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Velkými a významnými politickými událostmi v životě československého pracujícího lidu jsou sjezdy Komunistické strany Českos}ovenska, jejichž usnesení v dosavadních etapách poválečného politického, hospodářského
a kulturního vývoje Ceskoslovenska, opírající se o reálné možnosti, přírodní bohatství, schopnosti pracujícího
lidu Československa a bratrskou pomoc poskytovanou. nám národy Sovětského svazu, udávaly směr a tempo
růstu vš~ch odvětví čs. národnÍtho hospodářství, která jsou ,nositeli hlavních úkolů l!, ři budování socialismu
a maximálním
uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb socia,stické společnosti.
V současné etapě to byl XI. sjezd Komunistické strany Československa, konaný ve. dnech 18.-2.1. června
1958, který zhodnotil dosavadní úspěchy československého pracujícího lidu při budování socialismu a na pod.
kladě nejširšího rozboru politické a hospodářské situace vytyčil jako bezprostřední cíl dovršení socialistické výstavby v Československu. Směrem k tomuto cíli badou v současné etapě napřeny všechny zdravé síly a veškeré
poctivé úsilí pracujícího lidu ve .všech odvětvích československého národního hospodářství, vědy a kultury.
V tomto úsilí bude se i československá geodesie' akartogra.fie .čestně' podílet svými službami, pracemi a zejména
mapovými díly pro hospodářskou výstavbu, školství a veřejnost při plnění programu dovršení výstavby socialismu podle základních politicko-hospodářských
směrnic XI. sjezdu Komunistické strany Československa.
I.
listické dělhy práce, která vede k dalšímu rozvoji
,XI. sjezd Komunistické strany Československa,
národního hospodářství ve všech socialistických zekonllný ve dnech 18.-21. června 1958 za účasti 'zá- mích, Ji. maximálnímu společenskému využití všech sil
stup1:ů komunistických a dělnických stran 55 zemí,
a zdrojů socialismu ve prospěch celého socialistickéhQ
projednal úspěchy československého pracujícího lidu
táhora.
při budování socialismu a vytyčil současné hlavní
Československ4 geodesie a kartografie stojí po hoku
úkoly dOVršení socialistické výstavhy v Českoslovengeodetických a kartol?rafických služeh zemí socialissku. Tato historická událost, jejíž význam pro dalŠí tického táhora, s nimiž udržuje pravidelný styk výutváření společenských vztahů je správně chápána
měnou dokumentačního literárního a mapového matečeskoslovenským pracujícím lidem, se stala manifes- . riálu a spolupracuje v duchu usnesení XI. sjezdu PO"
tační přehlídkou vykonané práce na všech úsecích
dle zásad hratrské vzájemné pomoci.'.
politického,
hospodářského
a kulturního
života
Činnost na úseku mezinárodní spolupráce a zahrav Československu.
ničních. styků v ohoru g~odesie. a' kartografie bude
Předsjezdové hnutí pracl,ljících za předčasné splnění
v zájmu·systematického upevňování světové socialisplánovaných úkolů, socialistické závazky a ~outěžení tické soustavy zaměřena k neustálému jejímu rozšiřonapočist XI. sjezdu Komunistické strany Ceskoslo- vání, prohlub~vání a, zintensivnění. Cílem a slllyslem
ven ska byly a jsou projevem veliké důvěry českoslo- rozvíjení mezinárodních stykii hude přispívat k upevvenského pracujíCího lidu ve stranu, která včele
nění míru a přátelství mezi národy,' k získávání daldělnické třídy ve svazku s rolnictvem a ostátními
ších spojenců a: přátel táhora socialismu, k posílení
pracujícími vede československý lid věrna učení marprotikoloniálního hnutí a k oslabení fronty imperiaxismu:leninismu neustále vpřed na cestě za vyhudolismu. Současně hude dháno zásady' optimální
váním socialismu.
devisové hospodárnosti.
XI. sjezd Komunistické strany Československa
Při uskutečňování zahraničních styků hude dbánQ
hodnotil úspěchy dosažené čs. pracujícím lidem ze- na to, ahy ka~dá akce i výběr osob poskytovaly maxi- '
jména z hlediska revolučního procesu ve světě zapo·
mální záruku co největšího politického a hospodářčatém. Velkou říjnovou socialistickou revolucí, jehož
ského účinku. Bude zejména dháno, aby výsledků
ohsahem je přechod od kapitalis1p.u k socialismu.
každé zahraniční akce hylo včas a největšíměrou
Sjezd zaujal nekompromisní-:stallQvisko k ožehavým
využito.
.'
. _
mezinárodním problémům. Zamítl snahy směřující
V riÍmci vědeckotechnické spolupráce bude USGK
k vyzhrojení západního Německa nukleárními a rakesledovat a využívat všech zkušeností a předností
tovými zbraněmi a odsoudil revisionistický postoj
ohoru geodesie a,kartografie v SSSR a v lidově demoSvazu komunistů Jugoslávie. Naproti tomU sjezd i kratických i ostatních státech a současně bude povytyčil linii pro naše styky Se zeměmi socialis~ického
skytovat své zkušenosti a pomáhat v rozvoji oboru
táhora, které hudeme stále důsledněji opírat o zásadu
geodesiea kartogmfie zemím socialistického táhor~
hravskě vzájemné pomoci v duchu proletářského
i mén~ vyvinutým zemím. Bude nadále na širších
internacionalismu, která se konkrét~ěprojevuje
ze- základech uskutečňovat výměnu pokrokových metod '
jména v úzké a přátelské spolupráci i vz,ájemné po- práce, dále výměnu odhorné literatury~ puhlikací,
moci komunistických stran zemí s@cialistického táhokartografických děl i jiného doku~entačního materira i jejich státních orgánů na všech úS,ecíchpolitiky,
álu. K vzájemnému a všestránně prospěšnému zhoshospodářství a kultury. Při tom se všeohecně uznává
podárnění kartografické tvorhy zvýšením sériovosti
vedoucí úloha SSSR a jeho komunistické strany.
kartografi~ké reprodukce map pro školy a veřejnost,
V rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci hude
přistoupí USGK ke spolupráci s jinými socialistickými
ČSR aktivně přispívat k rozvoji mezinárodní sociazeměmipři vydávání kartografických děl vzájemnou
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kooperací celostátních titulových edičních plánů.
Pro splnění úkolů vytyčených XI. sjezdem Komunistické strany Československa ve styku se zeměmi
socialistického tábora i ostatními zeměmi vyplynuly
pro odvětví geodesie a kartografie tyto úkoly:

výrobky
zájem.

na podkladě

našich nabídek

projeví

II.

V hlavních úkolech národního hospodářství a základních poEticko- hospodářských směrnicích vytyčil
sjezd generální linii dovršení výstavby socialismu
A. na úseku mezinárodní vědeckotechnické spoluv Československu. Než přikročíme k vlastnímu rozpráce:
pracování hlavních směrnic pro obor geodesie a kar1. dále rozšiřovat, prohlubovat a zintensivnit do- tografie, musíllle si uvědomit dosavadní vývoj čs.
geodesie a kartografie a její úspěchy ve vztahu k těm
savadní styky s geodetickými a kartografický)lli
úsekům našeho hospodářského, politického a kulturslužbami Sovětského svazu a zemí lidové demoního života, jemuž geodesie a kartografie slouží.
kracie v duchu pr1etiířského internacionalismu
Při zajišťování geodetických prací a mapových
a bratrské vzájemné pomoci;
podkladů
pro,nejrůznější účely národního hospodář2. rozvíjet styky s geodetickými a kartografickými
ství dosáhla USGK určitých úspěchů.
mezinárodními organisacemi a s institucemi
_ Tak vrocl'l1957 byla mimo jiné na celém území státu
ostatních státu y duchu přátelství mezi ~ár~dy;
dobudována trigonometrická síť [-V.
řádu. Taktéž
3. cílevěd~mě pokračovat y zajišťování převodu
byla vybudována nivelační síť I. a II. řádu, která se
čs. geodetických. základů do mezi:p.árodních soudále ještě zhušťuje. Obě sítě jsou používány jako geostav přijatých Sovětským svazem a státy lidové
detický základ všemi zeměměřickými i jinými techdemokracie: a .dokončit spojení čs. základních
nickými složkami v mnoha důležitých odvětvích
geodetických sítí s obdobnými sítěmi spřátelenárodního hospodářství i obrany státu. .
ných zemí.
Na celém území státu byla v souvislém kladu listů
Při plnění těchto úkolů je i nadále třeba dbát na levným a jednoduchým způsobem vyhotovena státní
mapa v měřítku 1: 5000 - odvozená. Tato mapa
.výběr pracovníků s politickou a odbornou. kvalifIkací
i přes některé nedostatky vyhovuje mnoha technica jazykovými znalostmi v zájmu zajištění maximálkým a hospodářským požadavkům.
ního využití zkušeností získávaných mezinárodní vě·
Ve spolupráci s MNO byly v poslední době dokondeckotechn;ckou spoluprací a optimální devisovou
čeny práce na celostátní topografické mapě v měřítku
hospodárpost.
1:25000 vzniklé.z původního měření a pokračuje se
v
topografických a kartografických pracích na mapě
B. na úseku mézinárodni hospodářskotechnické
v měřítku 1:10000.
spolupráce: - .
Taktéž splnění požadavků různých oborů hospodářského a technického podnikání na podrobné geo1. dále zajiŠťovat výměnu zkušeností odborných
detické a mapové podklady, zejména pro průmyslo(zejména techD;.ických a ekonomických) pracovníků rť)sortu USGK s odhornými prac:;ovníky vou, technickou a bytovou výstavbu, byla věnována
značná pozornost.
,
ostatních zemí tábora' socialismu;
\
Značné úspěchy vykazuje USGK především'i v za·
2. dále poskytovat technickou pomoc těm .zemím'
jišťování hospodářskotechnický<:h úprav pozemků a
t~bora socialismu, popříp. i jiný~ protiimperiav pracích na evidenci půdy.
listickým a. protikolonialistickým zemím, které
Socialistické soutěžení československého pracujícípro urychlené vyrovnání své technické, hospo~o
lidu na počest XI. sjezdu KSČ mělo vliv na resort
dářské a kulturní úrovně s vyspělými ieměmi
Ustřední správy ge?desie a kartografie. Soutěžení,
potřebují naši pomoc v oboru geodesie a kartokteré se v resortu USGK rozvinulo, bylo zaměřeno
grafie;
hlavně na plnění a překročení velmi významného
3. při vypracováváni plánu kádrových resery dále
politického úkolu, dUležitého pro vytváření předuplatňovat
požadavek na výběr pracovníků,
pokladů úspěšného dobudování socialismu na veskteří by ~yli schopni se v ciZině aktivně podílet
nici,který
byl uložen X. sjezdem Komunistické
na hospodářskotechnické pomoci zejména méně
strany Československa - založit jednotnou evidenci
vyvinutým státům;
.
půdy na celém území ČSR do konce roku 1958.
4. rozšířit a prohloubit výměnu dokumentačního
V tomto termínu mají být p~edány místním národ·
materiálu, zejména odborných geodetických a ním výb4Jrům elaboráty jednotné evidence půdy a
kartografických puhlikací, instrukcí a návodů,
provedena sumarisace podle jednotlivých·druhů
po·
,a zvláště kartografických děl pro školy a veřejzemkú v rámci okresú, krajů a celého státu. výnost;
sledkem socialistic:;kého.soutěže~í pracovních kolek·
5. projednávat 'a uskutečňovat kooperaci CTEP
tivů i jednotlivců v resortu USGK byl souhrnný
se zeměmi tábora socialismu za účelem zhosposocialistický závazek, podle něhož přes mnohé předárnění kartografické tvorby zvláště v oboru
kážky budou elaboráty jednotné evidence půdy
vydávání map pro školy a veřejnost;
v českých krajích předány místním národním výborům nejpozději do konce října 1958 a na Slovensku,
6. prostřednictvím podniku zahraničního obchod~
kde jsou podmínky.pro splněnf'tohoto úkolu méně
pro dovoz a vývoz kulturních statků ARTIA
příznivé, do konce roku 1958. Hodnota uvedeného
a na základě dosavadních zkušeností dále pro·
hlubovat a zajišťovat vývoz kartografických děl souhrn~ého socialisti?kého závazku pracovníků resortu USGK dosahuj~ 8 milionů Kčs, za které bude
i do ostatních zemí, které o naše kartografické
I
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především mezi všemi pracovníky, jejichž činnosti se
vykonáno mnoho úkolů k prospěchu českosloventýká, a dale kolektivním projednáváním zásadních
ského národního hospodářství.
otázek s pracovníky ústavu.
Mohutný rozvoj průmyslu, zemědělství, stavebnictví a dopravy a s tím spojená investiční výstavba
V minulém roce se díky spolupráci s geodetickou
budou klást i nadále velké požadavky na geodetické
službou' SSSR a vojenskou topografickou služhou
a topografické práce. Značný význam bude mít proto
podařilo vyrohit dva fotosázecí stroje typu FN2,
z hlediska zvýšení produktivity prací a jejich zlevnění
které přispějí ke zkvalitnění a zhospodárnění popisu
stálé zlepšování technologié, zavádění nových pramap. Přípravné práce pro využití fotosazby probíhají
covních metod a zlepšování kvality prací.
I
tak, že ještě v tomto roce hude možno použít fotoK tomu účelu bude také třeba, jak ukládá XI. sjezd
sazhy pro "Mapy silničních spojů v měřítku'l :200 000
KSČ, vést vědecké a výzkumné pracovníky k ř~šení
a 1:50000". V dalším je nutno především ukončit
nejdůležitějších klíčových otázek, obsažených v polipřípravné práce, zhodnotit jejich výsledky a zajistit,
ticko-!lOspodářských směrnicích XI. sjezdu KSČ a
ahy počínaje r. 1959 mohl být popis, v prvé řadě topousilovat o účelnou koordinaci vědeckovýzkuIT\ných
grafických map v měřítku 1:10000, vyhotovován
prací mezi vědci SSSR a LDS. Z tohoto hlediska by
v kartografických a reprodukčních ústavech fotobyla účelná prověrka vědeckovýzkumných plánů a
sazbou a ahy fotosazba mohla hýt v nejkratší době
tematických plánů ve zlepšovatelském hnut~. Hlerozšířena ·na všechny oblastní ústavy geodesie a
disko důležitosti toho kterého výzkumu musí být dákartografie.
no výhledovým
plánem hlavních úkolů odvětví
Zavádění pokrokové technologie ve výrohě přispěje
geodesie a kartografie.
k dalšímu zvýšení podílu nové techniky na růstu proGeodetických prací a mapových podkladů bude
duktivity práce a je zásadním předpokladem postupzvýšenou měi:ou třeba především pro splnění hlavného snižování vlastních nákladů. Tím budou i vyních úkolů daných sjezdem; jsou to tyto úkoly:
tvářeny podmínky k snižování cen kartografických
1. rozvoj palivové a surovinové.základny, zejména
děl a k jejich dalšímu rozšíření do veřejnosti.
geologický průzkum a výstavba npvých povrchoVýhled~vý plán rozvoje národního hospodářství
vých dolů;
v resortu USGK na úseku kartografie počítá s decentralisací reprodukce map velkých měřítek na ohlastní
2. investičJií výstavba průmyslu, zejména strojního
ústavy. V souvislosti s tím je třeba provést komplexní
a chemického;
studii využití strojového vyhavení reprodukčních
3. bytová výstavba, zejmé~a v krajích Praha,
složek celého resortu. Výsledkem hude návrh na nové
Ostrava, Ka,rlovy Vary aUstí nad Lahem;
rozmístění neho doplnění strojového zařízení. Podle
4: rozvoj zemědělství, zejména hospodářskotechtohoto návťhu bude i zpřesněna specifikace dodávek
nické úpravy pozemků, meliorace pozemků,evistrojového vyhavení na třetí pětiletý plán.
dence půdy jako prvotní a nejdůležitější předOtázky automatizace a mechanizace v resortu
poklad pro plánování zem~dělské výrohy, rozšiÚSGK nutno řešit v neustálém sledu. skutečnýdh
řování orné půdy a i zvyšování hektarových
organisačních, materiálových a kádrových poměrů na
výnosů.
ústavech. Vynikající vlastnosti určitého zařízení, příNa úseku kartografie jde v současné době předestroje či pracovního postupu samy o sobě ještě n~zavším o to, znovu zhodnotit dosavadní požadavky
ručují úspěch v aplikaci na skutečné podmínky. Je
praxe na výzkum a doplnit, případně upřesnit je
třeba především odstranit nedostatky v kvalifikaci
s ohledem na možnosti dané kádrovým vyhavením.
kádrů a překonat konzervatismus v zavádění nové
Cílem je nově organisovat vědeckovýzkumnou činnost
techniky ..
oboru kartografie a vytyčit její náplň tak, aby karV této souvislosti je důležité zmínit se o naší soutografický výzkum plně odpovídal požadavkům podohé orientaci na geodetické a kartografické pomůcky
krokové technologie vÝl:phy kartografických děl.
a přístroje z NDR. Tato orientace je správná proto,
Čs. kartografům bylo v minulých letech umožněno
že
.
seznámit se s organisací a technologií tvorhy a vydávání kartografických děl v zahraničí. V současné době' a) představuje nesporný pokrok v mechanizaci a mo. dernizaci našich prací,
,
je nutno dále věnovat maximální pozornost dvěma
h)
odpovídá
našim
dovozní1p
směrnicím
a možnostem,
zásadním novým pracovním metodám: otázce rytí do
c) odpovídá usnesení XI. sjezdu KSČ o další podpoře
emuls~ a rozšíření fotosazby. a solMaritě vůči NDR.
Pod,ařilo se vyrobit emulsi, která podle dosavadních
Základnípoliticko-hospodářské
směrnice, schvávýsledků zkušebních a vývojových prací vyhovuje
lené sjezdem a jejich zásadní rozpracování jsou direkkartografickým účelům. Tento ú;spěch je však pouze
tivou pro státní a hospodářské orgány k vypracování
.prvním. krokem na cestě za rozšířením technologie
příslušných plánů. Proto v prvé řadě hyl konf'rontorytí do emulse. Jetřeha dále intensivně sledovat tento
úkol, zejména zKoušet a vyvíjet strojky na čarové . ván ná~rh dlouhodohého rozvoje a třetího pětiletého
plánu USG K s těmito směrnicemi.
prvky a na rytí popisu a přistoupit k rytí výškopisu
zkušebně pro listy mapy v.měřítku 1:10000. Do konce
Protože ná~h dlouhodobého rozvoje a třetího pětiroku 1958 je nutno vypracovat technologi~ký postup
letého plánu USGK hyl se~tavováp. v ohdobí předpro vyhotovování originálů topografických map v mě- sjezdové diskuse k dopisu UV KSC o úkolech k dořítku 1:10000 rytinou a počínaje příštím rokem po- vršení socialismu v náší zemi, hyl pak předložen
stupně rozšiřovat tuto metodu ve všech kartografick připomínkám všem zúčastněným resortům, KNV
a ústavům ~geodesie a kartografie a posléze po XI.
kých složkách resortu ÚSGK. To hude zajištěno mj.
sjezdu Ksc pr()jednán ve vědeckotechnické radě
též účinnou propagací této nové pracovní metody
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'PrUša: Opatřeni v re$ortu VSGj(
ÚSGK a na rozšířeném kolegiu předsedy ÚSGK za
přítomnosti ředitelů všech ústavů, zástupců vysokych
a odhorných škol, lze konstatovat, že vcelku odpovídá
usnesení XI. sjezdu.
V příštích dvou letech máme všechny předpoklady
v podstatě dokončit přechod zemědělské malovýrohy
k socialis,tické družstevní velkovýrohě. To znamená,
že do roku 1960 ie nutno počítat ještě se značnou
kooperácí ~a HTUP; pro tře,tí pěťiletkupak
nutno
upřesnit 'rozsah kooperace USGK na vypracování
souhorných projektů HTÚP. I v socialistickém zevmědělství má značný yýznam diferenciální renta, v CSR
daná hlavně honitou půdy. Klasifikace (honita) pozemků, vyznačená v kat. operátech nevyhovuje zcela
dnešní potřehě. Při vyhotovování map velkých měřítek hude pravděpodohně nutno současně nově zjišťo'vat a vyznačovat honitu půdy. Pro zjišťování honity půdy hude třeha, ahy orgány MZLH učinily
potřehná opatření.
.
Usneseni XI. sjezdu KSČ ukládá d~le zaměřit se na
rychlejší. elektrifikaci železnic, urychlit rekonstrukci
silniční sítě a započít s výstavpou dálnice napříč repuhlikou. Z toho_vznikne pro USGK,..,požadavek investorů na zajištění map a mapových podkladů pro
~kci.
'
Dále se ukládá, ahy byly v nejkratší dohě všestranně rozšířeny a ~kvalitněny služhy placené ohyvatelstvem. V souvislosti s tím, že do roku 1970 má hýt
v podstatě vyřešen hytoyý prohlém, je nutné, ahy
ohlastní ústavy geodesie a k~rtografie v rámci vlastní
pravomoci plně zajistily uspokojování oprávněných
požadavků
ohyvatelstva
na provádění notářskotechnických prací (NTP) 'zejména lepší órganisací
těchto prací a lepším využíváním vlastní kapacity.
Současný stav je ten, že ačkoliv na rok1958 hylo plánováno značné zvýšení rozsahu NTP, ústavy tento
úkol neplní 'a všechnu kapa~itu nasazují na dřívější
skončení JEP, jejíž plánje soustavně značněpřekračován. V I'oučasnésituaci je sice včasné skončení JEP
žádouCÍ, avšak v příštích letech musí se ústavy zaměřit
na to, ahy plnily 'V'šechny plánované úkoly;'nikpliv
, jen jeden úkol na úkor plnění ostatních
, úkolů.
Pt)dle usnesení XI. sjezdu 'je nutno vytvořit podIIÚnky pro další ~kracování pracovní dohy; Je samozřejmé, že tyto podmínky spočívají hlavně ve zvyšování produktivity práce cestou intensivního zavádění
pokrokové technjky a technologie.
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strojů a zařízení; tím pak při dosažení nejvyšší ekohomické účinnosti prováděných prací a při použití nejvyšší technologie poskytovat čs. národnímu hospodářství a v rámci hospodářské pomoci i spřáteleným
státům geodetické práce a výrohky kartografické
tvorby všestranně světové úrovně. Přitom přispěje
ohol' geodesie a kartografie' podstatně výsledky své
předchozí práce a svými zkušenostmi při koordinaci
prací spojených s technickým rozvojem a výzkumem
jak v rámci vnitrostátním, tak i votázkách progresivní kJ>orfJinaceprací v rámci tábora míru; rovněž tak
v otázkách soustředění dosud roztříštěné technické
dokumentace. V otázkách geodetické a kartografické
dokumentace vytváří obor geodesie a kartografie již
nyní v kooperaci s o~tatními resorty na základě vyhlášky č. 156/1957 U. 1. širokou dokumentační záklapnu pro výsledky geodetických a kartografických
prací, vylučující provádění duplicitních neekonomických prací. Na mohilizaci organisačních a technologických rezerv, zejména též v racionalizaci výrobních
i administrativních prací bude mimo jiné zaměřena
vyšší měrou i činnost pracovníků pro výzkum a rozvoj, normalisaci a zlepšovací návrhy v resortu, aby se
plně věnovali organisaci ohorové techniky a půsohili
svým iniciativním a tvůrčím příkladem na pracovníky
v ústavech při prohlubování socialistického soutěžení'
a zavádění nové pracovní techniky.
S uvedenými prohlémy souvisí značná část úkolů
již zařazených v akčním plánu ÚSGK na rok 1958,
v perspektivním plánu do roku 1960 a ve výhledovém:
plánu do roku 1975.
Ke splnění základních úkolů a základních politickohospod~řských směrnic. XI. sjezdu Komupistické
strany Ceskoslovenska hude třeha v résortu Ustřední
správy geodesie a kartografie věnovat zvýšenou pozornostzejména, těmto opatřením:
A. na úseku výzkumu a·,technologie:
1.' usilovat o úČelnou koordinaci vědeckovýzkumných praCÍ :mezi výzkumnými ústavy geodesie, a kartografie SSSR a LDS; ,
.'
2. urychlit výzkum a zpracování nové technologie
map velkých měřítek a vytvořit další předpoklady, ahy především mapové podklady pro hospodářskou výstavbu mohly hýt zpracovány podle
nových zásad; tím bude umožněno lepší využití
map proji:uéúcelya
omezena duplicita praCÍ;
3. vyhudovat kartografický výzkum tak;, aby plně
odpOvídal požadavkům pokrokové techqologi~
výroby kartografických děl;
4. pokračov~t ve vydávání moderllích technologických předpisů, které :musí v prvé řadě zajišťovat efektivnost geodetických, topografických a kartografických prací;
5. piové~t průzkum ,operátů katastrálního v'cenování jako ,podkladu pro stanovení rajonisace
z hlediska urč~ní produkčních podmínek výnosnosti půdy jednotlivých ohlastíČSR.

