Pět let činnosti Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Praze
Pohled na pětiletou činnost Výzkumného ústavu, geodetického, topografického
a kartografického
v Praze
ukazuje, jakých výsledků dosáhl ustav i přes velké obtíže, které bylo nutno v tomto počátečním období
překonávat. Pro čs. geodézii a kartografii
jsou to nesporné úspěchy ve vědě a výzkumu, zvláště ve srovnání s dřívějším vývojem v kapitalistické
republice.
Jasně si uvědomujeme, že těchto úspěchů mohlo být dosaženo až po únorovém vítězství dělnické třídy a
pracujícího lidu Československa, které vytvořilo také předpoklady pro rozvoj čs. geodézie a kartografie
a
pro tvůrčí činnost československých
geodetů a kartografů.
Pět let činnosti výzkumného ústavu dokazuje a další léta ještě názorněji
prokáží, že v socialistickém
společenském· řádu se věda i výzkum v oboru geodézie a kartografie
čestně zhostí všech svých úkolů
při dosažení a. předstižení světové úrovně.

pracován postup převodu našich poloh::>pisnýchi výšPřed pěti léty, dne 1. ledna 1954, zřídila Ústřední
kopisných základů do přijaté mezinárodní soustaspráva geodézie a kartografie Výzkumný ústav geovy. Přitom bylo využito nejnovějších vědeckých vydetický, topografický a kartografický v Praze (dále
možeností z oboru ge:>dézie, zvláště ,sovětských a
jen výzkumný ústav). Tímto organizačním počinem
provedeny i samostatné výzkumné práce. V důsledse dostalo československé geodézii a ~artografii výzkumného pracoviště, jehož potřeba byla již de~ší ku těchto prací byly naše geodetické základy zmodernizovány a kvalitativně natolik zlepšeny, že modobu pociťována. Netušený rozmach socialistické
hou dostatečně uspokojovat všechny dnešní vědecké
výstavby kladl i československé geodetické a kartoi technické potřeby. Ústav se podílel i na jiných pragrafické službě takové úkoly, které nebylo možno
cích, jež komplexně souvisí s výše zmíněným úkouspokojivě splnit bez organizovaného
výzkumu.
Projevila se tak i zde stejná zákonitost jako v jilem. Zejména byly vypracovány tabulky pro výpočných odvětvích našeho národního hospodářství.
ty na Krasovského elipsoidu a v Gaussově příčném
Posláním nově založeného ústavu je řešit předekonformním zobrazení, jak bude .ieště dále referováno. Výsledky všech uvedených našich prací byly
vším ty naléhavé problémy, které bezprostředně
vesměs příznivě posouzeny a byly zavedeny do výsouvisí s potřebami geodetické a kartografické výroby, kde zabezpečily správný přístup k realizaci
roby. Je přirozené, že počátky ústavu byly spojeny
převodních prací a přispěly i k jejich zhospodárs četnými obt(Žemi ať' už kádrové nebo materiální
nění.
povahy. Činnost ústavu se proto rozvíjela postupně
tak, jak přibývalo výzkumných pracovníků a jak se
2. V oblasti topografického
mapování se práce
kvalitativně zlepšovala jejich úroveň. Úzkým profiústavu zaměřovaly hlavně na problémy vyhotovení
lem bylo a zůstává i dosud osobní obsazení pracovtopografické mapy v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 5000.
ních úseků v oboru fotogrammetrie a kartografie.
. Poněvadž příslušné topografické práce byly rozvíjeZde je třeba pracovníky pro výzkum v těchto obony ještě před vzníl<:emústavu, nebylo možné v. této
rech teprve vychovávat.
oblasti dosáhnout potřebného předstihu
výzkumPřes těžké začátky, s nimiž se mladý ústav musel
ných řešení. Proto výzkumné úkoly byly a jsou zde
vypořádat, a často i přes n'epochopení Základního
řešeny souběžně s výrobními pracemi.
významu a poslání ústavu bylo již dosaženo kladPokud jde o použití klasických měřických metod
ných výsledků, jejichž využití pomohlo geodetické
v topografickém
mapování,
uvádíme jako jeden
a kartografické výrobě při plnění důležitých úkolů.
z důležitých našich výsledků sestavení kritérií přesV tomto směru byla také činnost ústavu příznivě
nosti základních topografických měření. Byla vyposouzena např.
Československou akademií věd
pracována metodika výzkumu kritérií, studovány
v souvislosti s provedením prověrky sítě výzkumelementární měřické chyby, vyskytující se při těchných ústavů v roce 1956. Chtěli bychom proto podat
to měřeních, odvozeny analytické výrazy pro jejich
stručný přehled našich významnějších výsledků, dokombinace a na základě empirického materiálu vysažených v uplynulém období pěti let.
počteny příslušné číselné parametry. Pracuje se na
1. Stěžejním a možno říci historickým úkolem,
rozšíření těchto studiI' i pro oblast fotogrammetricpřed který byla postavena československá geodetických měření, což je' \:,šak do značné míry brzděno
ká služba v poslední době, bylo přizpůsobení našich
nedostatkem konkrétního materiálu, ze kterého by
geodetických polohopisných i výškopisných záklabylo možno utvořit dostatečně spolehlivé závěry.
dů mezinárodní soustavě přijaté pro území socialistických států. Na splnění tohoto úkolu se významZ dalších prací menšího rozsahu uvádíme navrženým způsobem podílel vyzkumný ústav. PřínlQ ní vhodných úprav některých základních měřických
v ústavě nebo pod jeho vedením byly k vyrovnání
pomůcek (např. úprava tachymetrické lati k přímé•• astronomicko-geodetické
a nivelační sítě př:ipraveny
mu čtení nadmořských výšek, úprava Arregerova
potřebné měřické ma~riály. Po získání konečných
klínu jako logaritmického
dálkoměru apod.). Byl
výsledků z příslušných vyrovnávacích prací byl vytaké vypracován technologický postup často užíva-
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ného Hansenova protínání a kritéria přesnosti, která
. dovolují účelnou volbu výhodných kombinací.
Progresivní měřickou metodou v topografickém
mapování je letecká fotogrllmmetrie. V tomto oboru
zkoumal náš ústav především možnost užití diferencované metody pro vyhot6vení map v měřítku
1: 10 000 v ČSR. Tato metoda byla důkladně prostudována podle sovětských pramenů a zkušeností,
což mělo velký význam pro její uvedení ve známost
u nás. Bylo také provedeno její srovnání s universální metodou. Posléze byly vyšetřeny možnosti její
aplikace v našich terénních poměrech. Dospělo se
k závěru, že ji nelze všeobecně s výhodou u nás používat se zřením na převážně silně členitý po:ohopis
i reliéf našeho území. Kromě toho máme dobrý park
univerzálních
vyhodnQcovacích strojů., Provedená
studie měla značný význam pro stanovení technolo,gie topografického mapování, neboť kriticky zhodnotila možnosti použití diferencované metody v uvažované pracovní oblasti.
Jinou výzkumnou prací je vyšetření možnosti využití existujících již leteckých snímků z mapování
v' měřítku 1 : 25 000 pro měřítko 1.: 10 000 (1 : 5000).
Mají-li původní letecké snímky přiměřenou jakost,
lze jich skutečně pro dáný účel využít. Tím v těchto případech odpadá pořízení nových snímků pro
měřítko 1: 10000 (není-li zde ovšem velký časový
odstup). Kromě toho se ušetří práce při pořizování
vIícovacích bodů.
Jak znánw, území ČSR je převážně silně členité.
Proto při dosavadních pomůckách nelze plně využít
vyhod leteckých fotoplánů. Přesto byly studovány
možnosti vyhotovení fotoplánů, zvláště pomocí překreslování po vrstvách a na šikmou rovinu. Některých dosažených výsledků bylo již možno použít ve
výrobě. Tento výzkum není ovšem ještě zcela uzavřen. neboť se mezitím objevily dalši nové pomůcky (např. sovětský štěrbinový fototransformátor),
které patrně dovolívyhotovovat spolehlivé fotoplány
i v hornatých ú2;emích.
Důležitým úkolem ústavu bylo zkoumat metody
analytické fotogrammetrie. V tomto směru byla na
podkladě kinematických vztahů rozpracována teorie
analytické aerotriangulace, která umožňuje výhodné
f0togrammetrické zhušťování geodetického podkladu.
Tím lze ušetřit značné náklady na polní měřické
práce zvláště v souvislosti se zaměřován,ím vlícovacích bodů. Byly provedeny výpočetrií zkoušky, které
prokázaly reálnost navrženýdi technologických po-·
stupů a možnost hospodárných výpočtů na výsoce
výkonných novodobých počítacích strojích (děrnoštítkové stroje soustavy Aritma a IBM. reléový počítač SAPO).
3. Rozkvět československého národního hospodářství, spojený zákonitě s výstavbou socialismu v naší
vlasti,· klade na geodetickou službu stále větší a rozmanitěJší požadavky. Jedním z důležitých úkolů je
vyhotovovárií technickohospodářských
map velkého
měřítka. zpravidla 1 : 2000. V tomto směru bylo po
technolof1ické Istránce již dříve mnoho vykonáno a
můžeme mluvit i o určité tradici. Ještě mohutnější
je však socialistická perspektiva tohoto úkolu. Již
v nejbližších letech, se očekává mocný rozvoj s tím
spojených prací. ~dé je třeba zvláště uvážit, jak se
v technickohospodářském
mapování projeví. socialistická 'struktura našeho hospodářství a ceté naší

Geodetický
obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 2

spo:ečnosti. To je nutno mít na zřeteli při zkoumání
příslušných problémů .
Především by:o třeba ..uvážit všechny tyto okolnosti a podat jednak řešení základních otázek technickohospodářského mapování v so:::ialistickém Čes!wslovensku, jednak řešit s předstihem progresivní
technologii. Byl proto nejprve proveden podrobný
rozbor dosavadní situace technickohospodářského
mapování a průzkum názorů u různých institucí. Dále
byla zvážena situace vzniklá tím, že se změnily československé geodetické základy a že byla přijata určitá jednotná mezinárodní soustav~ top::>grafických
map. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi bylo
nutno řešit některé rozpory, které se podařilo odstranit teprve ~ehdy, když jako další podmínky řešení
byla uvážena j hlediska politickohospodářská. Tím se
dospělo k návrhu, který důsledně domýšlí nově přijatý souřadnicový i výškový systém, nově zavedenou
soustavu topografických map a základní požadavky
na náplň technickohospodářské
mapy velkého měřítka. Výs:edků popsaného - výzkumu bude použito
při organizaci technickohospodářského
mapování.
Po ujasnění a vyřešení základních hledisek přikročil ústav k rozpracování techno:ogických otázek. Byly
posouzeny běžné klasické metody, které se pro práce toho druhu plně osvědčily, zvláště polární a ortogonální metoda, a byly podány náměty na některá
zhospodárnění (např. tyčový dálkoměr aj.). Zvláštní pozornost byla věnována mechanizaci výpočetních
a kancelářských prací pomocí děrnoštítkových stro,..
jů. Výsledky tohoto výzkumu přispívají ke zhospodárnění dosud užívaných postupů a lze jiCh užít ve
výrobě.
Tak jako- při topografickém mapování uvažuje se
i při technickohospodářském
mapování užit~ metod
letecké fotogrammetrie. V tomto směru jsme shrnuli
poznatky a zkušenosti dosažené za hranicemi a podrobili je kritickému rozboru se zřením na naše místní podmínky. Zjistili jsme i některé rozpory, takž~
údaje z literárních pramenů je nutno brát s určitými
výhradami. Proto jsme přistoupili k řešení samostathě, opírajíce se též o vlastní poznatky. Vypracovali jsme podrobný projekt výzkumných prací na
užití fotogrammetrie, v němž b:rly uvedeny i zahraniční poznatky. Bylo zvoleno zku$ební po:e v okrese
Telč, kde byla již určitá ob~ast zaměřena klasickými
metodami. Toto území bylo letecky fotografováno
ve třech různých měřítkách. Vyhodnocení snímkli
univerzální metodou právě probíhá. Srovnáním výsledků vyhodnocení s údaji z klasického měření bude
možno učinit závěry o přesnosti použité fotogrammetrické metody; Již předběžně sE' potvrdila nutnost
přísných požadavků na jakost. foto,;jrafických materiálů. Ve výzkumu se pokračuje.
.f. V roce 1956 byl Ústřední správě geodézie a
1«Íttografie uložen vládní úkol provést do konce
ťóku 1958 jednotnou evidenci p'jdy na celém státním
území. K rychlému a hospodárnému provádění kancelářských prací jsme přispěli vypracováním technolo;Jického postupu, kteiý! dovo:oval využívat zařízení strojních početních stanic. Vyšli jsme přitom
z našeho výzkumu prqvedeného v obdobné oblasti
již v roce 1954, tedy v době, kdy ještě nebylo d,ostatečných zpráv ze zahraničí o použití děrno3títkových strojů pro podobné účely. Výsledky našeho
výzkumu byly zavedeny do výroby a plně se osvěd-

1959/22

Geodetický

obzor
Č. 2

sv. 5/47 (1959)

garitmického pravítka pro některé základní geodečily. Při zavádění bylo nutno překonávat často netické výpočty.
příznivé konzervativní
názory, které svědčily o neByly navrženy, vypočteny a knižn~ vydány tabulpochopení pro zavádění progresivní techníky děrnoky odmocnin pro výpočty podle Pythagorovy věty
štítkových strojů.
.
do délky přepony 5000,000, a to bez použití počítaNavrhli jsme také způsob, jak pro založenI evicího stroje, což má své výhody zvláště při polních
dence půdy využít existujících
leteckých snímků
·pracích, zejména pak při výpočtu délek z rovinných
z mapování v měřítku 1 : 25 000, zvětšených do měpravoúhlých souřadnic a při trigonometrickém měřítka 1: 5000, a to zv:á§tě tam, kde pro evidenci
ření výšek.
.
půdy chyběly obvyklé podklady. Praktické zkoušky
V souvislosti se zmíněným již zavedením Krasovprokázaly
výhodnost a hospodárnost
navrženého
ského elipsoidu a Gaussova zobrazení v ČSR bylo
postupu.
nutno sestavit vhodné početní tabulky. Zde jsme
5. Jak známo, je vyhodnocenI měřických prací
využili té okolnosti, že ČSR zaujímá poměrně úzký
vždy doprovázeno ve větší nebo menší míře různými
pruh v rozsahu zeměpisných šířek (asi 4°). Proto
výpočty. Zde je vděčné pole k mechanizaci výpočjsme kladli požadavek na takové zhuštění kroku
tů, a proto také v našem ústavě jsme řešili s tím
arguméntu, který by dovolil jen lineární interpolaci
spojené úkoly. Předeyším šlo o vypracování vhodné
hledaných hodnot. Výsledkem řešení bylo navržení
metodiky pro běžné kalku:ační stroje. Dospělo se
a výpočet soustavy tabulek, které stručně popíšeme.
ke stanovení určitých typických (kanonických) výa) Tabulky základních geodetických veličin pro
početních vzorů. které jsou základem dalších slovýpočty na Krasovského elipsoidu. Obsahují obvykžitějších
útvarů. s nimiž se nejčastěji setkáváme
lé hodnoty B, M, N, R, V, p"/2R2, r a navíc i isov praktické Qeometrii (různá protínání, polygonometrickou šířku q. Veličiny jsou tabelovány pro rozmetrické výpočty. apod.). Pro kanonické vzory byla
pětí zeměpisných šířek od 47030' do 51°30' s krokem
vyšetřena nejvhodněj§í technika příslušných úkonů
argumentu tp po 10".
~
na počítacím stróji. Po osvojení a nacvičenÍ. této
b)Zobrazovací
tabulky pro Gaussovu projekci.
techniky může počtář samostatně a mechanicky řeJsou vypočteny pro rozpětí zeměpisných šířek od
šit i složitější poče~ní útvary. Pro novou metodiku
47030' do 51030' a mají čtyři díly:
byly rovněž navrženy účelné výpočetní formuláře.
Výsledek tohoto výzkumu je příspěvkem ke zhos1. Výpočet rovinných pravoúhlých souřadnic x, y,
podárnění výpočetních prací a byl zveřejněn V kriiž'" meridiánové konvergence r a délkového skreslení m
ním vydání.
ze zeměpisných souřadnic 'P, A. Krok argumentu fP
je po 10".
Poněvadž v současné době nabývají stále většího
2. Výpočet zeměpisných souřadnic 'P, .1., meridiávýznamu výpočty na děrnošpítkových strojích, zabývali jsme se rovněž, jak už jsme zčásti výše naznanové konverQence r a délkového skreslení m přím,o
čili, možnostmi jejich užití v 'geodézii. Přitom jsme
z rovinných pravoúhlých souřadnic
y. Krokargukonkrétně sledovali využití soustavy děrnoštítkových
mentu x je po 100 rlr.
strojů, vyráběných československým podnikem Arit3. Výpočet směrových a délkovýchoprav ze zobrazení.
ma. Ukázalo se, že těchto strojů lze skutečně s velkými výhodami v geodézii využít všude tam,kde
4. Mezipásové transformace
ve všech kombinajde o výpočty hromadného charakteru. Kromě zmících. krok po 1000 m.
něných již možností využití děrnoštítkových výpočc) Tabulky pro řešení obou hlavních geodetických
tů v kancelářských pracích spojených s technickoúloh, upravené pro území ČSR a doplněné pomochospodářským
mapován'ím lze na těchto strojích
nými tabulkami pro řešení velmi dlouhých geodetických křivek.
.
řešiti
různá protínání, výpqčty rozdílů souřadnic
v polygonových pořadech apod. Velmi ,výhodně jsme
Všechny uvedené tabulky byly vypočteny z velké
této moderní, -techniky používali k výpočtu rozsáhčásti na kalkulačním děrovači a jsou sestaveny v rulých a složitých tabulek, kde bylo dosaženo mimokopisech, podle kterých je lze ihned vydat tiskem.
řádných časových i finančních úspor. Celkem lze kon6. Do plánu výzkumných úkolů našeho ústavu
statovat, že se nám podařilo zvládnout novou a pobyly také zařazovány práce souvisící s vypracováměrně obtížnou metodiku, která se podstatně liší
ním návrhů na přístroje pro účinnou mechanizaci
od výpočtů na běžných kalkulačních strojích, a že · geodetických akartoQrafických
prací:
jsme též vypracovali konkrétní technologické poByl například navržen koordinátograf, který autostupy. Zvláště byla prokázána možnost využití kalmaticky vynáší souřadnice zaznamenané na děrných
kulačního děrovače, který dovo:uje prudký vzrůst
štítcích nebo naopak odečítá souřadnice z plál1u a
produktivity výpočetních prací. Využití děrnoštítkoděruje je na štítky. Zavedení přístroje do výroby by
vých strojů v geodetické výrobě je reálné, i když
přineslo podstatné zvýšení produktivity práce. O vysi to vyžádá některých změn v organizaci měřichotovení modelu přístroje byl požádán národní podkých prací, neboť využití zařízení strojní početní
nik Aritma.
stanice vyžaduje nutně určitou centralizaci a zvláštPodle požadavků správy rodných dolů byla navrní úpravu výpočetního materiálu. Zásadních překážena a ve formě prot<;ltypu sestrojena. svislá důlní
žek však není.
lať pro paralaktické měření vzdálenostI. Lať se saV naše~ ústavě byly řešeny i některé vhodné výmočinně po zavěšení ustalu.ie do svislé polohy; vlastpočetní p6můcky. Tak bylo např. navrženo výhodné · ní laťová úsečka je chráněna před vlivem větru a
geodetické logaritmickéipravítko a vyroben jeho proteploty a nepotřebuje zvláštního usměrnění vůči pototyp. Užití pravítka může přinést značné úspory
zorovateli. Podle předběžných zkoušek se dosáhlo
:především při polních měřických pracích. Rovněž
pře3nosti 24 mm/1 km při průměrné délce záměr
byly z:avrženy i jednoduché úpravy obyčejného 1040 m. Nyní probíhají ověřovací měření v dolech.
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K mechanis.aci měřických prací při ortogonální metodě byl navržen a ve formě funkčního modelu sestrojen jednoduchý tyčový dálkoměr, který dovoluje odměřovat délky kolmie S přesností 2 cm na
20 m. Praktické zkoušky ukázaly, že měřéní s uvedeným dálkoměrem je rychlé a hospodárně.
Byl navržen a sestrojen vtiskovací strojek, který
dovoluje rychlé a pohodlné
vtiskování
mapových
značek. Kopie strojku byly již zavedeny v kartografické výrobě.
'
V kartografické polygrafii se začíná užívat fotosázecích strojů různé konstrukce. Vypracovali jsme
návrh na speciální fo to sázecí stroj, určený jen pro
kartografickou
výrobu, a to ve dvou variantách,
z nichž druhá obsahuje elektronickou 'složku. Po-,
koušíme se nyní realizovat funkční model.
Pro' potřeby karto9rafů bylo rovněž navrženo optické zařízení k závěsném!J pantografu. Funkční model
však desud nebyl sestrojen.
Kromě navrhování původních, konstrukcí je povinností ústavu sledovat nové přístr'oje a pomůcky,
vyšetřovat přesnost a vlastnosti přístrojů a pomůcek
zaváděných do výroby a usilovat o jejich standardizaci. V tomto směru bylo v našem ústavě i při
skromném laboratorním
zařízení
vykonáno dosti
práce. Provedli ,isme např. podrobné zkoušky a vyšetřování ,čočkozrddlového
theodolitu Zeiss Theo
010, dálkoměrného
zařízení Lotakeil, nivelačního
přístroje Zeiss Ni 004, samourovnávacího nivelační, ho přístroje Zei/)s-Opton Ni-2, aj. Spolupracovali
jsme s národním podnikem Meopta na zlepšování
geodetických přístrojů československé
konstrukce.
Provedli jsme komparace akalibrace
různých přístrojů, např. Noergaardova gravimetru, velmi přesných libel pasážních přístrojů atd. Přitom jsme získali velmi cenné poznatky a zkušenosti a vypracovali jSme v mnohých případech původní zkušební
postupy, které obohacují metodiku přístrojových
zkoušek.
Vypracovali jsme návrh zkušebny geodetických
přístrojů, který se postupně realizuje. Vš~chny výše
uvedené i jiné podobné úkoly se snažíme řešit důsledně z fyzikálního hlediska.
7. Jednou z novodobých vYmožeností je použití
některých elektronických principů v geodézii, zvláště
pro měření vzdáleností.
Zkoumali jsme podrobně
stav elektronického a zejména elektrooptického měření vzdáleností a možnosti jeho zavedení do geodetické výroby. Po zhodnocení současného stavu v zahraničí a po prostudování těoretických základů jsme
~řist?upiIi k návrhu vlastní konstrukce
elektrooptického dálkoměru o dosahu do 2 -:;) km, majíce
na zřeteli hlavně potřeby topografického mapování.
Podle návrhu se polarizovaný světelný paprsek ,vysokofrekventně moduluje křemenným krystalem. Po
odrazu na konci měřené vzdálenosti se modulovaný
paprsek vrací zpět do přijímacího zařízení vybavené-::
ho synchronisovanýnt
křemenným krystalem, fázovacím zpožďovačem a zařízením k vizuálnímu srovnáNI fázoVého rozdílu. Až dosud byl sestrojen ve
spolupráci s ústavem radiotechniky při ČVUT funkční model vysílací části přístroje, který potvrdil
správnost teoreti<;kých předpokladů a plně se osvědčil. ',f. é. se pracuje na konstrukci přijímací části přístroje;
8. Podle požadavků různých institucí se ústav za-

