval celou svoji praktickou
CI vědeckou činnost, jeho publikační i;irmost je věnována
oboru astronomie.

18. května 1982 - Ing. Ladislav Klika, dlouholetý pra-
covník býv. Ústřední správy geodézie a kartografie
iÚSGKj. Již v počátcích činnQsti na GSGK se zasloužil
o technický rozvoj resortu, pÍlsobil řadu let jako vedou-
cí geodet při mezistátních delimitačních komisích. Své
bohaté zkušenosti a poznatky z oboru geodézie a karto-
[:rafie, ale i z oboru informatiky publikoval v řadě člán-
ku v odborném tisku.

11.' června 1982 - Ing. Dr. Karel Neset, DrSc., profesor
Vysoké školy báňské v Ostravě, dloullOletý vedoucí ka-
tedry důlního měřictví, nositel Řádu práce. Po krátké
době pedagogické činnosti, jako asistent akademika Če-
chury, pracoval v praXi na mnoha dů:,e,žitých a odpo-
vědných funkcích. Získané bohaté poznatky plně uplat-
ňoval po návratu do pedagogické činnosti v roce 1956.
Navazoval na práci svého prvého učitele a vytvářel tra-
dici československé důlněměi'ické praxe. S jeho pedago-
gickou činností byla spojena i rozsáhlá vědecká a pe-
dagogická publikační činnost. Bohatá byla i jeho čin-
nost veře'jná, po zásluze oceněná vysokým vyznamená-
ním.

30. června 1982 - akademik Alois Zátopek, doktor věd,
profesor Karlovy univerzity, laureát státní ceny, nositel
Eulerovy medaile AN SSSR. Významný vědecký pracov-
ník světového formátu v oboru geofyziky. Jako člen če't-
ných mezinárodních vědeckých organizací se zasloužil
o dobré jméno československé geofyziky a "pražské se-
ismické školy" po celém světě. Jako spolupracovník Me-
zinárodní unie geodetické a geofyzikální od raku 1935
měl vždy blízký vztah k problémům geodézie z hlediska
geofyziky a její zájmy vždy podporoval jak v národních,
tak i v mezinárodních jednáních. Jeho publikační čin-
nost zahrnuje vfce než 200 vědeckých prací.

Z ďalších výročí pripomíname:

15, 'dubna 1707 - před 2'75 lety se narodil v Basileji
Leonhard Euler, význačný švýcarský matematik a fyzik,
dlouholetý profesor na petrohradské univerzitě. Své vy-
nikající, velmi rozsáhlé vědecké dílo, publikoval v mno-
ha svazcích. S jeho jmenem se dodnes setkáváme při
řešení nejrůznějších matematických i fyzikálníCh problé-
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mů. Jeho jméno nese též jedna z význačných medailí AN
SSSR, kterou se oceílují významné matematickofyzikální
práce. Zemřel 7. zái'! 1783 v Petr::lhradě-Leningradě.

7. května 1887 - pi;ed 95 lety se v Plzni-Škvrňanech na-
rodil akademik František Čechura, profesor geodézie a
dúlního měřictví na Vysoké skole báiíské v Příbrami a
v o.stravě. Byl zakladatelem české školy důlního měřic-
tvL Zajímal se též o konstrul,ci měřických přístrojů a byl
tvůrcem řady zlepšení geodetických přístrojů používa-
'1ých v dillním měi'ictvL Jeho publikační činnost se tý-
kala nejen měľických, ale i geofyzikálních problémů, byl
autorem několika vysokoškolských ucebnic. Zemi'el 7.
srpna 1974 v Ostravě.

23. května 1897 -- před 85 lety soenarodil v P;zni Ing.
Dr. František Boguszak, vynikající odborník v topogra-
fickém mapovánL Po studiích na ČVUT v Praze nastou-
pil do Vojenského zeměpisného ústavu (VZO), kde od
začátku pracoval v topografivkém oddělení. Po pi'evede-
ní VZO do Zeměměřického úřadu na počátku války pra-
coval ve stejné oblasti, jakož i později v resortu g. a k.
!vlěl pi'iroz,gné pedagogické nadání, které plně uplatnil
na vysoké škole, na středni průmyslové škole zeměmě-
fické v Praze i v řadě kursů. Byl spoluautorem výborné
knihy "TopograLe", společně s Ing. Šlitrem. Zemřel 27.
ledna 1872 v Praze.