Jakje z uvedenéh9patrnp, podílí se resort Ústřední
správy geodesie ,a kartografie,významným
zp'ůsohem
na tvorhě podkladů pro práéi všech odvětví ná~odního
hospodářství; z toho plyne jako záklaťlní úkol dosa'žení prel}gtihu ve výrohě map potřehných pro rychlý'
rozvoj hlavních hospo,lářských odvětví a pro přípravu
na uspokojování jejich zvýšených požadavků spojených s plněním přímých úkolů'daných XI. sjezdem.
To znamená za aktivní' účasti všech pracovníků resortu vytvořit předpoklady pro progresivní růst výrohníkapacity
oboru zejména zaměřením tvůr~í
iniciativy pracovníků ohoru socialistickém soutěžení ,
- a. zl,epšovatelském hnutí na plné ekonomické využití
B. ~a úS,eku technicko-výrobním -a' ekonomickém:
1. urychlit, zhosp.odárnit a'zkv.alitnit dolJudování
v~ech vlasťních ,i v rámci[VzájemnéhospódářsképotQPografickémapy v měřítku 1:1O 000 kzajištění
moci států mírového táhoraziskaných
použitelných
potř~b geologického průzkumu, projekce, inzkušeností, technologických a pracovních postupů,
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vestiční výstavby všeho druhu i ke zvysení
obranyschopnosti země, aby bylo možno co
nejdříve přejít k budování technickohospodářských map velkých ~ěřítek;
2, projednat s ministerstvem a poveren{ctvem
zemědělství a lesního hospodářství a kraj skými
plánovaCími komisemi zpřesnění rozsahu a lokalit zemědělských a lesnicko-technických meliorací půdy, především na Slovensku;
3. urychleně zavádětfotogramínetrické metody do
všech obrastních ústavů; pm30bit mi depšení
organisace fotoleteckých praCí a urychlovat
mechanisaci hromadných výpočtů v zájmu
zvyšování pro~uktivity geodetických a topografických prací;
.'
4. účinne přispět k splriění základních úkolů ve
stavebnictví; ve spolupráci S plánovacími komisemiNV zajistit doqání mapových podkladů pro
projekci, investiční výstavbu. a pro geol~gický
průzkum 'a těžbu stavebních hmot; pro individuální výstavbu zajišťovat dodání geometrických (polohopisných) plánů potřebných pro
vlastnické převody jako zlepšení služby veřejnosti;
5. po projednání s ministerstvem dopravy zajišťovat požadavky na geodetické, topografické
a kartografické práce pro e1ektrHikaciže1eznic,
rekonstrukci silniční sítě a projekci i výstavbu
dálnic;
6. zajistit ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství a národními výbory'
hospodářskotechnické úpřavy pozemků v' souladus rozvojem JZD;
7. ve spolupráci s MZLH vypracovat návrh na
novou bonitaci půdy vyhovující n~vým ekonomickým potřebám zemědělství v CSR;
8: do konce roku 1960 zpře15:Í1Ít jednotnou evidenci
půdy a dodat všem místním národním výborimi
evidenční mapy;
9. zlepšovat soustavu ekonomických podnětů tak,
aby byly ústavy zainteresoványna
všech faktorech, které mají význam pro růst efektivnosti
národního hospodářství a pro- maximální uspokojováni potřeb celé společnosti;
10. zajistit urychlené zavedení a rozšíření technolo'gie rytí ínap do ěmu~e ve všech kartografic-.
kých složkách resortu USGK;
.
'u. r~z,:,íjet automatizaci a mechanizaci v geodetických,topografických
a kartografických pra.
cích;
" . '
12. stanovit přesnou jednotnou a všeobecně platnou
terminologii pro geodetické, topografické a kartografické' práce a tím vytvářet předpoklady
a podmÍI~ky pro stanovení, příp. prohloubení
"soustavy geodetických, topografických a kartografických státních norem;
,

13. zajistit, aby zejména pracovníci pro výzkum a
rozvoj, normalisaci a zlepšovací návrhy v ústavech geodesie a kartografie se plnou měrou věnovali organisaci oborové techniky a při provádění této činnosti iniciativně působili zejllléna
, na tec~mické pra.covníky při,prohlubóvání socia-

listického soutěžení a zavádění nové techniky;
v ústředí pak pro potřehy resortu rozpracovávat výsledky ~innosti těchto. pracovníků,.
zejména též jako materiál pro technicko-ckonomické konference pracovníků oboru;
14., zdokonalit platná opatření zajišťující, aby vedoucí pracovníci na všech stupních řízení na
základě ·komplexních technicko-ekonomických
rozborů neustále a všestranně zvyšovali úroveň
prováděných prací, ,:yužívali zkušeností. a znalostí, nejlepších pracovníků a neustále zvyšovali technicko-ekonomickou úroveň řízení;
15. všestranně rozšířit a zkvalitnit služby a práce
placené obyvatelstvem,
zejména na úseku
notářsko- technických 'Prací;

16. všestranně zkvalitnit

tvorbu a vydávání
pových děl pro školy a veřejnost.

ma-

C. na úseku propagace geodetických, topografických
a kartografických prací:
1. provádět propagaci nových ,forem práce všemi
prostředky, které má resort USGK k disposici za
úče16ín zvyšování kvalifiKace pracovníků a zvyšov;íní produktivity
geodetických, topografických a kartografických prací;
2. soustavně popularisovat v nejširší veřejnosti poslánía úkoly čs. geodesie a kartografie, zejména
účelil význam JEP;

3. provádět

propagaci dosažených úspěchů čs.
geodesie a kartografie za účelem výchovným,
posilujícím a upevňujícím socialistické uvědomění a soCialistickou morálku pracovníků geo.desie a kartografie~

Sjezdové usnesení připomíná nutnost n~ustálého a
všestranného .prohlubování a zdokonalováníluiší
socialistické demokracie' v souJadu s, rozvojem společenskoekonomické základny. Zatím co buržoasní
demokracie je zahalenou formou ,třídního 'panství
kapitalistů, je socialistická společnost společenstvím,
jehož činnost se rozvíjí na základě nové a vyšší socialistické deníokra/?ie, jež znamená skutečnou vládu
dělnické třídy ve svazku s ostatními pracujícími. Je to
demokracie, kde nejširší masy pracujících v čele s dělnickou třídou. vykonávají správu všech věcí.
V podmínkách čs.' geodesie a kartografie vedené
Ústřední správou geodesie a kartografie půjde v tomto
směru především o to, aby nejen do organisačních
předpisů, nýbrž přímo.do každodenního života byly
uvedeny zásady demokratického centralismu, spojení centrálního řízení v hlavních otázkách s širokým
uplatněním lidové iniciativy a aktivity. Plné rozvíjení těchto zásad bude soustavně sledováno a stále
zpřesňováno v potřehných opatřeních. Zvláštní péče
bude nadále věnována plnému rozvinutí dosavadních
konkrétních forem iniciativy a účasti širokého okruhu
pracujících na řízení' výroby, jimiž jsou zejména
socialistické soutěžení, zlepšovatelské hnutí, výrobní

1958/165

,Geodetický obzor
1SV.

porady, připomínky a oznámení pracujících apod.
Všestranně hude posilována úroveň pracovníků a pro
plnou jejich účast ná společné práci ve prospěch našeho lidu hude věnována i v ohoru geodesie a kartogrllfie péče překonávání staré a vytváření nové socialjstické morálky, jež se u nás začíná rozvíjet na
půdě socialistických výrohních vztahů a socialistického vlastnictví. Bude prohlouhena účast stranické
a odhorové organisace při zavádění zásad sjezdového
usnesení do každodenní praxe. Základem veškeré
práce v ohoru geodesie a kartografie hude soudružská
spolupráce uplatňována ve společném řešení důležitých otázek, při vzájemném poskytpvání podkladů
a informací, i ve spolupráci ústředí pSGK s ústavy.
Hluhoké místní znalosti, které získávají pracovníci ústavů geodesie a kartografie a především pak
okresních měřických středisek při pracích v teréllu,
odhorn,é vědomosti a pracovní a organisační zkuše·
nosti, moh!>u hýt značnou pomocí při práci v národ·
ních výhorech.
Pro splnění těchto zásad je třeha na úseku
A. organisace a řízení:

1. rozpracovat

a uplatňovat zásady nového socialistického pojetí řízení práce;
2. zdokonalovat dosavadní konkrétní for~y účasti
pracujících na řízení hospodářství a správě státu,
zejména
a) podporovat rozšiřování styku pri\covníků geodesie a kartografie s orgány KSC, ROH a národních výhorů tak, ahy OÚGK a OMS ještě
úžeji spolupracovaly s těmito orgány a projednávaly B nimi prohlémyústavů; přitom současně podporovat a umožňovat zapojování
pracovníků do aktivní činnosti 'I těchto orgánech;
h) rozvíjet aktivní účast nejširšího okruhu pracovníků ohoru při řešení zásadních otázek na
výrohních poradách ROH,' yytvářením technicko-ekonomických rad a pořádáním. tech_ nicko-ekonomických konferenc~;
,
'c) soudružskou spolupráci učinit základní formou
práce v ohoru, uplatňovat ji zejména ve společném řešení důležitých otázek, při vzájemnám
poskytování podkladů. a informací a p'ři všestranném rozvíjení socialistického soutěžení;
zajistit zvýšenou aktivní účast pracujících při
sestavování llětiletých a ročních plánů;
3. na základě zjistění získaných přf provádění komplexních a ~ematických prověrek a revisí v ústavech i v USGK navrhovat nové formy řízení
geodetických, topografických a kartografických
prací a prověřovat, jak plní své 'poslání vnitřní
kontrolní soustava;
,
4. zajišťovat spolupráci kontroly, sho~a s kohtrolou
, zdola, zejména:
a) seznámením pracovníků ÚSGK s novÝJll po~
jetím socialistické kontroly a iustruováním
pracoyníků podnikové kontroly na .ústavech
o nových metodách a formách kontrolní činnosti;
h) všestranným úsilím o získání maximálního počtu kritických připomínek ' a podnětů pracují,
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cích k činnosti celého odvětví geodesie a kartografie jejich vyhodno'cováním, zohecňováním
a navrhováním potřehných opatření;
B. na úseku kulturně výchovném
1. prověřovat potřehu a náplň jednotlivých druhů
map pro veřejnost, ahy tyto maximálně plnily
kulturně výchovnou funkci vůči pracujícím z hlediska zvýšených požadavků na stranickost a ideovost při dovršování kulturní revoluce;
2. v rámci závodní školy práce pokračovat ve vysvětlování otázek třídního hoje,' politiky zatlačování ,a omezování kulactva a zhytku hývalých
vykořisťovatelů i zaměřit hoj proti revisionismu
a technokratismu;
3. nově vyřešit vzájemný vztah ohoru a odhorných
škol zahývajících se přípravou doro~tu pro geodesii
a kartografii, ahy hylo dosaženo potřehného přihlížení školní soustavy potřehámpraxe a zdokonalena příprava mládeže na životní povolání; pomáhat školst,:í v náhoru posluchačů získáváním
většího počtu' žáků z venkova; přednostně vyhírat pro studium na školách mládež s výrohní
praxí;
4. dosáhnout potřehnou stahilisaci kádrů, plánovitě
zvyšovat kvalifikaci pracovníků pomoc! mimo,
řádných forem studia,.doškolováním v ZSP a využíváním kvalifikačních zkoušek.
C. na úseku spolupráce s masovými organisacemi:
1. vytvářet po hospodářské linii podmínky pro proh~ouhení činnosti odhorové organisace v ústavech
při plnění výrobních a hospodářských úkolů, zavádění a rozvíjení podnikovéhO a vnitropodnikového chozrasčotu, snižování vlastních nákladů
a zvyšování kvality výsledků prací; při vyhodnocování socialistické soutěže jednotlivců i kolektivů
přihlížet i k jejich masově politické a veřejné
práci;
2. ještě více než dosud zainteresovat mládež na
plnění výrohních a hospodářských úkolů a urychlovat její politický a odhorný růst;
,
3.' pro zvýšení ohranyschopnosti repuhliky zajistit,
ahy všichni pracovníci hyli schopni pracovat
i v'podmínkách civilní ohrany.