býval řešením některých problémů z oblasti inženýrské geodézie. Zvláš~ě jsme studovali a prakticky
ověřovali metody ke zjišťování deformací vodních
přehrad. Byla rozpracována metoda měření vodorovných úhlů se zřením na zvláštnosti vyskytující
se při měření na vodních přehradách. Byly zkoušeny
různé druhy záměrných značek a prokázalo, se, že
vhodným cílem jsou miniaturní zářivky. Na Slap;;k,é
přehradě byla provedena řada měření a jejich zpra'"
cování. Obdobně byl zpracován materiál dodaný nám
z Kružberské přehrady. Rozborem provedených měření byly zjištěny různé korelace deformací hráze.
Ukázalo se, že i při velmi přesném měření je nutno
obezřetně interpretovat
dosažené výsledky, aby se
dalo spolehlivě soudit na vlastní ,pohyby vodního
aíla. Pomocí velmi přesné nivelace s,ledujeme také
vertikální pohyby v okolí vodních přehrad, měřického materiálu je však dosud poměrně málo. Zúčastnili jsme se rovněž projektování měření deformací
pro vodní přehradu u Orlíka.
K dalším svým významnějším pracím počítáme
zásadní studii jak vyhotovovat základní plány pnímyslových závodů. Výsledků tohoto výzkumu se již
používá v praxi.
Uvádíme také naši spolupráci při zjišťování zlomových čar v seismické oblasti v okolí Komárna,
kde metodami velmi přesné nivelace byla zatím potvrzena existence takových zlomů a zpřeshěna jejich poloha, určená předběžně geologickým průzkumem. Tyto práce souvisí s výstavbou vodniho díla
na Dunaji.
Rovněž sledujeme vertikální změny zemského povrchu v poddolovaných oblastech ostravsko-karvínské uhelné pánve, což je úkol znaČného praktického
i hospodářského významu.
Mělj jsme příležitost vyzkoušet a zdokonalít přístroj na elektromagnetické
určování podzemních
rozvodů, sestrojený jedním z pracovníků OÚGK
v Hradci Králové. Byly provedeny četné prověřovací
zkoušky a potvrzena výhodnost tohoto přístroje.
9. V souladu s novodobými směry bádání směřujícího k zavedení metod matematické statistiky do
,vyhodnocování měřických materiálů jsme si položili několik konkrétních úkolů, jejichž řešení jasně
prokázalo užitečnost takových aplikací. Dospělí jsme
také k předběžnému názoru, že jedině užití metod
matematické statistiky zabezpečuje noeticky správný přístup ke zpracování geodetických měření.
Z jednotlivých řešených úkolů uvádíme studium,
vyřazování nápadně odlehlých měření z řady e,>pakovaných pozorování. Bylo použito nejvhodnějších
statistických kritérií a problém byl řešen jako druh
testu statistické hypotézy. Na základě teorie byl pak
vypracován vhodný technologický postup.
Studovali jsme testy normality, což 'má zvláštní
význam při zpracování větších souborů přesných
geodetických měření. V souvislosti s tím byla statisticky zkoumána
otázka náhodnosti
uspořádání
měření v delší jejich řadě. '
Jako "hlavní úkol jsme si vytkli užití statistických metod ke kontrole geodetické výroby. Chceme
tím pomoci oddělením technických kontrol a dát jim
k 'disposici vědecky zdůvodněné postupy, jak posuzovat kvalitu provedených měření a výpočtů. Jak
známo, užívalo se dosud buď procentního způsobu
kontroly, nebo stoprocentního opakování prací. Do-
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né kartografie. Provedená práce
její výsledky byly
odborníky příznivě posouzeny.
Zabývali jsme se Úlké studiem Ullmannova postupu rozkladu barevných originálů: O této, technice
bylo v literatuře jen málo zpráv, které kromě toho
obsahovaly i nesprávnosti. Zmíněná technika byla
z teoretického hlediska důkladně' prostudována. Byly dále provedeny zkušební práce, které dovolily metodu zhodnotit a uvážit možnosti její aplikace. Tím
jsme o metodě, která za určitých předpokladů by
byla použitelná v kartografické
polygrafii, nabyli
teprve správné představlf.
Kromě toho jsme použili statistických
metod
k prověření dopustných odchylek v polygonových
V závěru k našim pracím z oboru kartografie je
měřeních' na základě rozsáhlého materiálu shromážnutno znovu zdůraznit, že je třeba pamatovat na výděného při měření hlavního města Prahy. Tím jsme
chovu kádrů, které by byly schopny řešit kartograsi též ověřili, že lze výhodně užít statistických mefické výzkumné problémy a tak pomáhat zvyšovat
tod ke stanovení kritérií přesnosti. Těchto poznatků
úroveň československé kartografie vůbec.
upotřebíme při dalších obdobných úkolech.
11. Ještě zbývá zmínit se o některých úkolech, které nesouvisí často bezprostředně s výrobou, anebo
10. Po soustředění kartografické výroby v rámci
s ní nesouvisí jen zdánlivě. Se zřením na důležité
ÚSGK se vynořila potřeba řešit některé výzkumné
úkoly, uvedené v prvním, odstavci, jsme byli nuceni
úkoly na úseku kartografie. Je třeba konstatovat,
prostudovat důkladně způsoby studia tvaru a rozže v té.tooblasti
nemohl výzkumný ústav okamžitě
měrů Země, rozpracované v SSSR. Seznámili jsme se
vyřešit všechny požadavky kartografické výroby, a
s podstatou promítací metody redukce měřených
to v podstatě z jednoduchého důvodu,' že totiž právě
geodetických prvků na referenční elipsoid. Studovali
na tomto pracovním úseku nám chybějí výzkumnické
jsme účinné sovětl:iké metody vyrovnání rozsáhlých
kádry, schopné řešit nejzávažnější problémy. Zde
geodetických sítí. Osvojili jsme si teorii normálních
je více než j~nde třeba, aby tu byli pracovníci ovlávýšek. Seznámili jsme se prostě se všemi vymožedající důkladně teorii a vybavení i dostatečnými
nostmi sovětské geodézie a přesvědčili jsme se, že
praktickými zkušenostmi." Jen za tohoto předpoklav tomto směru zaujímá první místo na světě. Proto
du bude možno zvýšit kvalitativně úroveň naší kartografie o další stupeň. Při dnešním rozvoji karto- . jsme s důvěrou přejali všechny potřebné poznatky
i zkušenosti a využili jich v naší práci. Za pomoci
grafie již nevystačíme jen s empirickými poznatky
sovětských geodetů jsme provedli velmi obsáhlou
nastřádanými za dlouhá léta praxe.
studii o vhodnosti Krasovského elipsoidu pro území
Výzkumný ústav řešil některé úkoly v mezích
střední a západní Evropy. Zjistili jsme objektivně,
svých možností. Tak např. bylo studováno plastické
že tento elipsoid je pro tyto oblasti skutečně nejvyjádření terénu na mapě a dospělo se k návrhu,
vhodnější.--Přitom byly získány i některé původní
který účelně kombinuje
hypsometrii,
vyjádřenou
poznatky, které obohacují teorii promítaci metody.
určitou stupnicí, se stínováním.
Aby se účelně využilo nashromážděnýc~ geodeV souvislosti s vyhotovením topografických map
tických, astronomických a gra'Vimetrických materiáměřítek 1 : 10 000 a .1.: 5000 jsme pracovali na otázlů ke studiu geoidu na území ČSR, prostudovali jsme
káchgeneralizace
polohopisu a výškopisu v těchto
sovětskou, metodu astronomickogravimetrické
nivemapách se zřením mi zachování jejich vztahu k mapě
lace a aplikovali jsme ji na určité profily. Získaných
1: 25 000. Příslušný výzkum končí v této době a bude
poznatků se použije při projektu plošné astronomictřeba teprve posoudit, jak da~ece jsme zde uspěli.
kogravimetrické nivelace našeho státního území.
, V oblasti vyhodnocovacích metod jsme rozpracovali
Zmínili jsme se v odstavci 6. o našem příspěvku
k mechanizaci kartografických prací. Zbývá' ještě
vhodný aproximační způsob řešení rozsáhlé soustavy normálních rovnic při vyrovnávání plošných grauvést, co jsme vykonali v oblasti kartografické povimetrických síti. V současné době studujeme zákolygrafie. Byl proveden a úspěšně zakončen výzkum
zdokonalení světlotisku. Jak známo, bylo světlotisku
nitosti šíření chyb v gravimetrických sítích. Získané
poznatky mohou mít zn'ačný význam při účelném
užíváno málo proto, že dovoloval jen malý počet otisprojektování gravimetrických síti a jejich hospodár""
- ků z jedné desky" a že byl značně závislý na klimaném vyrovnání.
tických změnách. Řešili jsme úkol nalézt ohebný
V o);JOrutrigonometrických měření byla vypracopodklad míSto skla a zjistit možnost liti stejnoměrvána teorie tzv. fyzikálních vah měřených směrů
ně silných vrstev. Ukázalo se, že nejvhodnějším poda úhlů, která dovoluje při vyhodnocování takových
kladem je hliníková deska. Byla rozpracována techměření UVážit i vlastnosti refrakčního prostředí v zánologie její úpravy pro světlotisk, přičemž byla
vislosti na tvaru terMu.
prověřena i možnost přechodu na ofsetový světloPomocí metod opakovaných velmi přesných nitisk. Tím by bylo zřejmě dosaženo podstatného zvývelací jsme zjišťovali vertikální pohyby zemské kůry
šení produktivity
světlotiskové metody, Zkušební
sekulárního charakteru. Dosažené dílčí výsledky motisky potvrdily, že v reprodukci - polotónů je tato
hou přispět ke zdokonalení technologie velmi přestechnika velmi dokonalá. V tomto směru by její aplikace při repr,odukci stínovaného terénu přispěla ke 'ných nivelací i ke zlepšení poznatků o geotektonickém utváření našeho státního území.
zvýšení jakosti a úrovně map. Kromě toho lze zmíněnétechniky využívat i v jiných odvětvích polygraÚkoly charakterisované v tomto odstavci mají
spíše, povahu základního výzkumu. Zabývali jsme se
fie, takže výsledky výzkumu přesahují rámec samotspěli jsme k názoru, že i v geodetické výrobě je
možno od uvedených hrubých a často i nákladI}ých
způsobU kontroly přejít k užívání tzv. kontrolních
plánů, kde kvalita výroby je, zkoumána jemnými
statistickými metodami. Vypracovali jsme několik
příkladů takových kontrolních p~ánů a prověřili jsme
jejich použitelnost na konkrétních příkladech, např.
na kontrole výpočtů v tachymetrických zápisnících,
na srovnání přesnosti
několika vyhodnocovacích'
způsobů apod. Dosažených výsledků lze v praxi podle naš~ho názoru dobře využít.
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Brož: Pět let činnostiVOGTK
jimi proto, že zpravidla těsně souvisely s některými výrobními problémy.
Je nutno ještě docÍ&t,že na uvedených úkolech, řešených výzkumnou skupinou, se účinně podílela také
technická skupina ústavu, která hlavně se'.-ěnovala
jednak teéhni'ckým pracím, spojeným s řešením výzkumných úkolů, jednal.<výpočetním pracím a zkouškám přístrojů. Obstarávala také konstrukční a me-.
chanické práce. V této skupině byly rovněž vyhoto:,
vovány návrhy na výtvarnou a grafickou úpravu
kartografických
výrobků
vydávaných
Ústřední
správou.
Důležitou složkou ústavu je i studijní
skupina,
která se skládá z oddělení literární dokumentace á
i oddělení mapové dokumentace. K náplni oddělení
literární dokumentace patří činnost knihovny, dále
bibliografická dokumentace a překládání z cizích jazyků. Během uplynulých pěti let byla knihovna podstatně očištěna od publikací, které byly pro ni zbytečnou přítěží. Bylo zavedeno pravidelné vydávání
literární hlídky, která informuje zájem~e o novinkách knihovny. Dá~e uveřejňujeme jako přílohu k čaSopis}l Geodetický a kartografický
obzor přehled
nejdůležitější
nové literatury z oboru geodézie a
kartografie.
Oddělení mapové dokumentace, které tvořilo před
vznikem ústavu tzv. archiv pozemkového katastru,
uschovává a archivnicky zpracovává důležité mapové
a listinné fondy. Po začlenění do našeho ústavu byla
práce tohoto oddělení organizována podle nDvých
archivních směrnic. Také bylo započato s vydáváním mapové hlídky v GaKO.
S odstupem pěti let lze konstatovat zcela objektivně kvalitativnlrůst
ústavu. Ze s~romných počátků, kdy se začínalo asi se třemi výzkumníky, se roz'vinul výzkumný ústav jako útvar, který má za sebou
[lol';itivní práci, vykonanou za poměrně nepříznivých
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podmínek. Výsledky našeho výzkumu jsou oponentsky posuzovány. O své práci pojednávají výzkumníci
na pravidelných seminářích za účasti
význačných
externích odborníků. Ústav má vě\leckou radu, která účinně pomáhá zajišťovat náležitou úroveň práce
ústavu. Ústav má i' dlouhodobý perspektivní plán,
který činí naši práci cílevědomou. Osvojili jsme si
přiměřenou pracovní metodiku, která se stále zdokonaluje. Vedení ústavu pečuje soustavně o zvyšování politické a odborné úrovně všech svých spolupracovníků. Styk ústavu s jinými institucemi ,nejrůznějšího druhu se stále prohlubuje. Hledají se nové a účinné formy spojení ústavu s geodetickou a
kartografickou výrobou. Zde je ..třeba vykonat ještě
hodně propagační apřesvědčovací
práce o nutnosti
a užitečnosti organizovaného výzkumu a o výhodnosti urychleného zavádění výsledků výzkumu (10
praxe. Určitá výhoda tkví v tom, že výzkumný ús~av
stojí v jedné řadě s ostatními výrobními ústavy, řízenými Ústřední správou geodézie a kartografie; a
že tedy není od výroby odtržen. Ústřední správa
organizuje v současné době ve výrobních ústav:ech
provozní výzkum, o který se bude náš ústav do značné míry opírat. Pracovníci .ústavu vyvinují pozoruhodné úsilí a nedávají se odradit četnými potížemi, s nimiž ;se na své cestě. setkávají. Jsme všichni
pevně přesvědčen}, že je naší povinností co nejlépe
plnit všechny (koly, které nám ukládá výstavba socialismu v naší vlasti. Vážíme si toho, že jsme zatím jediný ústav toho druhu v ČSR a považujeme jej
za velikou vymoženost čs. geodézie a karto]rafie.
Takový je ve zkratce profil našeho ústavu za
uplynulých pět let, takový je i náš vztah k němu a
k celé naší společr.osti. Chceme co nejvíce přispět
k posi:ení společenského významu geodézie a karto-.
grafie v našem· státě. Tím také nepochybně přispějeme k posílení hospodářské výstavby naší vlasti.

, Mapová ·tvorba
"Kartografického a reprodukčního

Praze

,

Zřízení ústavu. Sjednocení čs. kartografie. Základní fá ze procesu výroby. Kartografická
informační
služba.
Stav organizace prací. Hodnocení vykonané práce. Tvorba map pro hospodářskou
výstavbu. Tvorba map
a atlasů pro školy a pro veřejnost. Předpoklady pro dosažení dalších úspěchů.

