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Geodetický a kartografický obzor

528:331.878[ 437.11.31

KOUBA,J.
Komplexnf soclallstlcká raclonallzace v resortu Ceského
dfadu geodetického a kartografického.
Geodetlckf II kartografickf obzor, 17, 1971, Č. 3, s. 57-81.
Pojem a rozsah raclonallzace.
Koncepce raclonallzačniho
hnuti v geodézl! a kartograf!!, systém jeho řizeni. Program
komplexnl sociallstické racionallzace v resortu COGK,krátkodobá a dlouhodobá raclonallzačni opatřeni. vývoj raciona·
lizallnlho hnuti v roce 1970 a úkoly v roce 1971.

528:331.878 [437.1/.3 )

KOUBA,J.
Komplexe sozlallstlsche Ratlonallslerung lm Ressort des
Tschechlschen Amtes fílr Geodasle und Kartographie.
Geodetický a kartografickf obzor, 17, 1971, Nr. 3,
Seite 57-61.
Begrlff und Umfang der Rationalisierung. Konzeptlon der
Rationallsierungsbewegung
in der Geod1isle und Kartogra·
phie, System ihrer Leitung. Programm der komplexen so. ziallstischen Rationallsierung im Ressort des Tschechischen
Amtes filr Geodllsie und Kartographie, kurzfristige und
langfristige RationalisierungsmaBnahmen. Entwicklung der
Rationalisierungsbewegung im Jahre 1970 und Aufgaben auf
das lahr 1971.

528:331.876( 437.6]

528:331.876[ 437.8J

LENKO,J.
Komplexná socla1lstlcká raclona1lzácla v rezorte Slovenskej
správy geodézle a kartografle.
Geodetickf a kartografickf obzor, 17, 1971, Č. 3, s. 61-63.
Komplexni sociallstlcká raclonallzace jako rozhodujicf ná·
stroj k obnoveni efektivnostl národniho hospodářstvl a jeho
dalšl perspektivy. Racionallzace v resortu SSGK. Raciona·
lizace v organlzacich resortu SSGK a její hlavni směry.

LENKO,J.
Komplexe sozlallstlsche Ratlona1lslerUltg lm Ressort der
Slowaklschen Verwaltung lilr Geodasle und Kartographle.
Geodetickf a kartografickf obzor, 17, 1971, Nr. 3,
Seite 61-63.
Komplexe sozialistische RatlonallsierJng
als entscheidendes lnstrument zur Erneuerung der Effektlvit1it der Volkswirtschaft und ihre weitere Perspektiven. Ratlonalisierung
im Ressort der Slowakischen Verwa1tung filr Geod1isie und
Kartographle. Rationalisierung ln den Ressortsorganisatio·
nen der Slowakischen Verwa1tung filr Geod1isie und Kartographie und ihre Hauptrlchtungen.

528:373( 437.11)

528:373[ 437.11)

PROCHÁZKA,
F.
20 let střednl prilmyslové likoly zeměměřlcké v Praze.
Geodetickf a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 3, s. 84-67,
4 obr., 2 tab.
výVOj prllmyslového školství zeměměříckého. Založení prú'
myslové školy zeměměřlcké v Praze a jejl vývoj. Učebni
náplň školy, počty studentll, výVOj učebnich plánů a dosavadni úspěchy školy.

PROCHÁZKA,
F.
20 Jahre der Fachmlltelschule lilr vermessungswesen ln
Prag.
Geodetický a kartografickf obzor, 17, 1971, Nr. 3,
Seite 64-67, 4 Abb., 2 Tab.
Entwicklung des vermessungsfachschulwesens.
Grilndung
der Fachschule filr Vermessungswesen und ihre Entwicklung. Lehrinhalt der Schule, Zahlen der Studentenden, Entwicklung der Lehrplane und bisherige Erfolge der Schule.

528:373[ 437.11J
528:373[ 437.11J

IANECEK,J.
17 let studia při zaměstnáni na střednl prllmyslové likole
zeměměřlcké v Praze.
GBodetickf a kartografickf obzor, 17. 1971, Č. 3, S. 68-70,
1 obr., 3 tab.
Charakteristika a náplň studia při zaměstnáni na průmyslové škole. Problematika tohoto studia a jeho zákonné zajištěni. Dosavadnl vfsledky studia při zaměstnáni.

JANECEK,J.
17 Jahre Berufstudiu'll1 an der Fachmltlelschule liIr Ver·
messungswesen ln Prag.
Geodetický a kartografickf obzor, 17, 1971, Nr. 3,
Seite 68-70, 1 Abb., 3 Tab.
Charakteristik und Inha1t des Beru/studiums an der Fachschule. Problematik dieser Studiurnform und seine gesetzm1iBige Sicherstel1ung. Bisherige Ergebnisse des Beruf·
studiums.

528:373[ 437.11J
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MAŠIN,Z.
Praktická vfuka na střednl prdmyslové likole zeměměflcké
v Praze.
Geodetickf a kartografickf obzor, 17, 1971, Č. 3, s. 70-72.
Zamě/'ení praktické výuky na škole. Vybaveni sbirek školy
a jejich umlstěni. Organizace praktické vfuky, její vývoj,
současný stav a dalšl perspektivy.

MAŠlN,Z.
Praktlsche Ausblldung an der Fachschule filr Vermessungswesen ln Prag.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 3,
Seite 70-72.
Richtung der praktischen Ausbildung in der Schule. Ausstattung der sammlungen und ihre Unterbringung. Organisation der praktischen Ausbildung, lhre Entwicklung, gegenw1irtiger Stand und weitere perspektiven.

528.932.063.9:912(084.3] :551.4
528.932.063.9:912(084.3J :551.4

KRCHO,J.
Poulltle samočinných počltačov prl zostrojenl morfometrlckých máp, uvalovaných na báze geometrického aspektu
te6rle poli (dokončenf).
Geodetickf a kartografickf obzor, 17, 1971, Č. 3, s. 73-77,
4 obr., 1 tab., 10 llt.
Formulace vstup nich údajll pro samočinné po1íltače ve tvaru
matice' z hlediska trajektorového pole a jeho singularit.
Postup výpočtll údajll 'PN' AN pomoci samočinného počitače.
Výpočet souřadnic ízoklln, lzotangent a vykresleni map
pomoci p/'Istroje KINGMATIC.
.

KRCHO,J.
Anwendung automatlscher Rechenanlagen bel der Buf Grundlage des geometrlschen Aspektes der Felderlheorie erwo·
genen Herstellung morphometrlscher
Karten (Beendung I.
Geodetický a kartografickf obzor, 17, 1971, Nr. 3,
Seite 73-77, 4 Abb., 1 Tab., 10 Lit.
Formulierung der Eingabedaten filr dle automatische Re·
chenanlage in der Form von Matrizen aus dem Gesichts·
punkt des Trajektorienfeldes
und seiner Singularitiiten.
Fortgang der Berechnungen der Angaben "VN' AN mit Hllfe
der automatischen Rechenanlage. Berechnung der Isoklinenkoordinaten, Isotangenten und Zeichnen der Karte mit Hllfe
des Gerlltes KINGMATIC.

Geodetický a kartografický obzor

528:331.876[ 437.1/.3)

KOUBA,I.
Complex Soclallst Ratlonallzatlo" ln the Deparlment
Czech Offlce of Geodesy and cartography.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 3,

528:331.676[ 437.1/.3)

Idea and extent of the rationaIization.
Conception of
rationaIization in geodesy and cartography, system of its
control. Program of complex soclaIist rationaIization ln
the department of Czech Office of Geodesy and Cartography, short-term and long-term rationaIization measures.
Development of the rationaIization movement ln the year
1970 and tasks for the year 1971.

KOUBA,I.
Ratlunallsatlon soclallste complexe dans le ressort du
Bureau Tcheque de Géodésle et cartographle.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 3,
pages 57-61.
Conception et étendue de la rationaIisation.
Conception
du mouvement rationnel en géodésie et cartographie; le
systeme de sa dlrectlon.
Programme de ratlonaIisation
sc.ciaIiste complexe dans le ressort du Bureau Tchěque
de Géodésie et cartographle,
mesures de ratlonaIisation
á long et a court termes.
Evolutlon du mouvement de
rationaIisation en 1970 et tílches pour l'an 1971.

528:331.878( 437.8)

528:331.876[437.8)

of

pp. 57-81.

LENKO,I.
Complex Soclallst Rationallzation ln the Department
Slovak Office of Geodesy and Cartography.
Ceodetický a kartografický obzor. 17, 1971, No. 3,

of

pp. 81-63.

Complex socialist rationaIization as a decisive tool for
renewing the effectiveness of national economy and perspectives
Rationalization in the department of Slovak
Office of Geodesy and Cartography. RationaIization in the
organlzations of Slovak Office of Geodesy and Cartography
and its chief directions.

528:373(437.11)

PROCHÁZKA,
F.
20 Years of the Technlcal School of Land Surveying ln
Prague.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 3,
pp. 64-67, 4 fig., 2 tab.
Development of the schools for land survey technlcians.
Fourtdation of the Technical School of Land Surveymg m
Prague and tts development. Teaching programs, numbers
of students, development of teaching programs and achievements of the school.

LENKO,I.
Rallonallzatlon sociallste cumjJlexe dans le ressort de
l'Admlnistrallun Slovaque de Géodésie et Cartographle.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, ND 3,
pages 61-63.
RationaIisation socialiste complexe comme moment déclslf
pour le renouvellement de I'efficacité de I'économie nationale et perspectives ultérieures.
Rationalisation dans le
ressort de l' Admlnistration slovaque de Géodésie et Cartogl'aphle, dans ses organisations et ses princlpales directicns.

528:373[ 437.11]

PROCHÁZKA,
F.
Vlngt ans ď existence de l' Ecole Industrlelle Secondaire
ďArpentage li Prague.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 3,
pages 64-67, 4 illustratlons, 2 tableaux.
Evolution de l'enseignement Industriel ďarpentage. Fondation de l'Ecole Industrlelle Secondaire ďArpentage li Prague et son essor. Tiiches et programme ďétudes de
i'Ecole, nomhre ďétudlants, évolutíon des plans ďétudes
et succes remportés par I'école jusqu'li ces jours.

528:373( 437.11)
528:373(437.11J

JANECEK,J.
17 Years of the External Educatlon at the Technical Schoul
of Land Surveylng ln Prague.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 3,
pp. 68-70, 1 fig., 3 tab.
Characteristics and program of the external courses at the
Technical school. Problems of this kind of e1ucation and
it •. legal ensurance.
Results of the external ejucation.

JANECEK,I.
DIx-sept années ďétudes du solI' li l'Ecole Industrielle Secondaire ď Arpentage li Prague;
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, ND 3,
pages 68-70, 1 illustr., 3 tableaux.
Caractéristique et programme ďétudes du soir li l'Ecole
Industrlelle Secondaire d'Arpentage.
Problémes émanant
dL' ces études et assurance légitlme des études. Résultats
actuels obtenus durant ce type ďétudes.

528:373[ 437.11)
528:373[ 437.11J

MAŠIN,Z.
Practlcal Tralnlng at the Technlcal Schoul uf Land SurveyIng ln Prague.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 3,
pp. 70-72.
Purpose of the practical education at school. Collections
of the tEaching aids and their location. Organization of
practical training, its development, present state and perspectives.

MAŠIN,Z.
L'enseignement pratlque de l'Ecoie Industrlelle Secondaire
ďArpentage li Prague.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 3,
pages 70-72.
Visée de I'enseignement pratíque A I'école. L'équlpemertt
de spécimes scolaires et leur placement. Organisatlon de
I'enseignement pratique, son évolutlon, état actuel et perspectives.

528.932.063.9:912[084.3) :551.4
528.932.063.9:912( 084.3) :551.4

KRCHO,I.
Use of Computers for Construcllon of Morphometrlc Maps
on the Basls of Geometrlc Aspect of the Theory of Flelds
Iconcluded J.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 3,
pp. 73-71, 4 fig., 1 tab., 10 ref.
Formulation of the Input data ln matrix form, regardlng
trajectory fleld and its singularities.
computation of "(N'
AN by means of a computer.
Co-ordlnate computationpf
lsocIines, lsotangents and map plottlng by automatic plotter KINGMATIC.

KRCHO,f.
Utllisatlon ďordlnateurs
pour la construct/on de cartes
morphométrlques, considěrées li la base ďaspect gěo·
métrlque de la théorie des zones (lIn).
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 3,
pages 73-71, 4 illustratlons, 1 tableau, 10 lit.
Formulatlon de l'entrée des données pour ordlnateurs en
forme de matrice du point de vue trajectoire et de sos
slngularités.
Procédé de calculs des donněes "(N' AN
A l'aldo ďun ordinatour.
Calcul des coordonnées ďlso·
clines, Isotangentes et dessm des cartes li l'aldo do l'apparei! KINGMATIC.

Kouba, T.: Komplexní
socialistická
racionalizace
v resortu Česk~ho úřadu geodetick~ho
a kartografick~ho

Geodetický a kartografický
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Komplexní socialistická racionalizace
v resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického

obzor
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Ing. Jaroslav Kouba,
náměstekpl'edsedy
Českého úl'adu geodetického
a kartografického

Další rozvoj našeho národního hospodářství není
myslitelný
bez soustavné
racionalizace
řízení,
správy, výroby a práce. Také rezervy v organizacích národního hospodářství vytvořené v důsledku
extenzívního rozvoje anebo nesprávného
hospodaření lze využít pouze cílevědomou, komplexní,
socialistickou racionalizací, která probíhá v celé
šíři národního hospodářství, je systematicky řízena, koordinována a kontrolována. Program komplexní socialistické
racionalizace
s ohledem na
jeho rozsah a náročnost je organizován při plném
uplatňování vedoucí úlohy KSC a za účinné podpory společenských organizací.
Aby mohl být dobře uplatněn systém řízení komplexní socialistické racionalizace, jsou vytvářeny
věcné, politické i morální podmínky. Je zajištěn
koordinovaný postup všech orgánů na všech stupních řízení.
Komplexní socialistická racionalizace v geodézii
a kartografii logicky navazuje na závěry z jednání
byra ústředního výboru Komunistické strany Ceskoslovenska pro řízení stranické práce v českých
zemích ke "Zprávě o stavu konsolidace poměrů
a zaměření další činnosti COGK" a dále tyto zavěry rozvíjí. Je také prostředkem jak postupně realizovat úkoly z těchto závěrů vyplývající.

Komplexní socialistická
racionalizace
se stavá
v současné etapě vývoje čs. ekonomiky rozhodujícím nástrojem k obnovení efektivnosti národního
hospodářství.
Racionalizace znamená rozumové a soustavné
uspořádání práce, hmotných prostředků a procesů
v národním hospodářství
jako celku, v každém
jeho oboru a odvětví, v každém podniku, závodě
a ústavu, na každém pracovišti. Jejím výsledkem
je zpravidla ucelený a vzájemně skloubený soubor
opatření, která zabezpečují
efektivní využívání
živé a zvěcnělé práce ve všech článcích národního
hospodářství,
na základě vyloučení zbytečných
ztrát a využívání existujících rezerv. Racionalizace
je prostředkem, kterým se zabezpečuje růst ekonomické efektivnosti intenzifikací rozvoje národního hospodářství,
především cestoú zvyšování
technickoorganizačnl
úrovně.
V současné době se zaměřuje racionalizace především na mobilizaci rezerv, která není v podstatě
spojena s investičními náklady a sleduje úsporu
živé i zhmotnělé práce. Na vyšším stupni se racionalizace uskutečňuje formou modernizace, mechanizace,
automatizace,
zaváděním
výpočetnl
techniky a jinými způsoby uplatňování poznatků
vědy a techniky. Socialistický charakter spočívá
v tom, že racionalizace je prováděna cUevědomě,
plánovitě a za účasti všech pracujících a je sou-

stavně zaměřována na využívání hmotných i duševních zdrojů společnosti. Výsledky komplexní socialistické racionalizace
se konkrétně
projevují
zejména v
optimálním uspořádání vztahů mezi pracovníky,
výrobními prostředky,
pracovními
předměty
a pracovními podmínkami,
- účelném využívání všech hmotných, pracovních
i finančních zdrojů a rezerv,
použití zlskaných rezerv k lepšímu rozmístění
a využívání sil a prostředkfL,
účelném uspořádání vztahů mezi organizacemi
a jejich složkami.
III. Koncepce
a kartografii

racionalizačního

hnntí

v geodézii

Základní funkcí geodézie a kartografie je poskytovat společnosti objektivní, skutečnosti odpovídající údaje o nemovitostech, mapy a geodetické informace. Proto základními současnými a v zásadě
i perspektivními úkoly geodézie a kartografie jsou
- aktualizace evidence nemovitostí, map a geodetických informací,
postupná modernizace technické úrovně jejich
zpracování a
zdokonalování
jejich obsahu, aby mohly být
ještě lépe využívány pro potřeby národního
hospodářství,
správy i jednotlivých
občanů.
Z těchto úkolů v zásadě vychází plán geodetických a kartografických prací resortu COGK na rok
1971 a také perspektivní plán geodetických a kartografických
prací na období 1971-1975. Tento
plán je sestaven především na základě těchto podkladů:
vědeckotechnické
koncepce jednotlivých oborů
geodézie a kartografie,
perspektivního plánu vědeckovýzkumných prací a
programu komplexní socialistické racionalizace v geodézii a kartografii.
Souhrnná koncepce racionalizace v COGK na obdobl 1971-1975 vychází z analýzy současných
rezerva rozborů organizací resortu COGK a obsahuje tyto hlavní úkoly:
1. opatření k integJ;aci vědeckovýzkumných a vývojových prací s procesem geodetické a kartografické Výroby a ke zvýšení efektivnosti vědeckovýzkumných a vývojových prací;
2. pořízení základních investic, které rozhodujícím způsobem přispějí ke zvýšení produktivity
pracl, jejich objemů a technické úrovně; jde
předevšlm
o investice
v oblasti
výpočetní
techniky;
3. zvýšení úrovně řízení a organizace práce v podnic[ch a ústavech COGK, která odpovídá podmínkám automatizace;
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IJ resortu

4. opatřeni ke zvýšeni úrovně kádrové a personálni práce a politickoodborná příprava pro zvládnutí úkolů automatizace;

vištlch resortu a o opati'ení ke zvýšení kvality výsledků geodetických
a kartografických
prací.

5. postupné zřizování středisek
ganizacích CÚGK;

automatizace

v or-

6. zlepšeni pracovních podmínek v resortu;
7. opatření
kých a
lečnosti.

k dokonalejšímu
kartografických

využívání
informací

IV. Systém i'ízení racionalizace
tografii

geodeticve spo-

v geodézii a kar-

Zpracování programu racionalizace v organizacich CÚGK je organizováno tak, aby rozvoj tohoto
hnuti byl zabezpečen až na jednotlivých pracoviš.tích. Organizace přípravy racionalizačních
programů a koordinace racionalizačních
opatření je zabezpečena v organizacích CÚGK formou racionalizačních týmů, složených z pracovníků zainteresovaných
útvarů, které
usměrňují
racionalizaci
v rámci každé organizace.
V organizovaném úsilí za komplexní socialistickou racionalizaci geodetických a kartografických
prací mohou významně přispět dobrovolné společenské organizace, především ROH a VTS.
Pro rozvoj racionalizace
má zvláštní význam
systematická výuka i mimoškolní příprava kádrů,
zvláště vedoucích pracovníků. K zabezpečení této
výchovy je žádoucí vyšší podíl výuky na racionalizaci geodetických a kartografických
prací na vysokých odborných školách. Také pro střední zeměměřické školství, jehož úspěšnou dvacetiletou činnost
ve prospěch geodézie a kartograf1e v současné době
vzpomínáme, čekají na tomto úseku nové výchovné úkoly.
V. Program komplexní socialistické
v resortu CÚGK

racionalizace

Analýzy p.rovedené v uplynulém roce ukázaly,
že současné požadavky společnosti na geodetické
a kartografické
práce svojí strukturou
v z~~adě
odpovídají kvalifikaci pracovníků resortu CUGK,
avšak svým rozsahem přesahují jejich možnosti
a vyžadovaly by již dnes výrazné zvýšení kapacit
orgánů a organizaCí CÚGK. Nedostatek kapacit nehodlá však CÚGK nadále řešit extenzívním vývojem, ale podstatným zlepšením řízení, organizace
a koordinace
prací a zaváděnIm progresívních,
účelově diferencovaných technologií, především ve
spojitosti s využíváním moderní výpočetni, zobrazovaci a reprodukční techniky. Program komplexní
socialistické racionalizace v resortu CÚGK zpracovaný v roce 1970 obsahuje soubor krátkodobých
a dlouhodobých opatření.
VI. Krátkodobá racionalizační

opatřeni CúGK

Cílem krátkodobých
racionalizačnlch
opatřen!
je využít existující rezervy a vytvořit bez nároků
na investice a pracovní sny přlznivé podmínky pro
realizaci dlouhodobých racionalizačních
opatření.
Jde zejména o zlepšení činnosti orgánů a organizaci CÚGK v oblasti řízen! a politickoodborné výchovy, při uplatňování technického rozvoje na praco-

Hlavní krátkodobá

opatření:

1. Zabezpečení důsledné realizace usnesení vlády
CSR pro docílení úspor v oblasti správy a řízení.
Snížení se netýká středisek geodézie v okresech, kterým byly uloženy zvýšené úkoly v evidenci nemovitostí, vyplývající ze závěrů hyra
ÚV KSC z 23. února 1970. Snížení řídícího
a správního aparátu v roce 1970 představuje
uvolnění 10 % pracovníků řídícího a správního
aparátu organizací resortu.
2. Zlepšení aktualizace
a odstranění
dlouhodobé
rozpracovanosti geodetických děl, zejména map
velkých měřítek. Rozpracovanost
váže značné
finanční prostředky a způsobuje, že se uživateli
dostane geodetické dílo do jisté míry již neaktuální v důsledku změn, které nastaly v době
od započetí díla do jeho ukončení. Tento problém se v rámci krátkodobých opatření řeší tak,
že místo nového mapovánl bude provedeno
zkvalitnění dosavadních map velkých měřítek
zjednodušenými metodami za využití všech dostupných geodetických údajů a teprve kde to
nebude možné, bude povoleno nové mapování.
3. Nové technickohospodářsl{é
mapování se bude
provádět v prostorech, kde přinese efekt širšímu okruhu uživatelů (města, důlní a průmyslové oblasti), a za maximálního využití aktualizovaných mapových podkladů z dřívějších měření,
zejména
provedených
číselnými
metodami.
V ostatních, investičně méně dotčených územích,
budou mapy velkých měřítel{ vyhotovovány postupně později a jednoduššími
technologiemi.
4. Lepš! využívání přístrojů a zařízení, zejména
fotogrammetrických
strojů při mapování ve velkých měřítkách a při evidenci nemovitostí. Cílevědomá organizace geodetických prací v terénu
spolu s vyšším využíváním motorizace přispěje
k efektivnějšímu využití pracovní doby.
5. Zvýšení úrovně řídící činnosti a posílení technické kontroly v souladu se způsobem přejímky
prací. Podstatná část technické kontroly bude
provedena
přímo při strojovém
zpracování.
Předpokladem zvýšení úrovně řízení je soustavná pozornost racionalizacI práce ve všech organizacích
a využívání zkušeností
nejlepších
pracovišt.
6. Vytvoření útvarů racionalizace
a technického
rozvoje v organizacích resortu s .úkolem usměrňovat racionalizační hnutí, zavádět v organizaci
nové technologie, školit pracovníky vlastní organizace při jejich zavádění, řídit tematické
soutěže, vynálezcovské a zlepšovatelské
hnutí,
provádět informační činnost v oblasti VTEIP aj.
Útvary racionalizace a technického rozvoje zajišťuj! komplexně realizaci výsledků technického rozvoje přímo ve výrobě ve spojení s nejnovější výpočetní a zobrazovací technikou.
VII. Dlouhodobá racionalizační opatření
obsahují dvě hlavní skupiny opatření:
1. Opatření

v oblasti

výzkumu

Vědecké řízeni geodézie a kartografie vyžaduje,
aby byly dlouhodobě upřesněny progn6zy rozvoje
a programů jednotliVých oborů geodézie a kartografie ve vazbě na hlavní úkoly resortu a na po-
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třeby národního hospodářství.
bude výzkum zaměřen na
-

-

V nejbližších

letech

mapový fond velkých měřítek, zejména na zhospodárnění geodetických a fotogrammetrických
prací při mapování, obnově a údržbě map ve
spojení s jejich digitalizací,
tvorbu a údržbu základních map středních měřítek,
založení a vedení písemného operátu evidence
nemovitostí pomocí samočinného počítače a na
racionalizaci práce středisek geodézie,
speciální měřické práce, zejména vývoj technologií pro práce inženýrské geodézie,
kartografii, zejména na oblast tematické kartografie,
vývoj technologií
pro zpracování
a údržbu celostátních a jiných mapových děl
a na racionalizaci
technologických
postupů
v kartografické polygrafii,
informační systém geodézie a kartografie, zejména výzkum využívání geodetických a kartografických informací a jejich vazeb na informační systémy ostatních odvětví a oborfi národního hospodářství,
automatizaci
sběru a zpracování
informací
v oblasti řízení a plánování geodetických a kartografických prací a ekonomických agend v resortu,
úkoly teoretické geodézie.
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Pokroky ve výpočetní technice vedou k vyšším
nárokům na meziodvětvové vztahy a ke kvalitativně nov'ým spojením různých informací a také geodetických a kartografických
dat s údaji všech odvětví. Těmto náročným podmínkám odpovídající
činnost otvírá nové možnosti rozvoje geodézie
a kartografie.
VIII. vývoj racionalizal!ního
ČŮGKv roce 1970

hnutí v organizacích

1. Krá t k o dob á r a c i o n a I i z a ční
o p atře n í Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického
v Praze byla zaměřena především na vytvoření dokonalejší vnitřní
organizace, aby bylo zajištěno plnění komplexních
úkolfi plánu. Ve smyslu krátkodobých racionalizačních opatření se Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze zeměřil na další
rozvoj iniciativy pracovníků
s cílem dosáhnout
úspory při řešení výzkumných úkolfi v roce 1970,
zkrátit termíny některých řešení a splnit další požadavky.
Mezi prospěšné racionalizační úkoly Geodetického ústavu v Praze patří např. převedení dokumentace na mikrofilm, řešení nedostatku počtářů v nivelaci přechodem na strojové zpracování, přechod
na strojové zpracování ekonomických
agend aj.

Pro zabezpečení potřebného tempa technického
rozvoje budou důsledně přejímány výsledky výzkumu a využívány možnosti mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce, zejména s geodetickými
službami socialistických států.

Oblastní ústav geodézie v Praze se zaměřil zejména na využití leteckých snímkfi z dřívějších
náletů pro údržbu map, využití motorových vozidel
a pracovní doby a lepší uspořádání operátů EN.
Tomuto zaměření odpovídají i racionalizační opatření na střediscích geodézie.

2. O pat ř e n í v o b I a s t i s b ě r u, z p r a c o v á n í a v y u žit í dat v g e o d é z ii a k a rtografii

Do oblasti krátkodobých
racionalizačních
opatření Oblastního ústavu geodézie v Brně patří mj.
problémy kontroly a zřízení útvaru racionalizace
a technického rozvoje.

Geodetické a kartografické
práce jsou ve své
podstatě procesem hromadného
zpracování dat.
Cílem dlouhodobých racionalizačních
opatření resortu ČÚGK je vytvořit integrovaný systém pro
zpracování dat v geodézl1 a kartografii, jehož konečným výrazem je informační systém geodézie
a kartografie, který zajistí využívání dat jak pro
vnitřní potřebu geodézie a kartografie,
tak pro
celé národní hospodářství.
Integrovaný systém pro zpracování dat je systémem neuzavřeným a bude se rozvíjet tak, jak do
něho budou postupně začleňovány
další oblasti
geodézie a kartografie. K jeho budování bude zaměřena řídící, výzkumná a vývojová činnost, politickoodborná
výchova pracovníků resortu a investice.
'Výpočetní technika, potřebná pro realizaci systému, se soustředí v resortním výpočetním středisku, přičemž se budou současně budovat pracoviště pro přípravu dat v organizacích resortu. ZkušEmosti se strojovým zpracováním dat byly získány v dřívějších letech ve vlastním výpočetním středisku i ve spolupráci s výpočetními středisky jiných organizací.

Opatření Inženýrské geodézie, n. p., Praha, se týkají zejména zefektivnění
výroby na podkladě
analýzy časových a nákladových norem, rozšíření
kartografických
prací, vyšší využití výrobního zařízení, zejména fotogrammetrie,
zvýšení účinnosti
technické kontroly a výchovy pracovníků.
Plán opatření Inženýrské geodézie, n. p., Brno,
je zaměřen zejména na snížení rozpracovanosti
při THM, zajištění jakosti, na využití automatického koordinátografu, na předvýrobní přípravu zakázek. a výchovu kádrfi.
Kartografie, n. p. řeší úkoly z oblasti zhospodárnění výrobních technologií, opatření ke zkrácení
výrobního cyklu a k lepšímu využívání strojů zvýšením směnnosti.
2. Podle harmonogramu úkoh1 komplexní socialistické racionalizace zpracovaly organizace ČÚGK
pro g r a mys
v Ý c h d I o u hod o b Ý c h o p atření.
Program
dlouhodobých
racionalizačních
opatření Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Praze je zaměřen zejména na zavádění výsledkfi výzkumu do praxe
a prohloubení spolupráce socialistických zemí v oblasti výzkumu.

Při sběru dat je nutné racionalizovat práce spojené se získáváním informací přímo v terénu a snižovat jejich I'ozsah užitím fotogrammetrických
111eGeodetický . ťistáv a Oblastní ťistav geodézie
tod. Při geodetických metodách budo rozšiřováno
v Praze připravují rozšířené využívání výpočetní
využívání elektronických
zařízení pro měření détechniky pro geodetické práce i pro řízení a plálek.
nování.
Program
Oblastního
ústavu
geodézie
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v resortu

v Brně obsahuje tyto úkoly: vytvoření pracovišť
pro přípravu dat, zřízení střediska pro mikrofilmování, využití moderní reprodukční
techniky ve
správě ústavu a vybudování mobilní čety u ústavu.
Inženýrská geodézie, n. p., Praha, zpracovala racionalizační studie v oblasti automatizace,
fotogrammetrie,
inženýrské
geodézie,
reprodukce
a investiční výstavby. Program je zpracován zft
účasti pracovníkfi závodfi a obsahuje problematiku
dané oblasti včetně ekonomických dfisledků. Předpokládá růst produktivity práce v období 19711975 o 23,7 % ve srovnání s očekávanou skutečností roku 1970.
Inženýrská geodézie, n. p., Brno, zaměřila dlouhodobý program racionalizace
zejména na oblast
řízení a správy (řízení a organizace výroby, přípravu výroby, automatizaci zpracování ekonomických informací), výroby (technický rozvoj a technologie) a investice.
Dlouhodobý program racionalizačních
opatření
Kartografie, n. p., Praha, je zaměřen na investiční
výstavbu a modernizaci kartografické výroby, nové
technologie, kádrovou práci a politickoodbornou
přípravu pracovníků.
Program dlouhodobých racionalizačních
opatření organizací ČÚGK tvoří podnětný, avšak dosud
nejednotný soubor námětů a návrhfi, který konkretizuje dlouhodobý program komplexní socialistické racionalizace ČÚGK.
Je to počáteční etapa cílevědomé soustavné činnosti, kterou se budou analyzovat
a upravovat
vztahy ovlivňující způsob a skladbu práce a prostředků, aby se dosáhlo maximálního rozvoje geodézie a kartografie. Přitom je zejména třeba zdokonalit programy, aby jimi bylo prosazováno komplexní pojetí racionalizace řízení, správy a výroby.

a překračování úkolů plánu geodetických a kartografických prací a hlavních racionalizačních
úkolfi ČÚGK,
e) zvýšit úroveň kontroly kvality geodetických
a kartografických prací,
f) zajistit úkoly vyplývající z programu tvorby celoresortních normativll.

Návrhy krátkodobých
a dlouhodobých racionallzačních opatření organizací ČÚGK potvrdily základní orientaci dlouhodobého programu komplexní socialistické racionalizace ČÚGK, zpracovaného
v roce 1970. Zkušenosti z řízení racionalizační činnosti v resortu za uplynulý rok 1970 však ukázaly
na nutnost stálého doplňování a konkretizování
otevřeného programu dlouhodobých opatření ČúGK,
zejména na úseku kádrové a personální činnosti a
zdokonalování úrovně řízení.
Plán geodetických a kartografických
prací na
rok 1971 a dosažená úroveň komplexní socialistické racionalizace umožnil formulovat hlavní racionalizační úkoly ČÚGKna rok 1971:
1. Zvýšit úroveň
zejména

řízení

a organizace

v resortu,

2. Zajištění kádrové a personální
ěinnosti podle
direktivy ČŮG.!<,vyplývající z usnesení předsednictva 'OV KSC ze 6. 11. 1970, zejména
a) zvýšit systematickou péči o politickoodbornou
výchovu pracovníků,
b) realizovat opatření na úseku spolupráce s odbornými a vysokými školami s cílem zajistit
plánovaný nábor posluchačfi a rozmístění absolventfi,
c) zvýšit péči o pracovní podmínky a prostředí
pracovišť resortu. .
3. Realizovat soubor racionalizačních
úseku geodetické a kartografické
jména

opatření
vfroby,

na
ze-

a) zvýšit využití existujících geodetických a fotogrammetrických
přístrojfi a reprodukčních
zařízení pro splnění plánu v roce 1971,
b) zdokonalit provádění geodetických prací v terénu, zejména využitím motorizace (především
na střediscích geodézie),
c) postupně snižovat rozsah geodetických
prací
v terénu vyšším využíváním fotogrammetrických metod,
d) rozšiřovat využívání technologických
postupfi,
umožňujících
automatizované
zpracování
dat
(nové zpfisoby zaměřování změn v EN, nová
technologie THM aj.).
4. Zajistit úkoly na úseku automatizace a technického rozvoje geodetických
a kartografických
prací, především
a) realizovat výsledky vědeckovýzkumných
prací
podle realizačních projektů, (převod písemných
operátfi EN na samočinný počítač, využití mikrofilmové techniky v dokumentaci, zpracování
vybraných lokalit THM v měř. 1: 1000 fotogrammetrickou
metodou,
využití
fotogrammetrie pro údržbu a obnovu map velkých
měřítek, zdokonalení a rozšíření zásad nového
zpfisobu zaměřování změn v EN aj.),
b) plně využít resortní prostředky
automatizace
výpočetních a zobrazovacích prací podle koordinovaných projektů,
c) zvýšit rozsah
automatizovaného
zpracovánf
geodetických a kartografických
prací cílevědomým využíváním výpočetní techniky u mimoresortních organizací,
d) zajistit postupné vytváření pracovišt pro přípravu dat v krajích,
e) zkvalitnit činnost informační sítě VTEIP v re·
sortu CÚGK.

a) zpracovat analýzy činnosti a využití pracovního fondu organizací ČúGK za předpokladu postupné automatizace řídících a výrobních prací
a postupně realizovat jejich závěry,
.
bl zajistit realizaci programu automatizace
ekonomických agend v resortu,
c) realizovat
závěry analýzy činnosti-' střédisek .
geodézie, kterou v současné době zpracbvává
CúGK,
.. '
.
Rozbor stavu komplexní socialistické racionalid) za spolupráce stranických a odborOvých orgazace v resortu ČúGK ukázal, že dosavadní výslednizací a VTS organizovat rozvoj iniciativy praky tvoří první etapu dalšího cílevědomého rozvoje
cujících k 50. výročí založení KSČ na splnění
geodézie a kartografie. Je třeba, aby racionalizace
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Kouba, T.: Komplexní
socialistická
racionalizace
v resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického

se stala soustavnou činností, aby její výsledky byly
jednotně ekonomicky hodnoceny, aby pronikla na
každé pracoviště a stala se předmětem zájmu a iniciativy všech pracovníků geodézie a kartografie.
Současně se dopracovávají
programy dlouhodobých racionalizačních
opatření, aby bylo dosaženo
jednotného postupu v koncepční, technické, organizační a ekonomické činnosti všech organizací
resortu.
Hodnocení ekonomické
a společenské
efektivnosti racionalizačních
opatření je součástí projednávání výsledků hospodaření na r. 1970. Organizace vypracovaly v I. čtvrtletí 1971 své roční pro-

Geodetický a kartografický
ročník 17/59, Číslo 3/1971

obzor

61

gramy racionalizace
na základě racionalizačních
úkolů ČÚGK s cílem splnit a překročit úkoly na
rok 1971 a vytvořit předstih pro splnění plánu na
období 1971-1975. Nyní je třeba, aby racionalizace
se stala trvalou pracovní metodou vedoucích pracovníků na všech stupních řízení, podle níž budou
hodnoceni a odměňováni. Rozvoj iniciativy pracujících na počest 50. výročí založení KSČ za spolupráce stranických a odborových organizací a VTS
vytvoří nejlepší předpokladY pro splnění a překročení úkolů plánu a programu racionalizace v geodézii a kartografii.

Komplexná socialistická racionalizácia
v rezorte Slovenskej správy geodézie
a kartografie

Ing. Daniel Lenko,
námestnik riadltel'a
Slovenskej správy geodézie
a kartografle

ktoré si na základe ,ana'lýzy ,súčasného stavu riadenia a ekonomiky IV organizácii
vypracovali p r 0g
r
a
m
y
,ko
mp
1'08
x
lil'8
j
so
c
i
a
1 i s t i.ck.e j r a·
Stram.ícke aštátne
orgány vYIVíjajú už dlhšiu doc i o n a 11 z á c i e.
bu velké úsilie, aby sa u nás maximálne 'rých}e
VYlP,racované raciolnalizačné
opatrenla
Ikrátkodosiahla
lPolitická t ekonomická
1k00Il:soHdácia.
dobého
i
dlhodotbého
,charakteru
sa
stali
hla,vným
lstež'etu
neide 1'81no obnoveni-e stavu, ktorý sme
článkom 'ekonomi-C'kej ,p'0IliUky 1\7 súčasnosti
aj
už IVminulosti dosia'hli, ale MaIVlIleo zabezpečen.i'8
olpatr'enia
dalšieho Iprogresw'lleho IVýlVojana IVšetkých ús'e- tY ďalšej iPo8'rSlpektí1ve.Racionalizačné
organtzácií rezortu 'SlmHrujú n,a Ilepšie IVy1lVár,anie
koch celO's:po:ločeI15kého diania. Aby tSme daný ciel
urýchlene dosiahli, IVyI~o'naHsrne už určité op'at~ podmi'eruok tprtB :pl'nenie zá'kladlIlej S'poločHns'kej
funkci,e g'eodézie ,a [{artograHe, t. j. USiJo:kojovanie
r'enia, vytýčHicesty
;a smery ,k tomuto ci-elu a
potrieb 'spoločnosti ,a dbčan,olV sp,r,acO'Vávaním a IVYdo'sirahli už ,aj určité IVýsle1dky:Stratne sa lPostup'ne
podarilo obnolVíť ,a posilniť j'ej IVedÚ'cepostalVen.ie dáJvanlim ,k,v,alitných malpolvých podkladov a ,poldáiVlaníminformácH o území ,a pOde.
'
IVcelom Inašom žiIVote; v oblasti eko'nomi'ky sa znoKeď r;acionalizáeH Ipriznávame !socialistický ,chava uplatňuje plá'nOiVHél'iadenie a;ko prvoradý pr'8drakt,er, chápeme to ta'k, 'že 'racionalizácia
sa robí
poklad dalšieho Ipro1poircio!l1álneho rO:liVoj,anárodného
'hoSp'0dárstl\7a; IVO lV'š'8t,kých od.v,et,viach cIeréliVedome, plánOlVite ,a za \Účasti wetkých pracujúciClh sa sústal\l'ne 'zameríaIVa na odhaJOIVanie
nátrodného
hos:podár,s1lVa došlo k spolIltánnemu
'8xtstujúcic'h r,ezel'l\7,1ch molbiUzáciu ,alkoa'j lIla IVy·
'111Ilutiuo ,rozvoj a lVyužitie iniciatLvy Pl'a'cujúCÍ'ch,
uží1\llanie'hmotného ,a duševlIlého jp<o1:enciáluspoločk zál\7liz'kOl\7ému
hnutiu, výsledlkom ktorého má byť
nosti. RacionaUzácia 'je ;p'l'O,striedkom, 'kto,rým SB
dosia'hJnutie ZiVýšenia lVýrolby, 'jej 'zhospodárnenie,
z,ef'8ktívnenie ,a v Ikonečnom dosledku zVyšoIVanie z,abezpečuj1e r,a'St e'konomickej efektív'llo'sti intelnzifi'káciOUJ:iOzv,oj:a Inál'odného 'hotSpodárst'va, :prežil\7omej úOOl\71ne
a lVy1lVorenie'pl'edpokladOl\7 spokojdovšetkýmp,rostredníc1lVom
tecrunicko ..•
oa.g BlIrizačnej
ného 'žilVo·tan,ašich pracujúcich.
úl'ovlIle a 1:edaa'j plrostJ:iedníct1vom ri.alden.i,a.