8. června 1892 - před 90 lety se narodil v Praze Ing. Dr.
Antonín Štván, profesor praktické geometrie a geodézie
na VUT v Brně v letech 194'7-1960. Zasloužil se o nové
katastrální mapování území Hlučínska. Za okupace a po
osvobození působil v K. m. Ú. a na Zfř. v Bmě, odkud
byl v roce 1947 povolán k pedagogické činnosti. Jeho li-
terární činnost byla velmi bohatá. Napsal řadu vědec-
kých pojednání, několik vysokoškolských skript a řadu
článků, které publikoval zejména v našem časopise, v je-
hož redakční radě byl čienem po dlouhá léta. Zemřel
17. listopadu 1967 v Brně.

14. júna 1822 - pred 160 rokmi sa narodil v Oradei
IHSR) Anton Péch, bansJ,ý in:\inier. Študoval na Banskej
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V rokoch 1847
až 1848 staval úpravárske zariadel1lll v Jáchymove a
Ustrove v Čechách a potom pGsobi! v Kl'1emnici.Neskol'
pracoval v uholných banlach v Čechách, Polsku a Uhor-
sku. Od roku 1873 bol riaditeJ'om erárnych baní, hút, le-
sova majetkov v Han. Štiavnici. Navrhol a zaviedol no-
vú metódu vyhotovovania banských máp. Zomrel 18. 9.
1895 v Ban. Štiavn:ci.

<:5.júna 1937 - pred 45. rokmi 1)::11 vydaný zákon č. 170
2.b., ktolým sa zrladila Vysoká škola technická v Koši-
l:iach ako prvá technická vysoká škola na Slovensku
v období prvej ČSR.

1717 - proed 265. rokmi sa narodil v Trnave astronóll1
E'rantišek Weiss. Fodfa p:ánov Maxirniliána HelIa posta-
vil pri univerzIte v Trnave hvezdáreií a bol jej prvým
rladitelom. Svoje astrcmomické merania uverejiíoval od
roku 1756 v ročenk,e Astronomické observácie lObserva-
t'ones astronomicae]. Roku 1755 bol rektorom trnavskej
univerzity a po jej presťahovaní vybudoval nové observa-
torium v Budím;, l,de prednášal praktickú astronÓmiu.
Jeho zásluhou sa rozvíjala astronóm a na Slo';lensku a
v Budíne už na vedeckej úrovni. ZOl1lrelv roku 1785.

1972 - přoed 10 lety byla SNTL udělena Jednotou čes-
kých matemaťkll a lyziků (JCMF] pamHní medaile, vy-
daná u příležitosti llO. výročí založení JCMF, za zásluhy
o propagaci matematické a fyzikální literatury. Medaile
má na své lícové straně krásné heslo "Matematika a fy-
zika základem rozvoje techniky".

Vermessungstecbnik, č. 8/81

lklerkel, J.: K některým základním požadavkúm na
státní geodetické sítě NDR pro zajištění úkolú mapo-
vání a inženýrské geodézie v období do roku 1990,
s.253-256.

Kautzleben, H.: Úkoly geodézie při geodynamických
výzkumech, s. 256-258.

Reichardt, G.: Intenzifikace zpracování geodetických sítí
pomocí systémú provozních datových bází, s.
259-261,

Steinich, L.: BESYTRIG - systém provozní báze dat
pro automatizaci prací při vyhodnocení polohových
sítí, s. 261-263.

Steinberg, J. - Steinich, Annelies: Zpracování údajů tího·
vého pole pomocí elektronického zpracování dat,
s.263-264.

Zimmermann, B.: K dopracování dokumentace vodních
toků v NDR, s. 265-266.

Weigel, Ingrid: Příspěvek k automatické generalizaci
vodních toků ve všeobecně geografických mapách,
s.267-269.

Bůttner, R.: Test programovatelného minikalkulátoru
PKR Robotron L 1003, s. 269-273.

Pauli, W.: Pohodlná obsluha REC OTY z VEB Car!
Zeiss Jena, s. 274-277.

Kunze, W.: Výzkumy k zlepšení výkonnosti automatic-
kého fotogrammetrického vyhodnocovacího systému
Topomat s elektronickým obrazovým korelátorem,
s. 277-279.