Usnesení XI. sjezdu Komunistické strany ČeskoV roce 1954 při zřízení Ústřední správy geodézie
slovénska vytyčilo hlavní úkoly a základní politickoa kartografie s podřízenými celostátními a oblastníhospodářské směrnice s cílem dovršení socialistické
mi ústavy podle vládního nařízení č. 1/1954. Sb. byl
výstavby v Československu.
t§ž vytvořen pro práce kartografické a reprodukční
Na dosažení tohoto cíle budou se podílet též pras celostátní působností Kartografický a reprodukční
covrríci . Kartografickéhp
a reprodukčního
ústavu
ústav v Praze.
(KRÚ) v Prazé svou usilovnou prací na tvorbě a vyNa úseku kartografie se ihned nepodařilo dosáhdávání map všeho druhu, zejména mapami pro hosnout vyhovujícího soustředění, kter2ho bylo dosažepodářskou výstavbu, mapami pro školy a pro veřejno na úseku geod§zie, a proto zůstala ještě kartonost.
grafická tvorba pro školy a pro veřejnost rozdělena
Úkoly vytyčené v perspektivním planu českoslomezi tři resort::,. a sice Ústřední správu geodézie a
venské geodézie a kartografie, vypracovaném Ústředkartografie, ministerstvo školství a ministerstvo kulhí správou geodézie a kartografie (ÚSKG) ve shodě
tury.
s usnesením sjezdu, jsou velké. Nebude proto škoKartog~afická tvorba v ústavě byla dosud zamědit ohlédnout se nakrátko zpět a zhodnotit si činřena přev;'ižně na tvorbu map pro hospodářské účenost KRÚ za posledních pět let tak, aby vše dobré,
ly a jer. menší část objemu praCí byla věnována
čeho bylo dosažeT\o, bylo dále rozvíjelo, a .vše ne- \ tvorbě l:art0grafických děl pro veřejnost, ježto vyvhodné, neprospěšné a škodlivé odstraněno, aby vyhotovování kartografických děl pro potřebu véřejtyčené úkoly byly splněny.
nos ti obstarávalo ještě vydavatelství Orbis; vyhoto-
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vování kartografických děl pro potřebu škol obstamáp a atlasů a rozšířil tvorbu kartografických děl
rávalo Státní pedagogické nakladatelství, při čemž
pro veřejnost, což se také projevilo tím, že již v roce
většinu svých map však dávalo tisknout v KRÚ.
1956 zvýšil se podíl objemu těchto prací téměř na
. Uvedené složky obstarávaly kartografickou tvor29 %, zatím co v roce 1955 obnášel jen 17 % z celbu z velké části externími pracovníky, protože nekového objemu prací, v roce 1957 byl dále zvýšen na
měly pro tvoření a vydávání map dostatek vlastních
39 % a v roce 1958 na 43 % z celkového objemu
prací.
kvalifikovaných vědeckotechnických pracovníků, a
jejich činnost se omezovala převážně na práce technické redakce, tisk map a administrativně hospodářSQučasný stav organizace prací
ské práce nakladatelské.
Tento stav měl za následek další nedostatky, kteKomplexnost kartografické výroby v ústavě sporé se projevovaly ve ztíženém a nedokonalém plánočívá v tom, jak již v úvodu bylo stručně naznačeno,
vání kartografické tvorby a vydávání dobrých map
že proces výroby kartografického díla je od samého
jak pro školy, tak i pro veřejnost. V té době se vyzačátku až do konce prováděn v ústavě.
skytovaly i nedostatky v zásobování škol atlasy a
Proces výroby kartografického díla možno rozdělit na několik základních fází, na nichž se podílejí
školními ,mapami a' v zásobování veřejnosti map~mi
jednotlivé výrobní provozy i ostatní složky ústavu.
pro osvětu a turistiku.
K tomu, aby bylo možno učinit si představu o rozProto v roce 1955 Ústřední správa geodézie a karsáhlosti a rozmanitosti tvorby a vydávání map, uvátografie vytyčila cíle a úkoly československé kartodím strUčně základní fáze procesu výroby:
grafie pro potřeby státu; na tomto podkladě a po
1. Prejekční
příprava. Na podkladě zásadních
dohodě s ostatními resorty došlo pak k soustředění
směrnic dodaných Ústřední správou geodézie a kari na úseku kartografie. Kartografická tvorba byla
tografie a podle pokynů hlavního redaktora ústavu
převedena ze Státního pedagogického nakladatelství
vypracuje se úvodní a technický projekt (u atlasů
a z vydavatelství Orbis do působnosti Ústřední spránebo u souborů map) nebo jen technický projekt
vy geodézie a kartografiea její valná část byla včle(pro jednotlivé mapy), případně pouze technologický
něna do Kartografického a reprodukčního ústavu
v Pra.ze.
'.
postup (u opakovaných vydání map) nebo pouze časový plán prací (u některých map pro hospodářskou
Třebaže v roce 1955 ještě převážná část celkovévýstavbu).
ho objemu prací (asi 82 %) byla věnována kartogra2. 1,'vorba sestavitelský~h originálů. Na podkladě
fické tvorbě map pro hospodářskou výstavbu, jsou
technického projektu, v němž jsou popsány obsajiž konány přípravy pro to, aby se rozvinula i tvorba
hové prvky mapy, způsoby jejich generalizace a
map pro školy a pro veřejnost.
,
.
. Na základě zkušeností, získaných přímo v Sovět .• stanoveno ;využití určených základních a pomocných
materiálů, se podle vzorové ukázky mapy tvoří sefském svazu a promítnutých do našich poměrů, byl
stavitelský originál mapy.
v roce 1956 přebudován Kartografický a reprodukč3. Vyhotovení vydavatelských originálů. Na modní ústav v Praze na komplexní kartografický ústav.
rokopiích ze schválených sestavitelských originálů
Ústavu bylo uloženo provádět všechny práce spozhotoví se, podle technologie a seznamu smluvených
jené s úplným procesem tvorby a vydávání kartoznaček obsažených v technickém projektu, pravigrafických děl všeho druhu, tedy vykonávat veškeré
delně dva nebo někdy více vydavatelských originálů
práce od vypracování projektu kartografického díla
(originál' polohopisu, názvosloví a doplňkového obpřes práce redakční, sestavitelské, kresličskÉ! a resahu). Pro litografické zpracování vyhotoví se předprodukční, polygrafické zpracování a tisk map až 'po
lohy pro rozklad barev a retuš.
konečnou úpravu kartografického díla a jeho pře4. Reprodukce a vyhotovení zkušebního nátisku.
dání veřejnosti.
Z vydavatelských originálů vyhotoví se potřebný poReorganizace ústavu se týkala převážně složky
čet negativů, provede se retuš, litografické zprac.okartografické, ježto polygrafická složka ústavu byla
'vání, vyhotoví se tiskové desky pro nátisk a z nich
již organizačně dobře zformována a k dalšímu zleppotřebný počet zkušebních nátisků.
šení její práce bylo třeba jen vytvořit technickou
5. Tisk map. Podle předpisu oprav na zkušebním
redakci na novém základě, provozní laboratoř a třínátisku provedou se předepsané opravy na negatidírnu výtisků.
vech (astralonech) a tím se odstraní chyby a. nedoVůdčí myšlenkou při reorganizaci kartografické
statky. Vyhotoví .se strojové tiskové desky pro jedsložky ústavu ,bylo vybudování kartografie školních
notlivé barvy, provede se příprava papíru a tisk
map a atlasů od základu, odstranění mezer a nedomapy. Vytištěné mapy se podle vzorových tisků rozstatků v kartografických dílech pro veřejnost, ktetřídí.
ré zůstaly po dřívějšl roztříštěnosti tvorby, jakož
6. Knihařská úprava a expedice. Roztříděné tisky
i vybudování kartografické informační služby, která
map se knfhařsky zpracují podle povahy díla buď
by svou systematickou prací přispěla v úsilí za zvýšení jakosti kartografických děl.
vazbou, skládáním nebo podlepením. Provede se balení aexpedice hotových výrobků odběratelům.
Kartografická složka ústavu byla rozdělena podle
Za správné provádění všech prací, které jsou přetechnólogie kartografické tvorby na dva samostatné
provozy; jednomu z nich bylo uloženo vykonávatprádepsány nebo určeny jednotlivými projektovými dokumenty nebo jinými směrnicemi a předpisy, odpoce spojené s redakcí a sestavováním kartografických
. vídají vedle výkonných pracovníků, provádějících
děl, druhému provozu pak vymezena činnost v krespříslušné pracovní operace, a korektorů nebo revilení a modelování map.
zorů, provádějících kontrolu jakosti prací, ještě veProvedenou reorganizací ústavu byly. dány základy
doucí čet, oddílU li provozů, jakožto vedoucí prac9Vk tomu, aby ústav vybudoval kartografii školních
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níci řídící výrobu a odpovídající za ni na svém pranázvů podle pravidel českého pravopisu, Seznam
. nejvyšších a nejnižších bodů v jednotlivých krajích
covním úseku.
ČSR. Kromě těchto vyjmenovaných seznamů jsoU
Kromě těchto pracovníků, odpovídajících v souhrnu za prováděné práce, jsou ještě dva pracovníci,
připraveny ještě k vydání: ~eznam užívaných čes. kteří odpovídají za tvorbu a vydání příslušn3ho karkých a úředních názvů zemí a států světa, feznam
měst světa nad 100..000 obyvatel podle jednotlivých
tografického díla, a to odpovědný redaktor a technický redaktor. Na dobré práci obou těchto pracovní-'
kontinentů.
ků je z valné části závislá též jakost nově tvořenéKartografická informační' služba pr.acuje soustavho díla.
ně na kartotke zeměpisných názvů, kterou doplňuOdpovědný redaktor díla je zkušený pracovník reje a prověřuje podle materiálů Názvoslovná komise
:lakčně sestavitelského provozu, který nese osobní
ÚSGK, jež byla nově přebudována a která se svými
odpovědnost, zejména za zpracování óbsahu díla, za
pěti odbornými komisemi snad bude mít více enerjeho politickou a odbornou úroveň, grafickou úfragie než komise předchozí a podaří se jí dOkončit vyvu, jakož i za hospodárnost a dodržování zásad techdání pomístního názvOsloví' ČSR a ustálit a sjednotit
nologie v procesu tvorby a vydávání díla. Vzhledem
geografické názvosloví na kartografických dílech.
ke zvláštnosti redakční práce v oboru kartografie
Práci kartografické informační služby bude třeba
přísluší odpovědnému redaktoru kromě vlastní tvůrnapříště věnovat zvýšenou péči a neukládat jí úkoly,
čí práce i odborné vedení' spolupracovníků', podílekteré by ji odváděly od její vlastní činnosti, neboť
jících se prací na jemu svěřeném díle; vykonává
na její dobr§ práci závisí t§ž zleršení práce v ostattedy i činnost kontrolní, při níž prověřuje Výsledky
ních fázích výroby, zvláště pak V projekční přípravě,
tvůrčí práce své i svých spolupracovníků.
tvorbě sestavitelských
a vyhotovování vydavatelTechnický redaktor je zkušený pracovhík technicských originálů.
ké redakce, který nese osobní odpovědnost zejména
SoUčasný stav projektové přípravy je takový, že
za dosažení dobré. úrovně kartog;'afického díla ve
do konce listopadu minulého roku byly vypracovány
zpracování polygrafickém, tiskovsm a knihařském. a
projektov§ dokumenty. a technologicko-kalkulační
odpovídá obdobně jako bdpovědný redaktor těž za
listy pro kartografi9ká díla, kte:á byla zařaz~na do
hospodárnost aza
dodržování zásad technologie
celostátního titulov§ho edičního plánu (CTEP) na rok
v procesu výroby.
1959, což bylo umožněno také tím, že Ústřední správa geodézie a kartografie dodala včas zásadní směrVšem pracovníkům v kartografii je Úplně samozřejm3, že základním předpokladem pro tvorbu a "nice Oměř pro všechny tituly CTEP 1959. Kromě
toho byly nebo jsou vypracovávány projektové dovydávání dobrých kartografických děl je dobrá makumenty pro některá díla, pro něž KRO. obdržel zápová dokumentace, knihovna a archív, v nichž jsou
sadní směrnice a kte:á budou zařazena do CTEP
shromážděny a zhodnoceny nejnovější spolehlivé
1960.
kartografické pramenné materiály. Z těchto důvodů
Třebaže se projektová příprava v posledním roce
byla v rámci provozu redakčně sestavitelského zřípodstatně zlepšila proti letům předcházejícím, ne. ze.1a kartografická informační služba s úkolem shromůžeme být jeŠtě spokojeni, ježto jsme dosud nemažďovat, studovat a hódnotit pramenné kartogradosáhli takový potřebný předstih, abychom práce
fické materiály, výsledky' studia a hodnocení pak
sestavitelské zahajova'i až po schválení potřebných
zpracovávat do kartoték, seznamů a map, které by
projektů ane dříve. Projektová příprava se urychlí,
zajišťovaly jednotnost zpracovávaných děl. Dalším
jestliže bude u některých menších kartografických
jejím úkolem je vydávat "Zprávy kartografické inděl upuštěnÓ od vypracování úvodních projektů.
formaČní služby", věnované nově získaným statis~icZvláště pak u kartografických děl, pro která jsou
kým údajům a oznámením, rozborům a vysvětlovádosti pJdrobné zásadní směrnice, bude vypraconím sporných otázek a pomůckám usnadňujícím práci
ván pouze technIcký projekt. Při technických proredaktorů a sestavitelů.
jektech, včas vypracovaných, bude moŽ.1ov časov§m
Získávání a shromažďování cizích kartografických
plánu správně sklo ubít jednotlivé pracovní' operace
děl je dosud nedostatečné, i když se již podstatně
.'zlepšilo získávání kartografických materiálů ze Svas kapacitou jednotlivých provozů, případně oddílů,
zu sovětských socialistických
republik a. lidově
odstranit nežádoucí nerovnoměrné. zatížení oddílů
v některých měsící~h a zajistit klidri.ějŠí plácí v daldemokratických států. 'Hodnocení získaných cizích
kartografických
materiálů se provádí 'zatím jen
ších fázích procesu výroby.
v omezené míře, je-li zvláště vyžadov4no; rovněž tak
Ve vypracovaných projektových dokumentech není
hodnocení kartografických děl vlastní produkce se
věnována někdy potřebná pozornost určení zá:<lauprovádí dosud v neuspokojivém rozsahu.
níhJ a pbmocného kartografického materiálu, te:1to
Všechny své úkolý kartografická informační služmateriál není důkladně zhodnocen, ježto kartograba ještě neplní, ať již z důvodů nedostatečného
fická informační služba neprovedla včas zhodnocení
kádrového vybavení nebo proto, že některých jejich
mater·álů a odpovědný redaktor rovněž ne. Redaktor se pak-spokojí pouze s výčtem materiálů, kterých
pracovníků bylo využito k plnění výrobních úkolů,
má být při tvorbě sestavitelského originálu použito,
ale přece jen přispíVá k zlepšení práce v provozu.
a spoléhá se na to; že důkladné zhodnocení provede
Ve svých "Zprávách'" vydala již kartografická informační služba různé pomůcky rta pomoc v práci
až při zpracování sestavite!ského originálu.
redaktorům
a sestavitelům:
~eznam význačných
Někteří odpovědní redaktoři nevěnují dostatečnou
atlasů zahraniční výroby, Seznam názvů a výšek nejp2či vzorové ukázce mapy. Pokládají to za formál-,
význačnějŠích hor v rozsahu školního atlasu, feznam
nost .a nevidí v ukázce mapy vlasbě uskutečnění
názvů a výšek nejvýznačnějších
vrcholů v ČSR. v mal?m rozsahu všech pokynů, které jsou napsány
v; technickém projektu.
.
Seznam užívaných a vžitých českých zerllěpisných
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Úplnost a promyš!enost všech pokynů technického
projektu projeví se při tvorbě sestavitelského originálu. Bilo-li v projektu vše zváže:lO, správně stanoven obsah mapy a způsob genEralizace, určen, zákl~dní a pomocný kartografický materiál a stanoven
správný technologický postup, je vyhotovení sestavitelského originálu klidnou tvůrčí technickou prací;
jhlak se stává namáhavou p:ací, zvláště pak jestliže
vzniklo zdržení při montážních, konstrukčních nebo
mez:reprodukčních pracích a termín dokončení sestavitelského originálu nutí ke spěchu.
Není-li věnová:'la dostate::ná péče obsahové náplni
mapy, ba ani revizím, zůstanou na. sestavitelském
originále chyby, které se odstraňují na vydavatelském origin~le nebo dokonce až na zkušebnímnátis-

ku.

•

Z důvodů zrychlení sestav;telských prací a jejich
včasného' dokončení v termínu a z důvodů usnadnění práce při vyhotovení vydavatelského originálu
přistupuje se někdy k vyhotovení pouze sestavitelského o jginálu polohopisu a konceptu názvosloví; to
zdánlivě usnadňuje práci sestavltelů, protože lze
snáze umístit
jednotlivé
názvy na modrokopli
:zoriginá~u polohopisu než na sestavitelském originále, zaplněném ostatními obsahovými prvky mapy.
To svádí ke zbytečlJému přeplnění mapy množstvím
názvů a mnohdy nevhodnémU jejich umístění, což ruší
ostatní prvky mapy. Takto vzniklé nedostatky se pak
projeví až na zkušebním nátisku, kde se předepisují
k opravě a jsou příčinou pracných a nákla:lných
oprav na negativech. Právě tak nežádoucí je, aby na
vyhotovení jednoho sestavitelského originálu se podílelo několik pracovníků tím, že jeden vypracuje
konstrukční základ, druhý situaci a třetí názvosloví.,
Tato dělba·, práce v~de pracovníky ke spoléhání'
se jednoho na druhého, snižuje jejich odpovědnost
2.a dílo jako celek a celá tíha odpovědnosti leží pak
jen na.odpovědném redaktoru.
Dobře vypracovaný se stavitelský originál, který
byl posouzen lektory, zkontrolován
odpově'dným
redaktorem a na němž se nevyskytují žádné nejasnosti, je nejvhodnějším podkladem pro vyhotoven(
vydavatelských originálů. Vydavatelské originály se
vyhotovují podle technologických postupů a podle
klíče smluvených značek, které jsou stanoveny
v technickém projektu díla. Některé kre3ličské prá:e
'při vyhotovování vydavatelských originálů byly zmechanizoványpoužíváním
přístrojků pro vtiskování
smluvených značek. Rovněž zlepšením práce je, že
některé plošné značky na vydavatelských originálech
topografických map se nevykreslují, nýbrž podle předem připravených matric se vstřikují. Ke zvýšení
jakosti a zrychlení práce na vydavatelských originálech jistě přispěje zavedení rytí map.
Vyhotovování v.ydavatelských oriQinálů nesmí být
_ pokládáno za jednoduchý kopírovací proces, za pouh§ obtahování čar na modrokopiích. Vyhotovení vydavatelských originálů je tvořivou teChnickou prací,
při níž zá~eží na .zdatnosti kartografického kresliče,
aby při grafické přesnosti kresby neporuš:l vzájemné spojení všech prvků mapové náplně. Zvláště při
vyhotovování vydavatelských originálů názvosloví je
nutné postupovat s rozmyslem a jednotlivé názvy
vylepovat tak, aby jimi nebyly zakryty ostatní prvky
mapy.
Názvy jsou. umisťovány zpravidla ve shodě se se-