Jednýrn z 'l'o:zhodujúctch nástrojolV Ina olblruol\7enie
efekthnnostl IDárooného hOSJPOdárstva a jeho d,alšej iP,erspe,kUvy IV,súča:snej et.ail'e lVý,voja č.es'koslotYeookej ekolruomi'ky je ,k o m 'P 108x nás oc i a 1 i st ic 'k á r ,a 'C i o n alt z á c 'i a. Stranicke ,a vládne
orgány, !Sl1c'sl vooomé významu a dOležUo'sti p,rinolSu $ocLalisUckej
racionalizácie
pre nárooně
hospodárs1lVo,zalViedli
určitú koo'ro~nolVano,sť a
sy,stém riadenioa 'lromplemej soci,ali:sUckej raciolna·
ltzáJcla,lD:amačili olkruhy :problémOl\7, Ikde hlalVne
traba T'ac~onalizaOné OPllltl'OO1I1a'Uplatňorvaťa ako
iC,h,o:rganlžaČine ''I1Jládnuť.
V' stllade 'S U1Vedeným vytvo'rHi' 'Srne na IVš.etkých
organizáciách
Tezortu Slovenskej správy geodézie
a ,kartograHe racionalizačné
skupiny a komisie,

Riadlaci
a sprá1vny aparát
neustále
nara'stá
l'ozmeroch celoštátnych IVÍa'žemnoho pl'acOlVných lsíl. Je lpreto nami.este op.atreni,e federálnej
'vlády 'znížiť riadiaci :a spráIVlny ap.arát tO10 % oporoti počtu ,k 31. 12. 1969. S:p~neni'e 'tohot,oo:pat!renla
len v reZiorttB SSGK sa ,dotklo 62 rpMcolVníkov, kto'
rí 'boli. 'preratdení 'Z1vHčša do 'Výrobnej činnosti.
V c'elosIo,v'enskom. !I'1DZiSahu,
a'ko i,a to známe, ide
'O 16600 pra,colVnfkolV.T,a!kéto opa,trenle 'Vlády samo
a sebe nt1ti Ú'rganlzácJe, laby :sa zaOtberal'i otáZikou
r a c i ID ln a lizác
i e 'r i a di ac e j . IPr ác 18, aby
hlad a:li a .Ziavád'z,ali opa'trenia, Jktorě zabsZ'pečia
O/PUmálne pl()ldmienky na účinné rladenie arozho·
dOIVante, ,aika izhospodárneni'e
či'Il:nost1 ri.adlaceho
aparátu.
B IV
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Pr'eto s,a 'každá organizácla
rezortu,
lVrátane
IVla's1Jnej 'SlOlVens'k'ej spráIVY geodézie ,a ikartograne musela Izao:berať la lSús,ta'v'ne sa zaorberá rprehlihením 'úrov'ne OIrg~nizáci'e riadlacej
č'i,nnosti,
zmižovan,ím orga:nrzač,nej
členitosti,
znižoIVaním
st'Upňov 'ri,adeni;a, 'Vylučolvaním dUlpIicitnýeh práe,
účelným Isústroeďolvarníma sipájaním blízk,ej agendy. Tiakéto mO'žnostizlučo'Vll'll'ia
agend olrganizácle vykonali
hlavne lV aQmiiIlistrartílVnej činno'Sti,
znížením
ipočtu ,adm~ni'str;atÍivnych, pracolVníkov,
účelným Iku m u lov ,a ním
č i ,n nos t í. Nie joe
IVšlak mysUtefné,ahy
sa 'v snaheznížiť
rpolč,et rpracOl\Tní!kmTo'slabili nJektoré
dOlež'i'té ,činlllosti. Naprfklad nie je IVsúča'sIlJej eta'pe mo'žné oslabiť ,kont'rolnú č~nnosť, lebo 'Výsledky Ikvality :práce či Už
na techinlc,kom aIeho ekonomic'komúse'k'lllPre:Slv1edčujú, 'že IkontroJnej 'činnosti sa nel\T,en'lljledosMtočná pozornosť.
Prizraclonálnení
r.iadia'cej IPrác,e
može 'P0dsta-tme IPom/lcť IVY'llžívanie prostrledkoIV
organiza1oIlJej techni'ky, mecnanIzácie
'a all'tomat.ízác'i,e ,admtnistra'tílVnych IP,ráe. Avš,alk Illajúčinnejšile
opatrenie spočílVa lVOIVYisokejodbo,rnostia
politickejangažolV,anosti
každého IVedúoeho 'pr,acovn1ka.
Odborný ,a rpolit1c,ký !rast íkaždého lVedúceho praco~níka má :byť systematický,
plánovitý, zabezpeČOlV,élJný
rpodfa ooobných ,plánov, obohatený
štúdium IilIelen rpoIitickej la lodbornej rpro!bl,emati'ky
z vIastného
odboru,
aIe aj štúdIom
lřf1eratúry
z odboru ~,gyc'hológiea
sO'c'lo16gie, persOIna1isti.ky
a hospodárslkého
rp'rálVa a pod. V,edúcI pracQ1vnki
na ,ka'ždom stulp1ni rIadeuia '<.'\ vš:etci pracov:n1c1
na ,ústr'ednom o:rgáne musia mať prirodzený
po'Clt
zodpol\T.ed:nolStlza SlVOjUIprácu ,a za 'l1rolvleň odborno'stl na Inimi riadenolffi úiseku, dostato'k iniciatívy
a organizačných
,schopností,
rprimera:nú dáIV,ku
zd r;alV'ej cUžiadolsti, byť nároční lVočl sehe aj vOĎi
spoIUJP,ra,clQlvntkom. 'LHn t,a!kto !bude Iffio'žné uplatňov,ať 'účI'nné IrIaden:i:e :a 'ro1ihodolVanIe.
V orgarrizácIách
r'HzoIrtu SlolVenskej sprálvy g>eodézlea
IkartógraHe musíme lVe'IlJOlV,ať
zlvýš'e:nú pozornosť ir a c i o n a I i z á 'c i'i P [' á 'C'18, Mm musíme
romíjaťa:ko
cielal\1:edomú ,a 'sÚ'statvnú činnosť, aby
sme dosiahli stalV, Ik,edy OfP'timálnym lVyužitím výrobných č~nitelolV Isa dosIahine maximáltna .spoliočens'ká produktivita
našich prác. PrI ,kolffiplexno,ffi
poJatí 'ra,cionaI1zá'ci,e Iprác'e Ibude treba zamerať sa
na U'spor:itadanie Ipra'colVných p,roc'HSlQIIV
a vyriešen:ie
úzko nadlVB:Zujúctch problénmv tec'htniky ,a techno16gie ,i o'p,eratívnHho riaden1>a na dosia'hnutie oíptimáIneho uSlporiadania p,racovných činnootía
procesolV. rprHom je lpotre:bné dtbať o maximáln'8
lITyužiHe 'zálkladný'ch f101ndov; Inep:ripustiť, alby lVýro:bné zarIadoenIa odpočíl\Tlél!1dIhši,eako
je nevyhnutné.

°

Kva1ifilko'Vaní odborníci
sa mUls:la Isú'Stalvne zaoberať štúdiom pracOlVnýc'h proceso'V a 'J'edno'tlivých pracovných
'či:IlJIlJo'stí,ktJo'ré budú spočívať
v pozorolVaní, ImeralIÚ, zaznamenávaní,
ro~horolch
a 'kriti:C'kom pOlsudzol\Taní J'atvOIVa dejOlV. L'en takto
zí,s'ka.jú iptOd'klady n,a lll!atVThnutle lB. uskuto'člnenie
t,ec'htnIc:kých, olfga:niza'čnýcha
'Výchovných o:patraní na zlepšenie práce ·a rpracOlVných podmieno1k.
kh
ciefom musí byť zab:HZlpečiť o:ptimaUzáciu
pracovných
podmienok
s prihIiadnutím
k obmedzenej 'Výkonno'stl pracol\Tnílka, Ik 'Vytvooreniu dynamic,kých stemotyJpol\1,av'ša,k
Ik vyIúčenIu
jed:nottvánno,stlp'rác e
a tým aj únavy 'z nej lVypIýtvajúcej,
optimálne
usporlad,anie
'a lVy,strojenle pracQlvIs'ka
a rpOld.DaleJ dOiSlabn:uť, aby sa trealizovali potrebné
technické, o'rganIza ooé a lVýcholVné opatrenla
~rostrednícttvom
rpTa c o vn ýc h no 'r i e m,ako
sú
normy rpracovného ,postupu, normy pracovnej kvai
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li fikácie, nOlrmy ispot'reby IPráce a rpod. Bude to
predol\1šetkým lÚJ;(jha org,anizácií
,rezortu, rprIoolffi
S'lolV'8lnslká Isprá,va g'eodézi'8 :a :ka,rtografie
budH
poskytovať metold'ickú ;a pralktickú rpomo'c pTI rozlITíjaní účinných foriem 'radonali'zácl,e
~ráce. Uvedené opatr'enia s,i ,vyžiada praiVdepoooibne na po(lni'koch a ústa'Voc'h aj určHé OIrganiza1čné OipatrenIe,
uatpr. potrebu IVyčl,enH pra'colVní'ka,ktorý
ISiélbude
dos'ledine 'zao'berať racionaI1zác.iou
piráce, rprfpadne riešiť mimoriadne
úlohy využíva'ním
práce
v teame, 'zlož,enom 'z odbornílkOl\Troznyc'h
zložiek
organizácie.
Je rp1ocho:pUefné, že mcio:nalizácIa
!práoe nemo'že !byť záležitosťoutba
niekolkých
odbor:ní!kOlV šlP,eciaIistol\1 - 'mžl,nierolV a technikOlV
racionalizátorov
,a normOlVa<ČO'iV,
ale musí byť tiež
1V8COU'hospodárskych
lV:edúcIch, lVšetkých technikOIV,tec h!IlJo,1
ógo1v, Iél'ko'a!j rolbotníklOlV a odborOlVýtch
nr gáno'V.
R'ezort 'Slo've!IlJSkej Siprávy geoldézie a kIB.rtograne oča'káva 'v naj1bli'žšíc'h 'rolkoch lV,elml 'zadpOtvedná a náročná
Ipráca. Pojde najm!
o dlhodoibé
úlohy lV SÚtv,i'S'losti'S dobudovanim
a obnovou mapového fondu máp velkých mierok, plnenie narastajúcich úloh na úseku evidencie
nehnuternosti,
pri spracovani
technickej
mapy hlavného
mesta
Slovenska Bratislavy, pri tvorbe a vydávaní kartografických
diel ,a /pod. Uvedené úlohy sú IVelmi
d5ležité :z 'hfadisk,a s:po'ločenskeJ lPo,treby. Na lch
pl:nenLe z hfadiska štrUlktúry sú IVre::wrt,e lVyt:vorené 'reMne p,redpoklady.
Svojím rozsahom
'Však
prekračujú
možnosti Iplnenla prI datnom po'čte pracOlvní'koIVa danej tVJ"bavenosti a lVyžadujú lVýraZlné
zlvýšen1>e výroblných
,kapacit
organlzácH
SSGI<:.
Preto za hlavný 'Slffier ,radonaUzačného
hnutia
lITgeodézii ,a IkartOlgr'afii pOlVažujeme h I 'a d anI e
m o Ž lilo stí
'r z š í r 'Hn li,a výr o b n Ý c h ,k ap a c í t, ,a to 'podstatným
zlepšením
organlzácle,
ri,adenia a Ikoord~ná,cle práce a 'zalVádzalll.fun!progre:síl\Tnych, účelo~e diferencolVaných
technO'l6glí,
predolVš'Htkým s lVyužitím Iffi'odertnej vý:počtovej,
:wbr,azo'V,ac8'j ,a reiProdukčn'8j t,echnI'ky a lVyužitím
výsl:ed'kov všestrannej
'činnosti
rOi~víjajúcej sa
l\Tedecko-lVýslkumn,8'jzá,kladne
!Sústredenej
najm!
rJO VÚGK.

°

Organizáeie :r'ezortu SSGKsvoje dlhodobé racionalizaičné 'D!p,artr'eniaolrlentolVaH lozaj na vytvor't:lIIlJ1e
p'red,pokl,adol\T pre Ispl:nerri'e 'hlavných úloh 'rezortu.
Naprí!klad Geodetický ústav v Bratislave, s ohfadom
na skUtOČIilO'Sť, 'že IVnútorná organl!zácia
ústaIVu
j:e už prtsposolbená
súčalsným rt11oaIám, orientuj:e
ra'ciionalizačlilý pl'ogram na 'zvyšol\1anIe p:rogresivityžilVej práce a lepšie využíIVanIe te'c'hntky. Hfadá
optimálnu
org,anl'zácl'll prácle pr'i ro'zhodujúcIc'h
geod'etic,kýc'h IVý:ko!IlJoch,o:pUmálnu št,ruktúru geodeticlkýc'h čiat, kh rprlSf1r:ojOlVéhol,materiálneho
a lP,erso!l1'á!lneho vybatvenla,
optimállne
rpracOIVné
schémyctefom
Irovlilomerného a 'účelného 'Vyťéťže
nIa pracol\1níkloIV. Mtotmlzáclou ,čiat a vhooným využitÍm 'Vodičov mot. 'Vozidlel očakávajl1 IV p,rácach
na 'úd'rž'be rtrig. Ibodov 'mýšenIe 'poocluktLvlif:y práce
až O' 30 %.
Na Uivá'ž'enIe 'je tlež nálVrh na 'Vy bu d o' IVa III .j e
po moC!l1 Ý c 'h 'z ,a r Ia de nf
spo'lOOnýclh pre
lvš,etky zlolžikyreZO'rtu
SSGK, !Rka Je auoodlelňa"
stolárska dIelňa, údržbárska
dielňa, sklad náhradných d'1elcloIV, čO!bY l'st'9 pr1nleslo' zlep§enfe
a
zbo'S!POtdárnenie :pomoclný'ch čln:IlJost! ,a rozšírenle
prí'sInš'llých Ika:pacít.
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Súčalsťou Ikoncepcie racionalizá.cle
vrezorte
SSGK je tiež lVytvorenIe n o IVÝc hor g a TI. i z a čn Ýc h ú t v a r o IV v 1P0dnikoch a· ústaIVoch, aiko
si to vyžadujú lpodmile:nky 'ro~vola mechanizácie
a hlavne automatizá.cie. Ide !konkrétne o zriadoIVanie str led í slk aut o ma ti 'z ác i e, lch IVybudovanilep'ríslušnými
lnlVelstičnýmlcelkami akádroI\lÚ prírpravu na ZiVI
ádnutle
úloh mechanizácie
a automatizáci1e. S týmto súv~sí tiež dobudolvanie
výpočtového
stredis'ka
IV Geodetickom
ústalve
iV Bratisla've. Pri TealizlQlVaní ,týchto opatrlení osa
musíme IOslobodiť od myšU8'nky, 'že by tu išlo
o vylepšenie 'jednej organizácle na úkor tnej, a1e
musíme lVi:dieť, že to Ipr~neste zlepšenie celkolVej
situá.'cile 'v rezortle a umožní Iplneni,e ,celospoločenskýc'h úloh. MusLme si U1vedomiť, že nám ide
o spoločenskú
Irac~on.alizáciu, žle ústalVná allebo
podnfkOlVá 'racionalizácia musí byť ln u tne i r ac i 'O n a I i z á c i o u 'spo 10 č e n s ,k o u, že ipozitilVny ef,ekt iV ústave alebo v IP'oonl'ku musí sa IprejaiViťaj a'ko pOozi'Uvnyef'8'kt IVstpoločillosti.
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a '00 IVzá.ujme hospodá.rnosti,ale ,aj IVzáujme pod"PO'TY p,lnenia hla'vných úloh r,e'zortu 'rleši niektoré
organizačné
otázky ako je Inalpr. vybudovanie
stredísk
autolIIlatizá.cie, styk ,s nOlvovytlvorenými
krajlSlkými ná,rodnými 'výbormi. Zaolbeorása otázlkou
určenla optimálneho počtu pracovníkolv pod fa odbornej
:kvalifikácile
,pre j,ednotlivé
strediská
g,eodézie lV súlade s IVefkosťou ,a úlohami okresu.
Prechod
na automatizáciu
zabezpečí
včasným
spracolvaním t,echnologickýCh. 'poStUPOI~_.
a iVyšk'?'lením pr,acolvníikov. Prehodnotl
doterajSle
strojnopočtolVé s,pracO'vanie písomných
op,erátolV EN ,a
zameria sa na p o s tup n Ý p rec hod
n a s amoč i n n Ý poč i t a č.
Všetky organizácie rezortu m~jú v pláne dlh~dobých racionalizačných
opatrem pro b lem a t 1k u k á d r o v hlavne z hfadiska kvalifikácie
a
stability. O št~uktúre kádrov v rezo~te je už ni~-·
kofko štúdií ale nedostatok odbornych pracovmkov je stál~ citefný. Niektoré organizáci~ ;ri~i.a
možnosť získania pracovníkov v poskytovam St1pendií, v prizná.vaní pomerne vysokých be:úročPodnik
Slovenská
kartografia
správne
robí
ných pažičiek na bytovú výstav~u, v ~avede~l pod:
racionalizáciu
cestou
le'p'šieho lVyužitia strojolv
nikovej bytovej výstavby, a tym aj v pndelem
a zariadení la modernizácie strojolVého paT'ku. Tu
je potrebné uVledomiť si, 'že ni e j ,e IVÝ hod n é
bytov.
p r ac o IVa ť na je dnu
s m ,e lil u na málo výVýskumný ústav geodézie a kartografie robí ces·konnom i lV,elmivýkonnom st'oo]i, ale iste Je eko~
tu získania budúcich vedeckých síl dohodou so
uiQlmic,kylefelkUv1nejš'laprác,a řba na jednom IVelmi SVŠT o zamestnávaní vysokoškolákov ako pomocIVÝ'konnomstroji, wš,a'k IVOdiVIochresp. troch smených vedeckých síl.
ná.ch. Možno 'sa liIkvldáciou stal~ých zariadení
a
Toto sú. isté námety, ktoré zaslúžia pozornosť
strojolV a p,ri Isúčasnom l~pšOllll využiti výkolDneja ktorých pozitívne vyriešenie maže priniesť konších ,a mod,ernejších strojolV doo'iahne ,aJ úspor,a
solidáciu pomerov a stabilizáciu kádrov na prapr,acovníkOlv ,na obsadenie
Z1Výšenej smennosti.
coviskách. Otázkou sa Iste budú vážne zaoberať aj
Ďalšie racionalizačné
olpatr:enla v tomto 'Podnilku
pracovníci novovytvorených kádrových a personálsmerujú ~a 'zefektfullnenie srpotreby mate'riálu, n,a
nych útvarov, ktoré sa v súčasnej do~e vytv~rajú
odbornú IP'ríipravu pr8cOIVnfkov r6'myml formami
v zmysle uznesenia
Predsedníctva
DV KSC zo
štúdia, ale aj 'na dosiah:nutie celospúločens'kých
6.
novembra
1970.
úspor IVhodnou koordtnácÍ()ll1 Ip'rác s dalšími ci'VilJe mnoho ciest, mnoho spasobov ako racionaliInými i I\IOjenskýml kartografickýlIIli lPodnikmi.
zovať správne, dobre a užitočne. Organizácie rePollinik .Inžinierska geodézia opi'8l"a hlalVné smezortu tieto cesty hfadajú a ich nachádzajú. Niektory ro~oja
racio!llalizácie o \postupný ,rozlVlojautoré ich nájdu v organizácii práce, vo využití pramatl:záciea
mechani'záci'egeodet1c,kýc'h
'a klartocovnej doby, v správnej kádrovej a personálnej
gr.afic'kých IPrác, motorlzác:i'U polných praco,vných
politike, v správnom systéme získavania a odo'SkUIl)~n,dalšiu lVylba'v,enosťlP,r,acOiVíska 'IJ.racOlvní- vzdávania sociálno-ekonomických
informácií, v zvýkOlv,~vyšOlVanie kvaliHkácie a odoolrnostlpracOlvšení účinnosti kontroly, v zjednodušení
agendy,
nrkolV a vytIVáranie lPoomienolk rn.a sta!bilizáciu
v spravodlivom
a približne rovnakom vyťažení
[lraco'VlnÍ'~ov. JeduOOlz
d1Hežitýchkonkrétnych
pracovníkov, v znižovaní nákladov na hospodársku
ractonaliza'ČIných olp,atrení JH II 'k IVi d á c 'ia r o zčinnosť, v znižovani nadbytočných zásob, v znižop r a c o IVan <Os ti má.p technic'ko~h!osipodárského
va ní rozpracovanosti,
v správnom plánovaní inm!liPolVanI.a,s'k'rátenie IVýrolbného cy·klu na tri roky
vestícií, v zjednodušení osobného styku, v obmedzoa upLatňolVanie v maximálnej mi,ere fotogrametricvaní porád a schOdzi, v uplatňovaní novej techniky
ké lIIlet6dy. A Ito ako p'Ti nOIVOIIIl
meraní, tak aj pri
a technol6gie atď.
reambulá.cii extravilánov máp' 8iV~dencie Inehnutefností, 'r'esp. \pO<10IVerenílVý!skumných Ipr.ác 5a IVyužitiefotogrametri1e
rozšíri aj n,a 'lntravilány. Podnik
má. IViac hodno1Jných OIpatrení dlhodobého charakteru, uSkutočnením
'k1Jorýchsa
ozaj dOlsiahne
zracionali~ov.anle a teda ajzefekHvrne1n:lle IVýroby;
Snaha našich organizácií,
našich pracovnikov
regilstračnézari.adenLa
na foto.grametricikých prao racionalizáciu
je ozaj vefká a úprimná.. V jej
coviskách, 1ljplatňoiVan1e· r8dl,~odUlkčnej techniky,
zavedení vidia prínos pre ekonomickú konsolidáciu
z,efektílVneni<e lkartografi.ckých
prác
zaIVedením
v našej spoločnosti. A pracovnici, ktorí chcú skuIl!ových IpomocOlk ,a teehtnoliDgií atd. D61e~;itým točne toto úsme podporovať, ktorí chcú vyviesť
dlhodobým radonalizačnýtn
IOlpatr,ením je i nlVe sspoločnosť z ťažkostí, nemažu "racionalizovať"
t i č n Ý IPr o g 'ra m pO' d n 'Í ,k u, zameraný
na
všelijako, ale len tak, aby to bolo v prospech spoolbnolvu,mode!rnizáclua
automattzáclu 'zá'kl,adného
lačnosti a cellej 'republi'ky. lb-a taiká 'racionalízácia
strojovéhovyba'v6nI.a.
maže byť označená za socialistickú racionalizáciu,
ktorá je prínosom nielen pre rezort geodézie a
V SÚIVls10<stis dlhodobýml
r;aclonalizačnými
kartografie, ale aj pre celú spoločnosť.
opatreniaml Oblastný 'Ústav geodézie v Bratislave,
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F.: 20 let

střednl

průmyslové

školy

zeměměl'ícké v Praze

Předseda
Ceského úřadu geodetického
a kartografického

Praha

1, Hybernskó

2.

23. prosince 1970
C. 6020/1970-1

Vážený soudruhu řediteli,
dovolte mi, abych Vám a celému profesorskému sboru při příležitosti 20. výročí vzniku střední prumyslové školy zeměměřické v Praze jménem resortu geodézie a kartografie i jménem svým srdečně poděkoval za vynikajícz odbornou a pedagogickou činn ost při výchově středně technických zeměměřických
odborníku, kteří v resortu tvoři základní článek výrobní činnosti a významnou mírou se podílejí na plnění úkolu resortu ve prospěch socialistického národní ho hospodářství a celé naší společnosti.
Vysoce oceňujeme Váš vztah, obětavost a lásku k mladé generaci a k jelí přípravě pro geodetické
a kartografické práce. Rovněž oceňujeme píli a houževnatost, s jakou jste dokázali společně s profesorským sborem připravit podmínky k úspěšné výchově a k zavedení moderního vyučovaczho procesu. V pruběhu 20 let jste dokázali vytvořit konsolidovaný, morálně, politicky a odborně vyspělý profesorský sbor,
vybudovat vzdělávací zařízení s účelově vybavenými učebnami, učebními pomuckami a přístroji a uplatňovat moderní a racionalizační metody výuky.
Velmi kladně hodnotíme vědomosti a dovednosti absolventů, které v průběhu studia na SpSZ získali
a jako platní členové soéialistické společnosti úspěšně využívají. v práci i ve svém osobním životě.
Vážime si vzájemné spolupráce mezi SpSZ a čO GK a resortními organizacemi a rádi bychom nadále
v této oboustranně prospěšné spolupráci pokračoval ž.
Přejeme Vám, vážený soudruhu l'editeli, i všem Vašim spolupracovníkllm mnoho dalších úspěchu na
úseku výchovy i v osobním životě.