, IV.
, Dovršení výstavhy ~cialism'u v Československu
přináší s sehou celou řadu nových otázek a prohlémů,
které hude třeha zpracovat a řešit. K tomu se má zaměřit veškerá ideologická práce, výchova, výhěr li
rozmísťování kádrů.
V některých orgánech odvětví geodesie a kartografie je dosavadní způsoh stranické práce poněkud formální a málo účilmý. Odpovědní pracovníci těchto
orgánů neprovádějí důsledně a do hlouhky stranická
usnesení, a to zejména v kádrových otázkách. Je proto třeba na tomto úseku zlepšit činnost v těsné spolupráci vedoucích hospodářských1'pracovníků se stranickými organisacemi. Je :třeha~dále rozšiřov,at členskou ,základnu strany v orgánech resortu USKG a
nábor nových kandidátů na členství ve straně zamě~
řit do řad nejlepších pracovníků, ať již z hlediska
odhOrného, politického či charakterového, kteří dosud nejsou v řadách členů strany. Při tom je třeha
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zvlášť ;l:výšit zájem o práci ve straně mezi mládeží.
Situace je v tomto ohledu příznivá, neboť do ústavů
geodesie a kartografie proudí každoročně desítky
mladých lidí, kterým doposud není věnována potřebná péče. Stává se, že i ti, kteří byli .na škole
aktivními členy ČSM, na našich ústavech brzy polevují. Zejména vzhledem k mladým lidem na našich
'ústavech je třeba zaujmout nový a tvůrčí postoj, což
nebude dobře možné bez vlivu stranických organisací.
Pro roz'voj hospodářství a techniky v období dovršení výstavby socialismu bude neustále stoupat
význam okresních měřickych středisek jako míst,
která jsou v přímém styku s praktickým prováděním
výstavby a jejichž služby !l práce této výstavhě bezprostředně slouží. Na tomto úseku bude třeba zvlášť
věnovat pozornost idef>logické práci, výchově, výběru a rozmisťování kádrů.
V oboru kartografické tvorby je třeba především
usilovat o to, aby byly vytvořeny podmínky a předpoklady pro rychlé a,pohotov~ reagování na současné
politické dění. V souvislosti s tím je především nutno
zajistit větší operativnost výroby, prozkoumat otázku
kapacitních možností, případně změnit nebo doplnit
metodiku plánování, aby bylo možno pohotově vydávat samostatné jednoduché informační mapy úze-'
mí stojících ve středu děqí světového zájmu ~ pozornosti nejširší veřejnosti.
,
V textových částech map vydáváných v souboru
politických map bmJou důsledněji zařazovány statě
hodnotící politickoU: a hospodářskou situaci zobra·
zovaného území.
Pro potřeby propagace, agitacé a stranického školení je třeba iniciativně navrhovat a vydávat jednoduché názorné mapové. pomůcky nebo jednoduché
mapové přílohy vdohodě s příslušnými orgány.
Na podkladě uvedeného rozboru ideologické a kádrové práce vyplývají pro obor geodesie a kartografie
tyto úkoly:
'
A. na úseku ideologické· práce:
1. usilovat o to, aby v oboru kal7tografické tvorby

byly ~ytvořeny podmínky pro pohotové reagování
na současné politické dění;
2. zajistit, aby nedílnou součástí pracovní náplně
vedoucích hospodářských pracovníků byla i odpovědnost za ideologickou výchovu, za vedení
a staro~t o odb~rný růst pracovníků;
.
B. na úseku výběru a správném rozmisťování kádrů:
1. při kádrové práci mít neustále na zřeteli upevňování politického a třídního charakteru státního
aparátu; zlepšování dosahovat tím, že bude lépe
a důsledně ve všech případech uplatňován vliv
a vedoucí úloha strany;
2. obsazovat funkce vedoucích OMS zkušenými a všestranně vyspělými soudruhy a mladé absolventy
škol umisťovat přednostně na okresních měřických stfediscích, aby ve styku s veřejným životem
byl zaručen Jejich růst po stránce politické i od·
borné;
3.. decentralisovat pravomoc z vedení ústavů na
vedoucí OMS; vedení ústavu ponechat jen stanovení celkového objemu a hlavních úkolů výrobního a finančního plánu a základní úkoly řídící'l
metodické a kontrolní funkce.

Rozpracováním usnesení XI. sjezdu a vytyčení~
potřebných opatření a úkolů k zajištění jeho'provedení v odvětví geodesie a kartografie budou všechny
orgány tohoto odvětví.plně zapojeny do úkolů vytyčených XI. sjezdem pro dovršení výstavby socia.lismu v Československu. Prováděním vytyčených
opatření a úkolů bude zajištěno ještě těsnější spojení
příslušníků pracující inteligence geodesie a kartografie s životem a prací dělnické třídy a rolnictva.
Jako pracovníci geodesie a kartografie si plně
uvědomujeme odpovědnost za včasné a kvalitní
splnění všech opatření a úkolů, kter~ pro nás vyplývají z usnesení sjezdu a vynaložíme veškeré úsilí
k tomu,. aby vytyčené úkoly jsme nejen plnili, ale
i překračovali, a vytvářeli tak p~edpoklady k dovršení výstavby socialismu v naší vlasti.

Zásady a úkoly perspektivního plánování v československé geodesii
a kartografii
Doc. inž. dr. Bedřich Chrastil
první· náměstek předsedy Ústřední správy geodesie

á kartografie

I

Usnesení XI. sjezdu Komunistické
strany Československa vytyčilo hlavní úk:..0lya základní směrnice našeho
národníhw hospodářství, jejichž plněním· bude dovršena výstavba socialismu v Ceskoslovensku.
V tomto procesu
zaujme československá geodesiea kartografie takové místo, aby se plnou měrou podílela na hlavních úkolech a co
nejúčinněji napomáhala k dosažení vytyčenébocíle.
Perspektivní plán odvětvt geodesie a kartografie.je základní
směrnicí, podle níž budou uváděna do praxe předpoklMan4
opatření k zajištění hlavních úkolů tohoto odvětví
v období boje za dovršení výstavby socialismu v Československu.
'
I

Československá republika, pevná a všestranně vyspělá součást světové socialistické soustavy, stojí
dnes před dvěma historicky významnými ekonomickými úkoly:

I. v historicky co nejkratším období dos'tihnout a
předstihnout ekonomickou úroveň nejvyspělejších
kapitalistických zemí,
2. dovršit socialistickou výstavbu.
Oba úkoly se liší od sebe jen časovou splatností
a srovnávacími hledisky. Jinak v podstatě splývají
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v jeden mohutný a plamenný příkaz, v neoddělitelnou
základnu a součást celkového budování socialistického společenského řádu v ČSR se všemi politickými,. kulturními a morálními souvislostmi a důsledky.
,Dané úkóIy bychom nemohli úspěšně plnit bez
upevnění, rozšíření a. sladění dlouhodobých hospodářských vztahů mezi zeměni světové 50cialistické
soustavy.
Splnění prvého, pro země socialistické světové soustavy hlavního ekonomického úkolu, lze správně postihnout jen v dlouhodobém plánu.
.
Dosavadní výsledky i zkušenosti ukázaly, že pětileté plány nemohou splnit všechIl;y požadavky,kladeilé v současné době na· perspektivní plánování.
Pětileté plánovací údobí je příliš krátké k tomu, ahy
umožnilo optimální určení budoucího vývoje celého
reprodukčního procesu a uskutečnění hlavních kvalitativních změn v národním hospodářství.
Dlouhodobé plány všech odvětví,. které hudou nadálf definovat základní směry a propllrce rozvoje ná~,
rodního hospodářství,. musí vycházet ze: základní
politickoekonomické linie, která přikazuje dosáhnout
maximálního uspokojení potřeb společnosti při nejúčelnějším využití zdrojů národního hospodářství a
za nejvyššíh9 růstu produktivity práce.
Dlouhodobý plán každého odvětví vychází z rozboru a správného stanovení potřeb, z vystižení a definice objektivně daných hlavních úkolů. To zaručuje optimlílnost a značnou stabilitu plánů, zvláště
při pečlivém stanoven~ proporcí mezi výrobou a spoUebou/Stabilitou
plánu se ovšem nemíní jeho neměnnost. Jde jen o to, aby případné změny v některých ukazatelích plánu' neohrozilys.plnění
jeho
hlavních cílů.
/
,
,
Kvalitě výhledového plánu velmi prospívají svědomitá a kritická mezinároqní srovnání, která v četných
případech usnadňují závěry a omezují aplikaci vědecké prognózy.
,
S rostoucí problematikou národního hospodářství
rostou přirozeně i nároky na vyšší úroveň pláno'J,ání
za současného zjednodnšování jeho metodiky. Bylo
by všaK mylné vidět zjednodušení plánování např.
v menších nárocích na hloubku rozborů a na kvality
pra~ovníků.
Jakost plánů nemůže být nikdy zaručena bez přímé
účasti těch, kdož je budou plnit a překračovat. Rozšiřování a prohlubování
socialistické demokracie
vidíme proto především v rostoucí aktivní účasti
pracujících na řízení a kontrole národního hosPQdářství. ~ktivní účast pracujících vychází z jejich
politick~ uvědomělosti, která je dána širokým rozhledem, denně rozšiřovaným studiem a živým stykem
s pracujícími lidmi. Práce tákových lidí je tvůrčí
a uV,ědomělá. Je proto nezbytně třeba dávat všem
pracujícím plnou možnost k tomu, aby podmínky
a náplň své budoucí činnosti si také tvořili a formovali. Pak výsledky jejich práce budou zcela určitě
dobré a užitečné.
I

2. Podmínky
perspektivního
plánování
v československé
geodesii
a kartografii.
Při zk~umání podmínek, za kterých nutno k perspektivnímu (pětiletému i dlouhodobému) plánování

v geodesii a kartografii přistupovat, vystupuje hned
na počátku do popředí zvláštní povaha a funkce
geodesie a kartografie a jejich základních produktů
(map). Geodesie a kartografie musí s určitým časovým
předstihem vytvářet geodetické a mapové podklady
pro proJektování velké investiční výstavby všeho
druhu, pro geologický průzkum, pro územní plánování, pro hospodárné využívání půdního fondu atd.
Při tom geodetické základy a mapová díla nejsou
jedno*čelové, ale všestranně použitelné pro všechna
odvětví národního hospodářství, a to po velmi dlouhé
časové období. Tento zvláštní charakter geodetických,
topografických a kartografických prací zajišťuje do
značné míry stabilitu jejich dlouhodobého výhledu,
neboť jakékoliv změny v plánech jiných odvětví
mohou sice mít odraz ve změnách krátkodobých
(čtvrtletních nebo ročních) plánů geodetických, topografických a kartografických prací, avšak nemohou
zpravidla vyvolat zvláštní změny v jejich potřebě
a, v jejich všeobecném významu. To potvrzují také
zkhšenosti s historickým operátem stabilního katastru a topografickým dílem z posledního rak.ouskouherského vojenského mapování; tato díla přes své
principiální nedostatky z hlediska soudobých požadavků byla donedávna plM využívaným mapovým
podkladem technického a hospodářskéh'o rozvoje
i ,kulturního a vědeckého života.
Mapová díla tvoří základ a páteř veškeré geodetické i kartogr~fické činnosti. Prot,o i v současné době
je nejdůležitějším úkolem geodetů zajistit vyhotovení
vŠech potřebných mapových děl a jejich údržbu
v souladu se skutečným stavem. Jestliže v roce 1957
bylo dokončeno nové topografické mapové dílo v měřítku 1 : 25 000, pak tím byl vyt~ořenv současné době
velmi významný příspěvek k zabezpečení obrany
vlasti i ke generelnímu projektování a provádění
, investiční výstavby, geologického průzkUmu, těžby
důležitých surovin atd. Na úspě,šném dokončení tohoto úkolu se podílely i ústavy Ustřední správy geodesie a kartografie.
Technický a hospodářský rozvoj země však pO-'
třebuj e další mapová díla. V roce 1955 uložila vláda
Ústřední správě geoQesie a kartografie úkol vybudovat celostátní mapové topografické dílo v měřítku
1: 10000 s odchylkami v měřítkuJ : 5000 pro hospodářsky zvláště ďůležitéoblasti. Význam těchto map
,je dalekosáhlý; mimo jiné užití budou sloužit také
jako přesný podklad k údržbě map ,I : 25 000 a dalších odvozených topografických map.
Podrobné projektování 'a '.výstavba komunikací;
sídlišť a jiných objektů, evidence ~ůdy, pozemkové
a půdní úpravy a další mnohé účely si vynucují neustále přesné mapování zájmových prostorů ve velkých měřítkách, zejména pak s výškopisnou složkou.
Těmto, požadavkům se vyhovuje zatím velmi nedostatečně a nehospodárně. Pro vysokou aktuálnost
a' terminovanost
uvedených
úkolů provádějí se
často'méně hodnotná m~ření, vznikají. mapové operáty jednoúčelóvé, různýchsousťav a sestava některé
prostory jsou takto zaměřovány i vícekráte. Tomuto
stavu lze učinit konec jedině prováděním jednotného
polohopisného a výškopisného vyměřování a mapování ve velkých měřítkách na základě jednotných
předpisů a směrnic. Tak bude docíleno nejvyšší

\
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Ohrasti1,: Zásad,!! a úkoly perspektiv,ního

plánováni

...