stavitelským .oriQinálem a záleží velmi na zk4šenosti
a odpovědnosti pracovníka. aby posoUdil rozdíl velikosti i délky názvu v.ytištěného na nálepce proti
velikosti názvu napsaného na sestavitelském originále a vhodným posunutím nebo málo odchylným
umístěníln názvu zlepšil vzhled map~.
V.ydavatelské oriQinály jsou podrobeny po dokonř.ení srovnávací revizi se sestavitelským originálem
nebo konceptem a korektor je povinen všechny rozpory mezi sestavitelským originálem a vydavatelský,..
mi originály probrat s odpovědným redaktorem díla,
aby mohly· pýt odstraněny ještě na' vydavatelském
origináIe. Úzká spolupráce s odpovědným redaktorem všech pracovníků zúčastněných na díle, zvláště
pak těch. kteří provádějí revize, přispěje vždy ke
zdárnému ukončení díla.
V da:ší fázi výroby se vydavatelské originály zpracují v reprodukci a litografii, kde vysoce kvalifikovaní pracovníci zaručují dobré polygrafické zpracování kartografického díla. V reprodukci bylo rozšířeno a zdokonaleno strojní a technické vybavení,
byly zdokonaleny některé technologické postupy,
byla rozš'řena technika vkopírování rastrů při litografii a rozšířeno používání astralonů.Dosud
však
nebyla zavedena mechanická kontrola prací retušérů a litografů způsobem červeného tisku, a proto se
stává, že do zkušebních nátisků, proniknou někdy
chyby a nedostatky z prací retuš§rů a litografů,
zvláště je-li opomenuto provedenísarnokontroly
vykonan§ práce.
Nátisk mapy je předposledním stadiem uskutečnění Vešker2ho vědeckotechnického a tvůrčího snažení všech pracovníků, podílejících se na zpracování
kartoQrafického díla. Jestliže byl dobře vypracován
technický projekt, sestavitelský i vydavatelský oriQinál a všechny ostatní práce polygrafické byly vykonány dobře a zodpovědně, vyskytnou se na nátisku jen nečetné drobnější nedostatky spíše technického než Qhsahového rázu.
Odpovědní redaktoři věnují zvýšenou pozornost
kontrole zkušebního nátisku. neboť zde mají poslední možnost zlepšit obsah i vzhled mapy podle svých
představ. ktel'ébyly zpracovány v technickém projektu, v barevné ukázce mapy a v jednotlivých oriQL1álech mapy.
Po provedení všech oprav, předepsaných na nátiscích, vyhotoví se strojové tiskové desky a přikročí
se k tisku mapy. Tisk mapy je vyvrcholením a ukončením všech vědeckotechnických prací věnovaných
kartografickému dílu; jeho zdárné a úspěšné pro .•
vedení zajišťují osádky moderních ofsetových strojů, zvláště pak jejich stroj mistři , kteří jsou kvalifikovanými odborníky. K jakostnímu provedení tisku
map je pctřeba t§Ž vhodného a dobře připraveného
papíru. Papír však v poslední době nemá všechny
pqtřebné vlastnosti a přes všechnu péči, která je
jeho přípravě věnována, dochází pak k nežádoucím
zdržením nebo k překračování normativu množství
papíru povoleného na pokaz. Park ofsetových strojů
domácí i zahraniční výroby se rozšířil a modernizo-,
val, snížením poruchovosti strojů a dobrou o:ganizací práce v ofsetové strojovně se podstatně zvýšila
výkonnost, což je vidět názorně z počtu otÁček strojů, který v roce 1954 činil asi 14 mili6nů otáček, ale
v roce 1957 již přes 31 miliónů otáček.
Poslední fáze výroby - knihařské práce - jsou
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která významnější kartografická
dqa, která" byla
v ústavě pro nedostatek místa prováděny jen v malé
míře; většina těchto prací je zadávám~ externím záv ústavě zpracována a vytištěna.
vodům. Zajištění této spolupráce působí mnohdy neZ oboru map pro 'hospodářskou výstavbu je nutno
jmenovat dokončení výroby Státní mapy 1:5000 (odmalé starosti technickým redaktorům a hospodářskému oddělení ústavu.
.
vozené) pro' české kraje a pomoc při dokončení t~o
Organizaci a- řízení práce v jednotlivých fázích
mapy na Slovensku. Mapa souvisle zobrazuje území
státu a je určena pro plánování a generelní projekprocesu výroby provádějí vedoucí provozu, kteří na
tování. Na jednom listě této mapy je zobrazeno úzevýrobních poradách, konaných pravid~lně jednou týdmí 5 km2 a jeho obsahovou náplň tvoří poměrně
ně s vedoucími oddílů, sledují plnění úkolů plánu
přesný polohopis, odvozený z katastrálních map; a
provozu a operativně odstraňují závady vznikající
informativní výškopis, odvozený z různých topograv plnění úkolů a mezi oddíly, což napomáhá dobrému
fických map.
průběhu prací. Koordinaci činnosti mezi jednotlivýDalším významným' kartografickým dílem, na ktemi provozy zajišťují pak společné porady vedoucích
rém se ústav úspěšně podílel, bylý nové topografic. provozů s hlavním inženýrem ústavu. Hlavní redakké mapy měřítek 1:25 ODD, 1::5'0ODD, 1:100 ODD,
torústavu
pořádá pravidelně jednou za čtrnáct dní
1:200 ODD,1:500000 a 1:1000000. Za správné plnění
pracovní a metodické porady s odpovědnými redaktěchto úkolů obdržel ústav zvláštní uznání od předtory. Na těchto poradách jsou probírány nejnovější
sedy Ústřední správy geodézie a kartografie.
události ve světě z hlediska politického i geograficNelze opomenout též soubor ,Uličních map krajkého, společné směrnice pro práci redaktorů, je proských měst v měř. 1 :10 000 a knižní úprava mapy
váděna výměna zkušeností a kontrola' úkolů jednotPrahy a Brna s podrobnými informacemi.
livých redaktorů.
Kromě uvedených map podílí se ústav různým
Ke zdárnému průběhu práce a k dosahování dobzpůsobem na zpracování a tisku účelových map pro
rého plnění úkolů plánu i úkolů CTEP přispívá značjednotlivé objednat~le; jsou to mapy meteorologicnou měrou socialistické soutěžení pracovníků v ústaké, vodohospodářské, geologické, letecké, adminisvu. Do socialistického soutěžení je v průběhu roku
trativní apod.
zapojeno měsíčně' okolo 75 % pracovníků ,ústavu a
Po překonání počátečních obtíží 'dosáhl ústav
jejich závazky jsou uzavírány vždy na konkrétní
úkoly.
v roce 1958 úspěchů ve zpracování a tisku topografických map 1 :5000 a 1 :10 000.
Úkoly, které byly v poslednich pěti letech ústavu
V oboru map pro školy, třebaže je to nejmladši
uloženv, nemohly být splněny s počtem pracovníků,
obor kartografie budovaný v ústavě, bylo dosaženo
jež měl ústav při svém založení, a proto došlo ke
zvýšení počtu pracovníků ústavu, převážně v oboru . již dobrých výsledků. Z počátku bylo třeba zaměřit
~e na některá opakovaná vydání školníeh náštěnkartografie. Provoz redakčně sestavitelský byl posí,ných a příručnich map a dosavadního Školního zemělen značným počtem VYSOkoškolskykvalifikovaných
'pisného atlasu, u nichž byly provedeny důkladné repracovníků, a to inženýrů-kartografů,
absolventů
vize před novým jejich vydáním.
Českého vysokého učeni technického, a geografů
Pak bylo přikročeno k vlastní tvorbě kartografici historiků, absolventů Karlovy university, provoz
kých děl pro školy. V roce 1956 bylo dokončeno
kresličský byl posilen značným počtem absolventek
zpracování a byl vydán "Školni zeměpisný atlas pro
jedenáctiletky, jimž byl poskytnut výcvikkartografických kresliček.
- '
4. a 5. postupný ročník". Vydání atlasu b,Vlopřijato
Výchova a zvyšování kvalifikace pracovníků v obo- ...velmi příznivě a v letošnim roce dosáhne již čtvrtého vvdáni v celkovém nákladu přes 300 000 výtisků.
ru kartografie i polygrafie není zanedbávána, neboť
Rovněž v roce 1956 byla vvdána prvá nástěnná "Hossi všichni uvědomují, že kvalifikace pracovníků ve
podářská mapa ČSR. v měřítku 1:400 ODD"ve spoluvelké míře rozhoduje o dobré organizaci práce, o vy"
práci s doc. dr. Blažkem. Mapa vzbudila značnou použití výrobníeh prostředků i o dobré jakosti všech
prací.
zornost v odborných kruzích" V roce 1957 bylo zahájeno vydávání školníeh nástěnných historických
Dobrá organizace práce urychluje plnění úkolů a
map, z nichž během toho roku a roku 1958 byly
snižuje' výrobní náklady, a, proto je třeba neustále
vydány:
Evropa po Vídeňském kongresu (v měř. 1:3,5
ji zdokonalovat tím, že budou stálou kont'rolou odmil.), Imperium Romanurrt (v měř. 1 :3,5 mil). Husitkrývány drobné nedostatky a ihned odstraňovány
ské výpravy do zahraničí (v měř. 1:1 mil.), Svět po
společným úsilím všech pracovníků.
první světové válce (v měř. 1:20 mil.), Druhá světová válka 1939-1945 (v měř. 1:3,5 mil.) a Třídní boje
Vykonaná práce v tvorbě a vydání
v 15.-18. století (v měř. 1:3,5 mil.). V roce 1958 byl
,dokončen a vydán druhý atlas z plánovaného soubokartografických děl
ru školnich zeměpisných atlasů "Školní zeměpisný
Při stručném hodnoceni současného stavu organiatlas pro 6. a 7. postupný ročník". Atlas obsahuje
~ace práce v jydnotlivých fázích výrobníbo procesu
mapovou část na 50 stranách a abecední seznam
bylCl více poukazováno na nedostatky než úspěchy,
geografických názvů na 31 stranách. Mapová část je
domnívám se, že k dalšímu zlepšení naší kartograzpracována 've shodě s osnovami pro výuku zeměpifické tvorby je důležitější uvědomit si tyto nedostatsu, ale svým zpracováním může sloužit jako pomůcky a zaměřit se na jejich odstranění, než je pomíjet
ka pro studium zeměpisu i mimo školu. Kromě toho
mlčením.
byla vydána ve spolupráci s dr. Čepkem nástěnná
Přesto je třeba se zmínit též o úspěších, které
"Hospodářská mapa Asie v měř. 1:6 mil." ze souboKartografický a reprodukční ústav v Praze dosáhl
ru hospodářských map.'
za uplynUlých pět let. Stačí snad uvést alespoň něV oboru map vzdělávacích, osvětových, politických
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a turistických p<;>kračoval ústav ve vydání dalších
map ze souboru politických map. V roce 1956- zpra- .
coval a vytiskl již třetí vydání Malého atlasu světa,
který byl přijat příznivě jak veřejností, tak tiskem.
V té době byl již připravován soubor turistických'
map. Do konce roku 1958 byly vydány turistické
mapy v měř. 1:75000 z prostorů: Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Vysoké Tatry, Jizerské hory, České
. středohoří, Okolí 'Berounky, Mora'ttský kras a připravují se mapy: Okolí Svratky, Orlické hory a Český
ráj.
Pro naše-sportovce. automobilisty a motoristy byla
vydána. v knižní úpravě s· důležitým~ údaji o. autoopravnách a benzinových čerpacích stanicích Automapa ČSR v měř. 1:500000, která byla příznivě přijata \ takřka okamžitě rozebrána. Aby poptávka
byla uspokojena, bylo v roce 1958 připraveno 2. doplněné vydání v tiskovém nákladu přes 100 000 kusů.
Rovněž velmi příznivě bylo přijato naší veřejností
v roce 1957 první a v roce 1958 druhé příruční vy~ání Malého atlasu světa; v atlase kromě 37 mapových listů s 67 mapami je stručný text a přehledné
tabulky se základními zeměpisnými, politickými a
hospodářskými údaji o jednotlivých státech a zemích
a abecední rejstřík zeměpisných názvů.
V tomto velmi .stručném výběru alespoň některých map a atlasů. které byly zpracovány a vydány
v KRÚ, jsem chtěl ukázat. kterými kartografickými
díly se Kartografický a reprodukční ústav v Praze
podílel na plnění edičních plánů Ústřední správy
geodézie kartografie. Uvědomíme-li si, že plnění celostátních titulových edičních plánů Ústřední správy geodézie a kartográfie ·ze čtyř pětin spočívá na
pracovnících KRÚ v Praze, není tato vykonaná práce
malá, neboť v prvním ,CTEP v roce 1955 llylo zařazeno 51 titulů, V roce 1956 již 80 titulů, v roce 1957
84 titulů a v roce 1958 'opět 80 titulů.
Rozsah vykonané práce v KRÚ v Praze dokumentuje i roční spotřeba papíru. V roce 1958 bylo spo-

třebováno pro tisk map a atlasů 36 vagónů mapového a ofsetového papíru.
Dosažení těchto výsledků v prů,běhu uplynulých
pěti let bylo umožněno jen zdokonalováním organizace výroby a usiloVnou prací všech pracovníků
ústavu, za dobré spolupráce s externími vědeckými
pracovníky z oboru přírodních a společenských věd,
s pedagogy a osvětovými pracovníky. Účinnou pomocí pro naši práci bylo i studium způsobů práce
sovětských kartografů, sovětské odborné literatury,
map a atlasů. Tyto výsledky nás zavazují k tomu,
abychom pro dosažení dalších úspěchů
a) zlepšili a urychlili projektovou příprayu nových
kartografických děl,
.
•
b) zlepšili práci kartografické
iqformační služby
v získávání kartografických
materiálů zahraniční
produkce,
c) zvyšovali odbornou i politicko\1 úroveň všech
pracovníků ústavu,
d) zv,Yšovalijakost při tvorbě a vydávání map všeho druhu,
e) zaváděli nové nejvhodnějši technolog ické postupy, zvláště pak brzy zavedli rytí vydavatelských
originálů,
.
f) zlepšili a prohloubili spolupráci s vědeckými
pracovníky našich vysokých škol a výzkumných
ústavů při tvorbě map i řešení otazekspojených
s generalizací zobrazovaných jevů na mapách,
g) vytvořili podmínky pro pohotové a rychlé vydávání jednoduchých map území, stojících ve středu politického dění a světového zájmu veřejnosti,
h) snižovali soustavně a plánovitě vlastní náklady.
Politická, ekonomická i technická úroveň pracovníků stoupá rok od roku, a proto vesměs pracovníci
pokládají za samozřejmou povinnost dosahovat nejlepších výsledků své práce, dosahovat stále lepších
výsledků při plnění úkolů a tím pomáhat v budování
socialismu v naší vlasti.
.

Okresní měřická střediska v boji za plnění úkolů
dovršení socialistické výstavby v CSR
'W'

Pět let okresních

měřických

středisek

lnž. Karel Z i ž k a,
vedoucí okresního měřického střediska v Liberci
Soustředěhí zeměměřické služby v roce 1954 přineslo
zvrat v organizaci práce veřejného vyměřování, .mapování a v evidenci všech pozemků v na.šem státě. Každá
změna organizace má přinést něco nového, lepšího pro
pracující lid, aby životní úroveň měla vzestupnou tendenci, to znamená, že má přispět k budování socialismu
v naší vlasti.
Naše práce je neustále sledována a kritizována nejširši veřejností jak na venkově, tak i ve městech. Bezprostřední- styk mezi zeměměřickou službou a pracujícím
lidem-obstarávají
okresní měřická střediska, která jsou
tykadly ústředních orgafnl geodézie a kartografie
a na
nich se ihned projeví každá reakce ze strany národních výborů. Je proto třeba se podívat, co okresní měřická střediska za rrět let ·přinesla našemu lidu a čím
přispěla národním výborům v jejich namáhavém a- odpovědném budovatelském
úkolu, zvláště na úseku zemědělství.
, Každý. z nás po druhé světové válce cítil, že dosa·
vadní zeměměřická služba, její struktura a náplň práce

