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ROZVOJ

ČESKOSLOVENSKA

Před 20 lety vznikl na troskách starého, kapitalistického Československa nový, lidově demokratický
stát, který otevřel cestu svobodnému sociálně spravedlivému vývoji všech pracujících
občanu Československa. Historické
zkušenosti dělnické
třídy a
pracujícího
lidu zákonitě
vyzvedly
do čela naší
společnosti
Komunistickou
stranu Československa,
která se stala vedoucí silou v boji za sociální práva pracujících,
za národní svobodu, sociální samostatnost a za vybudování socialiSlmu. Dvacet let je
poměrně krátlcá doba, a přesto je tak bohatá na
hluboké přeměny
ve světě i v naší společnoSlti.
Vítězství socialismu
v řqdách bratrských
zemí vytvořilo nového, mocného, mezinárodně 'politického
činitele
- socialistické
společenství,
které dnes
rozhodujícím
zpusobem uplatňuje .,pokrokový vliv
na vývoj celého světa. Socialistické
společenství je
velkou
silou, která brzdí choutky
imperialismu,
napomáhá rustu mírového hnutí, rustu spravedlivého boje národt1 za svobodu a rovnoprávnost.
Žijeme v době všestranného rozvo;e lidské společnosti, v době obdivuhodných
vědeckých ob;evt1.
Jsme hrdi na to, že v čele vědy a techniky
sto;í
Sovětský svaz. Všechny úspěchy, kterých sovětští
pracující dosahli ve vědě a technice, ;sou k prospěchu lidstva, k prospěchu rozvo;e lidské společnosti,
k prospěchu míru ve světě. JSOUdukazem předností
společnosti
budované na základech
marxismu-leninismu a proletářského
internacionalismu,
dt1kazem rozmachu tvt1rčích sil člověka --'- budovatele
komunismu.
Připomínáme
si znovu cestu práce a bo;il Komunistické strany Oeskoslovenska, která vedla dělnickou třídu a s ní ostatní pracu;íd
směle vpřed
k vítězství socialismu
v naší vlasti. Pevná linie a
tvrdý bol právem postavily
Komunistickou
stranu
Československa
dp čela pracujícího
lidu, aby ho
po vítězství nad kapitalismem
vedla k socialismu.
Dvacét let svobodného Československa
je dokladem toho, jakýc,h přeměn mt1že dosáhnout svobodný lid, který rozlomil
pouta sociálního
a národnostního útisku a v bratrské
součinnosti
se so~
větským lidem budoval novou společnost. Dvacáté

výročí
osvobození Československa
zastihuje
československé zeměměřiče v činorodé a tvt1rčí práci
pro zabezpečování
dalšího
rozvoje
socialistické
společnosti.
V. geodetická konference
má na programu perspektivu
geodézie a kartografie
na fé'ta
1966-1970. Při sestavování tohoto pětžletéhB plánu
musíme vycházet ze zkušeností, které jsme získali
v uplynulých
letech, a které budou znamenat další
krok k rozvoji socialistické
společnosti.
Hodnocení účinnosti plánu z posledních období ukazl,lje, že
je nutné klást daleko větší duraz než dosud na
výhledové
plány, které v časově delším období
mohou při důkladném
zpracování
lépe vystihnout
a zabezpečit tendence dalšího vývoje. XII. sJezd
KSČ vyzdvihl do popředí nutnost zdokonalerú plánovitého řízení národního hospodářství, zdokonalení zpt1soM a metod řídící práce, které bude opřeno
o maximální vyuŽívání ob;ektivních
zákonitostí rozvoje ekonomiky
a výroby.
Významným
krokem při plnění tohoto usnesení
XII. sjezdu bylo propracování
zásad zdokonalerťého
plánovitého
řízení národního hospodářství a ;ejich
schválení plenárním
zasedáním ÚV KSČ v lednu
1965. Schválené zásady vytváře;í příznivé podmínky pro zvyšování společenské
produktivity
práce
a rentability
výroby na základě nejširšího využití
vědy a techniky, dt1sledného uplatnění hmotné zainteresovanosti
a odpovědnosti
všech pracujících
za výsledky své práce. Nové zásady usžlu;í o účinnější spojení morálních
a ekonomických
podnětů
k prácž, ;ejichž správné uplatnění
posílí osobní í
kolektivní
odpovědnost
za svěřenou práci a hospodaření se společenským
ma;etkem.
, Předpoklady
pro zavádění ;ednotného harmónického systému
celospolečenského
ří~ení
souvisí
s věcným řešením problémů v dlouhodobých
plánech. Avšak důsledně do života ho uvede len ini- .
ciativní zájem a- činnost lidí, řídicích pracovníkt1,'
techniku a dělníků na pracovištích.
K tomu ;e nutné změnit i dosavadní způsob ekonomického
myšlení, odstraňovat snahy .po dosažení maxima výroby a pří;mt1 bez ohledu na kvalitu
a výrobní náklady. Je třeba svést boi proti zbytkt1m staré morálky, která se ob;evu;e v té či oné formě v ;ednání některých
pracovníkt1. Jde o to, jak se zba-
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vit pohodlnictví
a. netečnosti k problémům spoluk tomu, jaký je politický
profil pracovníka v geodéziž a kartografU.
Jestliže usilujeme o správnost
pracovníků nebo zájmům společnosti, jak se zbavit
a věcnost, která vyplývá ze znalosti věcí, musíme
honby za individualistickými
cíli. Je třeba znovu
zároveň odmítat ty, JcteN dnes vystupují tak, jako
a znovu zdůrazňovat základní marxistickou pravdu,
by politická
stránka 'nehrála již žádnou úlohu, ba
že socialistická
práce, přímá účast na plnění pradokonce jako by nás požadavek politické
vyspěcovních úkolů, jejichž konečným výsledkem je pokrokový
rozvoj celé společnosti,
je mocným výlosti poškozoval. Zápas s odvěkými tradicemi a náchovným činitelem, rozhodující školou komunisticvyky, které posvěcovaly soukromovlastnické
vztajen jedné generace.
ké výchovy. Výchovný smysl práce je v. boji za I hy, nemaže být záležitosti
Opustit třídní hledisko by znamenalo kapitulovat
všechno nové, pokrokové,
proti
konzervativním
předem, odřeknout
se perspektivy
komunismu.
snahám, proti předsudkum vůči nové technice, některým druhům prací,'v
boji proti lajdáctví a příTo je třeba mít neustále na zřf!teli při projednáživnictví.
vání perspektivy geodézie a kartografie.
K rozboru
současných jevti je třeba přistupovat
s tvořivým
V uplynulých letech byly splneny základní úkoly
přístupem, s leninským
duchem novátorství
a se
- byly vytvořeny socialistfcké
výrobní vztahy, silsmělostí při řešení dalších problémů. Každému příná průmyslová základna a byla provedena socialisslušníku odvětví geodézte a kartograjie,
který botická přestavba zemědělství. V současné době zdojuje za společenský pokrok musí být vlastní, že
konalujeme
plánovací a řídící činnost. V přlšt~rtz
láme staré předsudky a názory, nebojí se obtíží a
období musí být tato činnost nedílně spjata s rozútrap při řešení náročných úkolů a nepodléhá bovojem vědy a techniky, s jejich širokým uplatnělestínství a malomyslnosti.
Smělost a novátorství
ním ve výrobním procesu. Nastupujeme cestu vějsou podstatou revoluční epochy přephodu ke kodeckotechnické
revoluce. Nyní nastává období, kdy
munismu.
je potřeba, aby naši vědci, inženýři, technicž, novátoři a zlepšovatelé zaujali přední místo
úsilí
V těchto dnech si připomínáme dvacet let osvoo zprogresivnění
výrobního procesu, o zvýšení proboz~ní Československa
slavnou Rudou armádou.
duktivity
práce, aby se stali aktivním pomocníkem
V dalším období chceme dosáhnout rozkvětu naší
Komunistické
strany Československa při uskutečsocžalistické společnosti a rozvoje geodézie a karifování
vědeckotechnické
revoluce.
Pracovníci
tografie a dále uvádět v život ty cíle, které stanov geodéziž a kartografU
mají pro to všechny předvil XII. sjezd Komunistické
strany Československa.
poklady.
I když budeme muset vyřešit a překonat
ještě
Lenin nejednou
upozorifoval,
že spojená síla
mnohé problémy, není pochyb, že máme dostatek
osvobozené dělnické práce a vědy je nepřemožitelsil a možností, abychom spolu se Sovětským svaná. I naše praxe názorně potvrzuje, že bez jed·
zem a ostatními
socialistickými
zeměmi zajistili
noty vědy a dělnické práce ztistává persrpektiva
přechod k příští komunistické
společnosti. Je na
komunistické
výstavby uzavřena. Je třeba oprostit
každém z nás, jak k tomuto cíli přispěje svou pose od stanoviska, které staví do rozporu politickou
litickou a pracovní aktivitou, jak ve své každodenní práci bude pomáhat při uskutečifování
politiky
zralost s odborn~tí.
Nelze podceifovat význam odKomunistické
strany Československa.
borných znalostí, a na druhé straně být lhostejným