Absolutní i relativní klesání nákladů z titulu moefektivngsti jak z hlediska uspokojování uživatelů
dernisace výrobních postupů by nebylo myslitelné
těchto map, tak i z hlediska technické kvality díla
a hospodárnosti prováděných prací a jejich vše- bez apriorního předpokladu plné a postačující kvalifikace inženýrů a techniků. Tomu odpovídá síť a
stranné. použitelnosti po dlouhou časovou etap~.
struktura odborného zeměměřického školství. Avšak
Druhou, značně rozsáhlou skupinu prací v oboru
geodesie a kartografie představuje vlastní služba, poi v pr*běhu výkonn~ praxe nutno organisovat, provádět a kontrolovat další zvyšování kvalifikace, zeskytovaná prováděním drobných měřických prací,
sdělováním technických údajů, prodejem map, evi- jména již z hledisek' konkrétního pracovního posláDí
jednotlivých inženýrů a techniků. Ověřovaný růst
dencí půdy atd. Tato činnost na prvý pohled jen
kvalifikace musí cílevědomě podmiňovat
určité
místního významu je ve většině případů úzce spjata
s údržbou mapových děl velkého měřítka, neboť
funkční postupy a zařazování pracovníků na zodpovědnější práce.
jakékoliv změny v předmětech měření jsou zpravidla
Chceme-li shromáždit co největší množství teorebezprostředně spojeny s organisačními, právními, výtických připo{llínek a zejména praktických zkušerobními a jiný~i změnami v životě společnosti, i když
tyto' po zevrubné analyse a roztřídění zejen v úzkém rozsahu. Provedené změny v poloho- . nostía
všeobecnit a vtělit do vlastní koncepce výhledového
pisné či výškopisné složce mapy jsou jen odrazem
plánu, musíme zajistit přímou a tvůrčí účast nejživé ~kutečnosti, který musí být přesný a takřka
širšího okruhu pracovníků v oboru' geodesie a kartooKam~tý, má·li mapové dílo plnit úspěšně své vlastní
poslálll.
,
grafie na ~tanovení politicky a ekonomicky správných
Třetí významnou složkou v činnosti orgánů geode- zásad a směrů celkového výhledu. Tato účast bude
současně výrazem a formou společenské' kontroly,
l'Iie a kartografie je tvorba a vydávání speciálních
kartografických děl pro služební i veřejné účely. Sem nezbytné v každém socialistickém plánování. Bude
také ve spolupráci s organisacemi KSČ a ROH cestou
patří především vyhotovování a vydávání školních
a potvrzením jednoty hospodářské a politické práce,
map, atlasů a globů, turistických map, pláJ;lŮměst,
bez lteré bychom stavěli na písku.
přehledných map? map se speciální náplní ~td. Po
soustředění československé kartografie do Ustřední
správy geodesie a kartografie, uskutečněném v roce
3. Hlavní znaky dlouhodobého
výhledu
1955, dochází i v tómto oboru k rychlému rozvoji.
odvětví geodesie
a kartografie.
Zvýšila se značně ediční činnost, a to jak v počtu
titulů, tak v tiskových nákladech a znatelně se zvýA. Hlavní úkoly.
šila kvalita kartografických děl. AvŠ,ak řada závažVycházejíce ze zásady, že prvním předpokladem
ných úkolů musí hýt teprve splněna, hlavně v oblasti
optimálnosti a stability perspektivních
plánů je
kartografických děl, vydávaných pro školy a pro
správné stanovení potřeb, můžeme po průzkumu
nejširší veřejnost.
stanovit geodesii a kartografii tyto hlavní úkoly:
Má-li geodesie a kartografie v ČSR zajistit plnění
všech objektivně daných úkolů, pak se nemůže vy- \
I. Topografické
mapování
1 :10 000
hnout principiálním požadavkům socialistické eko(1: 5000).
.
nomiky, aby své úkoly plnila stále kvalitněji, rychleji
Lze předpokládat, že asi 80 % díla bude vyhotoa hospodárněji. V podstatě to znamená, že při neustálém zvyšování kvality výrobků a prací, což je
veno universální (stereofotogrammetrickou) metodou,
vzhledem k charakteru geodesie a kartografie poža10 % metodou kombinovanou a 10% metodou čiselnou. Technologické,'Organisační ,a kádrové předdavek prvořadý, musí též trvale růst produktivita
práce. Tempo 'růstu celkového objemu prací je pak
pokl~dy pro včasné a kvalitní splnění úkolu jsou zadáno jako výslednice počtu. výrobních pracovníků
jištěny.
a produktivity práce. Určování dalšího vývoje jen
II. Evidence
a údržba
topografických
map
s cílem dosahování neustálého růstu celkového objemu prací by mohlo vést k tomu, že by byly pláno- '
1: 10000.
vány práce a produkovány výrobky, jejichž význam
Údržbu mapového díla 1: 10000 budou provádět
pro společnóst by mohl být sporný.
kartografické a reprodukční ústavy na podkladě hlá. Postihnout závazně v~ výhledovém plánu tyio
šení z okresních měřických středisek (OMS). Nastalé
relace mezi objemem prací, jejich produktivitou a změny budou pracovníky OMS zjišťovány a zakreslopočty výrťbních pracovníků není snadnou záležitostí.
-vány do zvláštních otisků topografických
map
Hledáme-li nejvariabilnější faktor, který -tomu má
1 : 10,000 v rámci periodických přehlídek v jednotlinapomáhat,. pak je to v našem odvětví především
vých obcích při evidenci map velkých měřítek.
plán práce a - přihlédneme-li k možnému vývoji
technologie' a organisace prací - především počty
III. Technickohospodářské
mapování
pont.ocných dělníků (figurantů).
"
;I
v
,základním
měřítku
1:2000.
Podíl žÍvé práce v geodesii a kartografii je zatím
Mapy velkých měřítek původního katastrálního
rozhodující složkou výroby a nákladů na ni. I když
vyměřování nevyhovují již dnešním vysokým poža, uvažujeme vskutku rozsáhlou modernisaci pracovdavkům přesnosti kladeným na moderní mapové
ních postupů (zavedením fotogrammetrie, mechani·
sace výpočetních prací, motorisace atd.), přes to zů- dílo, které má být podkladem technického podnikání,
pi'esné evidence půdy, ochrany socialistického vlaststává účast kvalifikovaných inženýrů a techniků na
nictví a sloužit mnoha dalším účelům. Nevyhovují
těchto postupech hlavní nákladovou položkou výroby.
také proto, že postrádají výškopisné vyjádření terénu
I
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;a že převratnými změnami při přechodu od indi~idu'álníhoke
kolektivnímu hospodaření nastalo tolik
'změn, které nejsou evidovány, že je třeba pomýšlet
na 'zcela nové mapování ve velkých měřítkách. Nové
mapové dílo musí mít vlastnosti moderního mapo'vého díla, které bude vyhovovat potřebám všech
odvětví- československého národního hospodářství.
Tímto dílem bude nová technickohospodářská mapa
v měřítku 1 : 2000, v zastavěných a k zastavění určených částech m,ěsta obcí v měřítku 1 : 1000 (ve zvlášť
výjimečných případech i v měřítku 1: 500) la v oblastech lesních komplexů a hor podle uvážení v měřítku 1 : 5000. Technickohospodářské mapování bude
hlavním úkolem oblastních ústavů geodesie a kartografie (OÚGK). Objem a pořadí lokalit technickohospodářského
mapování budou dány především
zdůvodněnými požadavky národního hospodářství
a rozvoje jednotlivých oblastí. .Bude proto nutné
'upřesňovat je v dohodě s krajskými plánovacími komisenii.'
f
'Předpokládá se, že vzhledem k omezeným nákladům těchto map a vzhledem k nezbytné potřebě
rychlevyhotovovat
v rámci oblasti otisky podle potieby. budou tisk t,echnickohospodářských map proY' lY'
'
Va'd et prls
usne OUGK .
v

IV. Evidence
a údržba
technickohospodářských

map.

skut~čné potřeby a efektivnosti. ÚSGK lll1lsí proto
v tomto směru uplatňovat svůj rozhodující vliv, aby
nedocházelo ani IF jednomu z extrémů, že by hodnota
, geodetických základů buď klesala, nebo že by byly
prováděny práce v dané chvíli nepotřebné a nehospodárné.
VII. Evidence

a údržba
základů.

geodetických
.

Tento rozsáhlý, trvalý a velmi důležitý úkol musí
plnit téměř všechny složky resortu (sledování geodetických bodú a zařízení v terénu, ohlašování a provádění opravných nebo obnovovacích prací apod.).
Zejména půjde také o vliv na technické a hospodářské akce, které ohrožují a poškozují tyto body a
zařízení, a o jejich usměrnění k užitku oběma stranám.
Přesná dělba prací na tomto úkolu vyplynez dalších úvah o organisaci prací. V zásadě půjde o rozlišení prací podle významu. Body sítí vyšších řádů,
geodetické základny a základní nivelační body budou
udržovat ústavy celostátní, body sítí nižších řádů
a místních sítí patrně ústavy oblastní. Důležité bude
upřesnění evidence a ohlašovací povinnosti v této
věci.
VIII. Tvorba
děl pro

a vydávání
hospodářské

kartografických
účely.

Přesný a nepřetržitý souhlas technickohospodář- .
Dosažený vysoký. stupeň rozvoje národního hospoských map se skutečným stavem v přírodě je základní
dářství a zabezpečování jeho dalšího progresivního
podmínkoujejichsprávné
funkce. Je nevyhnutelným
rozvoje bude klást stále vyšší nároky na tvorbu a vypodkládem evidence půdy li veškeré investiční výdávání kartografických
děl pro plánování, rozvoj
stavby a s ní spojených majetkopr.ávních změn.
průmyslové a zemědělské výroby, stavebnictví, doTertto úkol tvoří základní a nejdúležitější pracovpravu, distribuci, obchod a úkoly administrativnění náplň OMS. Reprodukci změnami přetížených
správní. Tyto požadavky
bude třeba uspokojit
listů bude provádět :Příslušný OÚGK.
tvorbou a vydáváním map pro hospodářské účely
a) s topografickým obsahem bez speciálního zaV. Kvidence
půdy.
Usnesení vlády z roku 1956 ukládá ÚSGK zalo~ měření,
b) se speciální tematikou obsahu.
~ent jednotné evidence půdy a její údržbu v souladu
se skutečným stavem ve' spolupráci s národními výV prvé kategorii jde <> základní mapová díla celohory všech stupňů. Poněvadž lze předpokládat, :ř,edo
státního významu, která jsou vedena jako samostatné hlavní úkoly (I., 111.).
konce roku 1960 bude evidence půdy v hrubých rysech vybudována a zorganisována, lze pro další léta
uvažovat její zpřesňování a vedení v duchu politickoIX. Tvorba
a vydávání
kartografických
děl
ekonomické linie ÚV KSČ a vlády v podmínkách dopro školy.
vršení socialistické. výstavby, zejména na podkladě
Úsilí o soustavné zvyšování úrovně výchovy a vývyřešení 80~ialistíckých forem právních
vztahů
učování
ve školách, vyháření
podmínek pro další
k půdě a v souvislosti s technickohospodářským,marozšíření
možnosti,
nabýt
úplného
středoškolského
pováním.
vzdělání,
rozvíjení'
polytechnické
výchovy
vyvolá
V nejbližších létech bude dqkončen přechod na
dúsledné propracování učebních plánů, osnova učebniechanisovaný způso~ evidence' půdy.
nic. V souvislosti s tím dojde i k potřebě a k požadavku .na přepracování dosavadních' školních map
VI. Astronomicko-geodetické
práce.
a atlasů a k vydání celé řady nových kartografických
děl pro potřebu ,Škol v dostatečném množství. Bude
Hospodářský, technic'ký a vědecký pře'dstih socialistic~ého tábora a tedy i ČSR před všemi kapitalistřeba doplnit, případně změnit dosavadní Soustavu
tickými státy musí být zajišťován i v našem odvětví.
školních atlasů, věnovat zvláštní péči tvorbě a vyJe dán nejen moderní technologií prací' a dokonalou
dávání nástěnných map jednoho a téhož typu tak,
organisací, ale především rostoucí kvalitou veškeaby tyto mapy byly jedna~ ve vzájemném souladu,
rých' geodetických základů. Zpřesňování .-geodeticdále aby byly v souladu s používanými příručními
kých základů nutno ovšem provádět z širokého hlemapami ~ atlasy a konečně aby vyjadřovací prostředky byly voleny s ohledem na vnímací schopnosti
diSka jejich mezinárodního významu a užití, neja stupeň :?malostížákú na jednotlivých stupních škol.
novějších výzkumných výsledků a také z hlediska
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Pedagogickým účelům již nepostačí nástěnné mapy
jednoho provedení, používané jak pro 5. postupný
ročník, tak i na vysokých školách; bude proto třeba
nástěnné mapy diferencovat a vydávat je v různých
druzích zpracování, roztříděné podle typů, pro něž
budou platit jednotící zásady. Podobná hlediska bude
třeba uvažovat při tvorbě příručních mapa atlasů.
Kromě toho bude třeba pro potřebu výuky zavést
výrobu I trojrozměrných
map; především plastické
mapy ČSR, plastických map kontinentů a plastického globu.
Tvorba a vyťlávání školních kartografických děl
bude se uskutečňovat tedy v pěti ~~tegoriích:
a) atlasy,
\
.
b) nástěnné mapy,
c) příruční mapy,
d) plastické mapy,
e) globy.
X. Tvorba

a vydávání
kartografických
pnl veřejnost.

děl

V oblasti růstu životní úrovně obyvatelstva bude
pokračovat rovněž úsilí. o soustavné zlepšování a rozšiřování kultur:gí a osvětové činnosti. Vydavatelská
činnost v oboru kartografie zde bude zastávat stále
větší a významnější úlohu a odpově.dnost. Bude
třeba zvýšit ideovou, odbornou a uměleckou úroveň
vydávaných kartografických děl, rozšiřovat' jejich
druhovost a zpřístupnit cenově vydávaná kartografická díla nejširším vrstvám veřejnosti.
Tvorba a vydávání kartografických děl se bude
uskutečĎo\iat v následujících kategoriích:
a) mapy pro šíření vš'eobecných li politických znafu~
.
.
h) mapy pro rozvoj tělesné výchovy, turistiky a
sportu,
c) mapy pro rozvoj cestovního ruchu,
d) bibliofilská vydání dochovaných dokumentů
o kartografické činnosti na území ČSR, případně
i v ostatních zemích.
Při sestavování edičního plánu bude vycházeno
z výsledků šetření o možnosti exportu kartografických děl, kterému bude soustavně věnována co nejvyšší péče.
XI. Speciální

měřické

práce.

Tato měření jsou stále částěji a ve větším rozsahu
vyžadována jednak pro ústředně plánovanou inVestiční výstavbu a výstavbu velkých investičních celků,
jednak pro budování a rekonstrukce průmyslových
závodů, pro údržbu a hospodárné využití strojů těžkého průmyslu a zvýšení jejich výrobnosti.
Již dnes dosavadní kapacita specialisovaných kádrů
pro tyto práce nestačí a je třeba předpokládat, že
požadavky se budou stále zvětšovat úměrně s růstem
průmyslové výroby, stanoveným v usnesení XI.
sjezdu Komunistické strany Československa.
Z uvedeného vyplývají dva dílčí úkoly:
a) průmyslová měření pro výstavbu a údržbu
velkých investičních celků a rekonstrukce průmyslových závodů,
b) speciální měření pro údržbu a hospodárné využití strojů těžkého průmyslu.

V p~rspektivě je tř~ba vidět úkol ad a) jako trvalý
úkol USGK, neboť výsledky měření prováděné na
podkladě technickohospodářské
mapy budou mít
bezprostřední použitelnost pro celostátní map()Vá
díla, zatím co úkol ad b) je jen dočasný, do doby, než
příslušné průmyslové podniky budou mít dostatek
specialisovaných kádrů a blldou si příslušná měření,
ať už jde o' deformaci jeřábových drah, ustavení
velkých rotačních pecí nebo váIcovacích stolic apod.,
provádět samy.
Méně rozsáhlé práce, které často s'ouvisí bezprostředně s údržbou mapy a s evidencí půdy, budou
provádět přímo příslušná OMS.
XII. Geodetická
a kartografická
dokumentace.
Služba resortu ÚSGK technickému, hospodářskému, politickému a kulturnímu životu bude tehdy na
výši, až každý orgán resortu bude schopen v úzezu.ním rozsahu své působnosti poskytnout informace
o vykonaných geodetických, topografických a kartografických pracích, sdělit správné údaje o bodech
geodetických základů a podkladů a umožnit další
vhodné využití mapových elaborátů. Druh a rozsah
poskytování slu~eb bude ovšem jiný v rámci OMS,
jiný y rámci OUGK atd., při čemž vyšší složka má
mít podklady, které poskytuje složka nižší, i,když je
sama po případě poskytovat nebude.
Nadále bude plánovitě budována a rozvíjena
ústřédní (celostátní) dokumentace veškerých geodetických a kartografických děl; údajů a literatury.

B. Kádry.
Při provádění geodetických, topografických a kartografických prací představují hlavní a rozhodující
kádry inženýrsko-techničtí pracovníci (ITP).
Dosavadní vývoj kategorie ITP je charakterisován
jejím značnýmpočetn~m
růstem, vyvolaným nutností odstranit zaostávání čs. geodesie a kartografie
za rozvojem ostatních odvětví národního hospodářství. Prudký početní růst kategorie ITP v létech
1954-56 byl však na újmu jejího kvalitativního složení, neboť náborem byli získáni převážně absolventi
\osmiletých (1954) a jedenáctiletých škol (1956), zatím
co absolventi vysokých a vyšších odborných škol
tvořili jen nepatrnou část ~elkového přírůstku. Pro
absolventy osmiletých a jedenáctiletých škol bylo
nutno organisovat. déletrvající školení azácvi.k. To
se ovšem projevilo nepříznivě na růstu produktivity
práce i na kvalitě prací, i když tento jev byl přechodného rázu.
Proto od roku 1957 se plánují přírůstky kategorie
ITP pouze náborem z absolventů vysokých a vyšších
odborných škol.
Vzhledem k uspokojujícím přírůstkům z odhornýéh
škol a také vzhledem k postupující mechanisaci prací
se uvažuje v dalším výhledu poměrně nižší růst kategorie ITP, při čemž absolutní přírůstky absolventů
vyšších odborných škol jsou v průměru asi 2,5krát
vyšší než přírůstky absolventů vysokých škol.
,/
. Ve čtvrté (1966-1970) a páté (1971-1975) pětiletce je uvažována již téměř absolutní stabilisace
počtu ITP. Celkové přírůstky pak budou jen nahrazovat přirozené úbytky.
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Vzhledem k rostoucím úkolům a, významu OMS
. ~epočítá, že v třetí pětiletce (19~1-1965) budou OMS
obsazena v průměru 2 inženýry a 6 techniky.
K zajištění růstu kvalifikace všech ITP je žádoucí
rozvinout a usměrnit k tomuto cíli i z'ávodní školy
práce na ústavech geodesie a kartografie a využívat
všech forem dálkového a 'externího studia. Tak bude
umožněno absolventům 8 a l11etých škol, přijatým
v předchozích létech, aby se pokud možno brzy vyrovnali absolventům vyšších odborných škol.
Mimo to je žádoucí, aby v další etapě byl všestranně zajištěn růst politické fa odborné úrovně
všech ITP z hlediska úroyně vědy ~ techniky i z hlediska vývoje společnosti a socialistického řádu.

b) vybavení oblastních ústavůgeodesie a kartografie potřebným zařízením na reprodukci a tis. map
velkých měřítek,
c) vybavení oblastních ústavů geodesie a kartografie zařízením k děrování a kontrole štítků p,ro
mechanisovaný způsob jednotné evidence půdy a jiné
účely,
d) další progresivní mechanisace výpočetních prací
na všech pracovištích,
e) další motorisace polních útvaru a OMS.
Rozsáhlou měrou je pamatováno zejména také na
modernisaci kartografických, reprodukčních a polygrafických prací.
Globální částky investičních
nákladů
umOZllI
urychlené zavádění nejnovějších pomůcek drobnější
povahy.