zůstávají rta mrtvém bodě, nedávájí na některém úseku
práce to, co lid potřebuje, a proto nás nemohlo celkem
překvapit, když v roce 1948 zmizely katastrální
úřady
a jejich zaměstnanci
doplnily kolektiv pracovníků národních výborů, Ukázalo se však, že toto řešení nebylo
správné. Byla vyřešena otázka rychlé pomoci a zásahu
našeho technika všude tam, kde bylo třeba, ale pokulhávaly úkoly, které zeměměřič
má, tj. ošetřování,
doplňování a obnovování mapového a písemného operátu
v nejširším
slova smyslu. Namnoze vše dospělo tak
daleko, že vykonávané práce našimi, techniky neměly
nic společného s jejich odborností. Požadavky i úkoly
byly různé podle krajů i okresů. Muselo dojít k jednotnému ústřednímu řízení zeměměřické
služby pro celou
republiku. To se stalo současně se soustředěním
zeměměřické služby ke dni 1. 1. 1954. Jak se to projevilo
na OMS?
. Z počátku
docházelo k jakémusi
oddalování
mezi
OMS a ONV, Mnozí pracovníci ;odešli zastávat jiné funkce, nebo na jiná pracoviště (u našeho střediska 6), někde byly vyměněni i vedoucí. Přestěhování
střediska
z budov nebo místností ONV byly časté. Mnohdy bylo
nutno odmítnout
požadavky národních
výborů. které
nemohly být plněny, jako nám nepříslušející.
Brzy však
se vyjasnilo, odbory pro výstavbu MěNV a ONV poznaly,
co od OMS mohou požadova.t a přehlídky kultur 1954
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mapy. mají doma, pokládají dnes už za samozřejmé.
jasně ukázaly zemědělským odbordm ONV, jakou pomoc
Státní statky do založení JEP prakticky nevěděly, co
pro plánování jsou schopni přinést pracovníci geodéziE.l
a kartografie.
a kolik hektarů p1idy vlastně obhospodařují.
Lesní závody daly k dispozici 1-2 zaměstnance, aby pro potřebu
Přehlidka kultur byla první celostátní akcí po válce,
závodu opsali výsledky JĚP p"ro založení vlastní eviz které nám vzešel obraz stavu zemědělské a' orné p1idy
dence. To vše samo mluví o jejím významu pro národni
a úkazal rozdíly mezi výměrou sdělenou zemědělci a
výbory a pro socialistický
sektor.
výměrou zjištěnou při poch1izkách našimi zaměstnancI.
Odrazem akce bylo v našem okrese na 260 odvoláni
Úkol stejně důleŽity, ale pro MNV méně populárn!
proti kulturám a výměrám, které byly podkladem pro
- rozšíření orné p1idy - poslední dobou svou d1iležidodávky zemědělských
produkt1i. Byly zřízeny akč,lÍ
tosU vstupuje do popředí. Pracovníci zemědělských odtrojky a nastala těsná spolupráce mezi pracovníky OMS,
bor1i jsou vděčnl za pomoc, kterou jim poskytujeme
zemědělskými odbory ONV, odborem pro výkup zeměpředáváním seznamu parcel, na kterých je možno rozdělských výrobk1i ONV a okresní službou státního úřadu
šířit ornou p1idu. Tento problém probiráme pravidelně
statistického.
Vyřešení a zlikvidování odvolání by bylo
na sch1izkách pracovní skupiny pro sledování evidence
nemyslitelné
bez vydatné pomoci pracovník1i OMS.
p1idy. Aby celý tento úkol neztroskotal na formálnosti,
Rok 1955 znamenal zpřesňování dosažených výsledk1i.
bylo dohodnuto, že náš pracovník v rámci údržby projde
Již X. sjezd KSČ uložil zjednání nápravy v evidenci
některé obce s agronomem ONV a prověřené návrhy
p1Ídy jako· první krok k tomu, aby roztříštěnost
a malá
uvedou v život. Stále se ukazuje, že zemědělské otázky
produktivita' zemědělské výroby byla zlepšena. Usneseni
je nutno řešit společně ve svorné spolupráci agronom1i
vlády z 25. ledna 1956 položilo termínovaný
úkol vyse zeměměřiči.
šetřit a adresně umístit veškeré parcely V obcích, založit
M1ižeme říci, že za pět let trvání OMS jsme požajednotnou evidenci půdy - JEP. Toto byl hlavní úkol
dované úkoly zvládli a přispěli značnou měrou k pookresních měřických ,.středisek, který musel být splněn
silcní socialistického
sektoru na vesnici a k budování
do konce roku 1958, mimo mnoha jiných, neméně d1ilesociálismu v naší vlasti. Bylo to dosaženo doplněnlm
žitých při budování socialismu.
kádr1i hlavně z řad absolvent1i jedenáctiletek, _ jejich
Zeměměřič charakteristikou
své práce se stávápionývčasným odborným i politickým školením, stále se zlep.rem všude tam, kde slyšíme o výstavbě ať už pozemní,
šující organizací práce, řádným rozplánováním
a uzabytové, dopravní, vodních děl apod. Vyhotovování snímvíráním socialistickvch
závazků. Nedostatek ZKušenosti
ků map pro stanovení stavebních obvod1i, dodávání příDyl nahrazen dobroll pracovní morálkou, zájmem o práci
slu~n~ch pod,kla,d1i ~ro provádění
r1izných směn, při
a mladistvým elánem. K tomu značně přispělo zlepšené
pl~en~ ~elostatn~~o ukolu _ge,nerá!ní inventarisace,
vymateriální i strojové vybavení střediska.
tycovam stavemsť,
regulacmch
car apod. to vše sé
Nic. však nez1istává v-klidu. vývoj se nedá zastavit.
vyřizuje a provádí OMS ihned, bezodkladně: Objevily seCo bylo nové a správné včera, je dnes už zastaralé.
stížnosti
na· n:o-plnění pfilžadavků notářsko-měřických
Toto se plnou měrou projevuje v naší oráci. Nebývalý
prací. Na tomto poli jsme zůstávali· naší veřejnosti dlužrozmach JZD na venkově nám značně narušil Ilaše výníky. Bylo to způsobeno jednak nedostatečným
obsasledné elaboráty JEP. Teď jde jen o to, včas a řádně
zením střediska odbornými silami. Tak na příklad tak
podchytit všechny změny a v údržbě doplňovat a opravelké středisko, jako je v Liberci, mělo kromě vedoucího
vovat vložky k evidenčním Iist1im, sektorové přehledy
jednoho staršího
technika.
Za druhé pak nasazením
atd. To se na středisku soustavně provádí. Jsme však
všech zaměstnanc1i na JEP a HTÚP: Dnes jsme se už
z velké části závislí na správném hlášení pracovníkl1
vyrovnali i s tímto nedostatkem
a požadavky na měřeni
pro evidencip1Ídy
na MNV. Očekáváme, že socialistické
jsou k~ sp~~ojenosti
všech žadateld včas vyřizovány.
závazky
ve
formě
patronátů
nám zlepší i tuto spolupráci
Velkym prmosem pro urychlení budování socializace
tam, kde dosud pokulhávala.
ven!<ova je bezesporu
včasné a urychlené
provádění
Byl by neúplný obráz naší práce, kdybychom neviděli,
HTUP. V tomto směru pomáhá středisko .veřejným čico nás očekává, jak se orientovat
a jakým směrem
nitel1im okamžitě a stálé po předchozím
projednání,
zaměřit. Evidenci p1idy bude stále nutno udržovat v soupožadavk1i na krajské pracovní skupině pro sledováni
ladu se skutečným stavem a zpřesňován lm a správným
evidence p1idy. Výhledově s předstihem p1ilročním I delvedením pomáhat k socializaci venkova. Projekty HTÚP
ším prodiskutuje
vedoucí střediska
s předsedou nebo
bude nutno provádět v celém rozsahu se .všemi nálenáměstkem
ONV a s tajemníkem
OV KSČ možnost a
žítostmi, aby předaný elabórát byl skutečným projektem
pravděpodobnost
požadavků jak pro JZD, tak pro státní
a nikoliv jen přehledným obrazem pMního fondu JZD.
statky. Zaměstnanci střediska pak svými socialistickými
.Dále nás očekává vyhotovování technicko-hospodářských
závazky pomáhají upevňovat i rozšiřovat
členské zámap velkých měřítek, jako d1iležitý podklad pro inveskladny jednotných
zemědělských
družstev.
Je nutné
tiční výstavbu a zjišťováni a zakreslování
změn pro
ještě zdúraznit,
že stávající
ol'ganizacezeměměřické
mapu 1: 10 000. K těmto všem úkol1im jistě přistoupl
služby umožňuje soustředění
většího počtu pracovníků
i dalšl, s kterými se budeme muset vyrovnat,
tam, kde vyřešeni problém1i HTÚP je tak akutní a
nezbytné, že vyžaduje většího počtuzeměměřič1i
okaZe všeho vyplývá, že je nutné v prvé řadě zkvalitnit
mžitě. Tak se stalo, že v kraji Budějovickém vypomáhali
odborně osazenstvo středisek,
doplnit kádry s odbor.tři, v kraji Plzeňském dva zaměstnanci našeho střediska.
ným vzděláním a požadovat stálý politický r1ist. NeUrychlené provedení projektu
HTúP dnes umožňuje
zvládli bychom však dané úkoly úspěšně bez řádně
využití podkladů JEP.
rozvinuté socialistické
soutěže. Bude třeba se zabývat
řešením tematických
úkol1i a podpořlt každý návrh,
Založení JEP v okrese Liberec-okoU bylo provedeno
který znamená přínos a ulehčení práce. Sledování polikomplexně podle Sm. č. 1 s využitím strojně početní
tických a hospodářských
událostí nám vyjasní každý
stanice pro sestaveni písemných elaborát1i. Liberec-měproblém a ptrdeme-Ii správně úkoly chápat, budeme
sto bylo provedeno podle Sm.č. 6 a j.en u jednoho kat.
je i správně řešit a úspěch se jistě dostaví.
území podle Sm. č. 5. Průběh celé akce byl celkem
hla\lký. N~málo ~ tomu přispěl stálý styk s představiteli
ONV a OV KSC. Tajemník nebo předseda
ONv>:.byli
Činnost okresních měřických středisek
každý týden ústně informováni o pr1iběhu akce, čtvrtletně pak byly podávány písemné zprávy do ,rady ONV.
v soustředěné zeměměřické službě
Vedduci střediska Se zúčastňoval každého aktivu všech
pracovník1i místních národních výbor1i na ONV a občas
lnž. František S uch ý,
. s náměstkem
ONV navštívili tajemníka
OV KSČ, aby
vedoucí okresníhO měřického střediska V Ceské
Lípě
,
.
podali zpráva o pr1iběhu akce á stavu orné půdy.
.•
Jaký význam má a co přinesla JEP pro národnl vý1. ledr/a 1959 uplynulo 5 let od doby, kdy byla zeměbory je téma samo o sobě dosti rozsáhlé, aby sneslo
měřická služba soustředěna
v ústavech Ústřední sprásamostatné pdjednání. Omezuji se jen na konstatování,
vy geodézle a kartografie.
Toto výročí je nám podněže pracovnici místních národních výbortl pro evidenci
tem k tomu, abychom se každý na svém úseku ohlédli
p1idy sl dnes ani neuvědomuji, že před rokem nic nezpět a. zhodnotili svou činnost v tomto období.
měli, byli odkázáni většinou na údaje, které jim zeměPřehližíme-Ii
'qinnost okresních měřlckých středisek
dělec oznámil, a že podklady ,pro plánování, evidenčnJ
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OMS

V

boji za splnění

za těchto 5 let, musíme si říci, že to byla léta rušná.
Usnesení X. sjezdu KSČ postavila před nás veliké úkoly,
souvisící bezprostředně' s výstavbou socialismu na úseku zemědělství a se zvýšením zemědělské výroby:
1. do konce března 1955 zjistit celkovou výměru pudy
podle zpusobú obdělávání pozemku v rámci obcí aokresti na základě údaju pozEmkového katastru;_
2. v letech 1955 až 1958 zjistiť výměru pUdy jednotlivých sektorů v obcích, na podkladě těchto výsledku
za!ožitnovou
přesnou evidenci pudy a udržovat ji ve
stálém souladu se skutečným stavem.
Cilem těchto usnesení bylo především zjištění skutečného fondu f?rné' pUdy a možností jejího rozšíření,
dále zav3dení pořádku v evidenci pudy a adresní umístční každého pozemku.
Nutnost takových opatření vyvolaly jistě v první řadě
poměry v pohraničních
oblastech, ke kterým patříme
i my. Evidence půdy, která v pozemkovém katastru byla
poměrně dobrá, pozbyla úplnosti a jednoty již při osídlóvání pohraničí tím, že držba se rozpadla na konfiskáty pod e dekretu č. 12/1945, konfiskáty podle dekretu
č. 108/1945 anekonfiskáty.
Protože nebylo prováděno
soustavné zpracování celých obcí a uzávěr na katastrální hodnoty, zjišťujeme ještě dnes, že některé parcely
nejsou vlastnicky nikomu připsány a ádstraňujeme
tyto
závady.
•
Dalším velkým zásahem do evidence pudy bylo zakládání JZD od roku 1950, kdy se při HTÚP pořizovaly
pouze globální výkazy výměr bez parcelních soupic;t\
pro jednotlivé držitele pudy, a v dalších letech rozšiřování členských zák1aden JZD a vyčleňování vystouplých členu JZD s nezbytnými směnami pozemků.
K tomu pi'istupují
velké ~měny v kulturách, které
nastaly vlivem os~dlování a dalšího :vývoje. Po odsunu
Němců vznikl velký úbytek pracovních sfI, a to 'zpusóbilo, že se upustilo od obdělávání málo hodnotných
orných pud, svahovitých,
kamenitých
nebo zamokřených, kterých je ve zdejší oblasti hodně. Tyto pozemky
byly změněny na louky nebo p3stviny. Další změny nastaly výstavbou JZD, zřizováním výběhu a jiných zařízení. Tyto změny nebyly soustavně podchycovány
3
tím se evidence pudy stala značně nespolehlivou. Stítková akce a akce založení evidenčních listu, prováděné
orgány místních národních výboru, nepřinesly podtltatného zlepšení tohoto stavu.
, Vrátil jsem se poněkud do nedávné historie, abych
osvětlil rozsah úkolu založení jednotné evidence pudy.
Praktické
provedení usnesení X. sjezdu se, nám' rozpadlo na několik fází:
1. Přehiídka kultur od dubna do října 1954.
-2. Sestavení kultur podle sektoru do března 1955.
3. Pomoc národníl')1 výborum při zpřesnění evidenčních
listu do září 1955.
.
4. ZaloŽení jednotné
evidence pUdy podle směrnic
Č. 1, 5 nebo 6 v letech 1956 -1958.
Se' zakládáním jednotné eivdence půdy se začalo v r.
1956 tak, že se zpracovávaly komplexně okresy Liberec'
v kraji Libereckém a, Žatec v kraji Ústeckém podle
směrnic Č. 1 v plném rozsahu, tj. se zaměřením všech
změn, vyhotovením
pozemkové
a evidenční
mapy
a ostatnimi náležitostmi.
V pruběhu
těchto
prací;>e
ukázalo, že zpracování je tak obtížné, že. při nedostatkU
kvalifikovaných
zaměstnancu
a velkém počtu zaměřovaných změn by tento úkol nemohl být splněn do termínu, stanoveného vládou, v roce 1958. Proto byly ostatní ok.resy OÚGK Liberec zpracovány převážně podle
směrnic Č. 6. Výsledky tohoto zpracování, i když plna
neuspokojuji všechny požadavky, mají velký význam pro
práci národních výboru, jednotných zemědělských družstev, státních statků. a jiných podniku socialistického
sektoru. Veškerá pud a je adresně umístěna se souhlasem jejích uživatelů, výměry jsou uzavřeny na katastrální hodnoty, bilance půdniho fondu je stabilizována
v jednotlivých
kulturách
tak, že nemuže být měněna
bez řádných doklad~, schválených příslušnými orgány,
Nedostatkem
této evidence je,' že situace a výměrv.
změněných parcel byly převzaty z jiných -elaborátu nebo
stanoveny pou4e hrubým zpusobem a že součástí elaborátu není pozemková a evidenční mapa. Nedostatek
evidenční mapy je na MNV silně pociťován aje
nám
to často vytýkáno. Tyto nedostatky odstraní dalši akce
zpřesnění JEP, kterou jsme zahájili hned po skončení

úkolů •••

založení JEP v říjnu 1958' a která je plánována do konce
roku 1960.
- Kr0!l!ě těchi; úkolu, vyplývajících z usnesení X. sjezdu KSC, jsme plnili ještě další úkoly. V době lavinového zakládání JZD prováděli naŠi zaměstnanci
jako
výpomoc Agroprojektu HTÚP v roce 195'5 v Jihlavském
kraji, v roce 1957 v Plzeňském kraji a ve vlastním okrese, v roce 1958 rovněž v našem okrese.
Naším stálým úkolem je provádění notářsko-měřických prací na objednávky podniků socialistického sektoru i soukromníků. Tim, že jsme využili každého obdobl
poměrného klidu k vyřizování těchto objednávek, po·
dařilo se nám je zlikvidovat tak, že nemáme v okrese
nevyřízených objednávek. Vycházeli jsme vstříc i potřebám bytové a prumyslové výstavby vytyčován:m stavebních čar a drobnými výškopisnými a jinými měřickými pracemi.
,
Všechny tyto úkoly jsme plnili při naprostém nedo·
statku kvalifikovaných techniků. Do r. 1956 tvořili osa·
zenstvo OMS většinou starší zaměstnanci
a zaměstnankyně bez odborného vzdělání. V létech 1956 a 1957
Jsme přijali absolventky jedenáctiletek,
které prošly
pouze krátkým kursem a hned byly zařazeny do práce
na.JEP. MUsíme říci, že nám vykonaly velký kus práce.
Je jistě zásluhou starších techniku a vedoucích, že se
věnovali jejich zát:viku a ochotně
jim předávali
sv~
zkušenosti. Svou úlohu vykonala zde také socialistická
soutěž
a sledování
harmonogramu
postupu
prac!.
S uspokojením mužeme konstatovat, že v letošním roce
dochází ke zkvalitnění kádrového obsazení OMS zařazenířn zaměstnancu se středoškolským
i vysokoškolským
vzděláním.'
.
Všechny práce na JEP jsou závislé na spolupráci národních výborů a jejich orgánu s našimi techn.iky. Spolupráce s okresním národním výborem je dobrá. Rada
ONV je pravidelně informo-vána o pruběhu prací JEP,
vedoucí OMS několikrát
byl pozván do rady ONV a
s předsedou
ONV osobně projednává
zásadní ·otázky.
S pracovníky zemědělského
odboru jsme ve stálém
styku. Výsledky JEP jsou projednávány v okresní pracovní skupině pro sledování výsledku evidence pudy. Čas
od času informujeme také okresní výbor KSČ.
Pracovníci MNV ve většině případu mají zájem na založení JEP, avšak v širší účasti v komisrch jim brání
nedostatek času. Jestliže však se nám podařilo založeni
JEP včas ukončit, u~ to je důkazem, že pracovníci MNV
udělali' také kus práce v tomto oboru. K instruktáži
těchto pracovníků
jsme použili každé vhodné příležitostí.
. . ..
Jejich pomoci budeme potřebovat
i při dalším zpřesňování JEP a zejména
musíme těsně
spolupracovat
s národními výbory v akci rozšířeni orné půdy. ;Zvětšení
výměry orné pUdy, které mělo být výsledkem dosavadních akcí. se neprojevilo. Naopak podrobnělším vyšetřením přešla z orné p\Ídy do jiné zemědělské nebo
nezeměd ;Iské řada pozem1{u, které byly dosud vedeny
jako neobdělaná pUda a které za nynějších poměru jso\,J
neobdělávatelné.
Komise pro rozšíření orné pUdy, které
byly na MNV ustaveny, rovněž neplnily uspokojivě své
úkoly. Nyní je jejich úkolem. vyhledat pozemky, na
nichž je rozšíření možné ihned nebo po melioraci, nebo
jinvch úpravách, a stanovit tak .odpovědně možnosti
rozšíření pudního fondu. Je to úkol, spjatý bezprostředně se zvýšením zemědělské výroby a bud~ naší ctí, abychom národním výborum v této věci účinně pomohli
a tím přispěli k uskutečnění
usnesení XI. sjezdu KSČ
o podstatném
zvýšení zemědělské
produkce.
V přištích letech mají OMS po založení JEP přejít
převážně na mapovací práce a uspokojovat při tom všechny požadavky měřických pr.ací ve' svém okrese. K tomu je nutno již nyní zkvalítňovat
kádry OMS jednak
přijímáním kvalifikovaných zaměstnancu, jednak výchovou nynějších mladých zaměstnancu
s jedenáctiletkou.
Aby S,3 védoucí OMS mohl plně věnovat. řízení práce
a výchově kádru, bylo by třeba jej oprostit nejen od
výkonu technické práce, což se v podstatě již usku'tečnilo, nýbrž i od 'administrativní
práce přidělením
administrativního
zaměstnance.
Toto 'opatření by účinně přispělo k tomu, aby OMS byla dobře připravena na
technické úkoly, před které nás jistě postaví III. pětiletka.
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ních i nadřízených složek. V pracovních poradách projerlnáváme věci odborářské, politické a pracovní.
Vedoucí OMS společně s úsekovým důvěrníkem ROH
projednávaji
plán prací i jeho plnění. Plán je projednáván též s jednotlivými pracovníky.
Tímto způsobem se stal plán prací OMS plánem každého
jednotlivce a společným úsilím, společným vypětím sil
a při dobré organizaci byly zvládnuty
často i úkoly
zdánlivě nesplnitelné.
Je samozřejmé, že nejvíce nám vždy. pomohlo socialistické soutěiení, závazk~7a často dobrovolné věnováni
přesčasů
ke splněni úkolů a socialistických
závazků.
V důsledku zvýšeného pracovniho úsili dokázali jsme takto zvládnout velké úkoly ve zkrácených termínech.
Dobrá kvalita našich prací byla dosažena neustálým
přenášenim zkušenosti vedoucím OMS, zvláště na mladé
,zaměstnance.
Styk OMS s vyššími složkami našeho ústavu jevil se
v pracovních poradách vedoucích OMS, na poradách vedoucích oddílů a celoústavních
konferencích, spojených
s členskými schůzemi závodní organizace ROH. Podobná
spolupráce a styk s ostatními složkami OÚGK se neustále zlepšuje, zvláště přítomnosti
vedoucích přislušných složek na poradách vedoucích OMS a oddílů.
Velký přínos našemu odvětví je nástup mladých zaměstnancu, zvláště z vysokých a průmyslových škol zeměměřických. Ba i z jedenácti1etých
středních škol se
mnozí dobře uplatnili.
,
Výchova mladých kádrů byla podpořena závodní školou práce, avšak stejně hlavní úkol zde spočíval na
zácviku přímo na pracovišti většinou jako úkol vedoucího OMS, n,ebo starších
praktiků z řad technických
pracovníků.
.
Nesmíme zapomenout ani na naše pomocníky fi!juran ty. Je vidět, že potřebujeme stálých figurantů, hlavně takových, kteří mohou konat jak práce figurantské,
tak i práce administrativní
a opravářské. Po dobrém zácviku stávají se vydatnými pomocníky s celoročním využitím při výrobě, V administrativě
i provozu.
Usnesení XI. sjezdu KSČ ukládá nám ještě více působit k zvýšení socialistického
uvědomění obyvatelů
vehkova pro dobudování družstevní velkovýroby a so·
cialistické přestavby
vesnice. Musíme ÚZ~~ spolupracovats orqány národních vyborů a orgány KSČ. Musíme
udržet .lEP v souladu se skutečnosti
při snaze o rozšíření orné půdy. HTÚP provedeme urychleně a zpře<;níme JEP podle Směrnic 1. Pomůžeme národním výborům v operathrním řízení zemědělské výrobv svými odbornými zrialostmi. Orqanizačně musíme .zajistit dodáni
podkladů pro plánování výstavby a pro administrativnI
dohody o převodu správy majetku, pro průmyslovou výstavbu aj.
Musíme zvyšovat politickou i pracovní aktivitu všech
pracujících. Zajistit efektivnost výroby k plnění plánů,
rozvoj zlepšovatelského
hnutí a socialistickou
soutěž
v kvalitě i množství prací Je třeb1 neustAle zvyšovat
politické i odborné znalosti zaměstnanců.
.
Porady kolektivů pracujících k zlepšeni prací nám přispějí k urvchleni tempa socialistické výstavby: k tomu
bude třeba ziskat zájem všech zaměstll'1nců našich i jiných odvětví národních výboru ke spolupráci. Dále musime dbát.,
výchovu kádr1'1, podporovat odborný růst
mládeže a věnovat jim více času.
Prověrkou pracovfŠť chcpme zajistit
splnění všech
úkolů podle politicko-hospodliř~ké
důležitosti,' vyplývající z usnesení XI. slezdu KSČ v našem oboru a tím
přisPět. ke zvÝšeni životní úrovně našeho lidu a výstavbě socialismu v naší vlasti.