v
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K úkolům geodézie a kartografie
v období 1966-1970,
a k výhledu na dalií období

Na pořad,našeho
jednání byla zařazena velmi zádobé plány jsou základem pro vymezení prostoru
važná problematika perspektivních
úkolů odvětví
pětiletých plánů a tvoří základ pro nepřetržitost
geodézie a kartografie. Naším cílem je především
plánovacího procesu.
seznámit se s otázkami nejbližšího období - tak,
Pětileté plány vycházejí ze směrů dlouhodobéjak se jeví v některých dosavadních technickoekoho výhledu, který podrobněji rozpracovávají '(zhlenomických úvahách připravených pro pracovní nádem ke konkrétním podmínkám
daného období,
plň ústavů ÚSGK, i jak se tyto otázky ukazují na
zejména řeší konkrétněji požadavek efektivnosti
geodetických pracovištích, jiných resortů. Něktevýroby a prací na základě poznaného stavu vědy
ré problémy - např.' otázky přípravy kádrů a techniky. Pětiletý plán je v této konkrétní pozasahují svým významem i do souhrnných prodobě závaznou a jasnou direktivou pro vypracování
blémů národního hospodářství a nutně přesahují
prováděcích
(ročních)
plánů. Tuto direktivnost
rámec resortu i rámec nejbližšího období.
nelze však chápat tak, že budou jednotliVým orgaOčekáváme, že plodná výměna názorů v diskunizacím určeny podrobné výrobní úkoly na období
si a zejména vzájemná konfrontace s názory našich
pěti let, a že tyto úkoly nebude možno měnit. Načlenů ČSVTS - pracovníků geodetické a kartogr,aopak se předpokládá, že pětiletý plán bude jak
fické praxe - přispějí k upřesnění a pomohou
na jednotlivých
organizacích, tak na ústředních
k lepšímu osvětlení, a tak i k důkladnějšímu řešeorgánech soustavně zdokonalován podle zkušeností
ní výhledových problémů v geodézii a kartografU.
uplynulého období, podle upřesněných
novějších
Obeznámením širšího okruhu pracovníků s perspekpotřeb společnosti, a podle dalších nových poznattivními úkoly geodézie a kartografie vytváří naše , kl1 ve vědě a technice.
konference současně předpoklady k tomu, že na
Varianta koncepce dlouhodobého výhledu rozvořešení 'perspektivních úkolů budou se moci účastje geodézie a kartografie do r. 1980, vypracovaná
nit co nejširší kolektivy našich členů-, na, praco,v květnu 1961 pro činnost ústavů Ústřední správy
vištích.
geodézie a kartografie, bude znovu upřesněna podle
Hovoříme-Ii o perspektivě geodézie a kartodosaženého ,vývoje. Dlouhodobý výhled rozvoje geografie, máme v tomto období na mysli především
dézie
a kartografie vychází ze základní prognózy
pětiletý plán na léta 1966-1970 a z části také
dlouhodobý výhled do dalšího období, tj. do'r. 1975 dlouhodobých tendencí rozvoje národního hospodářství a pro dané období zejména
resp. 1980. Pro vypracování plánu na léta 1966 až
1970 je stanoven vládou pro všechny resorty jedurčuje základní koncepci rozvoje geodézie a
notný harmonogram. Hlavní práce na vypracování
kartografie s ohleden na nejúplnější uspokojoplánu mají být soustředěny do druhé poloviny levání potřeb společnosti pokud jde o geodetické
tošního roku, a sice tak, že návrh plánu v 'jednotlia topografické práce a o výsledky kartografické tvorby;
.
, vých ·organizacích má být vypracován v průběhu
září a října, na ústředních úřadech v listopadu a
stanoví podmínky pro stálé zvyšování společenprosinci t. r.a konečně ve Státní plánovací komisi
ské produktivity práce v geodézii akartografii
v průběhu ledna a února 1966. Výhodou naší konna základě pokrokové techniky, nových technoference je, že se schází s takovým Ipředstihem, aby
logií a novátorských metod práce; stanoví pobylo možno použít jejích Výsledků k usměrnění
žadavky stálého 'zlepšování hygieny a kultury
základních úkolů v odvětví geodézie a kartografie.
práce;
V resortu ÚSGK byla kromě toho Zajištěna široká
ukazuje na směry potřebného zaměření výzkuúčast a spolupráce jednotliVých výrobních ústavů
mu v geodézii a kartografii;
při řešení základních věcných problémů s cílem,
stanoví základní směry pro počty a výchovu
aby většina těchto otázek byla podrobněji zvážena
kádrů;
před vlastním vypracováním návrhu plánu.
I
stanoví ostatní důležité činitele a potřeby pro
rozvoj geodézie akartografil:'! v daném období.
Dlouhodobé a perspektivní plány v geodézii
Rozhodujícím č~nitelem pro správné zaměření
a kartografii
dlouhodobého výhledu je stanovení předpókládaného rozsahu úkolů geodézie a kartografie podle
Všechny dosavadní zkušenosti a zejména hodnocecelospolečenských záJmů. V tom směru byly a naní účinnosti plánů z posledních období ukazují,' že
dále budou výhledy zaměřeny zejména na tyto
v nároďohospodářském
plánování je nutno klást
předpoklady:
daleko větší váhu než dosud na výhledové plány,
které v časově delším období mohou při důkladném
rozšiřování
materiální
základny socialistické
zpracování správně vystihnout a 'zabezpečovat žáspoíečnosti a vytváření předpokladů pro postupdoucí tenděnce vývoje. Požadavek prohloubit dlouný přechod ke komunismu, podstatný růst výhodobé plánování zdůrazňují také materiály o zdo"roby průmyslové i zemědělské, prudky rozvoj
konalené soustavě plánovitéfHil řízení národního
stavebnictví, dopravy, energetiky, apod. předhospodářství. Podle těchto zásad je základním nástavují další mohutný rozvoj výrobních sil.
strojem řízení 'právě soustava dlouhodobých plánů.
V souvislosti s ním bude v dlouhodobé)11 výhleDlouhodobý výhled předvídá na základě vědeckého
du dále vzrůstat i objem geodetických a topozkóutnání výVOj potřeb společnosti a stanoví nejgrafických prací a jejIch rozsah pro uvedená
ěfektlvnější. směry k jejich uspokojování. Dlouhoodvětví;
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Kotztg,