Na tempu růstu kvalifikace ITP závisí samozřejmě
růst jejich průměrné mzdy. I v dalších letech bude
4. Závěr.
nutno dodržovat zásadu, že přeřazení do vyšší pracovní třídy je podmíněno úspěšným složením kvalifiV roce· 1954 bylo dosaženo velkého cíle několika
kační zkoušky. V tomto směru bude po rozboru dogenerací geodetů a kartografů: soustředění českoslosavadních zkušeností systém kvalifikačních zkoušek
venské geodesie a kartografie. Od té doby bylo vykoupraven jedno.tně tak, aby odpovídal vytyčené liI!:ii náno mnoho užitečné práce. Další vývoj odvětví bude
a potřebám odvětví.
úspěšný tehdy, když úsilí všech jeho pracovníků bude
zaměřeno především na uspokojování všech nezbytnýoh potřeb národního hospodářství a všech oprávC. Investiční výstavba.
něných požadavků obyvatelstva na geodetické a karDiouhodobý investiční plán přes svou poměrnou
tografické práce, neboť to vyplývá ze smyslu a funkce
jednoznačnost, danou úkoly, lhůtami a technologií,
soustředěné služby. Velkou úlohu v tomto směru semusí přesto respektovat zásaqy maximální efektivhraje výhledový plán geodesie a kartografie. Musí
nosti. To je možné tak, že se přihlédne k vhodnosti
spojovat státní, politické, hospodářské a kulturní
jednotlivých typů a kQnstrukcí strojů pro naše podzájmy naší společnosti s odbornými a politickými
mínky, k přísné účelovosti stavebních. investic a předpoklady pracovníků odvětví i s jejich společenk .praktické potřehě motorovýeh vozidel; zaručující
skými a osobními zájmy. /Proto musí být, zejména
vyšší efektivnost prací.
na ústavech geodesie a kartografie, výhled stanoven
Pokud jde o stavební investice, předpokládá se za bezprostřední a aktivní účasti pracujících.
Dobrý výhledový plán dá také potřebné podmínky
výstavba provozních budov všech ústavů geodesie
k tomu, aby soustředěná služba se n,adále prohluboa kartografie do kon~e třetí pětíletky.
vala a upevňovala v zájmu hospodárnějšího a účel·
Provozní prostory okresníchměřických
středisek
nějšího plnění svých úkolů. Uvnitř odvětví se ovšem
lze v zásadě zajišťovat jednak uplatňováním nároků
předpokládá' účelná decentralisace zodpovědnosti a
při výstavbě veřejných a státních budov v okresních
pravomoci na jednotlivé výkonné' složky, uskutečňoměstech, jednak generálními opravami budov nebo
vaná v souhlase s povšechnou regionální, organisací
prostorů, získaných administrl!-tivní cestou do správy
a řízením národního hospodářství a kultury.
oblastních ústavů geodesie a kartografie. :Rroněkterá
A jako na všech frontách socialistického budování,
střediska, zejména v kraj~kých městech (mimo sídlo
tak i v geodesii a kartografii má hlavni slovo pracující
ústavu), bude možno uvažovat samostatnou výstavbu
člověk. Má-li se čs. geodesie a kartografie správně
provozní budovy po roce 1965.
podílet na rozvoji čs. národního hospodářství, kul,Návrh investiční výstavby zajišťuje rozsáhlou mo- tury, vědy a tech:ó.iky a má-li svým podílem také
dernisaci výrobních a pracovních postupů. Jsou to
přispět k úspěšnému průběhu kulturní revoluce, musí
zejména tyto znaky:
své příslušníky vést k vysoké vzdělanosti, uvědoměa) vybavení oblastních ústavů geodesie a kartolosti a aktivitě. Jeto
otázka náročnosti, kontroly
grafie fotogrammetrickými
stroji a zařízeními (do a důslednosti. Bez nich nelze dělat ani dobré plány
roku 1962),
ani dobrou práci.
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Dlouhodobá ,perspektiva vědeckovýzkumných
prací v resortu
.
\,

Ustřední správy geodesie a kartografie
Ing. Jaroslav Kouba,

Ústřední správa geodesie a kartografie

·526.001.5 (437)
mouhodobá perspektivavědeckovýzkumných
prací v resortu Ústřední správy geodesie a kartografie obsahuje
hlavní úseky vědeckovýzkumné
činnosti souvisící s výrobou topografických a technickohospodářských
map, s kartografií, s astronomicko-geodetickými
pracemi a ekonomikou geodetických a kartografických prací.
Plán je rozčleněn na pět hlavních oborů vědeckovýzkumné
činnosti: fotogrammetrie,
kartografie, mechanisace
a a'!tomatisace, geodetické základy, ekonomika geodetických a kartografických prací.
Učelem tohoto poje(1nání je podat stručný přehled hlavních vědeckovýzkumných
úkolů vyplývájících
v prvé
řadě z dlouhodobého výhledu rozvoje národního hospodářství v odvětví gepdesie a kartografie.
Návrh dlouhodobé perspektivy b:yl projednán technickovědeckou
radou Ustřední správy geodesie a kartografie
a rozšířeným kolegiem předsedy Ustřední správy geodesiea kartografie.Oba tyto poradní orgány v zásadě tento
dokument schválily.

Souběžně a v nejužší souvislosti s pracemi na
dlouho~obém výhledu národního hospodářství v resortu Ustřední správy geodesi~ a kartografie pro ob·
dobí 1961-1975 se zabývala Ustřední správa problematik;ou perspektivy
vědeckovýzkumných
prací.
Dlouhodobý program vědeckovýzkumné činnosti navazujena perspektivní plán výzkumu do roku 1960
a vychází z tradice i pracovních úspěchů dosažených
čs. geodetickou službou na úseku výroby i vědy
V oboru geodetických
základů. Počítá však; s roz·
vojem dalších "mladších" oborů (fotogrammetrie,
kartógrafie, mechanisace a automatisace, ekonomiky
geodetických a kartografických prací), které v rozhodující míře přispějí k dalšímu zvýšení podílu nové
techniky na růstu produktivity, práce.
Návrh perspektivního plánu vědeckovýzkumných
prací byl proto sestaven,na podkladě návrhu dlouhodobéh~ .. vý!tiedu rozvoje národního hospodářství
v ,resortu Ustřední správy geodesie a kartografie do
roku 1975 a podle návrhů a požadavků geodetických
a kartografických pracovišť Ústřední správy geodesie
a kartografie i jiných resortů. Cílem je vypracování
komplexní thematiky
vědeckovýzkumných
prací
v oboru geodesie a kartografie, v němž by úkoly byly
tak stanoveny, aby výsledky výzkumu mohly být
využity nejen v pracích resortu Ús;třední správy
geodesie a kartografie,nýbrž i na jiných geodetických
a kartografických pracovištích.
Jak bylo Již uvedeno výše, byly hlavní výzkumné
úkoly shrnuty. do těchto hlavních oborů vědeckovýzkumné činnosti:
'

I.
II.
III.

Fotogrammetrie.
Kartografie.
Mechanisace a automatisace.
IV. Geodetické základy.
V. Ekonomika geodetických a
prací.

V oboru fotogrammetrie je nutno zaměřit výzkum
v prvé řadě na problémy spojené s aplikací fotogrammetrie v topografickém i technickohospodářském
mapování.
Podle dosavadních zkušeností i požadavků výrob'nich složek se jeví nutné věnovat hlubokou pozornost
možnostem zlepšení výsledků leteckého fotografování, především jakosti měřických snímků jako
nutné -podmínky pro zvýšení přesnosti a hospodárnosti vyhodnocení. Znamená to soustavně studovat
·měřické fotokomory a palubní přístroje s ohledem na
měřítko mapování, náplň a požadovanou přesnost
map. Zejména úsek širokoúhlé fotogrammetrie poskytne další možnosti podstatného zvyšováni produktivity prací. Bude rovněž třeha se zabývatpo~
'drobněji vlivem meteorologických podmínek a jiných
činitelů na jakost fotografování, a to na podkladě
přesnějšího protokolování těchto činitelů a jejich
statistického zpracování. Znamenalo by to lepší poznání okolností leteckého fotografování v našich
podmínkách.
Výzkum musí i dále sledovat pokrok v oboru foto~
grammetrických vyh~dnocovacích přístrojů, i když
se předpokládá, že v CSR složitější fotogrammetrické
přístroje nebudou vyráběny.
Bude yšak možné'
pokusit se o zdokonalení nebo i o původní konstrukci
jednodušších přístrojů, u nichž by se vyhodnocení
opíralo o ,numerické údaje získané pomocí rychlopočítacích strojů. Také vývoj v oboru zhušťování
geodetického podkladu fotQgrammetrickými metodami není ještě uzavřen a lze i zde uvažovat o kombinílCi s využitím , rychlopočítacích , strojů.
Vybudování .vhodného zkušebního pole umožní
prohloubit poznatky o skutečné přesnosti fotogrammetrických metod a prověřovat nejvhodnější technologické postupy pro naše 'potřeby.

U každého hlavního úkolu jsou v dalším zhodno·
ceny očekávané výsledky výzkumu a sestaven výčet
k~nkrétních otázek, které je třeba sledovat jako
prvořadé.

. Problém, účelného a hospodárného využití letecké
i pozemní fotogrammetrie pro další ,potřeby národního hospodářství nutno sledovat s nemenší důrazností.
Výzkum v oboru fotogrammetrie
těchto hlavních úkolů:
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1. Výzkum fotogrammetrických
metod pro
topografické
mapování
1 :10000.'
Ú střední správa geodesie a kartografie bude do roku
1967 pracovat na jednom ze základních úkolů topografickém mapování 1:10 000.. I když technologie
těchto' prací již byla v zásadách vypracována, je
třeba, aby se vědeckovýzkumn~ činnost i nadále soustředila na hledání nových cest dalšího zhospodárnění
výrobního procesu, zejména v oboru fotogrammetrie.
Výzkum bude nutno zaměřit především. na tyto
otáz~y:
zhuš(ování geodetického podkllldu fotogrammetrickými metodami;
.
zhodnocení a studium použití letecké stereofotogrammetrické métody v zalesněných oblastech;
studium vlivu měřických fotokomor a jejich zařízení (gyr~stabilisátory) na jakost výsledků;
studium vlivu meteorologických podmínek a jiných
činitelů na jakost fotografování, výzkum jakosti a
vhodných měřítek měřických snímků a snímacího
materiálu;
,
studium možností zkráce~í výrobního cyklu (zejména zkrácení topografické revise);
studium užití a rozšíření jednosnímkové foto gram. metrie na území ČSR a studium překreslování v kopcovitém ~zemí;
výzkum v oboru širokoúhlé fotogrammetrie.
!

2. Použití
fotogrammetrie
pro technickohospodářské
mapování
ve velkých
měř.ítkách.
V období 1961-1970 se bude postupně rozvíjet
,.technickohospodářské
mapování ve velkých měřítkách. V souvislosti s tím bude třeba věnovat pozornost
výzkumu zdokonalování technologických postupů a
zkracování výrobního cyklu.
V oboru fotogram~etrie jde zejména o tyto úkoly:
,vybudování zkušebního fptogrammetrického pole;
výzkum á rozbor kriterií přesnosti;
studium měřických snímků,měřických
fotokomOl;
a palubních přístrojů, studium meteorologických a
jiných vlivů na letecké fotografování;
výzkum způsobu signalisace vlícovacích bodů;
mechanisace a automatisace fotogrammetrických

prnci.

í

'

3. Yýzkum
užití
fotogrammetrie
pro jiné
než geodetické
účely.
V rámci tohoto úkolu Je třeba sledovat možnosti
účelného. využití leteckých snímků pro jiná odvětví
národního hospodářství (zemědělství, geologický průzkum apod.) a vědy (geografie, archeologie aj.).
V oborju fotogrammetrie je třeba věnovat pozornost
řešení' speciálních aplikací v technických a přírodních
vědách a odvětvích (staveb~ictví, poVrchová těžba
a jiné).

II. Kartogra6.e.
Dlo~hodobý výhled národního hospodářství v resortu USGK počítá "e značným rozvojem kartografie.
Přitom budou trvale zvyšovány požadavky, aby'
správná interpretace skutečnosti byla v mapách co
nejdokonaleji zajištěna. Proto je problematika generalisace zobrazení různých jevů na mapách jednou ze
stěžejních otázek. K dosažení hospodárné výroby

bohatého sortimentu map bude třeba přikročit k standardisaci, normalisaci a typisaci výrobků v oboru
kartografie.
Rozvoj kartograficf-é výrohy bude vyžadovat modernisaci a obnovování strojového F'arku. Bude proto
především třeba sledovat vývoj reprodukčních zařízení zvláště v tuzemské výrol;>ě.
Zvláštní pozornost bude třeba věnovat návrhům,
provedení a přezkoušení prototypů strojů urychlující~h proces vyhotovení mapových originálů, jako je
fotosázecí stroj, přístroj mechanisující stínování topografické pl~chy, zařízení pro automaticlwu kontrolu
barevného tisku apod.
.Kromě tóho je třeba sledovat soudobé vymoženosti
reprodukční techniky a vhodně je aplikovat pro potřeby kartografické polygrafie. Zejména nás bude zajímat možnost automatisace kartografické výroby.
Bude třeha také studovat využití nových materiálů
v kartografické
polygrafii (průhledné
nesrážlivé
hmoty, barvy apod.).
'
V oboru kartografie lze shrnout problematiku vědeckovýzkumných ptací do těchto úkolů:
1. Výzkum
na úseku
tvorby
a vydávání
kartografických
děl pro hospodářské
účely .
Podle dlouhodobého výhledu rozvoje národního
hospodářství v odvětví geodesie a. kartografie jde o
základní 'mapová díla s topografickým resp. technickohospodářským obsahem bez speciálního zaměření
(v měřítku 1:10 000 a ve velkých měřítkách) a dále
o mapy se speciální tematikou. Největší pozornost
výzkumu je třeba věnovat zdokonalení technologických p'ostupů, zajišťujících hospodárnost a vysokou
kvalitu :výroby. Nejzávažnější jsou tyto úkoly:
výzkum vyhotovení kartografických originálů ry·
tinou;
výzkum malé mechanisace v kartografické kresbě;
sledování použití nových umělých hmot a materi·
álůpro kartografu a kartografickou polygrafu;
řešení otázek spojených ~ generalisací zobrazení
různých jevů na mapách;
výzkum nfÚvhodnějších technologických postupů
pro všechny fáze výroby map.
2. Výzkum
na úseku
tvorby
a vydávání
kartografických
děl pro školy a veřejnost.
Dlouhodobý výhled Ústřední správy geodesie a
kartografie počítá i s dalším rozvojem kartografie pro
školy a veřejnost. Rovněž na _tom~o ús~ku je nutno
dosáhnout dalšího zhospodárnění výroby a' zvýšení
kvality výrobků. Rozhodující bude zejména zavedení
nové technologie vyhotovování kartografických originálů v souvislosti s přechodem na metodu rytiny.
Kromě úkolů uvedených na úseku hospodářských
map, které se v plném rozsahu týkají map pro školy
a veřejnost, je třeba se zabývat především těmito
problémy:
výzkum standardisace,
typisace a normalisace
v. kartografii;
výzkum značkových klíčů i dalších grafických a
bare;ných prostředků ~arto~rafického -;yjadřování;
vyzkum morfograficke typlsace Ohlástl CSR;
Výzkum nových způsobů sériové výroby plas~ických map, globů a plastických gl,obů;
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III. Mechanisace a' automatisace.
Mechanisace a automatisace patří sice mezi metody
socialistické organisace práce, avšak vzhledem k mimořádnému významu je navrhována jako třetí
samostatný 'hlavní směr vědeckého výzkumu.
S rozvojem topografického a technickohospodářského mapování i ji~
geodetických a kartografických prací bude nutno soustavně sledovat, zkoumat
a hodnotit různé přístroje a pomůcky tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům výrobních, složek.
Cílem bude nejen volit nejvhodnější přístroje a pomůcky, ale pokusit se i o jejich standardisaci a ovlivnit
jejich výrobu.
. \
vývojové práce bude třeba doplnit pracemi ověřovacími a periodickým zkoušením důležitých geodetických, astronomických, gravimetrických a jiných
přístrojů. Předpokladem úspěšné práce je ovšem zařízení účelně vybudované laboratoře, zkušebny, terénních zkušebních polí, tratí a komparátorů. V rámci
tohoto úkolu bude také uspokojována pptřeba výroby
prototypů, nultých sérií a po případě i výroba omezeného počtu některých přístrojů a pomůcek pro potřeby resortu.
'
Důležitým úkolem pro budoucnost se jeví nutnost
vybudování
vlastní komparace nivelačních latí.
V popředí zájmu výrobních složek bude též výzkum
a vývoj dálko měrných přístrojů II pomůcek jak pro
technickohospodářské mapování, tak i pro zamýšlenOu údržbu map. V současné době je vyvíjen elektrooptický dálkoměr. Z různých možností jeho využití
přichází v úvahu především" zhušťování bodového
pole, zvláště pro' potřeby technickohospodářského
mapování.

vědeckovýzkumných

prací ...

vybudování vhodné mechanické dílny, laboratoře,
zkušebny, komparátorů a terénních zkušebních polí;
ověřovací a' periodické zkoušky geodetických,
astronomických, gravimetrických a jiných přístrojů;
výzkum nových prototypů a konstrukcí;
výzkum a standardisace; normalisace a typisace
přístrojů a zařízení;
stálé sledování nových směrů výyoje měřických
metod;
vývoj a konstrukce elektrooptického dálkoměru
pro potř~by technickohospodářského mapování.
2. Výzkum
mechanisace
a automatisace
fotogrammetrických,
výpočetních
a kartografických
prací.
Vědeckovýzkumné práce při zkoušení a hodnocení
přístrojů a pomůcek je třeba spojit se systematickým
úsilím o účelné mechanisaci a automatisaci s cílem
zvyšovat hospodárnost výroby. Proto je třeba řešit
zejména tyto úkoly:
výzkum mechanisace fotogrammetrických vyhodnocovacích prací při zhušťování geodetického podkl~du
a při technickohospodářském mapování ve velkých
měřítkách;
komplexní výzkum použití strojů na děrné štítky
v technickohospodářském mapování, zejména v jeho
údržbě, na podkladě dosud dosažených výsledků;
výzkum mechanisace a automatisace v kartografické výrobě;
výzkum normalisace a mechanisace geodetické a
kartografické dokumentace;
,
výzkum mechanisace a automatisace výpočetních
&~odetických prací.