Vážený soudruh
Ing. František Pro c h á z k a,
ředitel střední průmyslové školy zeměměřické
Pod Táborem 300,
P I' a h a 9 - Hrdlořezy

v Pra ze,

Ing. František Procházka,
l'editel stl'ední Prlimyslové
školy zeměměl'lcké
v Praze

20 let střední průmyslové školy
zeměměřické v Praze

Čas se nezastavil ani u naší zeměměřické průmyslovky. Než jsme se nadáli, je tu dvacetileté jubileum. 20 let je nejl~pší věk v životě člověka,
dobrá příležitost v životě školy, abychom udělali
alespoň krátkou bilanci, abychom trochu zavzpomínali a analyzovali práci v uvažovaném období.
Průmyslové školství má starou tradici a jeho počátkem je zřízení první české průmyslové školy
v roce 1837 v Praze. Byla umístěna v Havelském
klášteře a od roku 1857 v Panské ulici. Jejím ředitelem byl tohoto roku též Jan Ev. Purkyně.
Je pochopitelné, že první průmyslovky se málo
podobaly dnešním. V' prvních 30 letech to byly
spíše nedělní a večerní kursy. Teprve v roce 1868
byly částečně změněny ve školu denní. Na jejich
organizaci se podílel též význačný český geodet
Dr. Karel Kořistka.
Byly zřizovány zejména pro strojnické a stavební obory. Postupně však pronikly nejen do nejrůznějších oborfi prfimyslových, ale i uměleckých. Pro
zeměměřický obor však dlouho taková škola zřízena nebyla. Jen při uzavření vyso.kých škol za

německé okupace vzniklý kádrový problém byl řešen zeměměřickým kursem pro maturanty středních škol.
Po druhé světové válce a zejména po roce 1948
došlO k ,prudkému
rozvoji '. geodetických
prací
a vznikla nebývalá potřeba zeměměřičfi. Vznikly
nové názory na využití práce zeměměřického inženýra a zavádělo se plánovité rozmísťování dorostu a pracovních sil. Zeměměřič začal pronikat
do oborů, kde dříve nepraJ:oval, zejména v oblasti
inženýrské geodézie. Zvýšené nároky na přesnost
nemohli splnit technikové příbuzných stavebních
oborů, kteří dříve některé jednodušší zeměměřické
práce vykonávali sami.
Naproti tomu doznívaly stavovské prvky a obavy
z konkurence technika vysokoškolákfim.
Rozhodnutí zřídit zeměměřickouprfimyslovku
nebylo tedy
jednoduché a jistě nebylo přijato jednoznačně. Na
otázku, zda bylo správné či nikoliv, by mělo dát
odpověď zhodnocení její dvacetileté činnosti. Hned
"Úvodem snad mfižeme' říci, že tato odpověď je
kladná.
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Počet tříd
Školní
rok

1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70

celkem

2
4
5
9
9
10
11

12
11

10
12
13
12
12
12
11
11

12
12
12

z toho studia
dvollnbiturientů
Jetého

celkem

1
1

68
126
176
291
312
358
401
433
406
387
443
471
426
408
390
371
382
390
371
371

2
1
2
2
2
4
4
2
2
2
1
1
1

Skutečností je, že ve školním roce 1950/51 byly
při stavební průmyslové škole v Praze. otevřeny
první dvě zeměměřické třídy. Jedna byla plánována pro čtyřleté a druhá pro dvouleté studium. Obě
třídy měly 68 žáků, z toho 16 dívek. V následujícím
roce, tj. od 1. září 1951, byla otevřena samostatná
průmyslová škola pro střední zeměměřické studium. Otevření bylo dodatečně schváleno vládním
usnesením z 15. července 1952, které bylo škole
oznámeno výnosem ministerstva školství ze dne
15. července 1952, č. j. 16000/52 - IV/6.
Ve školním roce 1951/52 byly převzaty obě zeměměřické třídy ze stavební průmyslovky a otevřeny dva nové první ročníky. U nových ročníků se
plánovalo studium jako tříleté, ale již během školního roku bylo rozhodnuto prodloužit je na původní čtyřletou dobu. Zároveň bylo rozhodnuto neotvírat další třídy dvouletého studia a dokončit
tento druh studia jen u jediné již otevřené třídy.
Z těchto změn je patrno, že byla pracně hledána
správná cesta v zaměření školy.
Rovněž název školy se několikrát změnil. V prvních letech byl "vyšší průmyslová škola zeměměřická", pak "vyšší škola zeměměřická", dále "průmyslová škola zeměměřická" a nyní "střední průmyslová škola zeměměřická". Umístění školy se
také změnilo několikrát. Ze stavební průmyslovky
v Praze III, Zborovská 45, jsme se přestěhovali pro
šk. rok 1951/52 na Smíchov, Na bělidle 34. V době
od 1. 9. 1952 do 31. 8. 1964 jsme měli budovu v Praze 1, Malá Štupartská 8, odkud jsme se přestěhovali 1. září 1964 do nové, moderní školy v Praze 9,
Hrdlořezích, Pod Táborem 300. Na obrázcích je
možno vidět, jak si škola postupně zlepšovala prostředí nejen pro práci v budově, ale zejména pro
praktickou práci v terénu.
Důkazem potřebnosti a užitečnosti školy je počet žáků a počet tříd.
Potřeba absolventů byla tak naléhavá, že již
v roce 1953/54 bylo vedle čtyřletého studia otevřeno i jednoleté studium pro abiturienty středních
škol. Tento typ byl pak od roku 1956/57 otevřen
ještě několikrát, ale jako studium dvouleté. Škola
dosáhla maximálního stavu ve šk. roce 1961/62,
kdy měla 13 tříd denního studia. Z toho bylo 9 tříd
denního čtyřletého studia a 4 třídy dvouletého
studia abiturientů. Optimální počet 12 tříd se pak

Počet studujících
dívek
s vyznamenáním
16
48
51
87
90
125
150
177
187
171
199
233
212
196
185
179
181
181
176
158

Poce l ma tllran tf!
celkem
žen

7
12
21
42
30
37
28
24
39
36
41
51
45
24
21
23
16
19
14
12

40
60
66
64
145
130
119
100
180
117
105
114
117
77
105
86
95

11
15
21
21
50
68
53
44
89
63
45
58
55
34
45
47
47

udržuje i v následujících letech a škola má skoro
pravidelně ve 12 třídách denního studia asi 370
žáků. Celkové počty žáků a tříd jsou v připojeném přehledu.
Výslovně je" třeba upozornit, že tato čísla se týkají
jen studia denního. O studiu při zaměstnání bude
pojednáno zvlášť.
Za 20 let absolvovalo tedy školu na denním
studiu 1720 žáků, z toho 766 dívek. Počet je poměrně vysoký a přesto je po absolventech stále
vysoká poptávka. Škola ji počtem svých absolventů stále nemůže uspokojit. Příčina je jistě v rostoucích úkolech soustředěné zeměměřické služby. Zdá
se však, že příprava absolventů je taková, že umožňuje jejich uplatnění i v jiných příbuzných oborech
a často i ve vedoucích funkcích. Zeměměřič se
často snadněji zapracuje do stavařských problémů

Obr. 1: Budova
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než sta vař do přesných geodetických prací. A tak
řada našich absolventi'l pracuje ve stavebních podnicích, v dopravě, v geologii, ve výzkumných ústavech apod. Nemáme přesnou evidenci, kolik našich
absolventů pokračovalo ve studiu na vysoké škole. Podle obvyklého ročního průměru to je asi 500.
Jistě je možno tvrdit, že absolventi školy jsou
hodnoceni kladně a jejich uplatnění plně prokazuje oprávněnost
existence školy. S dvacetiletou
prací můžeme být spokojeni.
Značný vývoj prodělala i vlastní vyučovací práce
školy. Při utváření učebního programu (učebnícb
plánů a učebních osnov) se uplatňovaly nejrůz-

nější vlivy. Počet vyučovacích ,hodin koUsal od
40 hod. týdně až po dnešních 32. Při stanovení předmětů se silně uplatňoval- vliv úkolů v oboru a podle potřeby byly v jednotlivých obdobích zesilovány topografie, evidence nemovitostí, automatizace
nebo výpočetní technika.
Učební program prodělal za uplynulé dvacetiletI
nejrůznější úpravy. Pro srovnání je dále uveden
počet týdenních
vyučovacích
hodin čtyřletého
deimího studia ve školních
letech 1955/56 a
1970/71. Uvedená čísla jsou součty týdenních hodin za všechny 4 ročníky.
Z toho je patrno, že pOvodní prtlměrný počet ho-

Celkový p>očet týdenních hodin
za studium ve šk. roce
1955/56
1970/71
jazyk český
jazyk ruský
dějepis
politická e.konomie
filosofie
matematika
fyzika
chemie
technické kreslení
zeměměřické rýsování
kartografie a poIygrafiestavi teIství
geodézie
geodHtické počtářství
mapování
t·op.ografie
měřické předpisy
fotogrammetrie
polní a lesní hospodářství
pozemkové úpravy
organizace a ekonomika
praktickJá cvičení
tělesná výchova
branná příprava
celkem

Ve šk. r. 1955/56 včetně praktických
cvičení

Jako samostatný
1962/63.

din týdně byl 38,25, kdežto dnes je 32,75. Je snadné
si domyslet, že nynější stav vyžal;l.uje většího pracovního úsilí žákO i učitelů, má-li se dosáhnout stejného vyučovacího výsledku.
Počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětlÍ
(čeština, matematika atd.) obnášel v. roce 1955/56
i v roce 1970/71 asi 32 Ofo z celkového počtu.
Praktická cvičení nebyla v roce 1955 samostatným předmětem z toho důvodu, že škola nebyla vybavena potřebnými pomůckami pro všechny práce,
zejména kancelářské.
Praktický výcvik se prováděl přímo v předmětu geodézie, a to jen v podZimním a jarním období. V zimě se probírala převážně
teorie. Dnes je škola vybavena všemi přístroji,
takže v zimě mOžeme cvičit pozemní i leteckou
fotogrammetrii,
i všechny
druhy
počtářských
a zobrazovacích
prací. Tím se praktická cvičení
mohu provádět celoročně v samostatném předmětu a nejsou potíže s úvazky učitelů anI s klasifikací.
Stejně jako učební osnovy se měnily i mat ur i t n í z k o u šky. Zásadně se však maturitní
zkouška konala vždy jako písemná a ústní, a to
vždy ze čtyř předmětů: z češtiny, ruštiny a ze dvou
předmětO odborných. Při písemné zkoušce bylo
jedním z těchto předmětO geodetické počtářstvf.
Druhým předmětem byla zkouška grafIcká, ať se
předmět jmenoval zeměměřické rýsování, mapování apod. Jedním odborným předmětem ústní zkouš-

předmět

od šk. roku

ky byla vždy geodézie, druhým odborným předmětem byla topografie,
měřické předpisy nebo
nyní mapování. V některých obdobích byl druhý
odborný předmět volitelný, např. žák si volil topografii nebo měřické předpisy.
V letech 1958-1965
byla součástí
maturitní
zkoušky i třítýdenní
odborná práce sestávající
z polního měření a z počtářského
a grafického
zpracování. Od r. 1966 bylo od ní upuštěno pro
značnou komplikovanost, která znemožňovala dostatečnou kontrolu a narušovala práci ostatních
tříd na škole.
Učit e I s k f s bor
se v roce 1951 vytvořll
z externích učitelů na stavební průmyslovce v roce
1950/51. Při osamostatnění školy 1. září 1951 přešli na školu: Dr .. Beneš, Ing. Josef Bager, Ing.
Zd. Mašín, Ing. Julius Mikula, Dr. Adolf Plachý
a Ing. Fr. Procházka. Na škole působili v prvním
roce i někteří učitelé z průmyslové školy stavební,
kteří si u nás doplňovali úvazek: Arch. Drahoňovský, Dr. Pecánek, Dr. Lodr, Ing. Rosa, prof. Novák
a Ing. Růžička.
V následujících
letech přišli na školu při rostoucím počtu tříd další učitelé, z nichž někteří
byli mimořádně odborně I pedagogicky na výši. Je
možno jmenovat jen některé z nIch: Milan Kutílek, Ing. Frant. Itečlnský, Dr. Frant. Zedník, Ing.
Josef Janeček, Pg. Karel -Němec, Ing. Ant. Kovaříček,
Ing. Karel Jezdinský,
Dr. Jan Císař,
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Obr.

3: Vlastni

~
Ing. Ed. Kriegelstein, Ing. Alois Buršík, Stanislav
Chod a řada dalších.
V uplynulých dvaceti letech někteří z nich zemřeli nebo odešli jinam. Chtěl bych jim na tomto
místě za jejich záslužnou činnost znovu poděkovat.
Jsou to: Ing. Julius Mikula (t 1960), Dr. Plachý
(t 1960), Ing. Frant. Rotkovský (t 1958), Dr. František Zedník (t 1966), Milan KutíIek (t 1967),
Ing. Ant. Košťál (t 1969), Ing. Josef Hoger
( +1959), Ing. Frant. Řečinský [+1969) a Ing. Ant.
Kovaříček (t 1962). Jejich práce výrazně poznamenala celou historii školy a jejich památku s pietou uchováme.
Je na místě, abych se zmínil i o jedné záslužné
činnosti našich učitelů. Je to tvorba učebnic pro
naši školu. Naši učitelé sestavili učebnice nebo
jiné pomůcky pro tyto předměty:
1. Geodézie (Ing. Mašín a Dr. Císař)
2. Geodetické počtářství (Ing. Buršík a inženýr
Procházka)
3. Technické kreslení (Ing. Kriegelstein)
4. Měřické předpisy [Ing. Kovaříček, Ing. Mašín a Ing. Košťál)
5. Mapování (Dr. Císař, Dr. Boguszak a Ing. Ja·
neček)
6. Topografie (Ing. Jezdinský)
7. Matematika
celostátní
učebnice
pro
všechny prům. školy (Ing. Kriegelstein)
8. Fyzika - celostátní učebnice pro všechny
prům. školy (M. KutíIek)
9. Českoněmecký
a
německočeský
slovník
(Dr. Plachý a Dr. Beneš)
10. Předlohy pro zeměměřické rýsování [Ing. Janeček a Ing. Prchal)
11. Kartografická
polygrafie
[Ing. Karel Dvořák)
12. Organizace a ekonomika (Ing. Vítek)
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Štupart-

bu". Ústřední výbor Čs. svazu tělesné výchovy
škole udělil v roce 1959 "Veřejné uznání III. stupně" a v roce 1960 "Uznání za vzornou práci". Dva
učitelé školy (Milan KutíIek a Ing. Procházka)
dostali od vlády ČSSR titul "Zasloužilý učitel".
Rovněž žáci školY dosáhli za uplynulých dvacet
let řadu úspěchi'l ve sportovních soutěžích, v soutěžích střeleckých, v šachu apod. Vyzdvihnout je
třeba zejména dvojnásobné vítězství družstva děvčat v celostátní soutěži "Všestranné branné připravenosti" a dvojnásobné získání poháru ministra
školství.
K práci školy patří i činnost výchovná, kterou
je těžko statisticky hodnotit. Domníváme se však,
že ani na tomto úseku nezůstala práce školy nijak
pozadu. Většina našich absolventú vykazuje vysoké morální,
pracovní
a charakterové
kvality
a dobře se v oboru uplatňuje. Skola tak sehrála
v životě našich absolventú významnou roli.
Přehlížíme-Ii
uplynulých
dvacet let, můžeme
říci, že se vykonalo mnoho, i když ne všechno.
A bude na našich nástupcích, aby ještě více přispěli !< vytváření dobré tradice a dobrého jména
naší zeměměřické průmyslovky a aby i oni ji měli
tak rádi jako my.

Publikační činnost učitelského sboru je tedy obsáhlá a výsledkem je, že škola má učebnice téměř
pro všechny předměty. Tak dobře ostatní průmyslové školy vybaveny nejsou, ačkoliv nejsou monotypní, a mají situaci daleko snazší.
Úspěšná byla i ve ř e i n á čin n o s t školy.
Různé brigády využívaly odborných znalostí žákťl.
a odborné pomoci učitelů. Činnost školy byla velmi
obsáhlá a byla oceněna udělením významných
uznání. V roce 1955 bylo presidentem
republiky
škole uděleno "Vyznamenání za zásluhy o výstav-
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17 let studia při zaměstnání na
střední průmyslové škole zeměměřické
v Praze

Ing. Josef Jane~ek
náměstek l'edltele
stl'ednf prtimyslové Ikoly
zeměměl'lcké v Praze

Před sedmnácti lety, v době, kdy otázka dalšínic a učebních textO podle vydávaných studijho vzdělávání a kvalifikace pracovníků v oboru
ních návodů, za účtnnépomoci
školy. Součástí
geodézie a kartograf1e nabývala stále více na důledálkového studia jsou konzultace, které se kožitosJi, vyvstal před mladou tehdy zeměměřickou
nají 1X za dva týdny po šesti vyučovacích hodinách. Toto studium je zavedeno i na SPŠZ v Praprůmyslovkou závažný úkol zavést středoškolské
studium při zaměstnání. Tato nová forma zeměměze. Dálkové studium bez povinných konzultacI se
řického studia měla umožnit pracovníkům v oboru
zřizuje tam, kde není možno pro malý počet uchazečů otevřít třídu normálního dálkového studia.
geodézie a kartografie, aby bez přerušení zaměstnání získali úplné střední odborné vzdělání. DvaOd škol. r. 1965/66 je tento druh studia· zaveden i na
cáté výročí založení střední průmyslové školy ze- SPŠl v Praze, a to v posledních třech ročnících pětiletého neděleného studia. Externí studium je saměměřické v Praze ("SPSZ") je vhodnou příležimostatné studium bez pravidelné účasti na vyučotostí k posouzení toho, co bylo v té věci vykonáno
vání nebo konzultacích. Na SPŠZ v Praze bylo zaa jak je tento úkol plněn dnes.
vedeno v letech 1953-1960. Všechny tyto 3 druhy
Na kvalifikovanosti pracujících je závislá i kvastudia jsou náročnější než normální denní studium,
lita plnění daných úkolů. První plně kVqlifikovaní
středně techničtí pracovníci pro obor geodézie vy- proto studující musí být houževnatí v překonávání
překážek a musí umět jít vytrvale za svým cílem.
šli vlastně ze školy teprve v roce 1954. Do té doby
Pro pracující z oboru geodézie je nejvýhodnější
museli být pro tento obor přijímáni pracovníci
formou dálkové studium, poněvadž většina z nich
s všeobecným vzděláním, kteří pak byli pouze zabydlí nebo Pracuje v místech, často velmi vzdáleškolenL Požadavek doplnit jejich kvalifikaci stuných Od sídla zeměměřické školy.
diem při zaměstnání byl pouze jednou stránkou
Není sporu o tom, že účinné formy vyučovacího
školního vzdělání pracujících v oboru geodézie.
procesu ve studiu při zaměstnání musí respektoDruhou, neméně důležitou, je okolnost, že zavádění nové techniky a nových vědeckých poznatků do
vat nejen všeobecně platné pedagogické zásady,
výrOby by bylo málo účinné a pokračovalo by neale i specIální požadavky, které jsou mimo jiné
sporně velmi pomalu kupředu, kdyby nebylo vy- vyvolány především skutečností, že jde o dospělé
užito studia při zaměstnání.
Proto vláda ČSSR studenty, kteří ještě paralelně se studiem pracují.
a Komunistická strana Československa věnují této formě studia
Příloha č. 1
soustavnou pozornost a péči.
Středni průmyslová škola zeměměřická v Praze
Středoškolské studium při zaObor: 09-2-05 - geodézie
Studium při zaměstnáni
městnání je o 1 rok delší než odpovídající studium denní. Je tedy POČTY STUDUJícíCH A ABSOLVENTŮ ŠKOLY V OBDOBí 1950-1970
tříleté pro absolventy středních
škol s maturitou a pětileté pro
Počet studuj.
Poznámky
Počet absolv.
Počet
Školní rok
Druh studia
třid
ostatní uchazeče. Rozvíjí se v sou(počet
ročnikll)
žen
oelkem
I
žen
oelkem I
ladu s potřebami a úkoly národI
ního hospodářství
a proto není
1950-1953
I
jen soukromou záležitostí studu1
E(l)
1953/54
3
I
3
E(3)
1954/55
35 I
6
jících. Společenský význam tohoi
1955/56
17
E(4)
4
to studia je nesporný. Dnes je stuI 3
1956/57
4 I
dium při zaměstnání
důležitou
E(3)
1957/58
3
8
součásti naší školské soustavy,
1958/59
12
E(4)
4
2
která se podílí na dalším vzdě1
E(3)
1959/60
3
45
25
3
lávání pracujících širokou sítí veI
1960/61
15
328
E(2),V(1), D(12)
162
černího, dálkového· nebo externí1961/62
20
178 .139
E(2), V(I), D(17)
374
83
ho studia. Večerní studium je zří18
1962/63
326
149
98
E(l), V(l), D(16)
39
zeno pro pracující, kteří se mo1963/64
16
310
156
93
46
D(15 + 1 Kf)
12
71 I·· 29
1964/65
242
127
D(l1 + 1 Kf)
hou pravidelně účastnit vyučová1965/66
53
11
184
102
32
D(7 +1 Kf), d(3)
ní. Základem tohoto studia je vy1966/67
10
28
149
88
18
D(6 + 1 Kf),d(3)
učování v rozsahu 15 hodin tý1967/68
10
92
23
146
13
D(6 + 1 Kf),d(3)
dně, které jsoU rozděleny do tří
10
123
19
D(7),d(3)
1968/69
189
8
nebo čtyř dnO v týdnu. Těžiště
1969/70
10
132
22
D(7), d(3)
210
13
studia je ve škole a doplňuje se
samostatným
studiem. Na .SpSZ
2578
1950-1970
1345
553
150
282
za 20 roků.trvání
v Praze bylo zavedeno
pouze
školy
v roce 1960~63 pro jeden ročník
tříletého studia absolventů střed~ Vysvětlivky:
ních škol. Těžištěm práce dálko- studium externí - E, večerní = V, dálkové
vě studujících je řízené a kontrov.inných konzultací = d
lované samostatné studium z učeb- - kartografická. specializace = Kr
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Příloha. č. 2
Obor: 094.01/2 -

por,.
čís.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

geodézie
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Studium při zaměstnání

UČEBNí PLÁN 1960/61
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5leté
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ročniky

Vyučovaci
předměty

>l

!. i II. i II!. 1 I. I II·lm.j

Jazyk český
Jazyk ruský
Dějepis
Politická ekonomie
Psychologie ahygiena
Matematika
Fyzika
Chemie
Technické kreslení
Zeměměřické rýsování
Kartografie a reprodukce
map
Geodézie
Geodetické počtáJ'oství
' Měřické předpisy
' Topografie
Fotogrammetrie
Pozemkové úpravy
Organizace a ekonomika

/
/

/

/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/
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I v.