-budování
palivové a energetické základny soustředěné do několika oblastí vyžádá rozsáhlejší
úpravy a výstavbu na povrchových
plochách
i práce pod zemí a vyvolá předstihovou i souběžnou potřebu geodetických a kartografických
prací;
- obdobně se rozšíří práce pro rozsáhlou státní,
družstevní i individuální bytovou výstavbu;
- zemědělská odvětví vyvolají velké požadavky
na geodéz11 a kartografi1 při provádění meliorací, v souvislosti s organizováním a výstavbou
nových zemědělských výrobních celku spojených
se stavbou nových' sítí hospodářských cest, se
zavodňováním, melioracemi, s přípravou účelnějšího využití ruzných kultur apod.;
při zajišťování dostatku vody pro prfimysl, zemědělství aobyvatelstvo
a vyřešení problému
správného režimu podzemních vod bude docházet ve vodním hospodářství k rozsáhlé investiční výstavbě, regulaci vodních toku, k výstavbě
nádrží a rybníku, vodovodu a kanalizací apod.,
s nimiž budou současně kladeny vyšší požadavky i na geodetické a kartografické práce;
zákonitý proces postupného vyrovnávání rozdílu mezi městem a vesnicí a zvyšování kulturní
úrovně zemědělských oblastí si vyžádá řešení
otázek a problému, spojených s výstavbou sídel
zcela nového charakteru, za podmínek značně
koncentrované a specializované zemědělské výroby. Při řešení těchto problému jak při slučování JZD, tak výstavbě sídlišť a přestavbě vesnic, při delimitacích
zemědělského a lesního
pUdního fondu, při akcích zúrodňování pUdy a
dalších přidružených
úkolech, bude zapotřebí
rozsáhlých územně-technických
řešení s velkým
nárokem na geodetické, topografické a kartografické práce. Bez vhodných map nebo situačního a výškového plánu by nebylo možné všechny tyto závažné úkoly ani projektovat, ani
v přírodě realizovat;
účelné a plánovité rozmísťování výroby se zřetelem k ekonomickým podmínkám
oblastí a
s ohledem na ochranu i přetváření krajiny, roz"
sáhlé rekultivace některých devastovaných ploch
apod. vyvolájí rovněž rozsáhlé požadavky, na
práce v geodéz11 a kartografi1;
postupné přebudování a rozsáhlý program nové
výstavby sítí silniční, vodní a železniční dopravy i sítí spojovacích představují také zvětšené
požadavky;
zabezpečování zákonitě rostoucí kulturní úrovně
lidu vyvolává potřebu pomucek pro výuku na
školách, ruzných map, atlasu a ruzných 'jiných
speciálních mapových děl a kartografických výrobku.

Postup odvození základních úkolu geodézie a
kartografie pro návrh perspektivy období let 1966
až 1970 bude obdobný, jako při sestavení dlouhodobé'ho výhledu -! s tím rozdílem, že údaje perspektivy budou přesnější a konkrétnější ve vymezení obsahu časového i prosto'rového rozmístění.
Při respektování ,přepokládaného
vývoje rfizných
činitelu budou na všech stupních řízení a u \všech
organizací hledány varianty návrhu činnosti geodézie a kartografie
tak, aby se pro dané období
zejména z hlediska celospolečenských
zájmů našlo
optimální řešení toho, co se má v geodéz11 a kartografii zabezpečit a vytvářet (úkoly v druzích
prací), při zásadním řešení jak to bude vytvořeno
(tj. nejproduktivnější
technikou a technologií) a
kdo tyto úkoly splní [kvalifikovaní pracovníci v op.
timálním organizačním
členění, s trvalou další
kvalifikační přípravou).

Naznačené základní směry výrobní činnosti naší
společnosti povedou v upřesněném
dlouhodobém
Výhledu po příslušných úvahách k jistému ustálení
potřeb i rozsahu jednotlivých druhii geodetických
li kartografických
prací.
Uvědomujeme si, že měření 'jako jedno
z prvých zjištění zejména geometrických vJastností
přírody, která bude člověkem přetvářena v užitné
hodnoty a ~ii'zné zařízení ve výrobním společenském procesu - předcháZÍ každému duležitému
hospodářskému záměru a je součásti jeho realizace.
Vývojem žádoucí dělby práce vytvářela se a vytváří podle celospolečenských
potřeb pro výkdny
geodézie a kartDgrafie též organizace,
účelná a
vhodná podle odvětvovéresp.
oborové příslušnosti
základních činností.

Z.: K úkolům geodézte a kartografže
v období
1966-1970
a k výhledu na další období

Ve vztahu k těmto základním vazbám a souvislostem je třebél si ujasnit i otázku vlivu případných organizačních Úprav na přesnost závěrů perspektivníchúvah.
Při řešení některých
vztahii
v perspektivě v oblasti výrobní pusobnosti orgánu
Ústřední správy geodézie a kartografie vycházíme
z předpokladu, že organizační uspořádání a přlpadné jeho změny nebudou mít podstatného vlivu
na perspektivní úvahu o hlavních činitelích plánu.
Ospora kádrů, které by vyplynu~y ze zlepšení celkové organizace výrobních 'jednotek nebo' ze zlepšení vnitřní organizace prací, se neprojeví tím, že
by se ušetření pracovníci stali přebytečnými, nýbrž
tím, že zvýšením počtu výrobních pracovníků vytvoří se další kapacity pro naléhavé práce. Je samozřejmé, že otázky organizační budou pruběžně
sledovány stejně jako v ostatních odvětvích národního hospodářství, aby i každý relativně
menší
přínos mohl být využit ku prospěchu rozšíření výrobních kapacit.
Pokusme se teď, po naznačení základních smě·
rů dlouhodobého vývoje, vymezit některé hlavní
požadavky na geodetické a kartografické
práce
tak, jak vyplývají ze známých oblastí činnosti
pro období perspektivního plánu.
K předpokládanému vývoji hlavních druhůgeodetlckých a kartografických prací v letech 1966-1970
V našich úvahách můžeme počítat s rozdělením geodetických a kartografických
prací zejména
do základních skupin prací mapovacíCh, dále významných prací spojených s evidencí nemovitostí
a významných prací inženýrské geodézie (běžně
nazývaných speciálními pracemi].
Mapovací