Od doby s6ustředění zeměměřické služby uplynulo již
pět let. Poohlédneme-li
se zpět do minulosti, můžeme
provést hodnocení vykonané práce.
_
Celkově je možno naše práce hodnotit kladne. Na
všech jejich úsecích je patrný příspěvek k výstavbě
socialismu v naší vlasti. Je to tím záslužnější, že vzhledem k našim pracím jsme pionýry technického a hospodářského dění socialistické společnosti. Nemálo jsme
'přispěli k upevnění socialistické
zemědělské velkovýroby při zakládání jednotných
zemědělských
družstev
a rozšiřování jejich, členských základen. Byly to práce
pro hospodářskotechnické
úpravy pozemků, kde naši
zaměstnanci
působili nejenom technicky vypracováním
pr::>jektů, ale i politickou prací, Vysvětlováním a přesvědčováním těch, kteří váhali nastoupit cestu ke společnému hospodaření.
Právě nedávno jsme zdolali úspěšně veliký úkol., Je
to založení jednotné evidence půdy (.lEP). V několika
předcházejících
akcích připravili jsme podklady
pro
plánování zemědělské
výroby a výkupu ze!Jlědělských
výrobků, pro statistiku
a pomáhali jsme při s\)upisu
ploch kultur národním výborům.
Nyní v neuvěřitelně
krá~kém termínu
splnili jsme
úkoly dané X. sjezdem KSG a založili jsme .lEP, která,
je pevným základem nové evideJ1ce půdy - soupisu užívacího stavu pozemků s adresním
umístěním
všech
parcel. Je to dosud nejlepší
spolehlivý podklad pro
rozpis státního plánu zemědělské výroby
a plánu výkupu zemědělských
výrobků.. Bude sloužit mnoha od, větvím státní správy a závodům socialistického
sektoru, zvláště státním statkům a JZD.
Jednotnou
evidencí půdy zavedli jsme pořádek do
půdní evidence, odstranili jsme nedostatky u MNV na
tomto.úseku
a nejasnosti v užívání pozemků.
Rostoucí vYs'tav6a. m.ěst, sídlišť, růst a přestavba ná~
rodních .podniků vyžaduje od ,nás" neustále spolehlivé
podklady jak ,pro plánování a projekty, tak i pro. převody kmenového
jmění. V tomto směru likvidujeme
I množství objednávek jako služby veřejnosti [geometrické (polonopisné) plá.py, kopie a výpisy z oper.átů pozemkového katastru, .lEP, HTÚP aj.],
Nejvíce na všech našich pracích musíme hodnotit spolupráci, která se čím dále, tím více upevňuje - a nenl
malá. Nepracujeme
již osamoceni podle uvážení jednotlivců. Naše práce se stala prací všech zaměstnanců
OMS a OOGK.
.
Spolupracujeme
úzce s odbory okresních národních
výboru a orgány KSČ. Konkrétně lze poukázat na styk
a spolupráci s odborem zemědělského
a lesního hospodařství, odbor~m družstevním,
odborem výkupu zeinědělských
výrobků, odborem místního hospodářství,
odborem školství a kultury a statistickou
službou. OV
KSČ je ne\1stále informován o našich pracích, o jejich
výsledcích a plánech.
'
Spolupráce s orgány národních výborů jeví se i v různých komisich - komise pro sledování výsledků evidence půdy, komise pro rozšíření orné půdy, názvosloyný sbor apod. Při pracích v terénu potom spolupráce
s funkcionáři MNV, JZD, státních statků, lesních závodů a, jiných podniků, a hlavně spolupráce se stálými
zemědělskými komisemi.
Jeden postupný cíl v budování socialismu
Tato spolupráce byla umožněna hlavně tím, že zeměměřická služba byla soustředěna a je možnost nasazení
byl splněn
potřebných
sil pro nutná opatření.
Byla odstraněna
lnž. Joser B e n e š,
duplicita prací, bylo umožněno socialistické
soutěžení
a jednotné provádění prací, jakož i to, že všechny zavedoucí okresního měfického střediska v Jablonci n. Nisou
interesované složky jsou o našich pracích informovány,
a to nejen po stránce odborné, ale i politické.
• Jubileum je obvykle věc vážná a důstojná; je to při
U našeho stř€diska vyvinul se dobrý kolektiv zaměstnejmenším .příležitost k tomu, zamyslit se kriticky i senanc·ů. V týdenních pracovních poradách řešíme spobekriticky nad průbehem právě uplynulého období.
lečně těžkosti organizační i pracovní - vedoucí OMS
Určité rozvilhy a rozhodnutí jsme nuceni učinit někdy
, má zde příležitost informovat zaměstnance o zprávách,
ihned, jindy týdně nebo měsíčně; snažíme se samonedostatcích. plánech a organizačních opatřeních vlastzřejmě uvažovat správně a objektivně,
avšak jsou to
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plány, které nám ještě nezrevidoval - život. Plánováni
je také lidská práce a lidské je také chybovat. Hodnotit
však činnost na určitém úseku lidské práce zaobdobi
již uplynulé má větší cenu. Naše plány byly již prověřeny skutečným životem, kritikou i připominkami lidi,
při čemž si zyláště nejvice vážime konstruktivnich
připominek pracujicIch lial, kteřl se poctivě snaží o růst
životní úrovně v naši zemi. Takové kritické zhodnocenI
je pak i poučením pro dalši zlepšení naši práce.
Den 1. ledna 1959 byl již pátým výročlm zřlzení
Ústředni správy geodézie·a
kartografie.
Je to taková
příležitost k rozvaze, která by se zabývala jednak hodnocením výsledků naší práce za uplynulé pětíleté obdobi,
a také výhledem do další práce na rok 1959 a na další
léta. •
Položme sami sobě prvni kritické otázky: Sloužili
jsme v uplynulém pětiletém obdobi soustředěné
zeměměřické služby dobřt· potřebám našeho národniho hospodářství i naši veřejnosti?
Splnili jsme úkoly, které
vyplývají z povahy naší práce a které hlavni úkoly to
byly nebo budou?
.
Stěžejním úkolem naši práce bylo a bude i nadálI:!
vyhotovování map. Mapa je technické a kulturni dílo,
tak jako na přikla9- kniha. Práci zaměstnanců
zeměměřické služby je 'proto možno jen v menši míře nazývat výrobou, v běžném slova smyslu; v podstatě je
to služba určená jak pro národni výbory, tak i pro veřejnost. ,
.
Nejen dostatečné
zásobováni hmotnými prostředky.
ale také úroveň služeb obyvatelstvu ovlivňuje život lidi.
Stále více se žádaji věci kvalitní a modernl, vkusně
řešené.
Jak ukazuji směrnice XI. sjezdu KSČ, vedle osohní
spotřeby musíme zlepšovat i širokou oblast /tak zvané
spotřeby společenské. Máme na mysli požitky, kterýc.h
se dostává každému občanu bez rozdílu jeho příjmú a
postavení. Tato společenská spotřeba (na příklad péče
o rodinu, zdravotnictvl, školstvl, úroveň dopravy a jiné)
v minulých letech prudce vzrostla. Nadále nepůjde ani
tak o její rozšiřovánI, jako o její zkvalitnění. Lidé si
přece nestěžujI na to, že by bylo příliš málo měřických
středisek, nýbrž jim jde hlavně o to, aby péče tam
poskytovaná byla stále pozornější. Vidíme, že v etapě
dovršení socialismu nabývají zvláštniho významu kvalitativní, pro socialismus specifické otázky vývoje životni
úrovně. Vedle otázky bytové výstavby a kultury byd~ení
je to 1 rozvoj společenských a kulturnlch zařízení, Jakož
i služeb všeho druhu v souladu s poťřebami a poptav!<o'j
socialistického
člověka.
/
Ideové směrnice byly XI. sjezdem KSČ dány; nyní
bylo a je na jednotlivých pracovištích, aby tyto směrniée
byly konkretizovány a postupně uváděny v život.
·Jak tomu bylo s našI službou pracujíclm v minulosti ?
Bude snad na mistě uvést jednou
také poznatky
z okresU méně úrodného a horského, jakým ve své podstatě je okres Jablonec nad Nisou. Většl část zdejšlho
okresu .je zařazena do pastvinářské
oblasti. Okres je
vlce průmyslový než zemědělský; všichni znajl výrobky
světoznámé jablonecké bižuterie. Územl okresu je též.
hojně vyhledáváno i pro účely rekreačm.
Léta, kdy okresní zeměměřická
služba byla organizačně .zapojena k okresnlmu národnímu výboru, lJyla
prakticky pro vlastní tvorbu map a zeměměřlckých
děl
v okresním měi'ítku vůb~ ztracena. Zaměstnanci zeměměřické služby byli jim nadřízenými ni:stnlmi orgány
národních výborů pověřováni buď trvale, nebo příliš
často jinými úkony nebo úkony smíšené povahy, takže
tím byli odváděni od vlastní zeměměřlcké
práce. Při
tom ovšem mapy různých druhů i měřítek byly na nás
-stále požadovány, aniž by při tom kdo Uvážil, že je
musl také někdo vyhotovovat nebo udržovat. Kdyby
tento pro naši službu nepříznivý stav byl potrvaI jen
ještě o· několik roků déle, je možno řlci bez nadsázky,
že souvislost půdnl evidence mohla být timto způsobem
ohrožena přlmo ve své podstatě.
Záporné zku~enosti
v této věci byly patrně celostátní. Bylo jasné, že je
nezbytně nutno dát zeměměřické službě vlastní ústřednl
vedenI, které jedině může zaručit dalšl zdárný rozvoj
této /ilužby pracujlcím. Zřlzenl Ústřednl správy geodézie
a kartografie dnem' 1. ledna 1954 bylo proto vřele uvltáno nej n zeměměříckou, a e i širokou veřejno,stí.
A hned pro zeměměřickou službu vyvstaly nové konď

krétní úkoly. Při obsazování pohraničnlch oblastí novými
osídlenci vznikala značná fluktuace držitelů půdy, proběhlo několik pozemkových reforEm, ve velkém počtu
připadů vznikaly změny druhu pozemků (kultur), které
bylo nutno také nějakým zpusobem evidovat, a pak favinovitě přišlo to hlavní, bez čehož by nikdy nemohla být
u nás dokončena výstavba socialismu. Přerod našI vesnice na vesnici socia:Iistickou s vyšším kolektivnlm typem zemědělské výroby.
.
Změny v uží\'ánl půdy byly tak převratné a následovaly tak rychle za sebou, že ani nebylo možno stačit
dříve použlvaným příliš složitým způsobem je vubec
evidovat. Vyvstala zde potřeba zavést půdnl evidenci
jinou, novou, která by byla pružnějši a snáze zvládnutelná, a zaručovala při tom takové výsledky, které
by byly spolehlivým podkladem pro plánovánI zemědělské výroby. Z těchto konkrétních
potřeb běžného
života a budovatelských
úkolů vznikl pojem a název
jednotná evidence pudy.
Jednotná evidence 'pudy má sloužit předevšlm plánovánI zemědělské výroby, rozpisu dodávek zemědělských
výrobků a adresnímu umlstěnl veškeré pUdy vubec. Protože zmíněné zde úkoly jsou vesměs klíčově duležité.
nebylo již možno, aby práce spojené se založením jednotné evidence půdy prováděly samy a isolovaně orgány
geodézie, nýbrž bylo účelné a také i nutné přizvat na
pomoc orgány národních výborů. Spolupracovaly
jak
orgány mlstnich národních výborů, tak i okresního narodního výboru.
Je nutno zmlnit se také o tom, s jakou spoluprací
jsme se setkali při zakládání jednotné evidence pudy
ze strany národních výboru.
Při zakládánI jednotné evidence půdy se nevyskytl
ani jediný přI pad, že by funkcionáří MNV neměli o tuto
akci zájem. Zájem byl naopak všude tak veliký, že mlstní
národní výbory obvykle již netrpělivě očekávaly výsledky jednotné evidence půdy, aby je mohly ihneď použIt
prO' své účely. Naším zaměstnancům
vycházely vždy
MNV při jejich práci ochotně vstříc, ať se to již týkalo
podáváni potřebných
informací,
pracovních
m:stno.sti
nebo ubytovánI. Spolupráce s mlstnlmi národnlmi výbory
byla vesměs velmi dobrá.
Bylo nutno při této práci udržovat nepřetržitý
styk
s odborem zemědělství
a lesníhohospodářstvl
rady
ONV. Tento odbor vyřizoval veškeré žádosti nelo připomínky stran. týkajlcl se povolování změn druhu pozemků (kultur)
skutečně tak pružně a svědomitě, že
nám dodával výsledky svých šetřenI a rozhodnutí ještě
před ukončenim prací na jednotné evidenci pudy v obci,
takže bylo možno tyto přlpady vždy ještě včas vyřldit.
Spolupráci s odborem zem ědělstvl a lesnlho hospodářství rady ONV je možno skutečně
označit za velmi
dobrou.
Okresní služba statistická si ověřuje své úd3.je na
DMS častěji. než je to nařizováno při občasných sumarisacíchsektorů.
Výsledkem toho jsou pak obvykle jen
několikaarové diference v konečných údajlch, týkajíclch
se výkaznictví o pudě v okrese.
S OV Ksé se stále snažlme navázat bližší _styky, taK
abychom mohlí Svou práci ještě lépe u.směrnit a více
ji v okrese popularisovat. Se svými dotazy o řešení různých hospodářských
problému v okrese byli jsme však
dosud vždy odkázáni na zemědělský odbor rady ONV.
patrně pro nedostatek času příslušných referentů. Zde
je nutno ještě sjednat nápravu.
.
Výslovně je nutno konstatovat. že při zakládání jednotné evidence půdv se velmi dobře osvědčilv absolv:mtkv jedenáctiletek
střednlch škol; nebýt jejich bezprostřep.ního zapojenI do těchto prací, byli bvchom zakládáni jednotné
evidence půdy v dané lhůtě těžko
skončili.
Urvchlit práci a zvyšovat jeji kvalitu nám vydatnp.
pomáhalo také socialistické soutěženI zaměstnancu.
Již nynl po celkem nepatrném
časovém odstupu od
založení jednotné evidence pů1v lze bezpečně zjistit.
že největší prospěch z ní m'!jl jednak jednotná zemědělská družstva a dále ústředně plánovaný sektor, z toho
pak na prvňich místech státnl lesv a státní statky.
Nově založená jednotná evidence půd v dobře posloužila zavedením pořád~u do půdnl ev'dence s()("a1istic,
kému sektoru
a upevněni ,jednotných
zemědělských
družstev.
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Hlavni úkol byl tedy splněn celkem dobře.
Jak zde bylo již dříve řečeno, je náš okres vlc průTaké součinnost našich zaměstnanců
při prováděni
myslový než zemědělský.
Z toho vyplývá i pomerne
hospodářskotechnických
úprav pozemků pro jednotná
velká ·relatívnl hustota obyvatelstva. Ta zase podmiňuje.
zemědělská družstva a pro státní statky na žádost Agroaby byla na žádoucí výši i služba zdravotní; požární.
dopravni, školská a podobně.
projektu byla plněna celkem dobře a beze zbytku.
Horší to však již bylo s vyřizovánlm objednávek noJiž ďelšl dobu požaduji od nás mlstně přlslušné složky
tářsko-měřických
praci. Tyto práce jako by byly za~
veřejných služeb, jakož i orgány národnlch výborů růzstin~ny důležitostí
zprvu zde jmenovaných
vládnich
né mapy, připadně jiná vyhotovení podle pozemkového
úkolů; prostě nezbylo na ně dostatek času a také ani
katastru úplně nového rázu a celkového charakteru, než
kvalifikovaných sil nebylo dost. Zde nemůžeme být spo~
které orgány zeměměřické služby vedly, případně vykojeni, ba právě naopak
hotovovaly dosud, při čemž je nutno většinou označit
vznesené požadavky
za oprávněné
a realizovatelné.
Byla to špatná služba veřejnosti,
když objednavatel
Dříve se, případ od případu, zabývaly podobnými objedčekal na vyřlzení svého přlpadu i po řadu měsíců nebo
návkami technické kanceláře bývalýéh Uředně oprávněi rokll. Stačili jsme stěží zvládnout případy pro inves~
ných civilních geometrů, nyni po zrušeni těchto orgánů
tiční výstavbu tak, abychom alespoň nebrzdili práci jizde na~tala v plněni těchto potřeb určitá mezera, již
ných výrobnlch sektoru. Objednávky drobnějších zeměbudou nuceny vyplnit rozšířenou orientaci svého posláni
měřických praci musely zatim počkat; jiné řešení prosorgány geodézie a kartografie.
t~nebylo možné.
'
Uvedeme zde konkrétní věci; které právě v této době
A jak jsme v minulosti prováděli návrhy na rozšířeni
je v našem okrese nezbytně nutno vyřešit ..
orné plldy ve smyslu usnesení vlády ze dne 26. června
1957 o opatřeních ke splněni úkolu rozšíření orné půdy
Jde o přehledné mapy komunikací a domů s popisa k ochraně půdy?
'
nými člsly podle jednotlivých
obcí. Podle dosavadních
I tuto akci jsme se snažili provádět ve spolupráci
zkušenosti by bylo optimální měřítko pro tyto mapy
s národními výbory, protože roz,šířenl orné půdy je pře-,
1:5000. Může. však být i 'měřltko jiné podle velikosti
devším také úkolem všech orgánu národních výborů.
obce, tak aby se plán obce věšel na jeden formát papíru,
Jejich spolupráce
na této akci .byla zatím minimální
který může svými provoznlmi prostředky
ještě zvládnout běžná, klánografie.
nebo žádná. Je skutečně obUžné navrhovat v horském
Tyto mapy jsou již delší dobu důrazně požadovány
terénu pozemky pro rozšlření orné půdy, když" finančně
služby, požárnl služby, služby CO,
rentabilní orba může být jen orba strojová. Proto je • orgány zdravotnické
školami, národními výbory a širokou veřejnosti vllbec.
v horském okrese tato otázka tak málo populárni.
Že jsou mapy tohoto druhu skutečně
velmi žádané
Někdo však musel i zde přijlt s určitou iniciativou.
a nutné, svědčí i ta okolnost, že již dříve v dobách tak
'Bylo to okresnl měřické středisko. Navrhli jsme p!'ozvané první republiky nebo v době nesvobody byly tyt()
zatím v každé obci určité pozemky
schopné
změnit
mapy již vydávány, tehdy ovšem soukromými 'podniv ornou půdu sami podle f\ázoru našich zaměstnanců,
kateli; podle dochovaných zpráv z těchto dob byla po
kteří v obci provedli jednotnou
evidenci půdy na zánich již tehdy velká poptf.vka a doznaly velkého rozkladě pochůzky v terénu u vědomí, že výběr pozemků
šířeni a uplatněni v okrese. Ještě dnes se občas jejich
bJlde později někde i opraven.'Leč
určitá iniciativa zde
jednotlivé dochované exempláře najdou.
je a národni výbory byly tim již přinuceny o předmětné
Otisky těchto map máme zachovány v našem archivu
záležitosti jednat a postupně provádět její realizaci.
celkem asi od pěti obci zdejšlho okresu. U dalšlch obcí
A nyní, jaký je další výhled rozvoje a úkolů okresního
by, bylo nutno matrice teprve zhotovit.
měřického střediska, jak pro nás vyplýv!ljí ze základPřed zhotovováním nových matric bylo by ovšem nutních politicko-hospodářských
směrnic Ústřednl správy
no předem provést určitá nezbytná šetřenI. Tak na přígeodézie a k.:artografie k zajištění úkolů vytyčených XI.
klad na místních národních
výborech zjistit popisná
sjezdem KSC a dlouhodobé perspektívy odvětvl geodézie
čí"la domů, které byly rozbořeny a v přírodě již ne_
a kartografie při dovršování výstavby socialismu v naší
existují, přesto že jsou dosud jako takové větším dilem
zemi?
zapsány v původních operátech pozemkového katastru á
Hlavní a stěžejní naše úkoly v budoucích letech lze
ve veřejných knihách. Též by bylo nutno zjistit nově
'llvést co do jéj"ich důležitosti v tomto pořadí:
postavené
domy,' graficky v jednotrié
evidenci
půdy
Udržováni sumarisace
úhrnných hodnot podle zalodosud nevyznačené. Těchto přlpadů není mnoho a v mažené jednotné evidence půdy v běžném stavu, postupné
pách středních měřítek je lze rychle a bez zvláštních
zpřesňování"
jednotné
evidence
půdy ve zbývajicich
obtiž I na příslušném místě na plánu vy,značit mnohdy
obclch podle pracovních směrnic JEP číslo 1, údržba
jen na podkladě pouhého jejich zhlédnuti
v terénu.
jednotné
evidence
půdy, výpomoc při hospodářskobez měření.
technických úpravách pozemků, další součinnost při rozV mapách by bylo nutno dále, v hojnější míře než
šiřováni orné půdy, přlprava' podkladů pro občasné soutomu bylo dřlve, vyznačit příslušnými popisy nebo zkrat·
pisy ploch kultur, notářsko-m~ické
práce a drobné jiné
kami domy nebo objekty vůbec všeobecně veřejností
Mžné práce.
známé, které obvykle dobře, usměrňují
rychlou orienObzvlášť důležitým úkólem jak okresního měřického
taci, na přlklad: místnl národnl výbor, školu, hostinec,
střediska, tak iokr~sního
národního výboru bude zafaru, kostel, kapli, hřbitov, hasičskou zbrojnici, transjistit Ve všech obcích takové podmínky, aby vyhotovené
formátor, kravln, kino, sokolovnu a podobně.
elaboráty jednotné eyidence p1'idy byly na místních náVe zdejším okresnlm
ústavu národního
zdraví za~
rodnlch výborech nadále správně a kvalitně 'udržovány
mýšlí totiž, až se jednou přece jen těchto nebo jiných
v souladu se skutečnosti
a aby nedošlo k přlpadnému
jejich brzkému znehodnocováni.
obdobn~<ch přehledných
map domohou, umlstit trva~e
tyto mapy na stěnách svých provozovena
systematicky
V tomto smyslu uzavřeli již naši zaměs,tnanci sociana nich přehledně
vyznačovat
různÝIl\i barvami nebo
listické závazky, týkající se instruktáží
předsedů mlstpraporky různých barev výskyt různých nemoci v okreních národních
výborů, tajemnlků
místních národních
se; dopravní oddělení okresního ústavu národnlho zdravl
výboru a odpovědných pracovníků pro evidenci půdy na
chce také tyto mapy trvale umístit ve své centrále,
mlstnlch národnlch
výborech i v mimoúředních
hodiaby sloužily rychlé orientaci při vydávání přlkazů k jíznách, o způsobu správné údržby jednotné evidenée půdy
dám sanitních vozů. Ojezdnl a místní střediska národtak, aby tento elaborát byl uniístních
národních výborů
nlho zdravl majt stejné požadavky.
Tytéž požadavky
dobře veden v souládu se skutečnost[ a o způsobu zamají dále okresní inseminátoři,
okresní hygienik. okres ni
cházení s timto elaborátem, aby se brzy neznehodnotil.
veterinář, požárníci, odděleni CO při ONV. mlstní náTyto úkony budou běžné.
rodnl výbory, odbor školství a kultury rady ONV, školy
Také na našem pracovišti nelze však říci ani ?=daleka,
pro názorné vyučovftnl mládeže a podobně.
že zde není co jiného zlepšovat. A právě proto, že nás
Doposud jsme podobnou službu veřejnosti vůbec netu. čeká ještě nemálo Práce, naskýtají se do budoucna
poskytovali.
velké možnosti rpzvoje služeb, ať už jde o zvětšení
Stále citelněji se zde v okrese projevuje potřeba vydat
jejich póčtu, nebá o, jejich kvalitU. Při tom je n-útno
a i v budoucnu postupně vydávat také., jiné druhy map,
v každém okresu soustavně sledovat a poznávat spenež jsou dosavadnl naše mapy klasické, které by byly
cifické a zvláštnl jeho potřeby, kter,é jsou dány buď
cenově dostupné a požadavkům veřejnosti
vyhovujlci.
lokalitou, morfologii nebo osldlenlm.
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OMS v, boji zas-plnění úkolů •..
>