Se zřením na zdokonalující se výzkum v oboru polovodičů a jiné pokroky v elektronice bude možno
počítat y budoucnu sintensivn~m využitím radiotechniky i televi,se, čím~ bude ovlivněna metodika i organisacegeodetických
prací. Obdobně bude nutno zaměřit výzkum i na nejširší využití fotoelektrického
odčítání měřených hodnot, neboť v tomto směru lze
očekávat další zdokonalení elektroniky.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat otázkám automatisace výroby. Zpřísněné požadavky na. přesnost
a kvalitu, zejména map velkých měřítek, si vyžadují
hlubokého studia a výzkumu všech článků výroby.
Velký rozsah těchto prací a: snaha po jejich rychlém
a hospodárném zvládnutí vyžaduje, aby se zvláštním důrazem, byly sledovány otázky mechani,sace
i automatisace celého výrobního procesu.
V oboru mechanisace a automatisace lze vytyčit
tyto hlavní úkoly:

IV. Geodetické základy

Pro udržování geodetických základů ČSR v souvislosti s mezinárodním vývojem geodesie a ostatních
vědních oborů bude třeba řešit celou řadu úkolů na
úsekll triangulace, nivelace, geodetické astrononiie
a gravimetrie.
Výzkum praktického užití přístrojů založených na
principech elektroniky umožní zkušební přeměření
geodetických ,základen, i rozvinovacích sítí.
K zpřesnění nivelačních základů a k sledování vertikálních pohybů zemské kůry v poddolovllných oblastech, v území velkých vodních přehrad, lomů a velkých staveb s~cia1ismu bude třeba přeměřit základní
nivelační síť CSR. V souvislosti s těmito 4koly je
nutný výzkum zákonitostí nivelačních chyb a nových
nivelačních metod.
Bude třeba vědecky zpracdvat měřické údaje týkající se polohopisných a výškopisných základů, zhod1. Soustavný
výzkum
a hodnocení
geode- \ notit tato měření a současně vypracovat kriteria pro
tických
a kartografických
přístrojů
~ poposouzení přesnosti.
můcek.
Další úsek výzkumné činnosti tvoří astronomickogeodetické práce, které zahrnují především úkoly,
Technický rozvoj v odvětví geodesie a kartografie
spojené s astronomicko-gravimeťrickou
nivelací a
předpokládá systematické zavádění a využívání nejs
pracemi
na
československé
geodetické
observatoři
vhodnějších přístroj u a pomůcek ve výrobě. Toho lze
Pecný.
dosáhnout stálým sledováním a hodnocením přístrojů
naší i zahraniční výroby, jejich periodickými zkoušPro československou geodetickou observatoř Pecný
. kami a návrhy nových konstrukcí. Zvláštní pozornost
v Ondřejově byl již v r. 1957 vypracován dílčí výje třeba věnovat novému směru vývoje - rádiové
hledový program prací, který nutno doplnit o úkoly
(elektronické) geodesii. Výzkum proto nutno Z\lměřit vyplývající pro toto pracoviště z posledních úspěchů
v prvé řadě na tyto otázky:
sovětské vědy, tj. pozorování umělých družic Země
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a jejich vědecké zhodnocení. Hlavní' úkoly tohoto
pl"ogramu jsou zahrnuty do perspektivy vědeckovýzkumných prací.
'.
. Závažným ,úkolem hude dále vypracování projektu,
měření zeměpisných souřadnic ~a hodech" astronomicko-geodetické sítě pro astronomicko-gtavimetrickou nivelaci a" vyhotovení přesnější mapy geoidu
, (kvasigeoidu) na území ČSR
'
Cílem výzkumných prací v ohoru geodetické gravimetrie je vyhudovat takové gravimetrické zá,klady,
které hy mohly uspokojovat všechny požadavky
g~odesie i užité gcofysiky.
Hlavními vědeckovýzkumnými
úkoly vohoru
geodetických základu jsou:

.

1. Výz-kum

'

na

úseku

triangulace

a nIve-

, lace.'
Ke zpřesnění geodetických základů ČSR: k podpoře
vědního pokroku v geodesii v. s~uvislosti s jejím m'ezinárodním vývojéma k výcviku i připravenosti vysoce
kvalifikovaných pracóvníků schopných řešit složité
geodetické úkoly, před něž můžehýt
v hudoucnu
ÚSGK postavena, je třeha, hy se vědeckovýzkumná
činnost na úseku triangulace a nivelac"e soustředila
n,a ~yto otázky:
,
teoretická i experimentální příprava projektu opakovaného přeměřování základní nivelační sítě ČSR
a zhodnocení výsledků měření;
výzkum vodorovných a svislých pohyhů zemské
kiuy geodetickými metodami, zejména v ohlasti
Karpat a velkých staveh soci'alismu.;
vý7J-.um nových způsohů určování výškoVých rozdílů (např. metoda hydrostatické nivelace);
zkušehní přeměření geodetických základen a jejich
rozvinovacích sítí eleknooptickýrn dálkoměrem;
zjišťování délky srovnávací základny interferenční
metodou;,
'
výzkum,a vědecké hodnocení vý\'iledků měření a
výpočtů na úseku triangulace a nivelace;
'..
výzkum možností zvýšení přesnosti měření studiem
systematických chyh a jejich eliminací.
"
,2. Výzkum
nomie.

na

úseku

geod~tické

astro-

Základními úkoly na tomt-o úseku jsou prohlémy
spojené s astronomicko-gravimetrickou
nivll1<lCía
s:praeemi na geodetické ohserv!itoři Pecný. Jsol{ to
především:
projekt měření zeměpisných souřadnic, na hodech
astronomiůko-geodetické sítě pro účely asÚonomickogravimetrické nivelace;
provedení astronomicko-gravimetrické' nivelace na
celém území čsn a studium geoidické plochy na území
ČSR na podkladě astronomicko-gravimetrické
niveIace", případně i s použitím zenitových vzdáleností;
výzkumměřických
metod a přístrojů geodetické
astronomie z hlediska přesnosti a ekonomiky pozorování;
"
'
trvalé sleďová:p.í změn výchozích' geodetických
hodnot na geodetické ohservat~ři Pecný;
spolupráce s časovou slllžbou CSAV při měření času,
zpra?ování výsle~ů
pózorování umělých družic
ZemeO-

3. Výzkum
na úsekn
geodetické
gravimetrie.
Výzkumné práce na úseku geodetické gravimetrie
zaj~tí vědeékou úroveň projektů" měření a směřují
k hospodárnému využití výsledných gravimetrickýc!t.
údajů pro potřehy geodesie. Bude proto třeha, ahy se
výzkum zahývaltěmito otázk.:
zapojení čs. gravimetrické 8Itě do sítí sousedních
států;
vytvoření gravimetl"ické základny pro území ČSR;
revise a vybudování (případně doplnění) gravimetrické sítě, která hy vyhovovala všem p'ožadavkům
geodetické vědy a praxe i průzkumné činnosti;
zhodnocení výsledků tíhových mě~ení podél pořadů
nivelační sítě I. řádu;
rozhor gravimetl"ických měřeni pro účely astronomicko-gravi:t;netrické nivelace;
měření tíhových gradientů pro účely astronomickogravimetrické nivelace aprůzkumnou činnost;
relativní měření tíže kyvadly;
studium ahsolutního měření tíže.
I

V. Ekonomika 'geodetických a kartografických

prací.

Rozvoj výrohnÍch sil v č.~mpřináší vysoké nároky
na řešení otázek souvisících s plánováním, řízením, a
organisací společenské výrohy.Proto
j~ zapotřehÍ
prohlouhit poznávání a využívání ekonomických zákonů, ahy metody plánování, řízení a organisace se
staly hybnou pákou dalšího rozvoje výrohních sil.
Úkolem výzkumu v ohoru ekonomiky geodetických
a kartografických prací je vědecké zpracování zásad
jak nejúspěšněji řešit hospodařsko-politické a hospodářsko-organisační úkoly, které československé geodesii a kartografii jako jednomu z odvětví národního
hospodářství stanoví strana a vláda v jednotlivých
etapách socialistické výstavhY.'
Proto je především nutno studovat a vymezit vý-'
'znam 'a postavení geodesie a kartografie v soustavě
národního hospodářství, zkoumat metody, a formy
reprodukčního procesu uvnitř odvětví I!eodesie a kartografie a dialektic","ý vztah mezi' ekonomikou a technikou geodetických a ka:rtografickýchprací •
. Hla'Vnípli úkoly v ohoru ekonomi","y geodetických
a kártografi<;kých pracÍ jsou:
, 1. Vymezení
významu
a postávení,odvětví
geodesie
a kartografie
v soustavě
národního hospodářství
ČSR a vztah
k příhuznýní disciplinám~
Jde v prvé řadě o vědecký výzkum vývoje organisace, řízení a plánování v odvětvígeodesie a kartografie a dále o podrohné prostudování dialektických
vztahů uvnitř tohoto odvě,tví a jeho poměru k ostatním odvětvítI1- i k celému' národnímu' hospodářsťví
jako jednotnému organickému celku. Teoreticky je
třeha propracovat vztahy ekonomiky geodetických
a kartografických prací k ekonomikám jednotlivých
od:.vě,tvínárodp,ího hospog~řství, k národohospodářskému plánování, k národohospodářské
evidenci,
k technice a ostatním speciálním disciplinám.
2. Výzkum
metod
a forem reprodukčního
procesu. '
Úkolem výzkumu je soustavné vědecké zkoumáni
,komplexu ekonomických otázek., vyvolaných potře-
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Kouba~'DlouhodofJá perspektiva vědeckov.ýzkumných prací ...

bami dalšího dlouhodobého rozvoje odvětví geodesie
· a kartografie, zkoumání forem rozvoje geodetických
a. kartografických
prací (specialisace, kooperace
apod.), rozmisťování výrobních sil uvnitř odvětví
a vědecké zdůvodnění pracovních programů geodesie a kartografie. Teoreticky je nutno propracovat
jednotlivé prvky reprodukce uvnitř odvětví (produktivita práce, kádry a mzdy, socialistické soutěžení,
normování výkonů, investice a materiálně' technické
zásobování apod.).
3. Zkoumání
dialektického
ekonomikou
a technikou
kartografických
prací.

vztahu
mezi
geodetických
a

Výzkum je třeba zaměřit na ekonomické zhodnocení perspektiv rozvoje pokrokové techniky a technologie a na možnosti jeho racionálního využití při
vytyčování dlouhodohých úkolů v odvětví geodesie
a kartografie. V soú vislosti s tím je nutno také podrobně zkoumat otázky rentability, vlastních nákladů, cen a financování geodetických a kartografických
prací.

Závěr.
Dlouhodobá perspektiva vědeckovýzkumných prací v resortu Ústřední správy geodesie a kartografie
je reálným výhledem pro další činnost pracovníků

zabývajících se výzkumem a vývojem v geodesii
a'kartografii. Vychází ze současných znalostí geodetické a kartografické vědy i požadavků praxe a
z očekávaných tendencí a směrů technického rozvoje.
Nositelem převážné většiny úkolů bude Výzkumný
ústav geodetický,
topografi~ký
a kartografický
v Praze, ve kterém v rámci stávajícího počtu pracov~
níků bude postupně zvyšován počet vědeckých sil.
Návrh dále počítá se stále rostoucí účastí provozního
VýzkulllU celostátních a oblastních ústavů gť(odesie
a kartografie. Toto organisační rozvržení úkolů vyplývá z všeobecně platné zásady soustředění výzkum"
ných složek v jednom vědeckovýzkumném resortním
ústavu a dále z potřeby nejužšího 'styku výzkumu
s praxí v prvé řadě prostřednictvím
provozního
výzkumu.
.
Předpokladem ú~~ěšného splnění hlavních úkolů je
úzkJ spolupráce s,' věd~ckovýzkumnými pracovišti
jiných resortů, zejména Ceskoslovenské akademie věd,
ministerstva národní obrany a vysokých škol. Při
zpřesňování úkolů perspektivy na kratší etapy bude
,třeba usilovat o další rozšíření spolupráce s vědeckovýzkumnými pracovišti a institucemi geodetických
služeb jiných států, v prvé řadě Sovětského svazu
i ostatních lidových demokracíí.

21. Zeissův fotogralll:metrický kurs v Pra'ze
Prof. inž. dr. Josef KlobouČek
. JenskéZeissovy fotogrammetrické kursy m,jí svou
dlouholetou a dobrou tradici. První fotogrammetrický
kurs uspořádal Dr. Pulfrich Už'v roce 1909. Poslední
· Zeissův fotógra3D-metrický kurs, v pořad~ jiŽ 21., byl
na jaře 1958 v Ceskoslovensku.
Teoretická část kursu l>ýla v 'přednáškovém sále.
Národního technického fuusea v Praze na Letné
v době od 14. do 28. dubna 1958. Praktická-část kursu,
cvičení na Zeissových fotogrammetrických
strojích,
se konala v téže budově, ve vhodně upravených
výstavních místnostech, v době od 29. dubna do 12.
května 1958. Fotogrammetrický
kurs trval celý jeden měsíc. O dobré uspořádání se kromě?Zeissových
závodů velmi zasloužila Ústřední správa geodesie
a kartografie a přispělo také České vysoké učení
technické. v Praze, :Národní technické museum a
· KOVOPraha.
Nebylo náhodou, že k pořádání posledního Zeissova
fotogrammetrického kursu byla zvolena Praha. Toto
město, podobně jako J ena, má svou "foiogrammetrickou" tradici. Je poměrně málo známé, že už téměř
před 100 lety bylo v Praze provedeno prvnHotogrammetrické měření. Tehdy, v roce1862, profesor pražské
techniky Karel Kořis,tka pořídil ze dvou stanovisek
(Hradčany-Petřín)
fotografické snímky a metodou
prnsekové fotogrammetrie určil polohu jednotlivých
věží a význačných bodů na území Prahy. Také první
učebnice fotogrammetrie byla napsána v Praze, a to
již před 65, lety: F. Steiner,
Dii;l Photographie im
Dienste des lngenieurs.Ein.Lel.!rbuch·
der Photogrammetrie (1893). - První stereofotogrammetr,ické
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měření v Praze bylQ provedeno záhy po vynalezení
Zeiss-Pulfrichova stereokomparátoru
a první větší'
pozemní stereofotogrammetrické
mapování
bylo
s úspěchem vyzkoušeno na území města Trutnova.
Velký rozvoj fotogrammetrie, zvláště letecké, nastal ,
v Československu zvláště po r~ce 1948. K tomu vydat-.
ně přispěly četné fotogrammetrické stroje z Jeny,
zejména stereoplanigrafy~
optické překreslovače,
fototheodolity a stereoautografy. Lze říci, že Československo je nyní na nejpřednějším místě na světě,
pokud se týče počtu póužívaných Zeissových fotogrammetrických strojů. V současné době se provádí
fotogrammetrické
mapování v měřítku 1: 10 000 a
v mčřítku 1:5000 a v nejbližší době začne fotogrammetrické mapování v měřítku 1: 2000.
K současnému rozvoji fotogrammetrie v Československu přispěl také poslední Zeissův fotogram~etric~
ký kurs. Bylo na něm přes 100 pracovníků ~Ceskoslovenska a řada účas~níků z ciziny: z Maďarska (5),
ze SSSR (4), z Bulharska (3), z NDR (2). Kursu se
účastnili pracovníci Českého vysokého učení technického v Praze, z Vysoké školy železniční v Praze,
z Vyso,ké školy zemědělské a lesnické v Bruě, z VTA
v Bruě, ze Slovenské vysoké školy technické v Bratislavěa zezeměměřických prům)'slových škol. Velmi
početná byla účast pracovníků Ústřední správy geodesie a kartografie, z výzkllmného ústavu a z ústávů
oblastních. Na kursu byli zájemci ze Státního ústi,avu
dopravního projektování, z Lesprojektu v Brandýse
nad Labem a z-LespI'ojekty ve Zvolenu, dále z ministe~stva hutního průmyslu a rudných dol~, Rudné
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bane, n. p., Nerudný průzkum, manganové a kyzové
závody, doly Chvaletice aj. Velká účast zájemců
z různých oborů te9hnického podnikání nejlépe svědčí
o tom, jaký je v Ceskoslovensku zájem o fotogrammetrii a její praktické využití.
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O. Hofmann,
Metody orientace snímki't (67 str.) - O. Hofmann, Geodetické určení vlícovacích bod" (19 str.) - E. Wolf,
Fotogrammetrické
zhušťování pevných bodů (32 str.) - II.
Schoelcr,
K teorii a praxi prostorové aerotriangulace
(44 str.)
-- E. Wolf, Práce na multiplexu (50 str.) - E. W olf, Fotografické základy (70 str.) - A. Buchholtz,
Sovětské fotogrammctrické mctody a přístroje (49 str.) - K. Szangolics,
Analytická fotogrammetric
(33 str.) - O. W eibrcch t, Průzkum
(intcrprctacc) lctcckých snímků (55 str.) ~. H. Schocler,
O některých novodobých
smčrech v k(;mstrukcích fotogrammetrických stroji'J (31 str.).