práce

Důležitou skupinu prací představují práce na mapových dílech celostátního významu, jako 'je např.
technickohospodářské
mapování. Tyto práce JSOU
vcelku stejnorodé
co do povahy vykonávaných
úkonů a značně významné 'Z hlediska potřeb pro
investiční výstavbu. Do této skupiny prací počítáme
i dokohčované topografické' mapování
1: 10000.
Technickohospodářské
mapování má značný význam pro všechna odVětví národního hospodářstvI
a bude usměrňováno postupně podle naléhavých,
potřeb, zejména základních odvětví. Po konzultaci
s ústřednImi plánovacími a investorskými orgány
i orgány v krajIch bude věnována maximální pozornost správnému rozvržení celého díla do jednotlivých etap a lokalit 1 jeho zajištěnI kádrovými,
techniCkými a technologickými předpokla'dy. V sou-
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časné době provádějY technickohospodá'řské
mapoustálit základní technologii THM, upřesnit a dováni již všechny krajské ústavy geodézie a kartotvořit všechny podrobné technologie THM. Sougrafie, a to přednostně v oblastech intenzívní inběžně s tím je nutné zajistit pozdější maximální
vestični výstavby. Z některých zkušebnich lokalit
využití zpracovaných účelových map tam, kde tyto
mapovánY, započatých v minulých letech, byly již
mapy je nutné zhotovovat před základní THM.
vydány mapy tiskem.
Závažnou otázkou nejbližšího období se ukaPodle dosavadních zkušeností z THM lze zatím
zuje i dořešení údržby map. Za hlavni zásadu při
v hrubých rysech stanovit návrh perspektivního
provádění údržby map považujeme princip údržby
na podkladě map velkých měřítek. Protože údržba
plánu THM (úvodní projekt). Tento návrh se Jeví
zatYm reálným pro nejbližší období do r. 1970 map za současného stavu pokročilého
mapování
i odvozených map představuje údržbu celého 'Souv tom smyslu, že se již ustavují požadavky na toto
boru map ucelené řady měřítek, je nutno principy
mapování, a že s ohledem na plnění ostatních úkolil. lze stanovit jeho optimální rozsah. Z hledis'ka ~ a technologii 'Údržby řešit i ve výzkumu a vývoji.
uspokojování požadavkil. uživatelů a odběratelů maPráce na údržbě map je možno uvažovat ve třech
py Je nutné stanovit pořadí dil.ležitosti pro jednotskupinách podle měřítka resp. náplně: údržbu map
livé lokality mapování, a to podle celostátní kovelkých měřítek, údržbu topografických
map a
ordinace, zejména / tam, kde jsou' rozdílné požaúdržbu ostatnich map.
dávky. Souhrnně uplatněné požadavky, J;lapř. minisPři údržbě map by měly být polní práce v teterstva palív na mapování v uhelných revírech,
rénu využívány i k jiným úkolům než jenom pro
budou vyžadovat soustředění
značné
kapacity
cíle vlastní údržby. Toho lze dosáhnout účelnou
v ně~terých oblastech. V současné době se proto
a jednotnou organizací prací s využitím existující
přistupUje k ustálení pořadí dil.ležitosti v celostátorganizace geodetickýCh pracovišť. Přitom bude
ním měřítku a k zajištění
potřebné ,kooperace
třeba důsledně využívat možností, které vyplývají
všude tam, kde by kapacita v kraji nestačila v poz vyhlášky ÚSGK č.156/57 Ú. 1. o ohlašovánY geožadovaných termínech prověřené a oprávněné úkodetických a topografických prací, předkládání elaly splnit (např. v mapování severočeského hnědoborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování karuhelného revíru do r. 1970, kde ÚGK Liberec stačí
tografických děl.
podle dosavadních požadavků zvládnout jen poloJe třeba zdůra:zmit,že naše státní území je bovinu úkolů). V souvislosti s tím je třeba při stahatě vybaveno kvalitnimi mapami 1:2880, 1:2000,
noveni programů uvážit, že požadavky některých
1: 1Jl00 i jiných měřítek, v nichž je zobrazena přeresortů na THM nejsou někdy z hlediska celospovážná část území. Téměř pro všechna okresní města
lečenské efektivnosti plně opodstatněné, např. po(včetně býv. okresních měst) a řadu dalšich měst
žadavky na mapování oblastí povrchových
dolů
byly v minulých létech vyhotoveny nové mapy
apod., aže bude třeba ještě některé nároky upřesv měř. 1: 1 000 a 1: 2 000 (výjimečně pro některé
nit.
obce na Slovensku v měř. 1 :4 ODa), což do rozsahu
Dosavadní relativně omezené možnosti na THM představuje asi deseUnu území ČSSR. Nedostateča značné náklady vynaložené při vyhotovováni do- nou údržbou map při značných a rychlých změsavadních map průběžně udržovaných se skutečnách, k nimž došlo při rozsáhlé výstavbě a po
ným stavem v přírodě, nutně vedou k požadavku, ' socializaci zemědělstvi tyto mapy místy zastaraly.
aby byla maxi!IDáJně uvážena využitelnost všech
Přesto je reálné provést v mnohých případech jedosavadntch map, zejména po doplnění, dále pak
Jich reambulaci, neboť výsledky získané efektivní
využitelnost např. překreslených leteckých snímků
reambulací mohou v mnohých případech poměrně
apod., zvláště když ta'kové podklady mohou geoderychle splnit potřeby objednatele bez toho, 'že by
ti projektantům dodávat mnohem rych1eji než nose příslušné územi znovu mapovalo, Tyto mapy
vou THM. Bylo by v tomto směru vhodné, kdyby
bude třeba uvést do souladu se skutečnosti též
resorty v dohodě s ÚSGK vydaly pro všechny pod- ' proto, že v mís~ních tratích by nebylo J;lložno zalořízené složky používající mapy pokyny a informace
žit evidenci nemovitostí (EN), aniž by tyto mapy
o možnostech využití všech dosavadních map. V lezobrazovaly skutečný stav. Pro komplexní zakládátošním roce 'podlI THM z celkového objemu prací
ní EN - právních vztahů k nemovitostem, bude
,ÚSGKčini cca 19 %, v dalších letech se předpotřeba reambulovat tyto mapy s ukončením nejpokládá rozšíření těchto prací cca až na 25 %. Tento
zději v roce 1969. otázka reambulace map vyvstává
růst THM souvisí se sni~ováním kapacity na topozpravidla v obcích (městech), kde má být soustřegrafickém mapování 1 : 10 000, které bude v nastáděna bytová občanská výstavba. Jsou to tzv. vyvající pětiletce ukončeno včetně vydání map.
braná sídliště (střediskové nebo spádové obce).
S THM'Úzce souvisejí práce na zhotovování
Údržba map ve svém souhrnu představuje po
účelových mapových podkladů, sloužících pro prodosavadním vývOji nový, dosud neúplně
řešený
jekční připravu investiční a bytové výstavbyjedproblém. Bude třeba podrobněji projednat a stanotlivých resortů. Tyto práce zajišťují především
novit 'lak organizaci prací, tak zejména volbu hosměřické složky těchto resortů; podílejí se však na
podárných technologii údržby. Předpokládáme, že
nich ve značném rozsahu i ústavy ÚSGK, neboť
pokud jde o polní práce v terénu, bude převažovat
tyto práce představují z celkového objemu prací'
geodetická metoda. Metoda leteckého snímkováni
ÚSGK cca 11 %. K pozdějšímu maximálnímu Využiti se použije zpravidla při rozsáhlých změnách nebo
těchto mapových podkladů pro THM je nu~né, aby
při současném víceúčelovém
využití (např. pro
účelové mapy byly zhotovovány ve stejné zobrazoúčely údržby map EN i topografických map). Větvaci soustavě a výškovém systému jako THM a
šímu využití této metody brání zatím zejména vyaby byla při jejich zpracování uplatňována stejná
soké náklady na letecké snímkováni, jehož rentatechnologie jako u THM. Výhled technickohospobilitu k uvedenému účelu je proto třeba dále sledářského mapování dává plné předpoklady a poddovat. Uvědomujeme si též, že při údržbě map je
mYnky pro pokračujJcí' standardizaci obsahu účelovyužití mechanizace a automatizace
praci velmi
v'ých map velkých měřítek pro potřeby jednotliomezené. Je známo, že v důsledku dlouhého výrobv'ých resortů a odvětví. K tomu účelu je nutné
nihoprocesu nově vydané mapy v okamžiku vydání
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často již neodpovídají skutečnosti. Na druhé straně
Nšak neni mo~né požadovat, aby údržba a obnova
/ map byla prováděna průběžně u všech druhů map.
Dosavadní organi'zace geodézie akartografie
vytváří dobré předpoklady pro hospodárnou a kva-·
litní údržbu map.