Mp
Mp

/
I
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/
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/
/

/
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IV.

il<

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

Mp

/
/

Mv
Mv

~

/

/

i .

~

I

Vysvětlivky:
- odborná. praxe je zahrnuta v předmětu geodézie
- povinné maturitní předměty jsou označeny
Mp
- volitelné maturitní předměty mají označení
Mv
Příloha č. 3
Obor: 09-2-05 -

geodézie
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:U
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4.2
4.3
4.4
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4.6
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studium
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I
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i
I
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~
---... -, !.

Společenskovědnéa jazyky
Český jazyk a literatura
Ruský jazyk
Dějepis
Matematicko-přírodovědné
Matematika
Fyzika
Chemie
Základní odborné
Technické kreslení
Zeměměřické rýsování
Kartografie a polygrafie
Stavitelství
Odborné
Geodézie
Geodetické počtářství
Mapování
Fotogrammetrie
Pozemkové úpravy
Organizace a ekonomika

I II·lm·1
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/
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/
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I
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I
/
-

/

I

/
/
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I
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I

Mp

/

/
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Vysvětlivky:
- platU pro šk. rok 1970/71
-odborná
praxe je zahrnuta v předmětu geodézie
'
.
- povinné maturitní předměty jsou označeny •.. Mp
- volitelné maturitní předměty jsou označeny ... Mv
- do maturitních otázek z geodézie jsou zahrnuty některé statě z geodetického počtářství
.
,
- do maturitních otázek z mapování jsou zahrnuty některé statě z ťotogra.mmetrie
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Velký rozmach studia při zaměstnání přinesl s sebou i značné nároky na pedagogickou práci učitelů, kteří na tomto školském
úseku pracují. Ve studiu při zaměstnání vzrůstá úloha učebnice.
Její obsah a struktura
přímo
ovlivňují kvalitu vědomostí, poněvadž plní didaktickOU funkci
vytváření nových vědomostí.
Rozvoj vědy a techniky přináší
stále vzrůstající množství učební
látky. V souvislosti s tímto tlakem praxe rostou i požadavky na
efektivnost a modernizaci výuky.
Jednou z cest vedoucích ke zvyšování efektivnosti studia při zaměstnání je zavádění účinné moderní techniky
do vyučovacího
procesu a co nejtěsnější
spolupráce školy s organizacemi, které doporučily své pracovníky k tomuto studiu.
Těžko řešitelným
problémem
většiny studujících při zaměstná·ní je nedostatek
volného času.
při čemž relativně nejlépe jsou
na tom svobodní a nejhůře vdané ženy s dětmi. Pro ně je toto
studium dokonce jakýmsi dalším
zaměstnáním
(vedle
povinností
doma a na pracovišti), k němuž
jim nezřídka chybí nejen čas, ale
i potřebné síly. Je proto třeba
mít porozumění pro studující při
zaměstnání, snažit se jim vytvářet příznivé podmínky ve škole a
morálně je posilovat.
O pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících
při zaměstnání pojednává vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb. Vedoucím
pracovníkům je tím uložena odpovědnost za vytváření příznivých
podmínek pro toto studium, zejména. pak odpovědnost za zajištění účinné pomoci studujícím a
za dodržování platných předpisů.
I když formálně v mnoha případech nelze nic podstatného
namítat, chybí tu hlubší vztah vedoucích
pracovníků
a osobní
účast i zájem na překonávání
rozmanitých nesnází, s nimiž studující při zaměstnání zápasí. Na
toto studium se hlásí a jsou příslušnou organizací doporučováni
též kandidáti, kteří pro ně nemají
předpoklady.
Požadavek
předběžné praxe, který má studium při zaměstnání umožnit a
usnadnit, se plní často jen formálnEj. Podíl a zásluha organizace na dalším vzdělávání zaměstnancli a pomoc poskytnutá jim během studia nejsou vždy úměrné
významu studia a námaze, kterou
studium při zaměstnání vyžaduje při současném plnění značných
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úkolů na pracovišti. Nepochopení spolupracovníků
a nedostatek činorodého zájmu vedoucích pracovníků o studium při zaměstnání, kterého se zúčastní
jejich podřízení, může mít za následek jistou roztrpčenost studujících i pokles jejich zájmu o další
studium. Kromě toho kázeň v docházce na povinné
konzultace není plně vyhovující, a čas, který někteří studující věnují nebo mohou věnovat samostatnému studiu, nestačí často k solidnímu ovládnutí předepsané látky. Není sporu o tom, že efekt
studia při zaměstnání není závislý jen na objektivních podmínkách, ve kterých studující žijí, pracují a studují, ale je i značně závislý na subjektivních podmínkách dospělých studentů, tj. na jejich
postoji, studijní morálce, na schopnosti vytvořit si
vhodné studijní prostředí i studijní režim aj. Důsledkem toho všeho je i poměrně vysoký úbytek ze
studia při zaměstnání, zejména v prvních ročnících.
Na SPŠZ v Praze bylo studium při zaměstnání
zavedeno ve šk. r. 1953/54, zprvu jako externí studium a od šk. r. 1960/61 jako dálkové studium.
Začátky byly skromné. Tak ve šk. r. 1953/54 byli
zapsáni pouze 3 externisté, v dalších letech postupně 35, 17, -, 8, 12 a 45 externistů. Zájem o zeměměřické studium při zaměstnání vrcholil v letech
1960/61 až 1963/64, kdy počet dálkově studujících
překračoval
číslo 300. V té době zřídila SPŠZ
v Praze elokované třídy dálkového studia při býv.
Oblastních ústavech geodézie a kartografie v C.
Budějovicích, Liberci a v Pardubicich, aby zejména
snížila ztráty na pracovní době studujících při za-

městnáni. Od šk. r. 1965/66 se udržují stavy dálkově studujících přibližně na stejné výši.
První 4 absolventi externího studia končili školu
ve šk. r. 1956/57, další o tři roky později. Ve šk.
r. 1961/62 vzrostl počet maturantů na 139 a od té
doby zase klesá. Takže studium při zaměstnání na
SPŠZ v Praze absolvovalo dosud celkem 553 pracujících (z toho byla asi polovina žen). Z těchto
maturantů absolvovalo: externí studium ... 51, večerní studium ... 11 a dálkové studium ... 491
(z toho bylo 11 pro kartografickou
specializaci).
Počty studujících, absolventů a tříd studia při zaměstnání jsou patrny z přílohy č. l.
Ve studiu při zaměstnání, právě tak jako v denním studiu, prodělal, a vlastně stále ještě prodělává, učební program nejrůznější úpravy. Tyto změny
učebních plánů a osnov byly prováděny v souladu
s měnícími se požadavky geodetické praxe. Na
SPŠZ v Praze byla provedena obsahová přestavba
denního studia. Ve shodě s těmito změnami v denním studiu jsou postupně prováděny i úpravy učebnich plánů a osnov pro studium při zaměstnáni. Pro
porovnání jsou připojeny učební plány dálkového
studia pro šk. r. 1960/61 (příloha č. 2) a 1969/70
(příloha č. 3).
Příprava odborně schopných a politicky vyspělých pracovníků je úkol náročný a obsáhlý. Je
proto třeba, aby v rámci objektivních možnosti
byly vytvářeny všestranné podmínky i pro další
kvalitativní a kvantitativní
rozvoj studia při zaměstnáni.

Praktická výuka na střední průmyslové
škole zeměměřické v Praze

Při zakládání střední průmyslové školy zeměměřické byli si zakladatelé s profesorským sborem
vědomi, že hlavní náplní odborného vyučování musí
být praktická výuka, neboť těžiště práce absolventa školy má být především v měřické práci v terénu. Jakékoliv odchýlení od praktické výuky znamenalo by zpronevěřit se poslání školy.
Prakttcké vyučování na odborných školách starých typů mělo tradici. Naše škola, jakožto nová,
hledala teprve cesty, přihlížejíc k speciální náplni
učiva a k zvláštním podmínkám, daným věkem
žákO:. Praktická cvičení nebylo možno zavést bez
náležitého rozboru náplně učiva a osvětlení jeho
významu pro budoucí povolání technikt'1. S nesmírnou svědomitostf bylo třeba si stále ověřovat, do
jaké míry je učební látka v praktickém použiti
pochopitelná pro žáky.
Snahou profesorského sboru bylo dát žákům co
nejvíce přHežitosU k praxi. Nebylo však snadné
hned na počátku splnit převzatý úkol tak, jak si
ho tvůrci představovali. Překážek byla celá řada.
Především nedostatek měřických pomůcek brzdil
rozvinutí praktických cvičení v plné šíři. Pamatuji
se, že jsme sl dokonce vypůjčovali měřická pásma
od krajského národn1ho Výboru v Praze. Vypt'1jčená
pásma jsme museli hned po cvičení vracet, protože je KNV neustále potřeboval. Několik theodolltfi
a nivelačnfch přístrojfi, které škola dostala darem
od různých ústavů, byly vesměs přístroje vyřazené,

zastaralých typů s četnými závadami. Jejich využití bylo pro neustálou poruchovost minimální. Situace se poněkud zlepšlIa po zrušení kanceláří
civilních geometrů.
Některé z jejich přístrojů byly nám přiděleny.
Vybavení měřických sbírek se pak rok od roku
zlepšovalo jednak přídělem přístrojů domácí výroby
firmy Meopta, jednak i Výrobky cizozemskými, zejména f. VEB Carl Zeiss JENA. Příděl měřických
pomůcek zdaleka však neodpovídal
požadavku
školy a růstu počtu žáků. Ještě několik roků po
založení školy nemohl rozvrhář zařadit na tytéž
vyučovací hodiny praktická cvičení pro dvě třídy,
protože nebylo dostatek měřických pomůcek. Po
zrušení výroby geodetických přístrojů u nás, jsme
odkázáni na dovoz z ciziny. Sbírky neustále doplňujeme
výrobky
sovětskými,
ma'darskýml
a
z NDR.
Měřické sbírky kromě jiných podružných pomůcek dnes obsahují: 91 theodoUtfi, 39 nivelačních
přístrojů, 22 dálkoměrných souprav, 13 magnetických přístrojů, 248 výtyček, 112 stojánků, 86 nivelačních a tachymetrických
lati, 174 měřických
pásem, 34 slunečníkfi, 12 souprav topografických
stolfi a 105 skicovacích stolkfi.
Fotogrammetrlcké sbírky se většinou rozš1i'ovaly
dary bývalá Ůstřednl správy geodézle a kartografle
a dosáhly pozoruhodného vybaveni.
Obsahují: Fototheodolit s příslušenstvím, multi-
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plex, stereoplanigraf
C5, stereoautograf Zeiss-Orel,
větší množství stereoskopů a stereokomparátorů:
Fotogrammetrické
přístroje
nemohly být od
prvopočátku náležitě využity, protože nebylo pro
ně umístění ve školní budově. Teprve v roce 1958
se podařilo ředitelství školy najmout krám v Ungeltu, kde se vyhodnocovací přístroje instalovaly.
Krám byl v bezprostřední blízkosti školy, byl však
vlhký, přístroje trpěly, zároveň i malý, takže praktického cvičení se mohla zúčastnit jen malá skupina žáků. Vystřídání žáků celé třídy na jednom
a témž cvičení si vyžádalo značného času a ztěžovalo sestavení rozvrhu vyučovackh hodin prof esora-fotogrammetra.
Protože cvičení na vyhodnocovacích přístrojích se konala v zimních měsících, kdy
nebylo možno měřit v terénu, bylo třeba sestavovat rozvrh hodin zvlášť pro zimní období a zvlášť
pro podzimní a jarní. Situace se zlepšila po přestěhování sbírek do prostornější místnosti v Celetné ulici, kde mohla současně cvičit polovina třídy.
Fotogrammetrické
sbírky bohužel musely zůstat
umístěny v Celetné ulici i po přestěhování školy
do Hrdlořez, protože v hrdlořezské školní budově
je nedostatek místností. Teprve loňského roku se
nám podařilo získat malou budovu se dvěma místnostmi ve Vysočanech, kde jsme definitivně umístili fotogrammetrické
sbírky (viz obrázek). Druhé
místnosti bude využito jako posluchárny při cvičení. Nové umístění sbírek v bezprostřední blízkosti školy (pouze dvě stanice autobusem) poskytne
nám možnost využít přístroje větší měrou i mimo
rámec vlastních cvičení, např. při měřických brigádách.
Můžeme-li být spokojeni s dnešním vybavením
měřických,
fotogrammetrických
a počtářských
sbírek, nelze to říci o sbírkách zobrazovacích pomůcek. Zobrazovací trojúhelníky se u nás již nevyrábějí a dovoz z ciziny vázne. Pravděpodobnou
příčinou jsou naše větší požadavky na dodání pomůcek v neobvyklém měřítku 1: 2880, které se
v cizině nepoužívá.
Zavedení samostatného
dvouhodinového
předmětu - praktické cvičení - hned v prvním roce
vyučování svědčí o tom, že s praktickou výukou
bylo to míněno vážně. Avšak nesnáze praktické
výuky v zimních měsících, kdy nebylo možno ani
cvičit v terénu, ani zobrazovat ve škole pro naprostý nedostatek zobrazovacích pomůcek, nás přinutily zrušit praktické
cvičení jako samostatný
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předmět a rozšířit počet hodin geodézie v každé
třídě na šest hodin týdně, přičemž tři hodiny z toho
se v podzimních a jarních měsících využívaly pro
praktická cvičení v terénu. Vznikly však nové potíže. Výsledky měření, zejména několikadenního
cvičení na počátku a na konci školního roku, nebylo možno zpracovat ve škole. V zeměměřickém
rýsování byly žákům pouze udělovány pokyny
a návody ke zpracování výsledků; kancelářská
práce byla však ukládána žákům jako domácí úkol.
Ukázalo se, že pokyny jsou pro žáky nedostačující,
že žáci nejsou schopni podle nich uspokOjivě pracovat a že je tudíž třeba pro zpracování naměřených hodnot vymezit ve cvičení potřebný počet
hodin jako pro práce v terénu. A tak při posledních změnách v učebním plánu jsme se vrátili
k původnímu předmětu, avšak s novým pojmenováním - odborná praxe. V konečné úpravě je na
odbornou praxi pamatováno se třemi hodinami
týdně v prvním ročníku a po čtyřech hodinách
v ročnících ostatních; v kursu pro absolventy dvanáctiletek pak se šesti hodinami v prvním a pěti
hodinami v druhém ročníku. Změnu nám především umožnily rozšířené měřické a fotogrammetrické sbírky. Teorie je opět oddělena od praxe, jak
tomu bylo při založení školy, s tím rozdílem, že do
nového předmětu
jsou zahrnuta
cvičení nejen
z geodézie, nýbrž i z fotogrammetrie a mapování.
Z počátku vedl cvičení celé třídy pouze jediný
profesor, vyučující geodézii. S organizací cvičení
měl nemalou práci, uváží-li se, že třída se dělila
nejméně na šest pracovních skupin po pěti žácích.
Cvičení kladlo vždy vysoké nároky fyzické i duševní na vyučujícího učitele. Jeho povinností bylo
rozdělit měřické pomůcky, zavést pracovní skupiny na pracoviště, udělit příslušné pokyny, vracet
se během cvičení ke skupinám a radit žákům, odvést žáky zpět do školy a uložit vypůjčené pomůcky. To vše musel učitel se žáky dokázat za dvě hodiny, přičemž návrat do školy musel být přesně
dodržován, aby vyučování v následující hodině nebylo narušováno. K běžným starostem přistupovala ještě starost o bezpečnost žáků při přepravě
dopravními
prostředky
na vzdálená pracoviště.
Fyzické nároky na učitele se mnohdy znásobovaly,
bylo-li třeba měřické skupiny umisťovat daleko od
sebe, aby si při měření vzájemně nepřekážely.
Zavedením tříhodinovek respektive čtyřhodinovek a rozdělením třídy na dva oddíly' pod vedením
dvou učitelů se výuka a organizace podstatně zlepšily. Za součinnosti dvou profesorů je možné v některých případech podle povahy procvičované látky rozdělit žáky i do deseti nebo dvanácti skupin,
např. při měření vodorovných úhlů. Skupina se
skládá maximálně ze tří žáků; výsledky výuky se
pronikavě zlepší.
Na semináři
učitelů středních
průmyslových
škol zeměměřických v Praze, konaném v roce 1967,
byl vysloven požadavek dělit třídu při některých
cvičeních na tři oddíly pod vedením tří profesorů,
jako je tomu již na některých jiných školách. Slibujeme si od této reformy další zkvalitnění vyučovacího procesu.
Cvičení jsou celoroční. V podzimních a jarních
měsících se cvičí v terénu, v zimních měsících se
Výsledky zpracovávají ve škole. Volný terén v bezprostřední
blízkosti školy umožňuje vybudování
stálého cvičného prostoru s obnovenou polygonovou
sW, využiti plné pracovní doby čtyř hodin a větší
bezpečnost v práci; odpadá zdlouhavá a nepříjemná doprava na pracoviště a zpět. Měřická doku-
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mentace cvičného prostoru, založená v posledních
letech, poskytuje výběr měřických prací všeho
druhu,
rychlou
kontrolu
provedených
prací,
a tím i zkvalitňuje výuku v měřických cvičeních.
V zimních měsících třetího ročníku je v odborné
praxi zařazeno cvičení na fotogrammetrických
vyhodnocovacích přístrojích
a ve čtvrtém ročníku
cvičení z provádění změn v písemném operátu evidence nemovitostí. Druhým vyučujícím praktických
cvičení ve třetím ročníku je proto ustanoven profesor fotogrammetrie a ve čtvrtém ročníku profesor mapování.
Měřická praxe je prohlubována několikadenními
cvičeními na počátku a na konci školního roku,
četnými
měřickými
brigádámi,
prázdninovými
praxemi a vedením topografických kroužku na devítiletkách.
V krátkém článku dovolil jsem si seznámit zeměměřickou veřejnost s problematikou. a organizací praktických cvičení na naší škole. Organizaci
cvičení, ke které jsme dospěli dosti svízelnou cestou, nepokládáme ještě za ideální. Hledáme neustále nové a nové cesty, které by vedly ke zkvalitnění a zintenzivnění vyučovacího procesu, aby
naši absolventi byli dobře připraveni pro praxi
a stali se platnými členy socialistické společnpsti.

Z.: Praktická

výuka

na střední průmyslové
škole
zeměměřické
v Praze

Příspěvek k dvacetiletí střední
průmyslové školy zeměměřické

v Praze

V letošním školním roce 1970-71 slaví střední príimyslová škola zeměměřlcká v Praze dvacetlletí svého
trvání. B'Yl jsem při této příležitosti požádán svým bývalým třídním, ing. Z. Mašínem, abych napsal několik
vzpomínek na dobu svých studií na této škole. Teprve
později jsem sl uvědomil obtížnost svého úkolu. Pod
po1mem vzpomínka se totiž všem .absolventťim středních škol ,pravděp,odobně vybavují jiné zážitky, než kt,eré bývají obsahem slavnostních projevíi a článkíi. Mám
na- mysli rťizné studentské "špflce", p-okusy o oklamáni
školního řádu či profesorského
sboru, slavné vS'roky,
někdy 1 výkřiky učitelťi nebo žákťi, plesy a mnoho dalších příhod, které vytvi1řejí vnější atmosféru a kolorlt
ústavu.
S odstupem doby sl uvědOmuji, lak velká část těcht,o
vzpomínek se poZitivně váže k jednotlivým učl.telťim.
Snad to není náhodné. Většinakantoríi
opravdu měla
cit a smysl jak pro studentskou recesi, tak i pro studentysamé.
V nemalé míře přispívali k duchu dobré
party,kte-rý ve škOle vládl.

Našlo by se jistě málo těch lidí, kteří neradivzpomínají na školu. I já rád na ni vzpomínám, rád se vracím
vťibec k první cestě do školy ik tomu strachu z ní. Po
jednotlivých školních letech se vracím i k prťimyslové
škole zeměměřické v Malé Štupartské, do 'které jsem
chodil čtyři roky. S odstupem času, místo aby mizely,
se naopak ve vzpomínkách čím dál zřetelnějivyno'řují
postavy mých pr,ofesorťi. Každá vzpomínka nese sebou
určitý sentiment, kte'rému se nelze ubránit tím spíš, že.
životní křivka se za tu dobu různě vyklenula ,a řady
profesorťi prořídly.
Je boz pochyby, že tato škola, díky svým učitelům, nám umožnila získat odborné znalosti nepostradatelné v praxi. Dala nám však ještě více; to se již netýkalo pouze odbornosti, ale života samého. Př.i tomto
slově "života" nemohu ne,vzpomenout češtináře dr. Plachého jako pedagoga, jehož myšlenka asi byla, že "nejen chlebem živ je člověk". Ten, jak se pamatuji, nám
jednou zadal písemnou práci na téWa "Každý má mít
svého koníčka". To, co se skrývá p·od tímto heslem, jsem
pochopil mnohem později, když jsem sl nejednou vyba.vil jeho výklad při opravě této práce. Říkal, že nestačí
pouze odbornost, být p,ouze strojem své odbornosti, ale
že je nutné, absolutně nutné mít nějakého "koníčka",
ať již ve směru kultury, literatury, cizích jazykťi, malování, záliby v umční, prostě obohatit svťijž.ivot o takové
prvky, které by jej činily hlubším a plnějším.
Chtěl-li bych poděkovat za vše, co nám škola dala,
musel bych jmenovat všechny její učitele, protože každý z nich nám dal něco ze svých odborných znalostí
a zkušeností.
Nedávno jsem šel Malou Štupartskou kolem budo'vy,
kde byla kdysi naše šk,ola. Budova se nezměnila, je
v ní však jiná škola, jiní učitelé a mně připadalo, že
neuplynulo čtrnáct let od mého odchodu z ní, ale mnohem, mnohem více.. Nevfm, jestli ml bylo smutno z šedivého dne nebo z toho, že se již ta léta nikdy nevrátí.