Patří, skutečně k tr_pným ch~f1)m:,!f.?jkdyž
zk!ln~
celáře okresního m~t'tckého stř~dfska ~
,zá.j;etnce,
který vznesl objektivN .požad!ivé.k a jemuž,' t1emÍ1~e,geodézie dobře POSlOUŽIt'íenp;roto,
že nebyl dosud brán
v dostateČ!1é míře třetet;~ě
přání a připomínky veřejnosti.,
,.,',
V okre~e a,,'hlavněv městě ;Jablonci nlld Nisóuje stejně živá poptávka po přehledném plánu ulic .okrcesního
města. Je t<l jíž v{ceTok\í, co naposledy YfaaIpfehledný
plán města spfehlédem
ulic místní ~llnLvýrrorc;'
exemplářů z této emise j~ v oběhu }/šakJlžvelmi'málo.
Veřejnost reklamuje n~ěvydání
s názvy ulic toho časU
platnými.
'
" ;
Mohla-li vydát Ústřeoo,i.$pr~va geodézie akartografie
p~ehledný plán Prahy, bude 3i$tt i toto možné a vhodné.
Výrobky, po nichž veřejnoStp'rahne,
vydané ve 'vhodné
době, jsou pak Isamy osobě tou nejlepší reklamoU pro
práci. orgánů geodézie. zvláši js.ou::li zliařilě. Ale to
je 'již naším, úkolem.

Chyby

Přehledné mapy obcí, shora již popsané, bylo by možno pořiliit i v jiných okresech a krajích. Jsme přesvědčeni, že by doznaly rychlého rozšíření a upotřebení na
celémst~tnímúzemí.

2:, věr:
,c:estou k vyšší životní·úrovni je jen usilovná a poctivá
práce. která přináší soustavné zvyšovaní společenské
produktivity práce' a tím zajišťuje všechny naše plány.
Jak se nám zdaří naše cile uskutečnit, záleží na nás,
na naši pili a vynalézavosti, na našem nadšení.
Při všech našich Úkonech a rozhodováni je ale nutno
mít neustále na paměti, že sloužíme lidu.
Sjednocené zeměměřické! službě i jejím příslušníkům
přejeme do dalšího období hodně zdaru. a úspěchů tak.
aby. příšti pracovní bilance byla již příznivá ve všech
pracovních odvětvích a ni,koliv jen v určitých preferovaných pracovních disciplinách.

nek~lmé polohy a průhybu· latě
dvójobrazového dálkoměru
Z

ln~. Jifí~Herda,
St. ÚBtav:-prorekonlltrukci památko mě8t_a obiektfl, v Praze
(Dokončení.)

8 .. Průhyb latě
Pro chybu z prohnuti
[2], [3] uváděn vzorec
Lls

=k

latě bývá v literatuře
(o -

t)

=F

Vo

[1],
(28)

kde k je násobná konstanta dvojobrazového dálkoměru, () je délka oblouku, t je délka tetivy a Vo je
velikost prohnuti oblouku o (vzepěti). Je :r;ředpokládáno prohnuti ve tvaru kruhového oblouku, znaménko
minus u Vo plati pro prohnuti vůči přístroji vyduté,
znaménko plus pro prohnuti vypuklé. Rozdil délek
oblOUKUa tetivy (o-t) je možno vyjádřit vzepětim
Vo (viz [3],8. 61):

V~orec (28) pro Lls plati pouze pro základni polohu
latě, popř. laťového úseku vzhledem k měřeÍlé straně.
Pro délky, které nesplňuji podminku základni polohy,
což je téměř vždy, je nutno stanovit jiné vzorce.
Dálkoměrná lať délky 0= 2a (a je 'Vzdálenost nuly
vnějšiho vernieru od stavěci tyče) je prohnuta:, velikost
prohnuti je =Fvo. Přadpokládáme prohnuti latě ve
tvaru kruhového oblouku. Tečna, na oblouk latě,
vedena v mistě, kde je lať upevněna, je kolmá na
měřanou délku.
Jak- je patrno z obr. 10, lI, je nutno, při stálém
upevněni latě a při proměnné délce laťového úseku,
uvážit nejen chybu z prohnuti laťového úseku,ale
i chybu z nekolmosti, kterou průhyb způsobuje,
a chybu z ne symetrie laťového úseku.
a) Chyba z průhybu laťového úseku (obr. 10).

•

ChY9a z průhYQu je
LIl

Hodnotu (10-l,)

= k (lo-l,)

určuje vzorec
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Potom' určíme pro každý laťový úsek V, postupně
(10 ~ 11) a konečně Ltl. Chyba je stejná,. byla-li délka
měřena vnějším či vnitřním vernierem, je-li prohnutí
vypuklé či vyduté. Má vždy kladné znaménko.
Po zavedení
chyby z průhybu 'laťo"1fého úseku
uvažujeme dále laťový úsek neproh:tiutý a určíme pro
tento úsek chybu z nesymetrie a nekolmosti.
b)Chyba

z -nesymetrie

a nekolmosti

vzniklá pr'4hybem.

Nekohnost laťového úseku, vzniklá průhybem latě,
je jiného charakteru než nekolmost latě, uvedenáv odst. A. Tam úhel mezi kolmicí na lať a měřenou
délkou (obr. 1, 2 úhel y)byl prq všechny délky stálý.
Měnil se pouze úhel mezi kohnicía osou dálkoměrného
úhlu. Zde je proměnný i úhel mezi kolmicí a měřenou'
délkou.
Pro hodnotu úhlu " vyplývá .podle obr. 10 z troje
úheJ.mka ABE:

c) Chyba ze zdánlivé polohy stavěcí tyče.
\

-,,)

=

1,

/

(34)

,

Při sta.novení chyby z nekolmosti a nesymetrie
uvaž9vali jsme lať neprohnutou BDE a určili chybu
v délce SD, jako by se nalézala stavěcí tyč, ke které
délky měřime, v bodě D .. U prohnuté latě je však
stavěcí tyč v bodě C a je nutno ještě určit chybu Lta,
která je obdobou hodnoty Vo ve vzorci (28).
. Podle obr. 10 (prohnutí vyduté) je vzhledem k ma·
lým hodnotám úhlu"

Lta=

-(vo- ~ tgd =..:... (vo-'-a sin Y)=
= -(vo- a;)

~o dosazení e z (39) je

d.~ _ [.,~

sin~
sin (~
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z nekolmé polohy a prithybu latě •. ~

Herda: Chyby

(á,~i-) ]

•

(42)

Podobně pro prohnutí vypuklé (obr. ll)

I

Protože hodnoty úhlů ,~ a y jI/ou malé, je možno psát

.

.' fP (1' -T11 )

sm,,=s1Íly
j

,

.

fP

\ t
=-

sm-,-

2

.
,
t
sm,,=2r

2r .

(1 -- h)
=
t

za.veďme hodnotu e

N~mfsto!úhlu"

,
I
I

8

a nahraďme

t
2"
..:...
aa

I

(38)

sin " = ~

I

/

,
I

I

11..:...1. Potom bude

I

I

1

e=

~
'CI

a-2o

~~-.8

(39)

r

,
I

,
,,

:

Tento vzorec plati s dostatečnou přesností i pro
délky určené. 'vnitřním iiernierem (nutno ovšem dosadit patf.ičnou h9dnotu a). Tím jsme stanovili veli·
čil1u e pro chybu z nekolmosti a nesymetrie. Tato
chyba je dána jjž uvedenýmvlzorcem (21):
e2=f4e(a-

L12

= -----------

~)+2(a-

,
:
I

;
';

,
,

j

t

.

I

:.
.

:

\ i: i
\i:/
,~i

~r

28

.

kam ~osa.dťme e' podle (39).
Po úpravě'je

Lt. =

,

,

I

Lta
.

(a-~r ~
--28-2-_(_~-=f 4+ +2}

. Znaménko minus je pro prohnutí
duté a {llus pro prohnutí vypuklé.

vůči přístroji

=

[_ a (a _ ~)]i

+ 'Vo-

Pro lať v základní poloze
vy-

----

(a

(43)

r

J

= ~ je

Lta

= Vo·

Uvedené vzorce pro chybu Lt3 platí pro délkY-měřené
vričjšim vernierellY. Pro délky čtené vnitřním vernierem
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zneTc61mé polohy aprúňyb1.(,clat~~ ..

.

..',:".,...".

nutno' 7;80
a dósaclit vidálenost nuly vnitřního verl1ieru
od stavěcítyče
á .z~vo hodIl.()t1.l.,prohnuti laťového
úseku, jehožd,ólk!}i" je dvojnásóbriá.'"vzq.álenost nuly
vnitřního /vernier~'od
.stivěCi:tyče.~apř;
pro lať
Redty, upevněnou ve s.třequ'ijev~lÍ'leno~t
vnitřního

a
vernieru -;

.'

.....:'

hodnotu

úsek

,.·/<Y'"';,>':'

délkya.
2
.'
_~\ ..•".•
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V obr. 12 a 13je 7;názorněn průbě~ chyby z průhybu
dvoumetrové latě, u níž vzdálenost vnějšího vernieru
od stavěci' tyče je 1,00 m, vnitřního vernieru 0,50 m,
pro prohnutí vzhledem k přístroji vyduté a vypuklé
o velikosti 10 'mm. V každém obrázku je také vyznačen
průběh chyby z průhybu, opravené o chybu z nesymetrie, za předpokladu, že k průhybu nedošlo.'
.
Ze vzorce i z obrá~ků je zřejmé, že průběh Qhyby
118 i opravené chyby L10, není lineární s měřenou délkou,
Dile stejné délky, čtené při proh:auté lat,i vnějším
a vnitřnírn vernierem, se ~iší.
.'
Tyto poznatky jsou důležité pro vyrovnání srovnávacího měření a stanovení opravy měřených délek
. vůbec. ZpiBob vyrovnání vyrovnávací Iřlmkou by
nebyl za těchto okolností správný. Bude vhodnějšI
nejprve vyp::>Číta.t opravu z průhybu, opravit o ni
výsledky a teprve potom stanovit vyrovnávací přímku.
Vyrovnávací přimka určí opravu pro chybu z konstant, kterou sloučíme s opravou z průhybu latě.
Podle této celkové hodnoty budeme cpravovat měřené délky .. Fři měřeníh~de
nejlépe používat pouze
vnějšího vernieru, nebo poznamenat, kterého vernieru
bylo užito.

.... ~.,\~... ' '

Vc!:tť~AÝ4e::pr(). laťový

.

I
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Závěr
1. Chyba z průhybu latě není lineární s měřenou
délkou.
2. Stejné.-délky, čtené vI!ějším a vnitřním vernierem:
prohnuté latě, se liší; při mčření je vhodné používat
jednoho či druhého vernieru, nebo poznamenat,.
kterého vernieru bylo užito.
.
3. Úhrnná oprava délek bude obsahovat
opravu
z průhybu la,tě a opravu z násobné a součtové
konstanty.
4. Chybu z průhybu latě je možno vyloučit pouze
početně, mechanické vyloučení chyby není ·mož~é.
Literatura:
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ZV ROH a FV ČSM
zeměměřické fakulty
zvou srdečně na

5. R E P R E SEN T A ČNI

P LES

ZEMĚMĚŘIČŮ
který se koná v neděli 8. března 1959 ve 20,30 hod.
v Obecním dome hl. m. Prahy.
K tanci hrají:

Zdeněk Barták, Vlastimil Kloc a malý
orchestr uměleckého souboru techniky .
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Předprodej vstupenek ve vrátnici zeměm'!řické fakulty,
Praha I, Husova 5 a v obvyklých předprodejích.
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Geodetiék1

sv. 5/47

Dne 6. ledna, t. r. dožil se akademik Josef Ryšavý svých
75 narozenin v plném zdraví a duševní svěžesti. - vý..mamu osobnosti akademika Ryšavého věnoval náš odborný časopis pozornost v prvním čísle "Zeměměřictví"
z r. 1953 u příležitosti jmenování prof. Ryšavého akademikem a ve druhém čísle "Zeměměřictví" z r. 1954
u příležitosti jeho 70. narozenin.
75 let akademika Ryšavého je příležitostí,abychom
opět dokumentovali v našem časopise, že si akademika
Ryšavého velmi vážíme. Akademik Ryšavý během své
pedagogické činnosti, které zasvětil svou životní dráhu,
se svědomitě staralo technickou výchovu mladých adeptů zeměměřického
povolání. Současná žijící generace
čs. geodetů je vděčna akademiku Ryšavému za své
odborné znalosti a technické vědomosti z oboru nižší
i vyšší geodézie. Spisy akademika
Ryšavého nechybi
v žádné geodetické knihovně. Z nich čerpá naše nejmladší směna na vysokých školách a celé řady výkonných geodetů, ·top·ografů á kartografů se k nim obracejí
při své každodenní práci.
.
Vážíme si výsledků práce akademika Josefa Ryšavého,
který svou usilovnou vědeckou prací položil pevné základy geodetického studia na Českém vysokém učení
technickém v Praze a zasloužil se významnou měrou
o rozvoj čs. geodézie.
Přejeme akademiku Josefu Ryšavému do dalších let
hodně zdraví a spokojenosti, aby se s námi všemi těšil
z úspěchů svých žáků, kteří v současné etapě dovršování socialismu v naší vlasti jsou pověřováni velikými
a čestnými úkoly, aby v nejpřednějších
řadách' budovatelů socialismu svými službami a svou prací vytvářeli předpoklady urychleného a hospodářského
vyprojektování a výstavby nejsmělejších
zařízení, inženýrských děl a staveb i urychleného. dobudování socialismu na vesnici.

Konference

maďarských geodetů
v Budapešti

526 :061.3( 439),,1958"
Ve dnech 15. -18. září 1958 konala se v Budapešti
geodetická konference, kterou
uspořádala
Společnost
maďarských geodetů a kartografů (Geodéziai és kartográfiai Egyesi.ilet). Konference byla dobře připravena,
měla bohatou náplň a širokou účast maďarských a zahraničních geodetů a kartografů. Zastoupeni byli Bulhaři, Čechoslováci, Jugoslávci, Poláci, Rumuni a Němci
z.NDR. Sovětší soudruzi, kteří se nemohli zúčastnit, zaslali srdečný pozdrav.