Z ostatních prací, s kterými je nutná pro období do r. 1970 nadále počítat, jsou zvláštní práce
pro národní výbory i( např. při dosídlování pohraničí apod.), využití EN veřejností, rfizné hospodářskotechnické úpravy pozem'kfi lIro zemědělství, práce na dalším vydání SMO-5, příprava služebních
map k reprodukci, příprava k obnově map EN
P r á cen
a s tře d i s cích g e o d é z i e
v souvislém zobrazení, údržba základní
mapy
1: 50000, práce spojené s ochranou stabilizačních
Z hlediska významných předchozích i současných
a signalizačních
znaků při údržbě geodetických
politických akcí, souvisejících s půdou, a z hlězákladfi, vedení geodetické a mapové dokumentadiska nejširšího kontaktu složek geodézie s veřejce, drobná planografie, evidertce chráněných úzeností, představují
neobyčejně dfiležitou skupinu
mí, kulturních památek, zhotovování podkladfi pro
práce spojené s EN i další práce prováděné I.1a normaci rybníkfi, pro budování malých vodních
steřdiscích geodézie (SG) v okresech. Tato skupina
nádrží a závlah, pro rekonstrukci těžbou postiže-'
prací je významná i svým rozsahem. Na SG pracuje
ných území a další práce vyžadované okresními
zhruba polovina všech ITP ústavfi geodézie a karorgány a organizacemi - mnohdy podle jednottografie v jednotlivých krajích, a přitom 'kádrové
ných celostátních
technologií a pokynů. Novým
obsazení se v současné době projevuje na většině
úkolem pro SG se ukazuje zhotovování přehledů
SG jako ne plně postačující k plnění naléhavých
pro inventarizaci a klasifikaci luk a pastvin na
úkolů a požadavků, kladených na SG.
celém území státu. Do konce dubna r. 1966 mají
být tyto přehledy zhotoveny pro prvých 23 okresů.
Evidence nemovitostí je rozsáhlé technické a
statistické dílo celostátního významu. Jeho dfileZ tohoto stručného přehledu o skladbě prací
žitost se zvýšila ještě tím, že kromě evidování
na SG je vidět, že charakter prací - vyjma údržby
skutečného užívání pfidy, které má prvořadý výEN -'- je zde velmi různorody, což zvyšuje nároky
znam pro pliíilOvání zemědělství, evidují SG od 1.
na organizaci, a řízení prací na SG. Navíc je třeba
4. 1964 podle zákona o evidenci nemovitostí č. 22/
vidět, že postupující tempo hospodářského rozvoje
/1964 Sb. též vlastnické vztahy k nemovitostem a
vyžaduje soustavný styk a konzultace pracovníků
jejich omezení. V evidenci nemovitostí, která je
SG s politickými a státními orgány, zemědělskými
nejen velmi rozsáhlým, ale 'současně též politicky
závody a jinými organizacemi v okrese.
velmi závažným úkolem orgánfi geodézie v okreŘešení problematiky SG bylo ztěžováno tím,
sech, bude v létech 1967-1971 prováděno šetření
že práce SG byla až dosud podceňována a kádrově
vlastnických vztahů k nemovitostem a jejich ome- méněkva1itně
obsazována. V letech 1966-1970
zeních a písemný operát bude doplňován o listy
bude na SG narfistat podíl tvůrčí inženýrské práce,
vlastnictví. Pro zjištění podkladů pro odhad celkokterou SG budou přispívat při řeš~ní mnohých otávého rozsahu těchto prací se provedlo v roce 1964 zek v okrese.
.
komplexní založení evidence nemovitostí v jedné
Pokud se týče celkové pracovní kapacity SG
obci v každém kraji, v roce 1965 bude z téhož dfi- pro období roku 1966-1970, předpokládá
se, že
vodu založena EN ve dvou obcích každého okresu.
pokud jde o poěty pracovníků, v podstatě zůstane
Vedle plnění úkolfi v EN musí SG zabezpečovat
na dosavadní úrovni. Určitým problémem je staI všechny další požadavky
okresních
orgánů a
bilizace kádrfi některých SG.
uspokojovat i služby obyvatelstvu na měi'ické práce. Pro období r. 1966-1970 se předpokládá,
že
Inženýrská
geodézie
rozsah měřických prací pro obyvatelstvo, zejména
V posledních letech dochází k značnému 'rozvoji
od účinnosti zákona o evidenci nemovitostí č. 22/
prací inženýrské geodézie, což úzce souvisí s roz/1964 Sb. se 'ještě zvýší, poněvadž nové obytné
vojem rfizných odvětví národního hospodářství, a
domy a rekreační chaty ve vlastni~ctví občanů se
tím i požadavkfi na geodetické práce. Mezi tyto
budou všechny zaměřovat za úplatu. SG se podílejí
práce počftáme všechny speciální práce v geoloa v příštích létech se nadále budou podflet na pragickém průzkumu, důlním měření, v prfimyslové
cích při zhotovování mapových podkladfi i na spea bytové investiční výstavbě, v zemědělství, lesním
ciálních pracích menšího rozsaHu.
hospodářství, v dopravě, dálkových rozvodech apod.
Vzhledem k povinnostem vyplývajícim ze zákoPatří mezi ně např.
na č! 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a prováděcí
vyhotovení základníCh plánů závodfi s úplným
vyhlášky Č. 23/1964 Sb. 'Stoupnou požadavky na
zobrazením všech rozvodů, s rozmístěním vývyužívání EN veřejností ,a na vyhotovování 'kopií,
robních objektů a s vyzna'čením provozních liopisfi a výpisfiz
operátů
EN veřejností
a na
nek a jiných zařízení sloužících k zajištění
identifikace parcel, potřebné pro sepisování právúčelné organizace práce;. základní plá~ závodu
ních listin. Je třeba počítat též se zvýšenými poje požadován pro každý průmyslový závod a
žadavky na opisy evidenčních listi'J. zemědělských
vyžaduje další doplňování po provedených výzávodů, které mají být základem pro vedení podznamnějších rekonstrukcích;
nikových evidencí pozemků.
- vyhotovení odvozených plánů pro závody a pro
obce (vlečkové, energetické,
požární, plány
Podle
dosavadních
zkušeností
odůvodněně
porostfiapod.) ,
předpokládáme
rozšíření
úkolů souvisejících
se
- proměřování jeřábových drah a rotačních pecí
zhotovováním přehledných plánů půdních fondů.
pro každou novou výstavbu nebo rekonstrukci,
Tyto plány vyhotovovala dosud pouze některá SG,
- provádění kontroly usazení těžkých průmysloa to ještě 11 omezeném rozsahu. Bylo to zejména
vých strojů s 'pravidelnou geodetickou 'kontroz důvodu malé pracovní kapacity a rovněž proto,.
lou osovosti, opotřebení aj.
že význa1l1 těchto pIánfi pro zemědělské
závody
-'- měřické práce na letištích (proměřování přistábyl málo pl,'opagován a málo znám. Předpokládávacích pásů, manipulačnícl1
ploch, ,letištního
me, že vy'hotovení těchto plánů ve čtvrté pětiletce
zařízení apod.),
.
si vyžádá nejméně polovinu JZD a státních statků.
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měření podzemních prostor a vytyčování podzemních staveb,
geodeticke sledování poklesd zpilsobených hornickou činností,
speciální práce na vodních tocích (zátopové
čáry, poříční polygony, měření deformací údolních přehrad, proměřování deformací, pohybu
a sedání staveb apod.),
trasovací a vytyčovací práce směrových 'staveb,
investiční výstavba na železnicích a vyhotovení
jednotného železničního plánu,
.
a jiné další jim podobné práce.