Tím jsem se- dostal ke druhé skupině vzpomínek, ke
vzpomínkám na učitelský sbor. Nechci žádného člena
jmenovat zvlášť, bylo by to nespravedlivé k jeho ostatním kolegťim. Všichni učitelé prťimyslovky byli výraznými osobnostmi -jak po stránce lidské, tak i odborné
a pedagogické. Sám mám řadu ,poznatkťi zafixovaných
v paměti v Ipřímé vazbě s podáním t-oho kteréhokantora. Věřím, že sl přednášející SPŠZ zaslouží tohoto staročeského lichotivého označení. Své škole i svýmžákťim
se věnovali měrou překračující rámec je'jich povinností.
Mnozí z nich nám zťistávají rádci a přáteli léta po maturitě. Myslím, že takovýto vztah již není na každé
střední škole běžný.
Třetí a poslední
kategorie
vzpomínek je nejméně
atraktivní, vzhle-dem. k poslání školy však nejdťilež1tější. Co nám škola dala? Skutečně opravdu 'hodně, sám
jsem měl možnost se o t·om přesvědčit při svém dalším studiu. Především jsme se naučili se učit a technicky uvažovat. Cástečně to bylo vynuceno naprostým
nedostatkem učebnic, kdy bylo nutné si z výkladu učitele dělat stručné p·o'známky, které přesto musely vystihnout Ipodstatu látky. Pťisoblla i sama organizace studia, kde učebn1 látka především technických disciplín
se po celou dobu studia prolínala. Získané vědomosti
tím dostávaly komple,xní charakter,
nebyly vzájemně
izolované podle jedn,otlivých předmětíi. Získali jsme také určitou samostatnost, odpovědnost a schopnost aplikace při organizaci své práce, zejména ve vyšších ročnících, kdy se praktická školní cvičení více blížila ,podmínIki1m prax.e než školským dlohám a domi1cím CVičením.
Ze školy jsme odcháze.JI se solidními praktickými návyky při zacházení s měřickými přístroji a pomťickaml
a p'!'! kancelářských
pracích. Odnášeli jsme sl však ze
školních lavic i určitou dávku hrdosti na své povolání,
které má v našich zemích bohaté tradice a výsledky,
svým významem přesahující hranice pouhého technického díla.
Závěrem bych chtěl škole popřát mnoho úspěchti při
další výchov~zeměměřických
technikťi, jejím profesorem a absolventťim stálé zdraví, mnoho pracovních
a osobních dspěchfi apo letech I příjemných vzpomínek.
I
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4. Formulácia vstupných údaj ov pre samočinné počítače v tvare matice z nladiska trajektóriového pola
a jeho singularit. Rovnicou (5,2) resp. (6,2) je určené
trajektóriové pole, t. j. pole spádových kriviek v ma·
pe. V singulárnych bodoch trajektóriového pola sú
prvé derivácie

obzor

•• ,

"

I,

a'mnJ

kde jednotlivé prvky matice v jej jednotlivých stfp.
coch sú body na spádových krivkách v ich priesečni.
koch s vrstevnicami a v riadkoch sú body na vrstev·
V zmysle práce [10] platí pre ne, že
niciach v priesečníkoch jednotlivých spádových kriviek. Jednotlivé prvky matice (17,4) sa skladajú z na·
w",(x, y) = ),zy = O; wy(x, Y) = -AZ", = O (15,4)
meraných koordinát x, y a skalára z každého bodu
z čoho po vynásobení integračným faktorom A =1= O ako prvku matice v mierke mapy, alebo v cm v mier.
ke 1 : 1. Poznamenajme však, že v každom uvažova·
dostaneme
nom riadku sú hodnoty skalárov z rovnaké, lebo riad·
ky matice tvoria priesečníky jednotlivých spádových
kriviek s tou istou vrstevnicou. Z dvojného singulárZ toho plynie, že singulárne body trajektóriového pola neho bodu, ktorému je na topografickej ploche prira.
sú totožné so singulárnymi bodmi izočiarového pola,
dený sedlový bod, vybiehajú dve spádové krivky, pri.
avšak majú navzájom podstatne odlišné vlastnosti.
čom body na každej z nich ako priesečniky s vrstev·
Ortogonálne. trajektórie vychádzajú zo sing~á~ych
nicami napíšeme v tvare stípcovej matice. Prvky ma·
bodov pozitívnych na všetky strany kolmo na IZOCIary tice (17,4) a stlpcových matíc slúžia ako vstupné veli·
skalárneho pora. Systém trajektórií tvoriacich trajek.
činy pre samočinný počítač. Takto volené vstupné
tóriové pole sa teda skladá podla singulárnych bodov
údaje splňujú podmienku maximálnej univerzálnosti,
pozitívnych a dvojných bodov pola zo subsystémov
takže sa dajú upotrebiť na čo najvačší počet roznych
trajektórií vlastných týmto bodom (obr. 2). Každému
druhov výpočtov (viď práca [8]).
singulárnemu bodu pozitívnemu odpovedá v mape ako
skalárnom poli určitá oblasť s množinou jeho vlast·
5. Postup výpočtov údajov /'N, AN pomocou samoných spádových kriviek, ktoré z neho vybiehajú.
činného počítača.
Mapa ako báza skalárneho pola sa nám tak rozčlení
V ďalšom postupe je potrebné v zmysle prác [3, 4, 7]
na systém singularit tvoriacich areály, pričom každá
zistiť na spádových krivkách podla Lagrangeovej
zo singularit má svoj systém spádových kriviek. Nás vety body s hodnotou spádu /,N a orientácie reliéfu
zaujíma pole vykreslené s konečne velkým počtom
AN a ich polohu na týchto krivkách (obr. 5 práce [3]
izočiar a ortogonálnych trajektórií. To znamená, že a konštrukčné priesvitky práce [9]). Fri graficko.nu.
nás zaujímajú vrstevnice zakreslené podfa nejakých
merickom sposobe zostrojenia máp izoklin, izogradient
pravidelných konečne velkých intervalov Ltz a spádo.
vé krivky konštruované po určitých, konečne velkýc~
intervaloch tak, aby nám primerane husto pokryh
celú skúmanú oblasť. V areáli každej singularity tak
dostaneme určitý počet skonštruovaných spádových
kriviek. Jednotlivésingulárne
body izolované oČíslu·
jeme podla zvoleného poradia a zároveň podla zvole.
ného poradia očíslujeme spádové krivky každej singularity (obr~ 2). Súčasne na každej spádovej krivke
očíslujeme podfa poradia body tvoriace priesečníky
spádovej krivky s vrstevnicami, začÍnajúc počiatoč.
ným bodam spádovej krivky a končiac jej koncový~
bodom (obr. 2). Tento sposob nám umožní v areáh
každej singurality zapísať systém bodov tvoriacich
priesečníky spádových kriviek s vrstevnicami do tva .
.ru matice, ktorej riadky budú tvoriť jednotlivé ;vrs.
tevnice v oblasti areálu príslušnej singularity a stlpce
budú tvoriť spádové krivky tejto singularity. Práve
zmienený problém množiny bodov možeme všeobecne
vyjadriť v tvare matice, ako
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zostrojenia morfometrickýéh máp sklonu a orientácie
reliéfu tvoria vo výpočtovom procese konečné podkladovévýsledky pre výpočet priebehu izogradient, izoklín
a izotangent.
Samočinný počítač vypočítava hodnoty všetkých
uvedených zložiek prvkov matice (18,5) zo vstupných
údajov matice (17,4) podra jej stÍpcov, t. j. v smere
jednotlivých spádových kriviek príslušnej singularity.

výškových sme túto polohu na základe Lagrangeovej
vety určovali graficky a k nim sme potom priraďovali
metricky určenú hodnotu uhla YN v smere spádovej
krivky. Tieto mapy nám spolu s mapami izočiar
orientácie reliéfu (izotangent) AN tvorili podkladové
mapy k zostrojeniu máp dynamiky oslnenia reliéfu.
Teraz z hradiska použitia samočinných počítačov potrebujeme výpočtom zistiť všetky prvky: polohu bodov na spádových krivkách s hodnotou uhla YN sklonu
v smere spádovej krivky a hodnotu uhla AN orientá.
cie reliéfu vzhIadom k svetovým stranám. Tieto body
budú v areáli každej singularity tvoriť opať množinu
bodov, ktorá tvorí prvky matice

6. Výpočet súradnfc izoklfn (YN = konšt), izotan·
gent (AN = konšt) a vykreslenie máp pomocou prístroja KINGMATIC. Z vypočítaných hodnot YN, AN
ako hodnot prvkov matice (18,5) samočinný počítač
interpoláciou vypočíta podfa jednotlivých stÍpcov matice (18,5) postupne na každej spádovej krivke body
s volenou hodnotou YN = G, AN = K, kde G a K
sú premenné konštanty (obr. 4). Tu však možno pri
formulácii programu postupovať viacerými sposobmi.
Podstata všetkých sposobov však spočíva v tom, že
je potrebné zvolit taký postup, aby samočinný počítač
mohol zistené body s konštantnou hodnotou uhla YN
a AN ležiace na nejakej izoklíne a izotangente správne k sebe podfa poradia priradiť a nimi potom interpolovať krivku modelujúcu priebeh izoklíny resp. izotangenty. Pre každú z týchto kriviek potom po určitých krokoch vypočítava súradnice x, Y bodov na tejto
krivke, ako vstupné hodnoty pre KINGMATIC. V programe je tu súčasne obsiahnutá inštrukcia, podra ktorej
samočinný počítač volí verkosť krokov podfa verkosti
zakrivenia krivky. Z uvedeného hfadiska samočinný
počítač podfa zadanej inštrukcie v ďalšom postupe
berie do úvahy prvky matice (18,5) podfa nasledovných štvoríc
bw bl2;
b2l> b22;

(obr. 3). Jednotlivé prvky matice (18,5) sa teda skladajú z vypočítaných koordinát x, y a vypočítaných
hodnot uhla sklonu YN v smere spádových kriviek
a uhla AN orientácie reliéfu, ktoré sú ku koordinátam
priradené ako skalárne hodnoty. Z hIadiska použitia
matice (18,5) ako podkladovej v prípade ďalších druhov výpočtov (napr. dynamika oslnenia reliéfu) pomocou samočinných počítačov, možeme k súr. x, y priradiť zároveI'í. aj vypočítanú hodnotu z.
Problémom zistenia koordinát x, y, z prvkov ma·
tice (18,5) sa podrobne zaoberáme v práci [2]. Tu iba
uveďme, že sa jedná o modifikovanú podobu rovníc
(24,6), o ktorých v inej súvislosti pojednávame v záverečnej časti príspevku. Na tomto mieste uvádzame
iba základné vzorce pre výpočet uhla spádu YN a uhla
AN z prvkov matice (17,4), t. j.

b12, blS; b22, b2S;
b2S' b2S; bS2' bss;
bl.n-l> bl"';
b2.n-I> b2n;

Llz

=

Lly

-

A

LJX

Ym-l. " - Y1Y'"
= ------,;1'ill-l.

'jé. -

•••

b"'-l.l'
; b"'l>
;

b"'-1.2
b"'2

; bm-I•2, b"'-I.S
; bm2,
bma

b2''''-I' b2,,; ••• ; bm-lo"-l'
ba.n-l> bs"; ... ; bm''''-l'

bm-I."

bmn

z ktorých vyberá tie štvorice pre príslušné YN = G
a AN = K, v ktorých aspoň jeden člen musí byť pre
toto YN = G a As = K buď menší, ako toto, ak sú
zostávajúce tri vačšie, alebo vačší, ak sú zostávajúce

'I1n

tg AN

b21, b22;
bSI' b32;

Xmn

prlCom súradnice X""t> Y",,,, (m, n = 1, 2, ...) vo vzťa.
hoch (19,5) sú súradnicami bodov tvoriacich prvky
vstupnej matice (17,4). Prvky matice (18,5) s prira.
denými hodnotami skalárov YN, AN nám z hradiska
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Každý presun vo výpočte koeficientov Uo až u4 nazvi.
me krokom. Hodnotu koeficientov ao až a4 pre každý
krok dostaneme opatovným riešením sústavy rovnic

+ al

+ a2 Xr+1 + U3 Xr+I + a4
Yr+2 = aO X:+2 + a X~+2 + U2 X~+2 + aa Xr+2 + a
Yr+3 = aO X:+3 + a
+ a2 X;+3 + aa Xr+3 + a4

_,.!!'+I

=

Uo

...4
;(;,+1

3

Xr+1

1

2

4

l ~+3

Vybrané štvorice (20,6) tvoria z geometrického hfa·
diska čo do svojej polohy v mape, určenej súradnica.
mi x, y, vrcholy štvoruholníkových útvarov. Samočinný počítač v nich interpoláciou zistuje polohu bodov
so zvolenou hodnotou YN = O a AN = K (obr. 4).

Y1+2 YrH-Xr

----=

Y,

4a

a

o Xr+1

+ 3'.2
2
a1 ;cr+l + a2 Xr+J + Us

V ďalšom postupe možno opat zvolit dvojaký
sposob výpočtu uvedených izočiar samočinným počítačom na základe uvažovaných štvoríc (20,6). V prvom
sposobe samočinný počítač interpoluje zistenými bodmi YN = O a AN = K zoradenými podfa poradia, izoklinu resp. izotangentu pomocou krivky n-tého stupňa o rovnici

y

= f(x) = aox" +

a]x"-l

+ a2x"-2 + ...

+ a"
(21,6)

V druhom sposobe uvažujeme rozložené hodnoty YN'
AN v mape ako nové skalárne polia, v ktorých poloha
každého skalára YN, AN je určená súradnicami x, y,
pričom opat
predpokladáme
jeho spojitá zmenu
z miesta na miesto, takže jeho rovnicu možeme na·
písať v tvare

Rozloženie hodnot YN a AN vyšetrujeme potom po·
mocou polynómu
dvoch premenných
pre každú
z uvedených veličin zvlášť, na základe ktorého sa·
močinný počítač vypočítava
po určitých dižkových
úsekoch súradnice x, y izoklín a izotangent podfa volenej konštantnej
hodnoty.
Oba prípady podrobne
rozoberáme v práci [2]. Teraz stručne, z hfadiska vymedzeného miesta, uvedieme postup riešený podfa
vztahu (21,6), v zmysle ktorého sme volili krivku
stupňa n = 4.
Touto krivkou nahradzujeme
neznámu izoklínu
či izotangentu po určitých úsekoch medzi jej známymi
zo štvoríc (20,6) vypočítanými bodmi bl, b2, •.. , br-I' br.
Pre výpočet koeficientov ao až a. krivky (21,6) stupňa
n = 4 berieme do. úvahy vždy štyri známe body
b" br+l' bT+2' bT+3ležiace na neznámej krivke (izoklíne,
izotangente) s hodnotou YN = O, AN = K, ktorú
v úseku medzi dvomi vnútornými
bodmi br+1' br+2
z uvedených štyroch známych bodov nahradíme krivkou štvrtého stupňa, (r = 1, 2, 3, ... ). Známe body
br> br+1, brH, br+3 sú určené pre zvolené hodnoty
YN = O, AN = K zo štvoríc
(20,6). Zároveň predpíšeme ako ohraničujúcu
podmienku v bodoch br+l,
br+2 hodnoty prvých derivácií určen)~ch zo známych
štyroch bodov vztahmi

( ~dy ) '+1 == t'(x'+I)

_

11T+z -

Yr

X,..-a -

x,

= t'(X'+2) = Yr+3 ( dy )
dx 1+2
Xr+3 -

Y1+1
Xr+I

Zmienený postup podfa jednotlivých krokov je graficky znázornený na obr. 5. Spomeňme ešte, že v každom úseku medzi uvedenými známymi bodmi br+l>
br+2 volíme vzdialenost medzi vypočítavanými
bodmi
na krivke štvrtého stupňa v závislosti od vefkosti zakrivenia tejto krivky. Hustotu vypočítavaných
bodov
na uvedenej krivke možeme volit ako priamoúmernú
vefkosti zakrivenia uvedenej krivky medzi dvomi uvedenými vnútornými bodmi br+1, br+2' Problém naprogramovania inštrukcií pre KlNGMATIC vyplývá z po·
vahy a možností tohoto prístroja. Pre iné typy elektronických samočinných
vykresfovaCích
zariadení
by
musel byt modifikovaný
vzhfadom na tieto zariadenia. Na pripojených blokových schémach je uvedený
celý postup, ktorý sme v textovej časti celý nemohli
z hfadiska vymedzeného miesta do detailu rozobrať,
ale Bme uviedli iba zásadné myšlienky, na ktorých je
celý postup založený. Podrobne je celý program aj
s dokumentáciou
rozobraný vo výskumnej práci [2].
Na záver uveďme podfa poradia vstupné a výstupné údaje pri jednotlivých
blokových schémach

A,B,e.
A, Vstupné údaje: 1, - súradnice bodov Xii' Yij, Zij
ako prvkov matice A = (am,,) , t. j. vstupnej matice
(17,4), 2, - spádovékrivky
(o. t')i> 3, . Singularity
SGK (kde K = I, IT, m, ...).
VÝstupné "Údaje: 1, - veličiny Xii' Yii, Zii, (Y,N, AN)i
ako zložky prvkov ma.tice B - (bmn), t. j. matice
(18,5), 2, - spádové krivky (ot)j, 3, . singularity SGK
skúmaného územia.
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Krcho, T.: Použitie samočinných
počítačov pri
morfometrických
máp, uvažovaných
na báze
geometržck~ho
aspektu teórže polí

zostro;ení

B, Vstupné údaje: 1, - prvky matice B = (bm,,),
2, - spádové krivky (ot)j, 3, - singularity SGK skúmaného územia.
Výstupné údaje: I; - súradnice hodov siete
štvoríc (20,6), 2, - celé volené hodnoty YN, 3, - celé
volené hodnoty AN.
O, Vstupné údaje: 1, - súradnice hodov siete štvo.
ríc (20,6).
Výstupné údaje: 1, - nakreslená mapa izoklín,
2, - nakreslená mapa izotangent (izočiar orientácie
reliéfu - vzhf. na uhol AN).
Do redakcie došlo 28. 4. 1970
~ektoroval: RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, CSc.,
Ustav teórle meranla SAV, Bratislava
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úhle
a čase a jeho znázornenie do mapy pomocou izalumklín. Geogr. časopis SAV, XVII. č. 1. Bratislava 1965.
[6] Krcho
J.: Zovšeobecnenie rovnice izalumklín na
topografickej ploche a v jej skalárnom poli. Geogr.
časopis SAV, XIX. č. 2, Bratislava 1967.
[7] Krcho
J.: Morfometrická
analýza reliéfu na báze
geometrického
aspektu
te6rie polí. (Výskumná
úloha F-13, časť 1., Prírodovedecká
fakulta Univerzity Komenského, Katedra fyz. geografie) Bratislava 1969.
[8] Krcho
J.: Zostrojenie
máp dynamiky
oslnenia
reliéfu grafickonumerickým
sposobom a pomocou
samočinných
počítačov.
Geogr.
časopis
SAV,
XXII č. 3. Bratislava 1970.
[9] Balamon
B.: Některé morfometrické
charakteristiky krajinných
reliefú. Kartogr.
přehled, VII.
č. 1-2. 1953.
[10] Balamon
B., Das typische lsoliniengrundfeld
und
seine Anwendung (1., 2. TeH). Studia geophysica
et geodetica 7 (1963) 93.
Směr geodézie a kartografie
stavební fakulty ČVUT
v Praze pořádá v cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie ve školním roce 1970-71 přednášku
URCENI EFEMERIDOVf:HO CASU A ELEMENTU DRAHY
- ME:slcE METODOU STEJN'2'CH V'2'SEK.
Přednášku prosloví Ing. Jan Vondrák v pondělí 5. dubna 1971 v 16 hodin v posluchárně G3 v budově fakulty
stavební Praha 1, Husova 5, 2. patro.
Ceský 'Úřad geodetický
letí letošního roku

!!