Vermessungstecbnik, č. 9/81
Deumlich, F.: O dúležitosti kvality v geodézii, foto-

grammetrii a kartografii, s. 289-292.
Moritz, H.: Systém odečítání v roce 1980, s. 292-294.
Hemmleb, G.: Referenční systémy pro geodynamiku,

s.295-296.
Reichardt, G.: Použití geodetických sítí jako faktoru

intenzifikace geodetických prací, s. 297-298.
Krohn, H.: Současný rozvoj a další úkoly racionalizace

zpracování státní trigonometrické sítě V. řádu, s.
299-301,

Drefenstedt, H. - J.: Další rozvoj technologické dokumen-
tace pro tvorbu inženýrských geodetických děl, s.
301-304.

Moller, K. - G.: Záruka kvality ve výrobních odvětvích
inženýrské geodézie, s. 304-307.

Krause, 111.: O práci mládežnických brigád v kal'togra-
fii, s. 307-309.

Mobius, CI.: O racionalizaci měření geodetických sítí při
měření deformací pomocí elektronického mMení
vzdáleností, s. 309-311,

Pro příští GaKO připravujeme:

POLÁK, J.: Přibližná metoda astronomického urče-
ní místa a azimutu z měření sklonu terminátoru
a její využití k orientaci na Měsíci

PYŠEK, J.: K obecnému řešení jednoduchých vál-
cových zobrazení

GROPPLER, A.: Zkušenosti s automatizací karto-
grafické výroby s využitím polohově umísťova·
né fotosazby

POSpíŠIL, J. - VITÁSEK, J.: Rozbor Kukkamiikiho
teplohú funkce

ŠV ÁBENSKÝ, O.: Rektifikace osového systému sta-
vebního objektu

ČÁP, V.: K efektivnosti zlepšovatelského hnutí
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ZAKLADY METROLOGIE
UHLOV
Kniha obsahuje základné údaje o meraní uhlov a skúšaní uhlo-
vých meradiel. Opísané sú hlavné druhy uhlových mier a uhlo·

merných prístrojov, aj s ich najdoležitejšími technickými a met·
rologickými charakteristikami. Metodické postupy pre skúšanie

rozmanitých uhlov meradiel sú podané tak, aby boli aplikova-
tel'né v praxi.

Definícia rovinného uhla a prehl'ad jednotiek

Klasifikácia metód merania uhlov

Uhlové meradlá
Uhlové mierky
Optické polygóny
Libely
Autokol imátory
Uhlomerné prevodníky

Meranie uhlov v praxi
Meranie sklonov a horizontovanie
Meranie teodolitom
Meranie kužel'ov

Etalóny rovinného uhla

Skúšanie uhlových mier
Skúšanie uholníkov
Skúšanie deliacich hláv a stolov

Pracovníkom štátnej. rezortnej a podnikovej metrológie, kon·

štruktérom i posluchačom slredných i vysokých škol strojníc·

keho smeru.

Zde odstřihněte' a pošlete na adresu SNTL - Nilkl.adatelství technické Jitemtury, odbytové oddělení,
11302 Praha 1, Spálená 51
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V poslední době se značně zvětšil počet infor-
mací v různých oblastech vědy a techniky. To

vyžaduje hledání nových metod a soustav pro
zpracování informací. Zvlášť aktuální jsou me-

tody a s'ystémy optoelektronického zpracování,

neboť nabízejí nejradikálnější překonání potíží
při zvětšování rychlosti a spolehlivosti těchto
soustav.

OPTOELEKTRON ICKÉ, ,
ZPRACOVANI
INFORMACE

Zachycuje současný stav optoelektronického zpracovanl
informace, ukazuje možnosti dalšího vývoje tohoto oboru
a zabývá se praktickými aplikacemi. Zvláštní pozornost

věnuje holografické technice. Uvádí principy a technické

základy optoelektronických systémů a popisuje optoelek-
tronické systémy pro zpracování informace .

* Principy s'oustav optoelektronického zpraco-
vání informace

* Technické prostředky konstrukce optoelek-
tronických soustav

* Optoelektronické výpočetní soustavy* Optoelektronické sledovací soustavy

* Optoelektronické soustavy pro sledování
obrazů

Inženýrům, technikům a výzkumným pracovníkům v oblas-
ti optoelektronického zpracování informací.

Překlad z ruštiny_ 480 stran, 296 obrázků, 6 tabulek, váz.
60 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete na ad: esu SNTL - Naki,adatelství technické liter:atury, odbytové oddělení,
11302 Praha I, Spálená 51