Tyto speciální geodetické práce provádějí měřické
složky resortů i ÚSGK. Kladou značné nároky na
odbornou kvalifikaci geodetO. kteří musí mít i hluboké znalosti technologie a provozu výroby oboru,
kde jsou prováděny.
Požadavky na tyto práce u mnohých odvětví
národního hospodářství
stoupají, poněvadž jsou
vysoce efektivní pro objeďnatele - rozuměno z hlediska potřeb j~ho výroby. Předpokládáme proto, že
k ro~voji 'a 'k rozšíření těchto prací přispějí i zásady zdokonaleného řízení národního hospodářství.
V resortu hutí a rudných dolil v letech 1966-r1970
vzroste investiční výstavba pro účely modernizace
a rekonstrukce závqdi\. To bude klást zvýšené náro~y ,na kvalitu a úplnost základních plánd závodil,
zejmena pokud jde o přesnost umístění všech podzemních rozvodů v závodech. U hutních a' di1lních
závodů budou zvýšeny nároky ne'jenom na práce
?pojené s geodetickou kontroloů výstavby, nýbrž
I na práce pro kontrolu chodu a přesné stability
Výrobních strojů a zařízení, jako jsou např. jeřábové dráhy, rotační pece, těžní stroje atd. - u povrchových veľkozávodů též práce potřebné
pro
zry:!l1ení kontroly těžby. Geodeti nálézají též st~le
větSI uplatnění při řešení úkolů užité geofyziky.
Jde zejména o práce prováděné Nerudným průzkumem při hledání nalezišť nafty apO'd.
Stále rostoucí investiční výstavba měst a sídlišť zvyšuje i nároky na rozvoj geodetické spolupráce. Budoucí vývoj a náplň inženýrské
geodézie
v. in~estiční výstavbě ovlivní a stanoví zejména pěblety plán rozvoje našeho národního hospodářství
do roku 1970 a výhled na období dalších 10-15 let.
V lednu letošního roku vyšly Směrnice ÚSGK pro
geodetiC~é práce v investiční výstavbě, uveřejněné
~e Věstmku Státní komise pro investiční výstaVbu
e.,l z 30. 1. _1965, a v Geodetickém a 'kartografí'ckem obzoruc. 3/65. Obsah této vyhlášky lze pokládat ,za počátek opatření, která upevňují postavení
a naplň geodetil v investiční výstavbě. Počátkem
proto, že tato opatření
byla vyvolána dnešním
s~utečn'ým stave~ v předprojektové
i projektové
príprave a skutecným stavem při realizaci výstavby. Je nutno nadále počítat s tím, 'že spolupráce
geodetů se bude zkvalitňovat a prohlubovat tak
že směrnice budou dále doplňovány. Půjde zejmén~
o roz~íření přímé účasti geodetd při řešení např.
problemů lepšího využití terénního promu pro hrubé teré~~í ú?:a~y, ,pro generelní řešení inženýrských Sltl, přI resem otázek zlepšení životního prostředí apod. Při projektové přípravě bude - nutno
prohloubit spolupráci geodetů zejména při zemních
úpravách a při programování přesunu zemin. Praxe
v tomto směru vyžaduje, aby se projektOVá dokum_entace stále zkvalitňovala a upřesňovala, neboť
presun zemin tvoří jednu ze zna'čných pOiložek souhrnného rozpočtu stavebníCh nákladů. Z tohoto
zřetele se uk'azujeprospěšným
zkvalitnit
nején
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geodetický a autorský dozor, ale i geodetický stavební dozor investora. Dalším problémem geodetů
v investiční výstavbě bude prohloubení geodetických prací při výstavlbě montovaných i jiných
inženýrských staveb. Nejbližším úkolem geodetů
na tomto poli činnosti se jeví nutná potřeba zdokonalit, ale přitom i zjednodušit pozorování vertikálních i horizontálních pohybů staveb Mhem výstavby v rámci autorského a stavebního
dozoru.
Otázka inženýrských sítí v investiční výstavbě je
jedním 'ze základních problémil výstavby. Ani v tom
směru ještě není spolupráce geodetů taková, jak
to vyžaduje řádná předprojektová a projektová příprava.Jde
zejména o soustředění dokumentace a
řádné inventarizace
inženýrských
sítí, což je a
bude věcí především geodetů, neboť jde především
~ geodetickou dokumentaci.
Nemalé úkoly na čs. geodety čekají v odvětví
dopravy zejména na úseku železniční dopravy a
dále i na úseku připravované výstavby dálnic. Geodetické provozy traťového hospodářství vypracují
v letech 1966-1970 technické projekty a provedou
vytyčovací práce pro stovky kilometril železničních
tratí, nepočítaje stanice a rekonstrukce
výhybek.
Geodet při těchto pracích spolupůsobí jako projektant při vypracování
důležitých
částí projektu,
týkajících se zejména směrového a výškového řešení trasy a prostorového
determinování
stavby.
Projekční a vytyčovací práce při rekonstrukcích
stávajících tratí a železničních stanic, prováděné
geodetickou
službou dráhy, umožňují zvyšování
rychlosti, nápravových tlaků, a tak přímo ovlivňují
provoz železnice. Rovněž významné jsou speciální
geodetické práce při kontrole a údržbě žele~ničních
staveb a zařízení, o jejichž použitelnosti a uvedení
do provozu se rozhoduje na 'základě výsledku takových prací. Rovněž velký' úkol je stanoven pro
soustavnou obnovu technické dokumentace. Do konce roku 1970 budou provedeny rozsáhlé práce
v technické dokUiIIlentaci tratí a uzlových stanic.
Rovněž budou zajišťovány speCiální práce, jako
určov~ní deformací tunelových staveb, deformace
mostů při zatěžkávacích zkouškách, měření jeřábových drah a točen, speciální práce na ocelových
mostech, obloukových zhlavích apod. Rozvoj železniční dopravy v letecih 1966-1970 bude vyžadovat
také plné zajištění dokumentace pro další elektrifikaci tratí a ostatní investiční výstavbu drah. Pokračující mechanizace zemědělství vyžádá si jistě
úp,ravy 'při ohraničování nemovitostí, na geodetické
práce čekají i předpokládané
majetkoprávní transakce a evidence nemovitostí ČSD.
Čs. geodeti jsou připraveni zajišťovat rovněž
speciální požadavky projekčních i provozních složek v resortu spojů. Ve výhledu do r. 1970 jde
např. o práce při rožšiřování objektů pro vybudování druhého
televizního programu a zavedení
barevné televize v ČSSR, o 'práce při budování kabelových magistrál vnitrostátního. i mezinárodního
charakteru. Kromě toho musí spolupracovat
při
zajišťování drobné investiční výstavby, jako při
rekonstrukci za.staralých typů spojových přenosových zařízení, při dokumentaci spojových objektů
a evidenci tras dálkových kabelů.
Podobně vzrůstá význam čs. geodézie a kartografie i v ostatních odvětvích, zejména v odvětví
mřnisterstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství aj.
Chtěl bych se krátce zminit ještě o uplatnění
geodézie při dokumentaci památkových objektů a
archeologických nalezišť, která přispívá k poznání
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kulturní minulosti našeho národa. Přesná dokumentace je nezbytn'ým základem všech stavebních
rozborfi i vědeck'ých vý'zkumii v této oblasti. Tyto
práce jsou prováděny IUěřick'ými složkami orgánfi
památkové péče a ochrany přírody, Archeologického ústavu ČSAV a ústavů ÚSGK. Jedním z v'ýznačn'ýchúkolů
v roce 1965 a v nejbližších letech
bude dokumentace památkov'ých objektii v severočeské uhelné oblasti, kde dojde k likvidaci nejen
řady vesnic, ale i historického
města Mostu a
k dalším změnám krajiny. V souvislosti s tIm se
projednává p.řesunutI děkanského kostela, což je
úkol neobyčejně obtIžn'ý a náročný a v tomto rozsahu nemá obdobu. Zde se uplatní spolupráce geodetů s architekty, stavebními inženýry, geology
i dalšími odborníky.
Je nesporné, že všechny práce inženýrské geodézie kladou velké požadavky na vysokou odbornou kvalifikaci a tviirčí zanícení geodetii při uplatnění nové techniky i na tomto poli činnosti. DaIšI
rozvoj speciálních prací bude vyžadovat některá
zvláštní opatření k přípravě a v'ýchově kádrii pro
tyto úkoly. Piijde především o doplnění a úpravu
učebních osnov na školách, postgraduální studium,
sledování a úpravy vyvíjející se technologie těchto
prací, v dalším půjde o různé formy odborného
školení, instruktáže a semináře. Dosavadní priiběh
a dosah speciálních geodetick'ých prací prokázal
jejich velk'ý společensk'ý v'ýznam vzhledem k jejich
bezprostřednímu
přínosu při zefektivňování mnohých výrob v našem hospodářství.
O