Z přehledu přednášek, jejich názvů a roz;;ahu je
patrno, že náplň teoretické části kursu byla dobře
volena. Po celou dobu této části kur;;u byly v přednáškovém sále také vystaveny všechny druhy geodetických strojů, které v ;;ouča;;nédobě Zcissovy závody
v Jcně vyráhějí. Stroje budily zaslouženou pozornost,
stejně jako odhorné referáty, které účastníci kursu
vyslechli. Měly značnou úroveií a vždy byly předem
pečlivě připraveny. Přednášky s diskusemi ;;e konaly
dopoledne i odpoledne, vždy v rozsahu 2 až 3 hodin,
takže kurs se stal téměř krátkodobou školou.
Zatím co teoretické čá;;ti kursu se mohl účastnit
poměrně veliký počet zájemců, do praktické části bylo
Účastníci 21. Zeissova fotogrammetrického
kursu v Praze.
zapsáno jen 32 osob ~ toho důvodu, aby byl zaručen
Foto Dvořák, GTÚ v Prazc.
jejich dobrý výcvik. Učastníci byli rozděleni do osmi
čtyřčlenných skupin. Ve cvičcbních laboratorních
V předvečer zahájení fotogrammetrického kursu ;;e prostorách byly předem instalovány dva stereoplaniúčastníci sešli v hotelu International na seznamovagrafy, dva širokoúhlé multiplexy s 9 projektory a
cím večeru. Jménem ředitelství Zeissových závodů
jeden multiplex zvlášť širokoúhlý se 6 projektory,
pozdr~vil účastníky kursu DipI.-Ing. Feldkeller
zmenšovací stroj pro multiplex, malý optický přea za Ustřední správu geodesie a kartografie s. Ing.
kreslovač, dva Zei;;sovy stereokomparátory
1818,
Jar. Kouba.
.
,fototheodolit 1318, dva stereopantometry a větší počet počítacích strojů, stereoskopů se zkušebními
Teoretická část kursu vzbudila hned zpočátku
tabulkami;
různé nomogramy, účelné početní formuopravdový zájem a přednášky byly po celou dobu
kursu početně navštěvovány. Přestože přednášky a láře a četné letecké měřické snímky doplňovaly
učební pomůcky, kterých bylo dostatek.
diskuse byly vedeny německy, účastníkům kursu byly
Praktická cvičení z fotogrammetrie' vedli zkušení
vcelku dobře srozumitelné, a to proto, že při výuce
odborníci z Zeissových závodů v Jeně: Dr.-Ing.
bylo používáno dokonalých učebních pomůcek a proO. Hofmann, Dr.-Ing. E. W olf, DipI.-Ing. O. W eibstředků názorného vyučování. Používalo se dvou
recht, Verm.-Ing. Starosezik,
Verm.-Ing. Schudiaprojektorů, stereoprojektoru s polarisačními filtry,
mann a J. Rost.
magnetofonu a přístroje "Belzacar" na promítání
psaného písma. Krom t6ho mohl každý účastník
Cvičení z pozemní stcreofotogrammetrie se konala
kursu sledovat přednášený text v doslovných textech
na novém Zeissově stereoautografu
v laboratoři
psaných, neboť každá přednáška byla vydána tiskem
ústavu fotogrammetrie na zeměměřické fakultě; při
': úhledných svazcích, průměrně o 50 stránkách.
těchto cvičeních působil DipI.-lng. Szangolies.
Učastníci kursu obdrželi 26 sešitů těchto přednášek.
Praktickým cvičením z pozemní a letecké fotoTyto publikace předstllvují obsažnou a cennou přígrammetrie bylo vyhraženo 10 pracovních dnů a poručku fotogrammetrie o 1165 stranách textu. Nebuněvadž každý se mohl těchto cvičení účastnit až
deme se rozepisovat o obsahu jednotlivých přednášek,
8 hodin denně, všichni si mohli z kursu odnést mnoho
ale pro přehled alespoň uveďme v českém překladu
praktických poznatků. Zvlášť cenné bylo, že někteří
jejich názvy (v závorce je počet stran učebního textu):
zájemci se také mohli podrobněji seznámit s prověrkami a justážemi fotogrammetrických strojů.
H. Schoeler,
Jena a fotogrammetrie
(47 stran) - O. WeiO státních svátcích v měsíci květnu shlédli domácí
brecht,
Stereoskopické vidění a měření (54 str.) - H. Schoeler, Základy pozemní fotogrammetrie
(29 str.) - O. Weibrecht,
i cizí účastníci kursu májový průvod na Václavském
Pozemní fotogrammetrické
měření Zeissovým fototheodolitem
náměstí a úča~tnili se různých oslav v těchto dnech
(43 str.) - O. Weibrecht,
Zeissův stereokomparátor
a jcho
pořádaných. Ustřední správa geodesie a kartografie
použití (62 str.) - H. Schoeler,
Základy fotogrammetrického
uspořádala v jednu slunnou neděli zdařilý autokarový
vyhodnocování
(46 str.) - O. Hofmann,
Stereoautograf
1318
(49 str.) - G. Wiirtz,
Letecká měřická komora a její zařízení
výlet do Karlových Varů, Mariánských Lázní a do
(35 str.) - M. Dohl"r,
Snímkový let a navigace snímkového
Plzně. Předtím uspořádala pro zahraniční účastníky
letu (43 str.) - G. W iirtz, Zkoušení fotogrammetrických
oba mimopražské členy projížďku Prahou a prohlídku
jektivů a stanovení konstant měřických komor (20 str.) - O.
jejích pamětihodností.
W eibre ch t, Práce" s obkreslovačem'leteckých
snímků a s malým
překreslovačem (40 str.) - O. W eibre ch t, Hospodárný způsob
Ke konci kursu se účastníci scházívali v hotelu
optického překreslování (77 str.) - O. Hofmann,
StereoplaniBelveder, kde na přátelských večerech spolupracovgraf (48 str.) - O. Hofmann,
Rektifikace
stereoplanigrafu
níci Zeissových závodů promítali zajímavé barevné
(49 str.) - O. Bofmann,
Práce na stereoplanigrafu
(48 str.) H. Schoeler,
Hospodárná letecká fotogrammetrie
(36 str.) snímky a hovořili o svých cestách po světě. Zvlášť
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pěkný byl závěrečný veČer. Byl tu hodnocen 21. Zeissův fotogrammetrický
kurs, který_ měl opravdový
úspěch. Na _závěrečném večeru učinil výstižný projev
předseda Ustřední správy geodesie a kartografie
s. Ing. Jaroslav Průš a a představitelé fotogrammetrického oddělení Zeissových závodů v J eně.
Pořadatelé fotogrammetrického
kur~ua zahraniční
účastníci se druhého dne ještě sešli na slavnostní
večeři v hotelu Splendid, kterou uspořádala čtyř-
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N. M. Alexapolskij
N. P. Kožešnikov - I. R. Zaitov
Fotogrammetrija. I. část - 412 stran, 264 vyobrazení, 1 mapa,
formát B5, Geodezizdat, Moskva 1956, váz. 14,25 Kčs. II. část
- 140 stran, 66 vyobrazení, Geodezizdat, Moskva 1957, váz.
4,50 Kčs.
Z dřívějších sovětských učebnic známe snahu autorů zpracovat probíranou látku důkladně, po stránce teoretické i praktické. V tomto novém díle, věnovaném problémúm fotogrammetrického vyhotovení polohopisu, je zejména prvni část zaměřena více teoreticky.
Autorem I. části a vedoucím celé práce je prof. Nikolaj
Michajlovič Alexapolskij (1887-j955), zasloužilý pracovník
vědy a techniky RSFSR. Touto prací, dokončenou krátce před
svou smrtí, uzavřel bohaté vědecké dílo. Ve čtyřech oddílech
jsou probrány optické záldady centrálního promítání, geometrická a fysikální analysa leteckého snímku, využití svislých
snímkú pro získání polohopisu a překreslování leteckých snímků.
Zajímavé a originální je odvození některých základních vzorcú
z projektivních závislostí mezi snímkem a terénem. Využití
projektivní geometrie pro ÚČely fotogrammetrie není v tak
ucelené fórmě probráno v žádné' z učebnic poslední doby.
Závěr první části - "Opticko-grafické a graficko-mechanické
zpúsoby překreslení" - byl zpracován doc. N. S. Gerasimovem
a § 35 kand. techn. tlěd O. A. Gerusimovou.
'
II. část je zaměřena. více prakticky. Oddíl I. zpracoval
N. P. Koževníkov a jsou v něm probrány zásady zhuštění geodetického podkladu metodami radiálI!í triangnlac,e používanými
v SSSR. Zajímavá je stať o tzv. fotopolygonomeuň, zejména
využití ";'dajú rádiového výškoměru pro tyto účely. Oddíl II.
zpraqov~ný f. R. Zl!itovem pojednává o základních pracích
při fotogrammetrickém ~hotovení polohopisu, o·čtení leteckých
snímků, o vedení' map A použitím leteckých snímků a kombinované metodě fotogrammetrického mapování.
K dobré úrovni knihy přispěla spolupráce známých fotogrammetrických pracovníkú: vědeckým redaktorem byl prof. Lobanov arecensenty prof. Konšin a doc. Bobi.,.. Lze plně souhlasit
s oceněním knihy prof.' Lobanovem: "Svým zpracováním toto
dílo přesahuje ráz učebnice a bude jistě velmi dobrou pomúckou
všem pracovníkům, ktdí se zabývají problémy. fotogrammetrie
teoreticky i prakticky".
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J ordan/Eggert/Kneissl:
Handbueh·der Verm~ssuugskunde. BRnd IV: Mathematische
Geodiisi9 (Landesvermc;ssung). Erste Hi:ilfte: Die Figur' der
Erde und die geodi:itischenBezugsfli:ichen.Die Feldarbeiten bei
der Haupttriangulation. 1958, 673 str., četné obr. a tabulky;
10. vyd., J. B. Metzler, Stuttgart, cená váz. 115.- DM.
Vydávání základní 'geodetické příručky a učebnice, o níž
přinášíme pravjdelně zprávy, pokračuje nyní IV. (lílem, který
obsahuje matematickou .geodesň, čímž zpracovatel' M. Kneissl
rozumí měřické a výpočetní práce týkající se vybudová!lí základní triangulační· sítě na ú:i!emístátu. V podstatě se tedy
obsah IV. svazku nového vydání kryje s. obsahem sv. IIIII
a 111/2 vydání předchozího. Vzhledem k množství nové látky
rozdělil vydavatel tento IV. díl na dvě poloviny, z nichž první
máme uceleně před sebou. Úvodní dvě kapitoly se po všeobecném úvodu stručně, avšak výstižně a ex.aktně zabývají tvarem
Země a refereI;čními plochami, přicházejícími v' úvahu pro
triangulace v rálllci státu: elipsoidem a koulí. Těžiště tohoto
svazku je však ve druhém oddíle knihy, týkajícím se polních
prací při triangulaci v základní síti. 3. kapitola na 40 str. po-

členná sovětská delegace, vedená docentkou N. A.
Sokolovou.
Ukončení kursu bylo neohyčejně
srdečné.
21. Zeissůvfotogrammetrický
kurs v Praze se plně
vydařil. Téměř 120 účastníků z 5 různých států se
seznámilo s Zeissovými fotogrammetrickými
stroji
a získalo mnoho cenných poznatků, které budou
využity
při novodobém
mapování
a mírovém
budování.

pisuje rekognoskllci, stabilisaci a signalisaci boM, základní sítě.
Obsáhlá kapitola 4 (215 str.) je věnována měření směJ;úa úhlú
v síti I. řádu včetně popisu vhodných přístrojú, jejich chyb
a metodiky práce. Podrobně je diskutován vliv laterální refrakce. Pátá kapitola (151 str.) se zabývá měřením geodetických
základen a obsahuje nejen popis p'oužívaných mechanických
pomúcek (z moderních je popisován podrobně jen interferenční
komparátor Viiisi:ili:iúv),
ale ip@drobné instrukce pro provedení
základnového měření Ji:iderinovou soupravou s praktickým číselným příkladem. V závěru kapitoly je zmínka o měření invarovými pásmy. Závěrečná kapitola první poloviny IV. dílu
se zabývá vyrovnáním sítě a rozvinutím základny (140 str.).
Vedle teoretického popisu vyrovnávacích zpúsobú podle pozorování závislých a sprostředkujících jsou uvedltny podrobné
a obšírné číselné příklady s návoderp.k technickému provádění
výpočtu. Rozvinutí základny je po matematickém výkladu též
doloženo číselným příkladem.
Druhá polovina IV. dílu se bude zabývat výpočty na kouli
a elipsoidu, jejich zobrazením do roviny a v dodatku ve formě
volně vloženého sešitu bude obsaženo 84 pomocných tabulek
a sbírka vzorců.
Pod vedením prof. Kneissla se na vytváření obsahu IV.
svazku podílela, svými příspěvky řada zahraničních geodetů:
K. Ledersteger (Rakousko), W. Hopcke (NSR), T. J. Kukkami:iki(Finsko), H. Ellenberger(NSR), Y. Viíisiilii(Finsko), M.
Ni:ibauerová(NSR), E. Gigas (NSR), A. Tárezy-Hornoch (Maďarsko), H. Wolf, G. Strasser a H. Bodemiiller (všichni NSR).'
Vzornou mezinárodní spoluprací vzniklo tak dílo, které se
dústojně řadí k dosud vyšlým svazkúm nového, desátého vydání Jordanovy-Eggertovy příručky. Obsahuje, byť i místy
jednostranně, množství cenného teoretického i praktického observačního materiálu II pro tvúrce geodetickýchiákladů je nepostradatelná. ,
Tisk a výprava svazku jsou jako obvykle vzorné.
Otakar E. Kádner
526
Hazay; I. aj.
Geodézia kézikiinyv. (Geodetická příručka.) Vydavatel: Kozgazdasági és Jogi konyvkiadó - Budapest. Formát A/S. I. díl
z r. 1956obsahuje 738 stran - cena 120 Ft, II. díl z r. 1957obosahuje635 stran - cena 110 Ft.
Knihy lze objednat prostředniétvím Státního zeměměřického
a kartografického úřadu (Állami Foldmérési és Térképészeti
Hivatal, Budapest V, Guszev utca 19).
Příručku dal vypracovat Státní zerp.ěměřickýa kartografický
úřad čtyřčlennému kolektivu pracovníků pod vedením prof.' Dr.
Hazaye. Všichni čtyři členové kolektivu jsou z'aměstnanci zeměměřického a kartografického ústavu.
Kniha je určena pro praktické geodety, kterým má poskytnout
v souhrnném přehledu a účelném rozsahu látku z vyšší' i nižší
geod~sie. Proto záhrnuje i nejnovější vědecké poznatky' z praxe
spolu s četnými příklady, názornými obrázky a fotografiemi
strojú"
První díl je rozdělen do sedmi ·hlavních částí: 1. Země, její
tvar,. povrch a určení místa, 2. kartografické projekce, 3. vyrovnávací počet, 4. prvky měřických strojú, 5. měření úhlů,
6. měření vzdáleností (délek) a 7. triangulace vyššího řádu.
Druhý díl obsahuje: 1. měření výšek, 2. tachymetry, 3. topografie, 4. trianglllace nižších řádú, 5. sam\lstatné triangulaění
sítě, 6. polygonisace, 7. podrobné měření, 8. dělení pozemků,
9. vytyčovací práce a dodatek o geodetických výpočtech pomocí
strojů.
Části týkající se vyšší geodesie jsou spíše informativní; proti
tomu látka z nižší geodesie je podána podrobně jak po stránce
vědecké, tak se zřetelem k praktickému využití podle měřických
návodů a instrukcí.
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~Literární hlídka ~ Rozmanitosti

--

a) v' měHtku 1: 5000, z některých oblastí 1: 10000 v trojbarevném provedení,
b) zjednodušit a zlepšit technologický proces vydávání map
1: 5000 a přímo ""yužít polní originál.
6. Udržovat mapu v souhlase se skutečností.
7. Překontrolovat technické normy, prostudovat zamcrovací
způsoby .a využít výsledků vědy a praxe domácích i cizích
v oboru geodesie, fotogrammetrie a kartografie, a dále
a) dokončit vybudování výzkumné geodetické složky a rozšířit rozsah výzkumných prací a
b) zajistit vydávání geodetického Časopisu.
8. Prozkoumat otázku geodetické specialisace na vysokých
školách.

Každá hlavní' část knihy je doplněna soupisem příslušné
literatury domácí i cizí (především německé). Každý díl uzavírá
jmenný ukazatel.
'Svým praktickým zaměřením je přítučka cennou pomůckou
mladších diplomovaných měřičů.a nepostradatelným rádcem mě·
řických kádrů se středoškolským vzděláním.