kartografický

vydá ve 2. polo-

KLIC SMLUVEN'2'CHZNACEK SrÁTNI MAPY 1:5000
(ODVOZENt:)
Ke stanovení tiskového nákladu žádáme Všechny zájemce
o tuto publikaci, jíž doporučujeme zejm. uŽivatelfim mapy, aby požadovaný počet výtiskfi 'předběžně nárokoval1
do 15. dubna t. r. u Obla.stního ústavu geodézie Praha,
Mapová slUŽba, Pl'aha-Karlín, Saldova 24.
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Symposium VI. komise Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti
v Bratislavě
528.7:061.3(437.6)
Ve dnech 1.-3. 9. 1970 uspořádala VI. komise Mezinárodní fotogrammetrické společnosti (MFSI - ve spolupráci s ČSVTS, která je nositelem členství CSSR
v MFS a Vysokou školou technickou v Bratislavě (jejíž
pracovníci
prof. Dr. Ing. Pavol Gál, DrSc., a Ing.
E. Adler, CSc., zastávají pro období 1968-71 funkci
presidenta
a sekretáře
VI. komise MFS), symposium
věnované problematice této komise, tj. historie fotogrammetrie, výuce fotogrammetrie,
bibliografii a terminologii. Symposia se zúčastnil president MFS prof.
Solaini
(Itálie)
a oba vicepresidenti
(Ing. Skládal,
CSSR, a Ing. Tewinkel USA). Na práci symposia se podílelo 93 odborníků z 15 zemí tří kontinentů (60 domácích a 34 zahraničních - z nich 19 ze socialistických
zemí). K hlavním tématům symposia přednesli referáty
prof. Brandenberger
(Kanada) "K problematice výuky
fotogrammetrie",
Ing. Iwema (Holandsko) "K mezinárodní fotogrammetrické
bibliografii ITC" (referát přednesl v zastoupení autora Ing. Roggel, Ing. Kudělásek,
CSc. (CSSR), "K perspektivě tvorby jednotné fotogrammetrické terminologie" a Dr. Lofstrom (Finsko) "K projektu
historie
fotogrammetrie".
Z bohaté
diskuse
k předneseným referátům připomeňme alespoň diskusní příspěvky Dr. Pietschnera
(NDR], Dr. HomorMiho
(MLR], Dr. Wolfa (NDR), prof. Loschnera (NSR], prof.
Hajdušky (BLR), doc. Ovsjanikova (SSSRI, Ing. Hoschitzkého (Holandsko), Ing. Petráše a Ing. Skládala
{CSSR], jejichž text spolu s texty hlavních referátů je
obsažen ve sborníku symposia, který vyjde v nejbližších dnech.
Představitelé MFS vyzdvihli pracovní úspěchy i dělné prostředí symposia, jakož i jeho bezvadnou organizaci i společenskou stránku. V závěrečné rezoluci se
mimo jiné zdůrazňuje,:
Na úseku dějin fotogrammetrie:
Bude pokračováno na projektu "Dějin fotogrammetrie" tak, aby mohl být předložen na XII. kongresu
v r. 1972 k odsouhlasení.
Zároveň s dějinami fotogrammetrie budou zpracovány dějiny fotointerpretace.
- Dílo bude zpracováno ve 2 svazcích, a to "Dějiny
fotogrammetrie",
zpracované
převážně na základě
národních zpráv, a "vývoj fotogrammetrie"
zpracovaný podle vhodného tematického řazení (např. klasifikace MOT).
- Dílo bude vydáno v jednom ze tří oficiálních jazyků MFS a pak podle možnost'! přeloženo do zbývajících oficiálních jazyků.
Na 'Úseku výchovy a výuky:
.
- Náplň pracovní-skupiny
se rozšiřuje o problematiku
výuky a výchovy fotointerpretace.
President MFS
prof. Solaini a vicepresident Ing. Skládal se žádají,
. aby na symposiu VII. komise v Drážďanech zajistili
koordinaci mezi pracemi VI. a VII. komise.
Pracovní skupina hude usilovat o spolupráci s příslušnými institucemi UNESCO, OSN a ITC.
Navazuje se potřebná spolupráce s komisí II FIG
(výchova) pro koordinaci společných prací.
Na 'Úseku terminologie:
- Bylo konstatováno,
že terminologie,
zpracovaná
v NDR, je vhodným podkladem pro zpracování vícejazyčné mezinárodní fotogrammetrické
terminologie;
vedení komise zašle tento materiál německy hovořícím společnostem členských zemí se žádostí o případné 'Úpravy. Zároveň. bude zaslán národním společnostem Velké Británie, USA a Francie se ládosU
o vypracování anglické a francouzské varianty.
- Jako příloha mezinárodní fotogrammetrické
terminologie bude zpracován
seznam hlavních
symboh1
a označení. K tomu bude zpracován a vedením komise rozeslán příslušný dotazník.
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Ukládá se navázat styk s terminologickými
komisemi
FW, WA a AW.
Na úseku bibliografie:
Členské státy MFS se vyzývají, aby připravily vlastní národní bibliografie
fotogrammetrie
a fotointerpretace, zahrnující knihy, články, výzkumné zprávy,
disertační práce apod., a to podle možností s krátkým resumé.
Členským státům se doporučuje, aby k spolupráci na
bibliografii fotogrammetrie
vyzvaly všechny instituce své země, zabývající se fotogrammetrií
nebo příbuznými pracemi.
Bibliografie ITC je považována za vhodnou a aktuální; jsou však vítány všechny návrhy na její další
zlepšen!.

Z cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze
V pondělí 1. února 1971 pokračoval cyklus přednáškou ing. Františka Šil ara, CSc., pracovníka Výzkumnéha ústavu geodetického
na téma "Aproximace terénní
plochy". Autor se v přednášce zaměřil na řešení některých numerických
úloh inženýrské geodézie.
V souvislosti s řešením algoritmií některých úloh geodetické a projekční praxe vyvstala potřeba d'gitálního
vyjádření terénní plochy, která se dosud vyjadřuje převážně analogově. Takovými úlohami jsou např. interpolace výšek bodů profilů při optimalizaci
tras liniových staveb, určo,vání objemů zemních těles a hmot,
automatická kresba vrstevnic a další.
Autor podal výsledky řešení aproximace terénní plochy z hlediska
některých
předpokládaných
aplikací.
Přitom vycházel z těchto otázek:

Z príležitosti 270. výročia narordenia Samuela Mikovinibo Národný výbor hl. mesta SSR Bratislavy a Mestská správa pamiatkov8j
starostlivosti
v Bratislave
za
účast! geodetických a kartografických
organizácií a ve·
rejnosti slávnostne
odhalili dňa 17. 12. 1970 pomník
tomuto prvému slovenskému kartografovi na dunajskom
nábreží.
Jeho vedeckú, pedagogickú, melioračnú, geodetickú a kartografickú
a ostatnú plodnú činno,st zhodnotil v slávnostnom prejave prof. Ing. A. Blažej, CSc., rektor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
Autorom sochy (viď snímku) je akademický sochár
František Gibala.
Redakcia Geodetického a kartografického
obzoru plánuje uV8J'ojnit odborný čléínok 'O činnosti Mikovíniho
v tomto roku.

1. Kterou třídu aproximačních
funkcí zavést.
2. Jak volit uzlové body pro příslušnou aproximaci.
3. Jaká kritéria používat pro testování vhodno'sti aproximace.
4. Jakou přesnost aproximace
vyžadovat a jak ji posuzovat.
Pro účely interpolace výšek je použito náhradní funkce polynomu a je zkoumána otázka husto,ty, rozložení
a nadbytečnosti
uzlových bodií terénní plochy, přesnost aproximace v uzlových bodech a přesnost interpolace výšek v bodech mimo uzly. Je odvozen vzorec
pro optimální stupeň aproximačního
polynomu a vypracována klasifikace
terénních
ploch. Jsou studovány
možnosti
použití
orto,gonálních
polynomů
pro tyto
účely.
Pro odvození kubaturních
vzorců je použito aproximace terénní plochy pomocí Lagrangeova polynomu. Je
řešena otázka přesnosti této aproximace a jsou odvo·
zeny vzorce pro odhad přesnosti, vhodné pro praxi. Na
základě klasifikace zemních těles a kubaturních
vzorců byl proveden rozbo,r nedo,statků v přesnosti těchto
vzorců a používaných postupů a formulovány
některé
konkrétní problémy v této oblasti.
Diskuse se soustředila
na otázku přesnosti matematického modelu a přesnosti interpolace,
přesné vymezení pojmů, odvození vah interpolo,vaných
bodů, technologické aspekty zpracování na elektronkových
počítačích a další. Diskusi zakončil prof. Krumphanzl zhodnocením v přednášce
a diskusi řešených
problémů
a ukázal na návaznost s problematikou
práce skupiny 6 mezinárodní
organizace FW.

Příprava mezinárodního symposia
o zaměřování památek
ČS VTS - čs. výbor pro geodézii a kartografii
ve
spolupráci s mezinárodním
komitétem pro využití fotogrammetrie
v architektuře
připravuje
na dny 28. 6.
až 2. 7. 1971 v Brně

Především
bude projednávána
problematika
využití
fotogrammetrie
v architektuře
a dále zaměřování podzemních prostor a lidové architektury.
Přihlášku

na požádání zašle jednatel symposia:
Ing. František Říhaček
katedra mapování a kartografie
Husova 5
Praha 1 - Staré Město
Za přípravný výbor symposia: Ing. liří Šimek, Hybernská 2, Praha 1.
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Sděle,ni O prováděni komparace mě"idel
ve VUGTK v Praze
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze sděluje podnikům a ústavům rezortu COGK
a SSGK, organizacím, které provádějí zeměměřické práce v oboru své působnosti a vysokým a průmyslovým
školám zeměměřického směru, že měsíce únor a březen
jsou nejvhodnější dobou pro provedení komparace měřidel všeho druhu. V této době by mohlo Oborové kontrolní měrové středisko VÚGTK provést komparaci měřidel hromadně v poměrně krátkých termínech.
Pro informaci se uvádí druh prací, které OKMS provádí:
a) Úplná labo,ratorní komparace invarových nivelačních
latí včetně proměření polního normálu (pro VPN).
b) Laboratorní komparace invarových nivelačních latí
(pro PNj.
c) Úprava jednostranné
paralaktické
latě fy. Zeiss na
oboustrannou stříkáním značek pro krátké i dlouhé
záměry.
d) Kalibrace (stanovení -všech parametrfi)
paralaktických latí.
e) Komparace paralaktických
latí (jen stanovení rozměru základny)
f) Přesná komparace
podloženého pásma po 2metrových úsecích (popřípadě s registrací lichých metrových značek) na komparátoru.
g) Přesná úplná laboratorní
komparace pásma (komparace pásma v podložené poloze na komparátoru
po 2 m úsecích a ve vodorovně zavěšené poloze na
laboratorní základně po 10 m úsecích s Intervalem
podepření postupně 2 m, 5 m a 10 ml.
h) Komparace pásma na laboratorní základně po 10 m
úsecích s Intervalem podepření 2,5 m nebo 10 m.

Medzinárodná výstava a konferencia
O dopravných mapách v Budapešti

V dňoch 3.-7. decembra 1970 prebiehala v Budapešti
Medzlnárodná výstava spojená s konferenclou o dopravných mapách. Je to pokračovanle
tematických
výstav
spojených s konferenclou,
ktoré sa každoročneod
roku 1962 konajú zásluhou maďarských
usporiadatelov
(viď tlež GaKO č. 1/1970 str. 23).
Pritom prednášatelia
v jednotlivých
tematikách
sa
venovali mapovým dlelam, ktoré slúžla doprave:
- cestnej,
- železničnej,
- leteckej a
- rlečnej.
Konferencia na tleto témy sa konala v budove Domu
te(;hnlky v V. okrese Budapešti.
CestnA doprava
O celej doprave v južnom Ontariu, ktorá je znázornená v "Economlc
Atlas of Ontario", hovorll C. J.
Mat t h e w s z Toronta. Na 13 mapách tohto atlasu sa
rozoberá doprava
cestná, železnlčná, morskáj rlečna
a leteoká. Prednášajúcl, ktorý je jeden z tvO'rcov ekonomického atlasu Ontaria, rozoberá nlelert obsahovú
náplň týchto máp, ale hlavne Ich kartografické
vyjadrenle a polygrafické spracovanie.
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O met6dach plánovanla dopravy vo Fínsku hovorU
prof. Gl:lsta A. E r i k s o n z Abo (Fínsko).
Pri posudzovaní dopravných problémov a vyhotovení
dobrého dopravného
plánu je potrebné rozanalyzovať
príčiny zmien osídleni a a hospodárskej
aktivity. PrednášateI sa sústredll vo svojom referáte na jednotlivé
štádia plánovania dopravy ako faktorov, ktoré ovplyvňujú dopravu, dalej domácnosť ako ovplyvňujúci faktor, modely progn6zy, rozdelenie dopravných prostrledkov a modely volby ciest.Svoju
prednášku dokumentoval mapovými ukážkaml.
Problematikou rýchlostl na cestách sa zaoberal Alastair M 00 r r I s s o n z Glasgowa (V. Británla). Tleto "rýchlostné" mapy vznikli na základe pozorovania priemernej rýchlosti automobllov na cestách medzi 9.30 hod.
a 16.30 hod. každý deň v týždnl. Študovali sa hladiská:
- mierka máp,
- kvalita generálizácie,
- špeclálne informácie o rýchlosti,
- kvaliflkácia rýchlosti a
- met6dy zobrazovanla.
PokiaI sa t~ka mierok, pre tento účel ako vhodné sú
mapy v mlerkach 1: 500 000 až 1 : 5 mil. Pre prímestské
zóny 1 : 250 000. V súčasnostl
sa však používajú na
zobrazovanle rýchlosti na cestách mapy všetkých mierok. Rozdelenle rýchlostí do 60 km/hod. je z hladlska
rýchlosti
úzke. Preto pri minimálnej
rýchlosti
do
90 km/hod. je už možné rozdeli! dopravné spoje na
dialnice aostatné
cesty. Na "rýchlostných"
mapách farebná škála, ktorá udáva postupnosť rýchlosti, má tieto
stupne: červená, oranžová, žitá ačierna.
Pričom červená farba zobrazuje
najvyššlu
rýchlosť
a čierna
najnižšlu. Je možné tiež rýchlos! na mapách zobrazovať
len jednou far bou. Tieto mapy sú potom skOr kartodiagramaml,
lebo spájajú
sídlačiarami
o rozličnej
hrúbke.
O kartograflckej
rajonlzácll cestnej siete hovorU Ing.
L. L a u e r m a n n, CSc., z Brna (CSSR). Jeho prednáška, ktorú organizátori zaradill dodatočne na posledný deň rokovania, roz obrala tento problém z dvoch
hladlsk. Jednak sú to úseky medzi cestnými spojmi
a jednak nimi vytvorené plo-chy, ktoré tleto úseky medzl sebou vytvárajú.
Rovnako k problematike
dopravných
máp hovoril
dr. U. Freitag
z Giessenu (NSR) a dr. Z. Palotas
z Budapešti (MI:R) v posledný deň tiež ako dodatočne
zaradení prednášatelia.
V dalšej časU konferencie sa účastnlci venovali tematikám železnil!nej dopravy.
O železničných mapách v NSR referoval dr. B. L o rk e z Frankfurtu
n. Mohanom (NSR). Západonemecké
spolkové železnice majú svoju kartografickú
centrálu
vo Frankfurte n. M. Táto skutočnos! umožňuje "železničným" kartografom vyhotovovať mapové diela, ktoré
slúžla železničnej výstavbe, doprave a prevádzke. Vo
svojom referáte sa zmienll prednášajúci okrem iného o:
- medzlnárodnej
mape nákladnej
dopravy v mierke
1: 3,5 mil.,
- reklamných mapách (vVerbekarten) v mierke
1:3,5 mil.,
- železničnej a cestnej mape v mierke 1 : 250000,
- kurzovných mapách,
- reklamných mapách (Werbekarten]
v mierke
1: 200000,
- mape potrubí,
- zaťažení na linkách nemeckých železníc a nespol'
kových tratiach a i.
Nakoniec svojho referátu sa zaoberal mapami morskej, vnútroštátnej, riečnej a leteckej dopravy.
O sovietskych dopravTl}'ch mapách na tejto konfel'encli referoval J. 1. S o I dat k i n z Moskvy (ZSSR). VO
svojej prednáške:
Využitie kartografických met6d pri
plánovaní dopravy v ZSSR zaoberal sa všetkými druhmi
dopravy v Sovietskom zvll.ze. Pri zostavovanl plánov mapy sú hlavným prostriedkom na určovanie objemu prác,
ekonomických a technickfch
ukazovatefov. Zmienll sa

1971/79

Geodetický a kartografický
obzor
ročnfk 17/59, čfslo 3/1971

80

o dopravnej mape ZSSR v mierke 1: 8 mU. Rozobral
jednotl1vě špeciálne mapy podra druhov dopravy.
O probJémoch fra.ncúzskej železničnej 'dopravyprednášal M. C h e s n a i s z Caen (Francúzsko)
v referáte
llazvanom: Pokus kartografIcky
analyzovať hlavně črty
železničnej
dopravy Francúzska.
Táto práca rozoberá
osobnú a nákladnú
dopravu ako vytaženosť jednotlivých železničných
dopravných
spojov. Výsledky tohto
pozorovania zakresfujú
sa do máp podla priemerl1ěho
množstva
jednotiek
v podobe odstupňovanej
hrúbky
či ary_
S problematikou
doprnvných máp polnohospodárstva
a výživy NDR zoznámil
účastníkov
konferp.ncie Ch.
C I a u s z HaUe (NDR). Mapy tohto druhu riešia dopravu ako celok, dalej priebeh smerov dopravy, dopravné prúdy, časově zmeny v doprave, dopravně úzly
a ině. Význam dopravy pornohospodárskych
a produktov výživy je pre svoju špecifičnost
velmi dOležitá, a
preto sa musí samostatne
posudzovat.
O význame miest z hladiska
dopravnej
atraktivity
prednášal
na budapeštianskej
konferenci!
B. Co r i
z Pisy (Taliansko). Zaoberal sa myšlienkou analýzy významu dopravy v mestách a vplyvu miest na dopravně
problémy ich záujmového územia. Podfa tohto rozboru
možno určit stupeň atraktívnosti
jednotUvých miest Talianska a ostatných európskych štátov.
O leteckej doprave a o jej mapovej tvorbe referovali
Ch. F. B u r t o n, I. du J on c h a y.
Pritom Ch. F. B u r t o n z Vel. Británie rozoberal pr:>blematiku
leteckej dopravy, jej zabezpečovanie,
kontrolu na letisku i počas letu, rádiolokáciu
a rádionavigáciu. Vysvetli! tiež možnosť použitia topografických
máp v aeronautike.
Ďalší prednášajúci
fregatný
kapitán Ivan du J o nc h a y (Francúzsko)
sa snaži! osvetliť problematiku
dialkovej leteckej hromadnej
dopravy, osobnej a nákladnej. Pritom osobná letecká doprava už prevýšlla čo
do počtu prepravovaných
osob lodnú dopravu. Ostávajú
problěmy s nákladnou leteckou dopravou. Úloha karto·
grafie je sledovat rozvoj, zloženie leteckej dopravy ako
i náleziska minerálov a rozvoj svetovej ekonomiky.
Riečna doprava
Navigačnými mapami námornými a leteckými, ich vyhotovovaním a stvárnením sa zaoberal dr. A. Se e I e r
z NDR. Prednášku
zaradili organizátori
dodatočne
na
posledný deň. Z domácich prednášatelov
E. L o P u s sn y sa zaoberal mapami riečnej dopravy. Pripomenul
mapové diela, ktorě sa používajú pri plavbe po Dunaji,
ako i v západoeurópskom
vodnom systéme. akrem generálnych,
špeciálnych,
nautických
máp ako zaujlmavosť uviedol radarovú mapu Dunaja.
Akcie spojeně s rokovaním
Konferenciu pozdravil kapitán A. S a val jev, ktorý
informoval účastníkov
(v angličtine a ruštine) o práci
Medzivládnej námornej organizácie
(IMCO), so sídlom
v Londýne.
Dr. F. J a co b (NDR j prečítal uznesenie Medzinárodnej
ge:Ygrafic'kej Ispoločnosti (IGU), ;komisie dopravy.
Štvordenné rokovanie konferencie
spolu s otvorenlm
výstavy doplnili spoločenské udalosti. Boli to návšteva
operněho predstavenia
drámy Imreho Mádacha "Tragédia človeka", ktorú zhudobni! Gyorgy Ránki.
Druhou spolocensko-odbornou
akciou bol celodenný
autobusový zájazd do ohybu Dunaja na trase Budapešť - Szentendre - Visegrád - Ezstergom - Tata Budapešť.
ÚčastnícI konferencie
navštívili neoficiálne Kartografický podnik v novej budove v XIV. okrese Budapešti.
Výstava máp
Tematickú
výstavu
máp usporiadatelia
umiestnili
v Múzeu dopravy v Budapešti v XIV. okrese. Dňa 3. 12.
1970 otvorU ju minister dopravy a pOšt Gyllrgy C s anádi.
Usporiadatelia inštalovali expozíciu celkom o 300 ma·
pách. Zaslalo im ich 32 štátov a 7 medzinárodných
organizácU zo všetkých piatich kontinent ov. Je len samozrejmé, že najpocetnejšie
bola zastúpená Eur6pa. Vrá-

tane usporiadatelského
štátu tvorlli eur6pske štAty polovicu a v1ičšiu časť zúčastnených
medzinárodných
lnštitúcií.
Naprlek tejto "europskej" špecialite výstava podávala
prehlad o celosvetovýchproblémoch,
ktoré sa riešla
na dopravných mapách.
Mapový materiál rozdeliIi do -7 skupín. A to:
železničně mapy,
cestné mapy,
riečne ft morskě dopravně navigačné mapy,
letecké dopravně mapy,
komplexné dopravně mapy,
mapy poštových služieb,
staré dopravné mapy.
Zoznam všetkých exponátov je zhrnutý do samostatného katalógu,
ktorý dostali účastníci už pri otvorení
výstavy.
Ked hodnotíme
skladbu a povod máp zistujeme, že
vlac ,ako p ii t i n a vystavovanýcl1 exponátov
boJi separáty roznych druhov atlasov, najm1i národných.
výnimku tvOl ili len let e c k ě d op r a v n é map y. Tieto nia sú súčasťou žiadnej zbierky ani atlasu. Svojou
funkčnosťou obsahu zabezpečujú navigáciu, pristávanie,
odlet, približovanie, prípadne kontrolu leteckej dopravy.
Vystavované exponáty hovorili presvedčivou rečou, že
problematika, ktorá sa rieši na dopravných mapách pri
komplexnom
posudzovaní
daného
územia, je jednou
z najdíiležitejších.
Preto sa s ňou všetky štáty sveta
zaoberajú všestranne
a najm1i s perspektívou
vývojových tendencií. Tieto hladiská dominovali i v prednesených referátoch.
-

Záver
Pri hodnotení medzinárodnej
výstavy spojenej s konferenciou o dopravných mapách v r. 1970 treba jednoznačne povedať, že zámer usporiadatefov
sa plne vydari!. Naviac vedeli preklenúť neprítomnosť
niektorých
zahraničných
prednášatefov
zaradením nových prednášok. Dalo by sa snád vytýkať, že výstava bola vzdialená od zasadania konferencie,
čo bolo prednosťou dl)terajších rokovaní. Celkove sa zúčastnilo výstavy a konferencie 45 zahraničných
a domácich účastníkov, v1ičšinou z eur6pskych
štátov. Ceskoslovensko
bolo zastúpe1né piatimi účalstníkmi.
Nakoniec je pótrebné uviesť konštatovanie,
že v roku 1971 sa uskutoční v Budapešti medzlnárodná
výstava o tematických
mapách ako súčasť európskej regionálnej konferencie. Usporiada ju Medzinárodná
geografická únia (IGU) od 10. do 20. augusta pod názvom:
Kompletně ekonomicko-geografické
mapy. národné a regionálne atlasy.