s ta t n í

g e ode

ti ck é p r á c e

Při výpočtu skupin prací, které čekají čs. geodety
ve čtvrté pětiletce, je třeba ještě zmínit seo předpokladech někter'ých dalších druhii prací. V budování geodetických základii bude nutno zabezpeČit
jejich další zkvalitňování v rámci jejich údržby a
dokumentace. V rámci astronomickogeodetických
prací se počítá se systematickou
údržbou sítí a
s provedením zpřesněných měření na Laplaceových
bodech, měření korekcí času, variací zeměpisné
šířky a pozorování umělých družic. V nivelačních
pracích bude' pokračováno kromě ú'držby sítě v měření opakovaných nivelací I. a II. řádu a prováděny nivelační práce pro sledování pohybů zemské
kiiry, mimo jiné též v poddolovaných oblastech.
Nivelační sítě se zhustí budováním pořadii IV. řádu.
V'ýznamn'ým úkolem ústavii v krajích je obnova
map EN v soúvislém zobrazenI. Vzhledem k zakládání EN - vlastnických vzta:hfi - se programuje
splnění tohoto úkolu do konce r. 1968. I v dalších
letech se předpokládá priiběžná obnova map EN.
Tyto práce jsou prováděny v kartografických
a
speciálních oddílech příslušných ústavfi a rovněž
v kartografickém
a reprodukčním ústavu v Praze
a Bratislavě.
Kartografické