Národní vědeckotechnická. konference

ý

Bulharsku

Prof. Dimitr Stojčev, Sofie
526:061.3 (497.2),,195.8"

Organisační
část.
Tajemník svazu přečetl zprávu o dosavadní vědeckotechnické
a organisační činnosti vědeckéhó oddělení geodesie, kartografie \
a hosp.-techn. úprav a konstatoval, že nebyla vhodná. Proto
Ústřední rada HTC (SIA) podala návrh na utvoření sekcí podle
oborů geodesie.
'Konference zvolila 33členné plenum, které zvoli ústřední výbor. V ústředním výboru se ustaví 4 vědecké oddíly: geodesie,
fotogrammetrie; kartografie a hosp.-techn. úprav pozemků.
Úkolem těchto oddílů je rozvinout vědeckotechnickou činnost
sekce.'Při oddílech je možno ziídit kolektivy ke zkoumání a ře·
š'ení různých odborných otázek a úkolů, referovat spolkům
a složkám, recensovat_vědecké práce, provádět ,konsultace aj.
'. Druhá národní konference se konala v důležitém obdóbí pro
Bulharsko: na počátku mapování státu ve velkém měřítkrr.
Proto má konference velký význam pro rozvoj geodetického díla
a: upevnění a budování socialismu v lidové demokratickém
Bulharsku.
Překl. Stk

Ve dnech 28. a 29. března t. r. kcmala se v Sofii národní geo·
detická vědeckotechnická konference. Byla Ol:ganizovánaVědeckotechnickým svazem - sekce geodesie a hospodářskotech.
nických úprav pozemků a Správou geodesie a kartografie při
ministe.rstvu komunálních prací.
Konference še zabývala dvěma základními otázkami: mapováním státu ve velkém měřítku a zřízením sekce geodesie
a hosp.-techn. 6.praV.Prvý den byly projednávány otázky vědecké, druhý den otázky organisační. Konference se zúčastnili
oficiální osobnosti i hosté ze zahraničí: z Polska, NDR, Ru'm\lnska, Maďarska a Jugoslávie.
Vědecká část.
Během prvního dne byly předneseny tři referáty:
1. základní otázky mapování státu,;
2. metody topografických prací a
3. kartografické práce.'
Referáty byly značně rozsáhlé. K jejich porozumění byla podáJ).akrátká zpráva o historii geodetických prací v Bulharsku.
Od osvobození z tureckého jha byla provedena dvě celostátní
vyměřoválÚ a zhotoveny příslušné mapy. Prvé bylo provedeno
\ ruskou osvoboditelskou armádou v létech 1877-79. Zhotovena.
!Jyla'mapa 1: 42 000, později doplněná a vydaná v 111ěřítku
1: 40 000 - druhé Vyměřování bylo v létech Ig30-,.35, na
"jehož základě ~yla vyhotovena mapa 1: 25 000. Mimo mapy'
celostátního vyměřoVání existují plány velkých měřítek
(1: 1000; 1:.2000, 1: 5000) u sídlišť, příp. i 1: 500 nebo 1: 250
u měst. Kolem 30 procent z celkové plochy Bulharska je zmapo. vano ve velkém měřítku.
:BývalýVojenský zeměpisný ústav zřídil na celém území Bulharska trigonometrickou síť 1.-111. řádu a ni,velační pořady
I.-,.III. ř. Rozvój socialistického budování vynucuje si mapo"
vání ve vfllkýchměřítkách.
'Předmětem refei-átů a diskuse byly: měřítko, vrstevnicový
interval, hustota sítě pevných bodů (trigonometrických i nivelačních), transformace souřadnic, přecholt' ze starého na nový
výšk6vý horizont, měřické metody, kartografické zpracování
atd.
'
Po referátech a diskusi dochází konference k následujícím'
uzaverum:
1. Mapa se má nazývat Základní velkoměřítková topografická mapa N. R. Bulharska•.
2. Zá.Jdadníměřítko 1: 5000, v některÝch místech 1 : 10 OQO.
Obsah mapy je v základě uveden veschválené instrukci pro
mapování 1': 5000; pro mapování 1: 10000 jc třeba vydat in,
strukci. Základní vrstevnicový interval 1 a 2 m, v některých
obla;lech - po schválení Správy geodesie a kartografie - se
dovoluje Íeinterval 5 m
,I

•••
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'
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.

.

'3. K docílení jednotnosti podkladů na území celého státu je
třeba:
.
a) zhustit triangulaci I. -III. řádu. ťriangulacemi IV. ~ VI. ř.,
b) zhustit nivelační pořady sítí 1,11.ř.,
c) vykonat potřebné přípravné početní práce v triangulaci
(transformace do definitivního systému) i nivelaci (Kronštat),
d) urychlit revisi technické instrukce o zobrazení terénu a vyuŽÍt při tom instrukcí sovětských i instrukcí ostatních lid. dem.
států,
4. jako základní měřickou metodu použít aerofotogrammetrii
a k tomu
.
a) .zajistit plné využití stávajících přístrojů ,a
b) 'podle potřeby opatřit nové přístroje.
Š. K vy.dávání map 'využít posledních vymožeností kartografie
a vydávat mapy:

Geoďeycký
obzor
sv. 4/4"6 (195a) č. 9

Hospodářská a technieká spolupráee ČSR
s Demokratickou repub~kou Vietnam
Ministe~stvo průmyslu Demokratické republiky Vietnam za~,
slalo Ústřední správě geodesie a kartografie Československé
republiky a Oblastnímu ústavu geodesie a kařtografie v Brně
pochvalný projev uznání práce čs. geodetů a topografů, kteří
v rámci technické pomoci Československérepubliky Demokratické republice Vietnam prováděli v době od října 1957do července 1958've Vietnamu geodeticko-topografické práce. Během
svého pobytu ve Vietnamu plf8covali za nejobtížnějších podmÍIiek s největším. úsilím. Jejich chováni a přátelský poměr
k vietI!amským spolupracovnikům byly vzorné.
'
Ministerstvo průmyslu Demokrati<:,kérepubJiky Vietrnam zaslalrt těmto pracovníkům vyjádření své naprósté spokojenosti
a poděkování za jejich přátelskou pomoc a za to, že přispěli
k budování socialismu ve Vietnamu.
Pochvalné uznání p~áce čs. geodetu a topografů podepsal
náměstek ministra průmyslu Demokratické republiky Vietnam
Trah Dai Nghia.

•

Nové knihy do naší knihovničky
Ing. Dr. Bedřich Polák, Inženýrská astronomie.
Vydalo SNTL Praha 1956; 168str., 63 obr., 15 tab. a 20 příloh.
,Cena 11,30 Kčs.
V inženýrské praxi provádíme mnohá rozsáhlá měření, jejichž
výsledky je nutno orientovat d,:,směrů hlavních světových stran
(místni. polygonové nebo čtvercové sítě při vytyčování velkých
staveb, orientování radionavigačhích zařízení letišť, zaměřování lomů, podzemních štol, tunelů apod.). Často se stává, že
k tomu ,účelu nemůžeme použít bodů jednotné trigonometrické
sítě pro různé terénní a jiné překážky. Pak nezbývá ,než napodobit metody geodetické astronomie, ovšem prostředky,
které máme po ruce, tj. běžným th'(odolitetn a dobře jdoucími
hodinkami.,
' "'"
'
.
/. Jak si při tom počínáme, dtrčte se čtenář v Polákově příručce,
která podává podrobný výklad i návod s tabelárním přehledem
všech potřebných úd.ajů. Btožura je velmi u~itečnrtu pomůckou
pro inženýl'ya techniky, kteří se zabývají měření~ v terénu, a
může velmi dobře -posloužit i amatérským pracovníkům v
astronomii.
. '
.•
Upozorňujeme na tuto knihu poznovu proto, že z řad zeměměřických inženýrů. se dosud o ni neprojevil takový zájem,
jaký si zasluhuje..
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PovělleDtzeměměřickými úkony podle § 3 zákona
č. 61/1951 Sb.
1.
Ústřední správa geodesie a kartografie pověřila;;"podle§ 3
zákona č. 61/1951 Sb.:
1. Státní ústav pro typisaei a vývoj zemědělskýcha lesnických
staveb v Praze
'
a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánu
, pro účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovováním a vytyčováním hranic podle katastrální
,mapy a vytyčováním podle plánů všeho druhu,
c)zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření
nebo doplnění měřických podkladů pro technické projekty a plány.
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti ústavu a pro
území českých krajů.
Oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřený ústav jsou Inž. František Pač a Inž. Stanislav Macháček.
2. Státní ústav pro projektování zemědělské a lesnické vý.
stavby v Praze stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti ústavu a pro
úzellÚ českých krajů.
'
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických:.pracíza pověřený ústav je Inž. Vilém Šír.
3. Státní projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic v Brně
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověřeni platí jen pro vlastní obor působnosti ústavu a 'pro
celé státní území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřickýchLPracíza.pověřený ústav je Inž. Eduard Konečný.
4. Státni ústav pro projektování závodů spotřebního prů'
myslu "Centroprojekt" v Gottwaldově s pobočným ústavem
v Praze
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti ústavu a' pro
celé státní území.
'
~
Oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických prací zapověřený ústav jsou Inž.Miroslav Rusek a Inž. Evžen Grebenovský.

II.
Ústřední správa geodesie,,~akartografie přiznala~oprávnění
ověřovat výsledky zeměměříckých prací:
Inž. Václavu Slunčíkovi~za Státní ústav pro projektování
vodohospodářských staveb "Hydroprojekt" v Praze a pro celé
státní úzellÚ,
:,. Inž. Rudolfu Šankovi za Závody V. 1. Lenina, Plzeň, národní
podnik v Plzni a pro území českých krajů.

Zrušuje se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřickýchprací
přiznané
Inž. Oldřichu Vičarovi za Městský národní výbor v Brně,
Inž. Karlu Daníčkovi za Československéstátní silnice Liberec,
národní podnik v Liberci,
Inž. Josefu Zbořilovi za Státní ústav pro projektování_rudných dolů "Rudký projekt" pobočka v Brně,
Inž. Dr. Václavu Staňkovi za Státní ústav pro projektování
staveb vodního hospodářství "Hydroprojekt" v Praze,
~~Inž. Evženu Grebenovskému za Státní ústavpro,projektování
závodů dřevařského a lesního průmyslu "Dřevoprojekt",:v Praze
a současně i pověření k provádění zeměměřických prací udělené
tomuto ústavu,
Inž. Miroslavu Ruskovi za~_Státní ústav pro projektování
závodů lehkého průmyslu v Gottwaldově a současně i pověření
k provádění zeměměřických prací udělené tomuto ústavu.
Předseda:
Inž. Jaroslav Průša

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTK v Praze
ČSR -

mapy pro veřejnost

Vodácká a rybářská mapa Lužnice. Měřítko I : 30000. Vydala
Ústřední správl\ geodesíe a kartografie. Zpracoval a vytiskl'
Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědná redaktorka Dara Bohmová, promovaná geografka. Technický redaktor František Pánek, zeměměřický inženýr. Spolupracovali:

Ing. J. Říha, Ing. V. Teklý. Turistická náplň schválena Ústředním odborem turistiky ČSTV. Provedení: ofset. 1. vydání 1957.Náklad 10 340 výtisků. 20 mapových listů s textem, knižní
formát 135 X 195 mm. Cena Kčs 8,-.
VÚGTK - čís. přír. 55/58
Mapa Lužnice zobrazuje na listech č. I až 17 tok Lužnice od
Staré řeky až k ústí do Vltavy, na listech 18 až 20 dolní Nežárku
od Jemčiny k Veselín. L. Horní tok Lužnice a Nová řeka nejsou
na mapě zobrazeny. Text začíná předmluvou a pokračuje popisem řeky Lužnice od jejího horního toku souběžně se zobrazeními. Závěrem je připojen klad mapových listů, vysvětlivky
značek a přehled rybářských revírů na Lužnici ,a Nežárce.
Mapa je příručná, obsahuje množství značek pro vodáky,
rybáře i turisty, takže její použitelnost je všestranná.
Plány měst:
Orient~ční plán hlavního města Prahy. Měřítko I : 15000.
Vydala Ustřední správa geodesie a kartografic. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědný
redaktor Jiří Novotný, promovaný geograf. Technický redaktor
:František Pánek, zeměměřický inženýr. Provedení: ofset. 2. vydání - 1957.Náklad 55 000 výtiskú (81501-136500). Rozměr
kresby 688 X 547 mm, 775 X 630 mm složená do formátu
130 X 210 mm. Cena Kčs 3,-.
VÚGTK - čís. přír. 54/58
Orientační plán v bare,,-némrozlišení městských obvodú výrazně očíslovaných obsahuje tratě elektrických, trolejbusových
a autobusových linek v červené barvě, značky pro stanoviště
autobusů, parkoviště motorových vozidel, divadla, musea
a kina s vysvětlivkami v pěti jazycích: česky, rusky, anglicky,
francouzsky a německy. Výrazně je v plánu vyznačen vnější
a vnitřní dopravní okruh.
Rub plánu má rejstřík ulic a náměstí, seznam ODvodůa částí
hlav. města Prahy, kin, divadel, loutkových divadel, museí
a dopravních prostředkú. Závčrem jsou různé informace.
Tento orientační plán v nové úpravě 'sloužílépe svému účelu
než předchozí vydání.
Atlasy:
Malý atlas světa. - příruční vydání. Vydala Ústřední}práva
geodesie a kartografie. Zpracoval a mapovou část vytiskl
Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Sazbu a tisk
textové části a rejstříku zeměpisných názvů provedl národní
podnik Práce, provozovna Praha - Vinohrady. Odpovědný
redaktor Antonín Gotz. Technický redaktor Bohumil Stehlík.
Obálku navrhl Bedřich Patočka. Provedení: mapová část
a přebal - ofset, textová část a rejstřík zeměpisných názvů knihtisk. 1. vydání - 1957. Náklad 40000 výtisků. Formát
15,5 X 22 cm. Cena v plátně vázaného výtisku Kčs 22,-.
VÚGTK - čís. přír. 59/58
Mapová část tohoto příručního vydání je souborem vybraných a aktualisovaných map 3. vydání Malého atlasu světa
z roku 1956. Obsahuje 37 mapových listů, na nichž je 67 dvoubarevných až čtrnáctibarevnýchmap. Mapy podávají přehled
jednak fysických poměrů, jednak politického' rozdělení. Velmi
zajímavé a poučné jsou přehledné tabulky~sezákladními zeměpisnými údaji, které dosud nebyly v našich atlasech v takovém
počtu uvedeny. Následují údaje o jednotlivých státech a zemích.
Dodatkem je uveden Přehlcd,světových měr a vah, Stručné
zásady výslovnosti a Prameny. Atlas uzavírá rejstřík abecedně
uspořádaných zeměpisných názvů, jež se vyskytují v mapách.
Příruční vydání Malého atlasu s posláním poskytnout nejširším vrstvám pracujících spolehlivé informace o světě (zeměpisné, politické a hospodářské) řadí se mezi ohlíbené atlasy toho
druhu vydávané v zahraničí, což dosvědčuje i velká poptávka
, po tomto díle u nás.

Konkurs na místo odborného asistenta.
Náčelník Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně
vypisuje konkurs na místo
odborného asistenta kartografické reprodukce (reprodukce
a rozmnožování map).
Obecné podmínky konkycsu a požadovaná kvalifikace jsou
uveřejněny ve Věstníku MSK, sešit 3, rok 1957.
Žádosti doložené životopisem, kádrovým posudkem, doklady
o ukončeném vysokoškolském studiu a nejméně 31eté praxi po
studiu, o,publikační nebo vědecké činnosti zasílejte do 30. září
1958na adresu:
Vojenská akademie Antonína Zápotockého, složka UVO,Brno.

NEPOSTRADATELNÁ

POMŮCKA

pro pracovníky geodetických, topografických a kartografických
ústavů a pro zeměměřičské inženýry v geodetických složkách projektových ústavu a inženýrských staveb

Šestimístné tabulky goniometrických funkcí
s 3600 dělením kruhu
184 stran, váz. 29,50 Kčs

Jednoduché i speciální počítací stroje vytlačily dnes téměř úplně z technické praxe používání logaritmu. Proto tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí se staly zejměna pro geodetické práce nepostradatelnými. V na.ší
technické literatuře jsme dlouho postrádali podobnt ~abulky střední kapacity,
s dostatečně malým intervalem hodnot pro jednoduchou interpolaci pro účely
polygonometrické, které by současně postačily k výpočtum v síti trigonometrických zhušťovacích bodu.
Těmto požadavkum vyhovuje právě kniha SEXA-6/1O", obsahující všechny čtyři základní goniometrické funkce,· a to v rozsahu celého kvadrantu. S ohledem na výpočty souřadnicové byla věnována zvláštní péče zejména kotangentě,
která od 5042' 40" je tabelována vesměs s 6 desetinnými místy. Pro zvýšení přesnosti je u všech hodnot uveden způsob zaokrouhlení, a to tečkou za poslední číslicí při zaokrouhlení směrem vzhuru. V pomocných tabulkách elcotgeljsou uvedeny i příslušné převody minut na vteřiny.
~ihu

vydalo Státní nakladatelství technické literatury
Obstará Vám ji každá prodejna n. p. KNIHA

Vydává Ústřední správa geodesie a kartografie ve Státním nakladatelství technické literatury, n. p., Krakovská 8, Praha 2, Nové Město, tel. 230751. Redakce:
'ústřední správa geodesie a kartografie-, Haštalská 27, Praha 1 ~ Staré Město. Vedoucí redakce Ing. Vladislav Sachunský. Výkonný redaktor Ing. František Štorkán,
tel. 657-30. Tiskne Svoboda grafické závody, n. p., provozovna 4, Ostrovní 30, Praha 2, Nové Město. - Vychází 12krát ročně; toto číslo vyšlo 7. 9. 1958. - Cena jeď.•
nodivého čísla Kčs 4,- celoroční předplatné Kčs 48.-. - Administrace: Poštovní novinový úřad, Jindřišská 14, Praha 3. Objednávky přijímá každý poštovní
úřad nebo doručovatel. - Do sazby 18. 7. 1958; do tisku 26. 8. 1958; náklad 2000 výtisků. Papír: text a příloha 7208.11/70 g. obálka 7209.41/80 g. - Otisk dovolen
jen s udáním pramene a se zachováním autorských práv. A - 584833.
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