I
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Konferenci zahájili úvodními projevy: Dr. h. c. A.
Tárczy-Hornoch,
člen akademie věd, Ing. Z. Antos,
předseda Státní geodetické a kartografické
služby, Dr.
E. Regoczi a ředitel optických závodů MOM s. Posch.
Vedoucí zahrani~ních delegací (za československou
s.
Ing. Malivánek) pozdravili konferenci a slavnostní první
část byla ukončena pěkným obřadem, ve kterém byli
vynikající maďarští geodeti a kartografové
dekorováni
plaketou Lazara Deáka. Vyznamenaní jsou vesměs známí
maďarští vědečtí pracovníci: Dr. Tárczy-Hornoch,
Dr.
Sébor, Dr. Takács, Dr. Szilagyi a Dr. Hazai. Vlastní náplní konference bylo 14 odborných referátů, které seznámí1y posluchače zejména s vývojem geodetických
přístrojů a pomůcek (Dr. Víncze: vývoj geodetických
strojů, Dr. Fialkovski: Typy geodet. strojů, F. Pusztay:
Elektronické
a elektrooptické
měření vzdáleností, L.
Bezzegh: Přístroje fotogrammetrické,
Dr. Bendefy: vývoj nivelačních strojů, P. Tóth: Automatické nivelační
přístroje),
zvláště
přístrojů
a pomůcek vyrobených
maďarskými optickými závody (G. Posch: Maďarské
geodetické přístroje, B. Ginelli: Nové maďarské theodolity, K. Bors: Tangentový dálkoměr, G. Alpár: Výsledky
měření s maďarskými přístroji), dále se světovým vývojem geodetických metod (přednášky
Dr. Vinczeho,
F. Pusztaye, -Bezzegha, Dr. Bendefyho, Tótha a Dr. Regoczího o určení bodů polohopisných základů vysoké
přesnosti), s použitím geodézíe v průmyslu (L. Lippich:
Geodetické měření v průmyslu, J. Koren: Vytyčovací
metody) a s topografickým mapováním v Maďarsku (G.
Hankó).
Přednesené referáty (které v německém výtahu zahraniční
delegace obdržely)
prokázaly, že maďarská
geodézie a kartografie prožívá rychlý a zdravý vývoj,
že je dokonale obeznámena se všemi světovými novinkami jak ve stavbě přístrojů, tak i v metodách a že
vlastní výroba geodetických strojů a pomůcek jde mílovými kroky vpřed. Velmi zdařilá výstavka výrobků
závodů MOM (Magyar Optíkai Mtivek) i exkurse do závodů přesvědčila účastn ky konference,
že maďarské
geodetické přístroje
budou v nejbližší době vážným
konkurentem
výrobkům mnohých podniků se starpu
tradicÍ-Moderní
konstrukce, dobré opracování i mnohá
vtipná řešení (rtapř. nová dálkoměrná lať) spolu s nápadným zájmem vedoucích pracovníků továrny na pokroku v geodézii a kartografii i úzká spolupráce s resortem geodézie a kartografie vedou k přesvědčení, že
se vývoj bude rychle stupňovat.
Spolupráce
závodů
MOM i jejich zájem o všechno dění v resortu i ve spolkU,propagace, pořádání exkursí a odborných přednášek
i finanční dotace spolku jsou pro nás příkladem, který
by bylo potřeba u nás aplikovat.
Pracovníci závodů MOM zúčastňují se výzkumu a jsou
propagátory zlepšovatelského
hnutí, kterému pomáhaj.í
výrobou modelů, prototypů i nultých' sérií. Viděli jsme
dva modely zlepšovacích návrhů. Jeden byl určen pro
mechanické vyrovnání metodou nejmenších čtverců, na
kterém mechanickým způsobem se stanoví vyrovnané
souřadnice určovaného bodu z nadbytečných pozorování.
Velmi vtipné řešení, které
jen potřebuje zdokonalit
konstrukčně. Druhý model představoval měřický most.
Lehká kovová konstrukce, vážící několik kg, kterou lze
složít do tvaru torny, se po rozložení může použít jako
pevný most přes strže nebo bystřiny - délky asi 3,50 m,
nebo jako závětrná plachta, či jako stan nebo jako měřický deštník. Bylo nám sděleno. že MOM získaly na
světové výstavě v Bruselu dvě velké ceny a že exportují .již 75 % geodetických přistrojů.
Program konference doplnilo několik zajímavých referátů zahraničních účastníků (prof. Tomaschek z Mnichova o pohybech zemské kůry, Ing. T. Bychawski
z Varšavy o budoucnosti konstrukce geodetických strojŮ a Dr. Ing. O. Válka z ČSR o tyčovém dálkoměru)
a diskusních příspěvků domácích (Dr. Bendefy) i zahraničních (Ing. Daimlitz z Drážďan o výhledu vývoje
geodetických přístrojů,
Ing. Schčine z Drážďan o výhodách nivelačních strojů bez libel).
Výsledek konference možno označit za zdařilý - jediným nedostatkem bylo, že krátkost času nepřipustila
širší diskusi.
Českoslovenští delegáti navštívili i oba budapeštské
výrobní podniky, Geodetický
a topografický
podnik
i Kartografický podnik. Z výsledku prací těchto závodů
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je možno konstatovat,
že topografické
mapování provádějí soudruzi v Maďarsku téměř stejně jako my až
na to, že nemají vlastní reprodukční ústav, což je za.,.
jisté nevýhcdou. V triangulaci je zvláštností současná
observace všech bodů vyšš:ho řádu, z níž se prvý řád
odvodí jen početně, Znamená to, že délka visur téměř
nikde nepřesahuje
7 km, je proto snadněji celá síť
zaměřitelná a dosažené výsledky jsou velmi dobré.
Velmi poučné bylo pro naše účastníky i seznámení se
s organizací a činností maďarské Společnosti geodetCl,
která je velrniplodná,
pořádá časté odborné přednášky,
exkurse, odborné porady a diskuse, v mnohém pNpomíná polský spolek techniků (NOT) a bylo by třeba
i u nás co nejdříve uskutečnit
sdružení všech inženýrskotechnických
pracovníků geodézie, topografie a kartografie a převzit všechny dobré zkušenosti
Maďarů
i Poláků. Závěrečného večírku zúčastnil se veliký počet
maďarských geodetů a kartógrafů
a všichni zahraniční
účastníci. Českoslovenští
účastníci
dovezli si kromě
zmíněných výtahů přednášek a souborů prospektů výrobků fy. MOM i některé zahraniční publikace (polské,
jugoslávské), dobré mínění o práci našich maďarských
soudruhů i o úrovni jejich výsledků. Dovezené publikace
jsou uloženy v knihovně VÚGTK.
11lž. Cálek

Literární hlídka
Geodézia és kartográfia

-

č. 3 -

ročník 9 z r. 1957:

(Casopis Státního zeměměřického a kartografického úřadu,
Budapest.) Z 98 stran formátu A4 je v tomto čísle věnovino od:Jorným článkům a pojednáním 72 stran. Zbytek
(26 stran) obsahuje. přehled .geodetických a kartografických novostí a událostí ze zahraničí, zprávy spo:kové.
osobní, stručný přeh:ed obsahu zahraničních odborných časopisů a jiné.
Prvá dvě odborná pojednání jsou od zahraničních autoI'Ů. Prvé je překlad přednášky Dr. Ervína Gi 9 a s e (Frankfurt am Main), nazvané: "Elektrooptické
měření délek in-,'
terferencí",
uveřejněné v 45. čísle "Bulletin de la Société
Belge d~ Fotogrammétrie 1956". Pojednání týká se nově
konstruovaného přístroje, jehož použitím je možno přesně měl'it vzdálenosti od 200 do 3000 m. Tento přístroj měl
být uveden na trh již koncem r. 1956. Očekává se, že měřeni délek tímto přístroj~m podstatně ovlivní polygonová
měření a triangulace nižších řádů.
V druhém článku je uveden překlad pojednání Dr. Oldřicha V á I k y (Praha) s názvem "Princip poč:tacího stroje
na děrné štítky

Aritma

a jeho využití

v geodézii".

Dr. Ludvík Ho mor ó d i, u příležitosti 150. výročí počátků budovánf- první trigonometrické
sítě v Maďarsku,
v článku "Staré body v nové síti" hodnotí výsledky dosažené tehd~jšími prostředky a uvažuje, které body tehdejší sítě jsou totožné s d'1ešními.
V článku "Výsledkl/ a úko!1/ sovětské geodézie a kartografie" Alexandr Rad ó r;robírá obsah 1. čísla sovětského
časopisu "Geodezija i kartografija".
Článek Frant. E i I ing z f e I d a a Julia S z á d e c z k yK a r o s s e "Rozšíření možností využití Hazayho způsobu
přepočtu Gauss-Kriigerových
souřadnic"
zabývá se' možností a účelností spojení Christovova složitějšiho způsobu
(Bulharsko) s jednodušším způsobem Hazayho. Pojednání
je dokončeno ve 4. čísle. Zkoumaní autora se vztahuje na
odvození koeficientů pro redukci délek a pro druhou směrovou diferenci. Předpokládá se, že vzdálenost styčných
bodů je 50 km, šířka pásu 80 km a přesnost převodu
0,2 mm.
Článek Diviše C s a t k a i h o je věnován výpočtu ortometrických oPrav v maďarské nivelační síti a
Dr. Ladislav B e n d e f y zabývá se otázkou katalogizace
maďarských

rukopisných

map.

Topografií, mapováním a naukou o terénních tvarech
zabývají se články: "Generalisace na topografických
mapách" (autor Dr. Julius H e 9 y i) a "Výběr z nauky o tvarech ter{;nu" od Emila I<u n o v s z k é h o.
Obsah "přehledu" je j v tomto čisle bohatý. Zvláštní
zmínky zaslouží podrobné informace o konferenci kartografů ve Stockholmu, o geomorfologickém mapování, O mezinárodním kursu přednášek o technice mapování, kterýžto kurs se konal v Mnichově, dále informace o zasedání
Německé kartografické jednoty aj.
V. F.
Géodézia és kartográfia
- č. 4 - ,roč. 9 z r. 1957 (109
stran textu - z toho 72 str. odborné články, zbytek "přehledU).

V tomto čísle končí článek Frant. E.i n I ing z f e I d a
a Julia S z á d e c z k y - Ka r d o s s Ů v o ••Rozš ření možnosti využití Ha'Zayho ZpUSOJU přepočtu Gauss-Kriigerových souřadnic"
a pokračuje
Emila .K u n o v s z k é h o
"Výběr z nauky o tvarech terénu". Dr, Štefan Hazay uveřejňuje tu první část pojednání "Výpočet t<zlového bodu
z fiktivních
(neskutečných)
směrníků".
Autor vychází ze
statě v příručce Jordan-Eggerto/ě
a probírá způsob určení souřadnic uzlového bodu z neměřených směrníků spojnic výchozích bodli s předběžně určeným uzlovým bodem.
V pojednání "Obnovení trigonometr.cké
sítě čtvrtého
řádu" od Dr. Ludvíka H o mor ó d i h o je uvažováno řesení otázky, jak zapojit do právě dokončované trigonometrické sítě vyššího řádu sít podrobných bodů.
Otázkou možnosti využití fotogrammetrie k obnově a doplnění katastrálních map a k pracím topo]rafickým zabývají se: Bedřich R a u m v článku "Obnova našich map"
a Dr. Julius II e 9 y i v článku ,,0 ,něko?ika aktuálních problémech topoJrafie".
Autor prvého z těchto dvou článků
hodnotí katastrální mapy podle jejich vývojových fází a
doporučuje z originálů katastrálních
map vyhotovit na
astralonu kopie, doplnit je zákresem skutečného stavu
použitím fotogrammetrie
nebo jinou vhodnou metodou.
Článek vyzývá k diskusi.
Dr. Julius H e 9 y i ve svém článku zabývá se otázkou
využití fotolrammetrie
k vypracování státní zák'ad~í mapy. pokud jde především o znázornění terénu. FotogrammetrU považuje za vhodnější metodu k znázornění tvarů
rovinných terénů, než je metoda kótování výškových bodů.
Jako aktuální problém jeví se mu i nedostatečná příprava
posluchačů z~měměřického inženýrství k výkonu topografických a fotogrammetrických prací a dO;:Joručuje, aby pro
tyto pracovní a vědní obory byly zřízeny samostatné katedry. Vhodnost užjtí foto':jrammetrie k topografickým
pracím autor dokazuje zkušenostmi získanými v Československu.
Na tento temperamentní a místy prudce útočný článek
odpovídá Dr. Emil R e 9 o c z i pod názvem ••Přip,'>mínky
k článku o několika aktuálních
problémech
topografie".
Autor reaguje na některé náměty a kritickl hodnocení Dr.
H e 9 y i h o a zastává názor, že pro znázornění tvarů povrchu plochých terénů je kótování bodů vhodnější než
znázornění vrstevnicemi.
'.
Dr. Julie Na 9 y o v á uveř€jňuje zde článek "B'Íňské
mapy z župy Krassó". Je to v podstatě soupis a hodnocení
báňských map z XVIII. století s citací popisu důlních děl
a různých opatření včetně těch, která směřují k výchOvě
důlníc~ měřičů. Článek končí bohatým soupisem UŽIté literatury a pramenů.
Dr. Edua~d Hon y'i v článku "Postup při Pranis-Pranievičově způsobu vyrovnání více s1(upm velkých trigonometrických
sítí" popisuje způsob využítí tohoto způsobu

v praxi. Podkladem k tomu je Pranis-Pranievičova kniha
a přednášky z geodézie na drážďanské technice.
Článkem Františka
N é m e t h a ••Využití
nomografie
k převodu projekčních
sítí" je část věnovaná odborným
článkům uzavřena.
Z bohatého ••přehledu" uvádím alespoň tituly některých
informací:
1. Mezinárodní výstava map v Rio de Jane!ro.
2. F. A c ker ma n n ••O č1selrzé orientaci páru obrazů
s konvergentními

3. Friedrich
ordneter

osami,

Top f e r: Ableitung

Dreiecke

von Winkeln

iiberge-

aus Dreiecksnetzen,

n

4. Jean C h a r d o e t: Tra!té de Morphologie,
5. Felix O II i v í e r: Instruments
topographiques,
6. J. L. Pa w s e y: R. N. Br a c e w e II: Radio astronomy, aj.
V. F.

Přírůstky

mapové dokumentace

VÚGTK

Čechoslo~aška Republika. Fizičeska karta. (Československa republika. Fysická mapa.) Měřítko 1 : 500 000. Vydavatel GUGK, ~ofia. Mapu sestavil a vyhotovil "Kartprojekt" při GUGK, Sofla. Vytiskla "Kartno-geopridornata 'fabrika" při GUGK, Sufia. Vydání ,- 1957. 3 díly
o rozměru papíru 610 X 930 mm.
VúGTK - čís. přír. 297/57
Nástěnná mapa fysických poměrCl s vykreslenými isohypsami odstupňovanými
v devíti barevných odstínech
s výraznou hydrografickou
sítí, s městy v šesti velikostech a nejdůJěžitější
železniční sítí. V mapě jsou
smluvenými značkami vyzr.ačena naleziště nerostného
bohatství.
Ing. E. Horák

Rozvoj technlky a mohutná výstavba našeho průmY'llu
klade na vydávání technické literatury stále větší požadavky jak po stránce kvality, tak i pokud jde o počet titulů pro všechna odvětví vědy a techniky. Důležitý I1kol - uspokojit plně nároky všech pracujících a
zajistit tím neustálé zvyšování jejich kvalifikace - vyžaduje. aby technické puhlikace byly nejen vydávány
v nákladu odpovídajicím co nejpřesněji
počtu zájemců
o technickou literaturu. nýbrž také. aby jejich zpracování, vybavení a zaměření odpovídalo co nejlépe skutečným potřebám čtenářů.
Odloučenost nakladatelské činnosti od knižní distribuce nevytváří příznivé podmínky pro hospodárné a l1čel·
né vydávání odborné technické literatury.
Proto bylo
v posledních
několika letech hledáno takové řešení.
které by podstatně zlepšilo dosavadní nevyhovující stav
a dalo se I1spěšně realisovat. Podle usnesení politického
byra ÚV KSČ ze dne 9. 12. 1957 bylo v listopadu 1958
zařízeno Středisko technické literatury a umístěno v budově Státního nakladatelství technické literatury, Praha 2.
Spálená 51, kterému bylo svěřeno ideové vedení Střediska.
Tímto organísačnlm
opatřením
byly vytvořeny příznivé podmínky pro ovlivnění distribuce přímo nakladatelstvím. kterému se tím 'dostává také možnosti využit
získaných odbytových zkušenosti ke zlepšení své· činnosti.
K plnému uspokojení potřeb pracujících v průmyslu
výzkumných
ústavech. v nadpodnikových
orgánech a
posluchačů odborných a vysokých škol nestačí pouz!'
literaturu vydávat a rozšiřovat.
Středisko technické literatury bude proto kromě obvyklé informační činnosti o vyšlých i připravovaných kni-

hách organizovat
besedy čtenářů technické literatury
s vynikajícími
odborníky
domácími i zahraničními,
s autory technických
knih a redaktory. Tím zajistí
předpoklady
pro vytvoření
takového edičního plánu
technické literatury, který bude v plném souladu s úkoly
státního plánu výroby. výchovy kádrů a s úkoly výzkumných ústavů i s potřebami nejširšího okruhu čtenářů.
Středisko
bude opatřovat ve spolupráci s technickými knihovnami a jinými institucemi zejména katalogovou dokumentaci o technické literatuře domácí i zahraniční. bude pořádat tématické výstavy. na nichž se
čtenáři seznámí s produkcí knih a časopisů jak stát\i
lidové demokracie, tak i států západních.
V přednáškové síni budou promítány krátké odborné
filmy, popularisujíeí technické'novinky
a nové pra~ovní
metody. V příjemném a klidném prostředí čítárny budou
mocí zájemcí studovat z knih, které nejsou na knižním
trhu.
Pří Středisku bude ustavena Obec čtenářů technícké
literatury. jejímž členům budou poskytovány výhodné
podmínky pří nákupu odborné literatury.
Kromě prodeje technické a vědecké literatury naší
i zahraniční a ~všech odborných časopisů bude ve Středisku zaveden výhradní prodej všech druhů norem vydávaných Státním úřadem pro vynálezy a normalisaci.
Je pochopitelné, Že tento rozsáhlý plán činnosti. který
si Středisko vytyčilo, neni možno splnit ihned: lze však
s určitostí očekávat. že během několikapřfštlch
měslců
Středisko nejen tyto úkoly zvládne, ale rozšíří ještě svou
činnost tak, aby se stalo opravdovým centrem našich
technikťi. Uvítá proto všechny připomínky a návrhy,
které mu pomohou přizpůsobit svou práci skutečným
potřebám celé naší technické veřejnosti.

Upozorňujeme Vás na novou knížku, která vychází v řadě POLYTECHNICK?CH PŘIRUČEK
RNDr Čeněk K o h I m a n n

ARITMETIKA
232 stran,

A ALGEBRA

13 obrázků,

cena 10,- Kčs

Tento svazek Knižnice polytechnických příruček, který je určen nejširšímu okruhu zájemců o studium
matematiky, vychází nikoliv jako učebnice, nýbrž jako příručka. Má sloužit k získání a osvěžení znaJostí matematiky, potřebných k řešení jednoduchých úloh v technické praxi. Zajímavým způsobem
se zde autor snaží přivést čtenáře k pochopení postupu, jak řešit praktické příklady a jak používat matematických pravidel a vět. Text je proto doprovázen řešením typických příkladů, na nichž
si vždy může čtenář prověřit stupeň svých znalostí. Látka je zde podána v rozsahu učebních osnov
výběrových středních škol.
.
Knižka je určena širokému kruhu čtenářů, kteří při své práci nebo studiu musí řešit jednoduché
algebraické úlolJ.y s numerickými výpočty, žákům jedenáctiletky a posluchačům prvních semestrů vysokých škol technických.
.
Z obsahu:
mocniny
ARITMETIKA umocňování mnohočlenů
Vysvětlení pojmů
odmocňování mnohočlenů
desítková soustava čísel
komplexní čísla
základní početní výkony s přirozenými čísly
logaritmy
číselné soustavy nedekadické
poměry a úměry
dělitelnost čísel
přímá a nepřímá úměrnost
zlomky
trojčlenka
přehled početních výkonů se zlomky desetinnými
směšovací počet
čísla neúplná a počítání s nimi
počet procentový a úrokový
umocňování a odmocňování.
rovnice a nerovnosti
ALGEBRA-posloupnosti aritmetické a geometrické
pojem funkce a grafické řešení rovnic
Záporná čísla
složené úrokování
alllebraické mnohočleny
kombinatorika
alllebraické zlomky
Tuto knihu Vám obstarají všechny prodejny n. p, KNIHA
VYOÁVÁ
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