Výzkumný ústav geodetický.
ký v Praze vypisuje

topografický

akartografic-

KONKURS
na místo studijního
Pi'edpo,klad:

inženýra

fotogrammetra.

Vysokoškolské
vzdělání
zeměměi'ickěho
směru r- obor fotogrammetrie,
3 roky
praxe v oboru, znalost dvou světových jazykfi (angličtina, rUština).
Pialové podmínky podle Piatového i'ádu centrálně Hzených organizací výzkumně a vývojové základny.
Pi'ihlášky se stručným životopisem a pi'ehledem praxe
zašlete osobnímu oddělení VÚGTK, Politických vězňfi 12,
Praha 1- Nové Město.
Termín pro podání pi'ihlášek je 15. dubna 1971, termln
nástupu 1. květen 1971:
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1965/66
KG

B

a I' c a Ján

KGZ B·a I' t a 1 o š Július
KG
B e d n á I' o v á Mária
KG
B o š k a Boleslav
KGZ C o b I' í k Martin
KGZ Ď u g o vál'.
Danišová
Tatiana
KG
F i c z e I' e Tibor
KGZ Fo g a I' a Š o vá Jozefína
KG
KM
KG
KGZ

Haj d uch
Peter
H e g e d ťi š Juraj
Hol u b Miroslav
Jak u b Vincent

KM K a pit á n Emil
KM K o 1e s á I' Michal
KM
Kothajová
Eva
KM K I' a j e c o v á Eva
KM K I' á 1 Pavol
KM K uch t o v á Soňa
KG
Let k o Anton
KG
Liš t i a k Ján
KM
L u d v o v á Terézla
KM
M i š k u f Eduard
KM
N e u w I r t h Eduard
KG
N o vod vor S k Ý Jozef
KGZ D I' a v e c Ján
KGZ D I' o-I í n Ivan
KGZ Dr 01 í nová
r. Cajková
Etela
KM
D I' os Eliáš
KM
P o I' važ n í k Alfonz
KGZ S 11 a c k y Jozef
KM
S piš á k Stefan
KGZ St e t in ov á' r. Blahová
Jana
KG
Š u I g a n Gustav
KGZ S v e c o v á Mária
KG
KM

Trn ov e c Miroslav
Turza
Dtto

KGZ Ulic

zay

Ivan

KM
KG

Ve 1 e g Ján
Voj t í č k o Dndrej
1966/67
KG
B a u m g a I' tne r Jozef
KM Cam a j Pavel
KGZ Car n o g u r s k Ý Vlad.
KGZ Der n e r o v á Helena
KM Ď u r o v s k Ý Vladimír
KG
F a I' k a š o v s k á Valéria
KG
G a š par
Davorín
KG
H a v I' á n e k Miroslav
KM H r i c o vín y Dušan
KM H u I e j o v á Anna
KGZ Hu rtu 'k Ján
KM K a m a s Jozef
KG
K 11 n g o vá Jarmila
KM K o pán y i Rudolf

KG
KM
KM
KGZ
KGZ
KGZ

K u b o li č á k Dušan
L e š š o v á Márla
L on ek Ján
M I k u š Viliam
Mondočko
Peter
M o š k o v á Olga

KGZ
KG
KGZ
KM

P á 1e ní č k o v á I:ublca
Pe kár e k Milan
S I dol'
Vladimír
S o lá d I j o v á -Márla

Meračská dokuitientácla
pamiatkového
objektu.
ROZbor 'presností AGD.
Určenie dobyoslnenia
tatranských .plies.
Kalibrácia fotokomory fotografovaním
hviezd.
Návrh zobrazenia Euroázie pre geografické účely.
Volba zobrazeni a pre územle Japonska z hladlska požJadavlek geodézle.
Ovel'oVlacie skMky teodoutu MDM/Te-02.
Posúdenie možnosti zlepšenia kvality trigonometrickej
slete zavedením
top·o·
grafických váho
Posudzovanle presnosti pI'l meraní 'posunov stavieb.
Návrh medzipodnlkových
pozemkových úprav pre ŠM Bajč.
Možnosti vyhotoveni a plánu fasád fotogrametrickou
met6dou.
Spresnenie časových meraní pomocou motorického pohonu reglstračného
mlkrometra .
. Technický.projekt
THM, Senica nad Myjavou.
.
Sposoby farebného vyjadrenia mapového obsahu a možnosti ich automatizácle.
Technický projekt reambulácie mapy Bratislavy.
Úč·elová mapa pre územné plánovanie - návrh na kartografické
spracovanle.
Projekt zemných prác a návrh organizácie
vinohradov
pre SM Želiezovce.
Stanovenie odchýlky modelu reliefu na plastickej mape.
Posúdenie presnost! a hospodárnost!
výpočtov vyrovnania nivelačnej slete.
Afinné vyhodnotenie na stereoautografe.·
Ideový návrh organizácie pOdneho fondu pre JRD Šašová, akr Bardejov.
Možnost! využiti a nových reprodukčných
metód v kartografickej
reprodukci!.
Výber, ánalýza a zovšeobecnenie projekčných
prvkov HTOP.
Sledovanle posunov stavleb niveláclou.
Posúdenle kvality teodolitu MDM- Te-B1 a dialkomernej
sÚlpravy so základnicovou latou.
Posúdenie kvality barometrov meraním výškovej siete.
Návrh zobNlzovacej metódy pre vyÍlOtovenle mapy malej mlerky Tichého oceána.
Výber optlmálnej hustoty vyjadrovacích
prvkov mapového obsahu.
Možnosti mechanizácie výpočtov výmer pre mapy velkých mlerok.
výpočty v polygónovej slet! s použitím samočinných
počítačov a posúdenla jej
presnost!.
Štúdia podnlkovej evidencle pozemkov pre JRD Rovinka, okr. Brat!slava-vldlek.
Urcenle geoldu v rozsahu časti územla Slovenska.
Fotogrametrické
zameriavanle
fasády.
Výpočet zdanllvých rektll:scenzlí pre účely stálej stanice na elektrlckompločítačl
URAL-2.
Využitie nových zrážkových trojuholníkov
vroartografickej
praxi.
Návrh vnútr~podnikových
pozemkových úprav pre ŠM Žellezovce, hospodárstvo
Zálagoš.
Riešenie druhej hlavnej geodetickej
úlohy na Krasovského
ellpsoide metOdou
Besselovou a Bagraťuniho.
,
Technický projekt Technicko-hospodárskeho
mapovanla 1: 2000.
Rozbor vplyvu verti'kálnej osi prfstroja na meranie uhlov.
Teória a prax nivelácie z hfadiska merania posunov stavieb.
Návrh automatizácie
výberu a kartografického
zobrazeni a mapových prvkov.
Určenie konštánt prechodového prístroja Zeiss 100/1000.
Určenie systematických
chýb v časových meraniach.
Náhradné mapy evidencie nehnutefnosti
na Slovensku.
Rozbor metód pre posudzovanie
ostrosti stereoskopického
videnia.
Transformácia
súradníc z elipsoidu na elipsoid (Helmertova].
Presnosť merania profilov pre projekty vedení vvn.
Technická a e'konomická štúdia zobrazovacích
prác polohopisu na mapách THM.
Návrh vyhotovenia plastickej mapy Austrálie na gulovej ploche.
Určenie sietepresných
bod ov elektronickým
diafkomerom
GET-B 1.
Projekt zemných prác a návrh organizácle vinohradov prs ŠM ZeUezovce.
Stereometrickévyhodnotenie
deformácií
hydrotechnických
modelovo
Návrh ·vnútropodnikových
pozemkových
úprav pre hospodárstvo
Nemšlce
ŠM Topolčany.
Návrh vnútropodnikových
pozemkových úprav pre hospodárstvo Jarok - SM Ze·
Uezovce.
pozemná fotogrametrlcká
snímka a perspektívne
zákresy.
Stúdia výpočtu z odsunutých súradníc na mapách THM.
Stúclla podnlkovej evidencie pOcty pre JRD Trnovce nad Váhom, okr. Galanta.
'Volba zobrazenia pre mapy oceánov.
Použltie kartografických
zobrazení pre riešenle hlavných
geodetických
1110h.
Určenie dIžky ,porovnávacích základníc (cca. 200 a 100 m] s medzibodmi metódou' paralaktickej
polygónometrle
a posúdenie dosiahnutej
presnosti.
Rekonštrukcla
trlgonometrlckej
siete v oblasti novej budovy Stavebnej fakulty.
Rozbor presnosti optických diafkDllllerov.
Vyrovnanie trlgonometrickej
siete 1. rádu.
Návrh vnútropodnlkových
pozemkových úprav ,pre hospodárstvo
Kotelnica ...,.
ŠM Bajč.
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KM
KG
KG
KG
KM

Srn e t a n a Ivan
S e v č f k Rudolf
S t I II n s k Ý František
Top o r č á k ov á Valérla
V r a b e c Jozef

Projekt zemnýchprác
a návrh organlzácie
vinohradov,
Fotogrametrlcké
sledovanle
erozfvnych
javov.
Rozbor presnosti
chý,b na meranle dlžok telemetrom
B 2 T 006.
Porovnanie
presnostl dlagramových
tachymetrov.
Návrh hlavnej polnej cesty pre zh1čené JRD 1. máj v Liptovskom

Ondrejl.

1967/68
KM

Cižmár

Jozef

KM
KG
KM
KG
KG
KM
KM

Dob e š o v á Helena
F e d o r č á k Ján
G r e š lf k Peter
H r e u s Marián
K oč f Eva
K o pec k Ý Peter
K v e t k o Slavolub

KM
M á I k o v á Alžbeta
KGZ Ne m č f k o v á Márla
KG
P a u I fk Mllan
KGZ Pec á r Ján
KM
S a b o v č f k o v á Anna
KGZ S Ing ho f f e r o v á
I:ubica
KM
S m o I k o Jaroslav
KG
S 10 d i č k a Andrej
KGZ S c h r e i ber
Pavol
KGZ Š u ran
Marián
KM
T o t h Andrej
KM
U her
Ján
1968/69
KM

B e d n á r o v á ,Anna

Ke
Bor s i g o v á Márla
KM
Cop o v á Darina
KG
Dan k o Dušan
KGZ D om ov á Darina
KM
F I c z e r o v á Zuzana
KGZ F i lov á Dagmar
KG
For g ach
Peter
KG
G á I Ladislav
KG
H,alás
Alojz
KGZ I g I á r o v á Jozefína
KGZ I van
Ladislav
KG
KG

J 00 z e j f k o v á Svatosll8va
J uh á s zov á Veronika

KG
KM

J u r č o Stanislav
K a m a s Dušan

KG
K are
KG
K o rdi
KM
Ku bi
KGZ K u š n

t k a Anton
s c h I:udovH
n a Jozef
i r á k o v á EmHia

KG
KG
KG
KM

Ma j t h é n y i o v á Elena
Mat h e Felix
N e li p a u e r Martin
Olejnfk
Emll

KG
KG

P e t r I a Pavel
S t e i n i g e r o v á Emílla

KM
S a I a p k a Ján
KM
S e ptá k Ladislav
KGZ T e r e š č f k Vojtech'
KG
To m e k Florián
KG
T u I ach
Jozef
KGZ U r b a n Ákoš
KM
KM

V a c z y Štefan
V a li g a Michal

KGZ

Vr a b e c

Ladislav

Spracovanle
a vyjadrenle
obsahu kartografického
originálu
z dlgltálneho
záznamu.
Vyhotovenle
kartografických
orlglnálov
Technicko-hos,podárskej
mapy.
Použltie pozemnej stereofotogrametrie
priprojektovanf
dlalnlce.
Projekt zemných prác a návrh organizácle
vlnohradov
pre SM v Zeliezovciach.
Porovnanie
analytických
a Iných met6d počftanla.
Prevlerka a rozbor presnostl stereokomparátorov.
Technický projekt Technlcko-hospodárskeho
mapovania lokality Slatina nad Bebr.
Návrh vnútropodnikových
pozemkových
úprav pre hospodárstvo
Vlkanová
SM Bajč.
Funkčné overenle stereoautoOgrafu a koordimetra.
Návrh trigonometrickej
slete I. rádu ča&tI územla Slovenska.
Porovnanie presnosti teodolitov.
Určenie konštánt pasážnlka: Zeiss 100/1000.
Riešenie ,polnej cesty v rámci po,zemkových úprav pre ŠM Zeliezovce.
Určenie zmlen v polohe bodov lokálnej trigonometrickej
slete.
Projekt zemných prác a návrh organlzácle
vinohradov
pre JRD Modrany, okr.
Komárno.
Projekčno-prfpravné
práce pre rekonštrukclu
bobovej dráhy.
Volba kartografického
zobrazeni a pre zemepisné mapy Afriky.
Helmertová transformácla
súradnfc.
Technický projekt THM, Horné Srnle.
Vyhotoven1e vydavatelského
OIl'iginálu Státnej mapy odvodnenej
1: 5000 (SMO-5).
Reambulácia
IIlIllPy 1: 1000 katastrálneho
ťizemia Bratislava
s \'Ípočtom
výroer
a vyhotoven1m matrIce pre účelovú mapu EN na ,plastlckej f611l.
Určenie presnostl a ikon§tánt jednosnimkověho
komparátora
Komess 3030
Projekt polnohospodárskej
cesty v rámci SHTOP pre SM Zeliezovce.
Vnútropodnikově
pozemkové
ÚJlravy pre SM Senec, hospodárstvo
Velký Blel.
Z'obrazenie
Besselovho
elipsoldu
na Krasovského
elipsotd.
Štúdla sp6sobu výpočtu výmer na p6vodnom mapovom liste1:
1000.
Výpočet vyrovnaných'
súradnfc
bodov trlgOl1ometrickej
siete (reťazca).
Analytické
rlešenle štťidie trasy.
Reambulácla
polohopisu
a vyhotovenle
výškopisu
mapy 1: 1000 katastrálneho
územla Bratislava, map. 1. č. 56/2.
Analytický výpoč9ll: masy žele,znlce
Vyrovnanie výškovej siete.
Redukcie azimutov z nadmorskej
výšky trigonometrických
bodov, akoaj
lch
redukcle na geodetickú člaru. Kontrola výpočtu druhej hlavnej geodetlckej
úlohy
riešenim
sféroidlckého
trojuholnfka
na Besselovom
el1psolde.
Vyhotovenie účelovej mapy pre pi'ojekt dlalnlce
Projekt zemných prác a návrh organlzácle
vinohradov
pre JRD Modrany, okr.
Komárno.
Fotogrametrlckáka1ibrácia
ve~korozmerných
tnádrži
Generel projektu
pozemkových
úprav pre JRD Královičové
Kračany, okres Dunajská Streda.
Vyhotovenie kartografického
originálu mapového listu v mlerke 1: 500č. 65/2a,
Bratislava-Ostredky
číselným výpočtom výmer.
Spracovanle
a rozbor merania ,posunov VD Ružfn
Kalibrácie fototeodolitu
Sp6soby kartografického
a reprodukčného
spracovania
základného
plánu závodu.
Výpočet dlhých geodetických
či ar a ich kontrola
rlešenÍm sféroldického
trojuholnfka.
Vplyv dlferenčnej
refrakcle
na meranle
dlžok nitkovým dlarkomerom.
Porovnávanle
minutových teodol1tov
Presnosť určenla p~lohy pozorovanýc'h
bodov
Kuželové
zobrazenl1a s najmenšrm
strednfm
kvadratickým
skreslenfm
dl rok
a ich ,použitie pre mapy eur6.pskej častl ZSSR.
Technický 'projekt THM lokality Kšina.
Rozbor presnostl fotogrametrlckého
bodového pora určeného na stereoautografe
Zeiss 1318 EL
Vyvlastňovacf
operát tel esa novostavby
hradskej
Bratlslava-Záhorská
Bystrica.
Lagrangeovo
zobrazenie
a jeho použltle pre mapy Afriky.
PQsúdenle kV'allty dvojobrazových
diaIkomerov
prs polygonometrlu.
Kontrola zvislosU televfznych vežr.
Vplyv prostredia
na výsledky paralaktického
merania dlžok cez velké toky.
Stťidium presnosti dynamických
a statických met6d určovanla zrýchlenla
zemskej
ťarchy a štúdlum zmlen veZkostl tohto zrýchlenla
vplyvom slapových účinkov.
Stúdia presnolltl polohopisu má'p evldencle
nehnutel'l1ostf
v súvislom
zobrazení.
Vyvlastňovacf
operát tel esa Velkodunajskej
hrádze v katastrálnom
ťizemf Jáno1l!kov4.
Presnosť časových meranf Observat6rla
SVST v rokoch 1967-68.
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PŘEHLED ZEMěMěŘICKfcH
ČASOPISŮ
Geodezija

i kariografija,

Zem c ev,
str. 3-7

č. 2/1970

A. S.: Úkoly

geodetickotopograftCTh6

služby

v r.

N i k o I a jev,

E n t I n, I. 1.: Použiti map rychlosti
povrchu
pf'l rozvinutí
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dálkoměry,

str.

úkoly

kartografické

K otázce
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místních
detických systémd
do společného
systému,
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výrobě, str. 46-51
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částí

B Y č e n o k, V. A.: Některé
zvláštnosti
aerovizuálniho
dešifrováni
při zhotovováni
mapy v měřítku
1: 25000, str. 57-59

až 61
Va s i f jev,

P.
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práce při in·
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(USAJ, str. 41-45

teodolitem,

socialistické

A. S.: Bojová

in,

Geodézia

33-34

S u m i c h i n, Ju. N,: Použiti letecké
fotogrammetrie
elektrických
vedení vysokého
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•

profesora

R a b c e v i Č, I. S.: Metodika
Krasnojarské
hydroelektrárny,
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na obojživelných,
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GAZ-47, str. 24-28
C Y b u I k i n, A. Ja.:
cii, str. 28-33

Šel

vertikálních
pohybů zemského
nfvelační
sítě, str .. 8-13

G o I' b u n o v, V. T. - K u z'm i n, M. 1.: Použití samočinných
počltačd k sestavení
tabulek
pro zpracování
astronomických
měření
v polních
podmínkách,
str. 17-20
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stalaci

ze m C e v, A. S. aj.:
ny, str. 19-27

1970,

t v geodézii,

soudních

z hlediska

názvů

znalců,

projektování

časopisy
technické
Jednotlivá
čísla:

G)

N
'Rt
..r::.
u
>-..
>
li)

'ť'l:S

>
o
L.

a..

Arbltrážní praxe
4,Automatizace
4,50
Automobil (norm. číslo)
4,s přílohou
7,Ceskoslovenská Informatika
5,DOMOV (6X ročně)
10,Elektrotechnický
obzor
6,Elektrotechnik
3,Energetika
5,Finance a úvěr
4,Geodetický a kartografický obzor 4,Geologický průzkum
4,Hutnické listy
6,50
Hutník
3,50
Chemický průmysl
B,Investiční výstavba
6,Taderná energie
5,Temná mechanika a optika
5,Kožařství
3,50
Kvasný průmysl
5,Listy cukrovarnické
5,Mechanizace a automatizace
administrativy

SNTL

literatury

Roční
předplatné:
48,54,48,BO,BO,-

72,36,BO,48,-

48,48,78,42,-

72,72,60,60,42,BO,BO,-

Roční
předplatné:

Jednot·
livá
čísla:
Mlýnsko-pekárenský
průmysl
Plastické hmoty a kaučuk
Plyn
Pozemní stavby
Průmysl potravin
Rudy
Sdělovací technika
Sklář a keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenství
Stavivo
Strojírenská výroba
Strojírenství
Technická knihovna
T - 71 - Technický magazfn
Textll
Typografia
Účetnictví
Uhlí
Vynálezy a ochranné známky
(4X ročně]

78,-

B,50
4,-

48,48,-

4,B,7,4,3,50
6,-

72,84,48,48,42,72,-

5,-

BO,-

6,3,50
7,3,4,50
3,50
B,-

72,-

3,4,-

36,48,~

4,-

42,84,~
3B,-

54,42,72,-

G)

U

O
L.

>

Objednávky
Nakladatelství

časopisO posílejte
technické

na adresu SNTL-

literatury,

odbyt časopisO, Praha 1, Spálená 51

Geodetický a kartografický sborník
sv. 10 (1966)
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Sborník obsahuje pět vědeckovýzkumných
prací z oboru geodézie a kartografie.
Vědeckým pracovníkům
v oboru geodézie, kartografie
a geofyziky, inženýrů.m zeměměřičů.m a posluchačů.m fakult příslušných směrů..
76 stran, 55 obrázků., 22 tabulek, brož. 14 Kčs
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Podává základy teorie chyb, zabývá se vyrovnamm přímých,
zprostředkujících
a podmínkových
pozorování metodou nejmenších čtverců., probírá analýzu výsledků. měření a vyrovnání
a systematické chyby a funkční závislosti. Při analýze výsledků.
měření a při hodnocení vyrovnávacího
postupu používá také
matematické statistiky.
Posluchačům zeměměřického
inženýrství a všem pracovníků.m,
kteří konají rů.zná měření fyzikální povahy.
492 stran, 116 obrázků., 123 tabulek, váz. 36,50 Kčs
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