práce

Soustředění čs. kartografické tvorby, k němuž došlo v r. 1954, zajistilo trvalý rozvoj čs. kartografie.
jejíž úspěchy bYlY mnohokrát oceněny i v zahraničí. Z hlediska techniky a technologie v'ýroby map
zaUjímá naše kartografická
služba přední místo
mezi socialistickými zeměmi i v celosvětovém měřítku. Čs. kartografie zabezečiIa v uplynulém období dostatečné množství a druhovost map pro
naše školstVíi rovněž na úseku map pro veřejnost
'byla ediční činnost bohatá a různorodá, ať již jde
o mapy politické, pro turistiku a sport, kulturně-
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historické apod. Nové velké atlasy, tj. Národní atlas
ČSSR a Historick'ý atlas ČSSR, které budou vydány
v letech 1965-1966, soubor map "Poznáváme svět",
astronomické mapy a mapy plastické patří k nejlepším našim dosavadním kartografickým
dfliim.
Naše další snaha o zlepšení a rozšíření kartografické tvorby musí vést k zkvalitňování především
těch úsekii, kde se společenské
potřeby ukazují
nenaléhavějšími: piijde především o dokončení série velk'ých atlasii, o urychlenou realizaci nové sous~avy škOlních kartografických
pomiicek, zajištění
kvalitních map pro cizinecký ruch a o další rozšíření exportu našich kartografických
výrobkii. Všechny tyto úkoly jsou obsaženy v návrhu perspektivního plánu základní vydavatelské tematiky pro období 1966-1970, který byl již sestaven.
Potřeba provádět pohotově a bez kooperace všechny druhy planografických prací pro potřebu geodetických pracovišť, případně pro potřebu orgánii
v krajích vedla k tomu, že u každého ÚGK byl vybudován planografický útvar. V době zakládání jednotné evidence pudy vyvstal požadavek reprodukčně zpracovat a vydat pro NV a jiné orgány urychleně asi 90 tis. listii mapy velkých měřítek. Další
opatření prováděné k zpřesnění a údržbě evidence
půdy, zpracování map evidence nemovitosti, technickohospodářské
mapy a map pro potřebu krajů
a okresii vyvolalo rovněž potřehu pohotOVé reprodukce. V letech 1966-1970 budou postupně dobudovány reprodukční
oddíly u ústavii geodézie a
kartografie v kra1íoh na jednotky schopné provádět všechny práce spojené s reprodukcí a tiskem
map velkých měřítek. Tyto oddíly budou schopny
pohotově plnit i požadavky ostatních geodetick'ých
pracovišť v kraji. •
.
V období 1966-1970 budou reprodukční oddíly
zajišťovat zejména zpracování a tisk mapy evidence nemovitostí, technickohospodářské
mapy, Státní
mapy 1 : 5 000 - odvozené a barevně jednoduchých
tematických map v rámci kraje.
Rešení nových úkolii geodézie a kartografie na
úseku mapování ve velkých' měřítkách má značný
význam nejen pro naši službu, ale pro všechny
geodetické služby socialistick'ých státii. Vzhledem
k hospodářsk'ým podmínkám ČSSR a stavu mapov'ých podkladů na našem území, přistupUjeme jako
první socialistický stát k mapování ve velk'ých měřítkách pro potřebu socialistické
společnosti
ve
stádiu je1Iv'ýstavby. Zkušenosti, získané z těchto
prací, budou nemalým přínosem pro geodetické
služby ostatních socialistických státii. Neméně v'ýznamn'ým přínosem pro tyto státy budou i zkušenostiz evidence nemovitosti a z prací inženýrské
geodézie. O to více je potřebné, aby členové ČSVTS
co nejvíce přispívali svou aktivitou k dořešení problémii na těchto úsecích naší činnosti.
K otázkám techniky při rozvoji čs. geodězie a kartografie v období let 1966-1970
Při sestavování alternativních návrhii rozvoje geodézie a kartografie
má při vcelku ustálen'ých počtech pracovníkii základní v'ýznam použitá v'ýrobní
technika, která má kromě jin'ých faktoru v'ýznam
při zvyšování produktivity i efektivnosti geodetických a kartografických
prací.
Ve vzájemné vazbě základních souvislostIjako je rozsah práce, vcelku zhámý počet odborných a pomocných pracovních s11 s jejich kvalifikací - hledá se proto pro jednotlivé druhy prací
optimální možnost zabezpečení přístroji, stávající
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vybavenosti i nejvýkonnějšími
přístroji a pomfic-! cí, při určování kubatur odvalfi, surovinových zákami, které q18jí být obstarány v nejbližším obdo- .sob i odtěžených hmot v lomech a povrchových
dolech. Výhody fotogrammetrie
povedou zajisté
bí pro výkony v pětiletce resp. i v dalších obdok jejímu většímu využití a při řešení dalších úkolfi
bích. Závažným je přitom propočet resp. i odhad
možného trendu produktivity práce, který se pak 'v hornictví, např. při zjišťování příčných profilfi,
při stanovení prvkfi uložení vrstev, při stanovení
ekonomicky projeví po příslušných vazbách v přikusovosti u hromadných odstřelfi, při Zjišťování deměřeně rozšířeném rozsahu jednotlivých prací a
formací, při zaměřování
nepřístupných
prostor
v dalším i v ukazatelích
hospodárnosti, zejména
v podzemí apod. Fotogrammetrie se dá využít i v jiv trendu i v absolutním snížení nákladfi. Každá
ných odvětvích národního hospodářství. Zkušenosti
naše perspektivní úvaha bude proto vycházet ze
z ústavfi geodézie a kartografie ukaZUjí, že letecké
základní otázky jakou techniku budeme pro tuktesnímkování najde uplatnění i při údržbě map EN,
rpu naší práci používat, jaká technickoekonomická
zvláště v prostorech s větším počtem změn, zejmé.opatření zavedeme, abychom dosáhli nejpříznivějna v místních tratích. Pro tento zpfisob bude vhodší úspory živé práce.
né využívat leteckého snímkování z topografického '
Otázky nové techniky nebo známé světové
mapování a snímkfi vyhotovených,pro THM případtechniky nelze řešit v aplikaci na perspektivní
ně i pro jiné účely.
úkoly izolovaně od otázky nároků na druhy prací,
ani od otázky přípravy kádrfi v plném rozsahu proZvyšování produktivity prací 'Zavedením nové
techniky a technologií nutno zabezpečit i v dalších
blému. Váhu nové techniky a výzkumu budeme
pracích a výkonech. Pro údržbu a obnovu trigonoklást pochopitelně bez velkých úvah do té oblasti
metrické sítě přinesl technický rozvoj několik vývýkonfi, kde se plánuje největší rozsah prací a kde
znamných zlepšení. Jsou to zejména astronomické
tedy nová technika přinese největší efekt.
orientaée; použití elektrooptických dálkoměrfi, kteSoučasná technická úroveň geodetických prací
ré budou vhodné pro některé případy obnovy, sklávyžaduje stále značný rozsah živé práce, zejména
dací signály a ve spojení se zhuštěním bodového
při polních pracích. Největší možnosti úspory živé
pole 1 mechanizace stabilizace. Pro zhušťování bodopráce a zdroj zvyšováni produktivity
práce jak
vého pole byly vyvinuty a ověřeny některé nové
u ,prací polních, tak výpočetních a konstrukčních
technologie, které se za určitých podmínek stávají
v nejbližších pěti letech, předpokládáme ve stále
produktivními a přinášejí značné úspory nákladfi
větším uplatňování fotogrammetrické
měřické mei pracovní námahy. Jsou to metody polygonizace
tody na úkor klasických m~tod. Fotogrammetrics dlouhými stranami, metoda plošných trojúhelníkou metodu považujeme za základní metodu pro
kových sítí, použití tellurometru, stabilizace pomocí
vyhotovení technickohospodářských
map proto, že
konzol v místních tratích, mechanizace pomocí netato metoda při vhodném pOUŽití vytváří možnosti
sených jamkovačfi apod.
ke zhospodárnění výroby, zjednodušení a zkrácení
V přípravě prací sehraje v příštích letech značpolních prací a urychlení výrobního cyklu. V sounou roli i nová dokumentace, která bude na podklačasné době se připravují též' některé významné
dě výzkumu z letošního roku vybudována jako mozměny v technologii THM, které umožní ve srovnáderní dokumentace geodetických údajfi všech bodfi
ní s dosavadní praxí efektivnější využití fotogram(polohopisných i výškových) na děrných štítcích
metrie v zastavěných prostorech. Navrhují se změs mikrofilmovým záznamem všech nečíselných údany k kritériích přesnosti pro vlícovací body, což
umožní využít rádiových dálkoměrfi při jejich za~ jfi. Moderní dokument,ace zajistí pohotovou a bezchybovou přípravu pro všechny uživatele bodového
měřování a určova.t tyto body metodou analytické
pole a bude dfiležitým prvkem prvního článku naší
aerotriangulace.
Bude umožněno zobrazení budov
výroby - její geodetické'přípravy.
1 s okapy, čímž odpadne nákladné doměřování.
Dále se předpokládá uplatnění návrhu na- novou
I práce ve výškopisném bodovém poli mají v nakoncepci budování bodového pole, který spočívá
šich úvahách významné místo proto, že si vyžádají popředevším v jednodušších
metodách stabilizace
měrně značné kapacity. Pfijde jednak o údržbu nipodrobného bodového pole. Tento návrh byl uvevelačních bodfi a obnovu nivelačních pořadfi, o vyřejněn v Geodetickém a kartografickém obzoru č. 9 tváření pořadfi IV. řádu podél komunikaCí v rámci
až 10/1964. Všechny tyto základní změny V technoTHM a o speciální nivelace v okolí přehrad (např.
logii THM povedou k značnému zproduktivnění
Slapy), poddolovaných
území (např. aKR, SHR.
prací THM, přičemž plně zabezpečí kvalitu mapy
KR, Handlová, Nováky apod.) a vfibec při všem
potřebnou pro její vyu~ívání.
technickém podnikání. Na tomto úseku prací přispěla dosud nová technika zejména novými přístroNaše, společnost potřebuje pohotově získat takoji s automatickou horizontací, které podle údajfi
vé mapy, podle nichž by se daly realizovat záměry
výrobcfi i podle dosavadního ověření zvyšují pro.široké a mnohostranné výstavby všech odvětví naduktivitu observačních prací až o 10 % a omezují
šeho národního hospodářství; současně je třeba aby
možnost hrubých chyb. Nejvhodnější využití přístrotyto mapy byly vyhotoveny nejhospodárnější metoje Koni 007 při velmi přesné nivelaci, přesné nivedou. Požadavek na přesnost zobrazení pozemkfi má
laci i technické nivelaci. je .právě ve stádiu výzkuzejména v podmínkách našeho socialistického zemu ústavfi a bude zveřejněno. Možnost zprodukti,tnědělství i v podmínkách nových vztahfi .k pfidě
vnění prací pomocí mechanizace stab1l1zace (vrtací
naprosto jiné základy než u bývaléhO pozemkovésoupravy) je využitelná jen při hromadném prová, ho katastru.
dění a ve vhodném terénu.
'
,
Větší využití 1'otogrammetrle ať již uniVerzální, nebo pozemní, je třeba uplatňovat i u jiných
Již nyní lze mluvit o širokém uplatnění nové
druhfi geodetických prací. Použití fotogrammetrictechniky v oblasti automatizace
geodetických výkých ,metod pro speciální účely.přináší
technickopočtfi. Zasahuje v soudobé době do mnoha druhfi
ekonomický efekt především tam, kde jsou navavýpočtfi, a to na riizných typech počítačfi. I když
zující "týpOčetní práce prováděly na samočinném.
některé výpočty nejsou pro tč. dlsponibilní počítapočítači. Je tomu např. při projektování komunikače nejvhodnější, dosahují se pomocí automatizace
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vysoké úspory živé práce, třeba i bez úspory nákladů. Nejobtížnější je programová příprava. Pře,Qpokládáme, že nejprve budou vyvinuty programy
pro úkoly, které dosud nebyly programovány
a
u nichž je zároveň zajištěna pravidelná periodicita.
Je to např. sledování umělých družic Země a úlohy
čas'ové a šířkové služby. Tyto úkoly by bylo možno
zpracovávat na samočinnémpočHači
provozně již
během příštího roku. V dalším se .pak budou postupně' přepracovávat programy úloh, které jsou již
zpracovány pro jiné samočinné počítače.
K zvýšení stupně mechanizace prací a ke zvýšení kvality přispěje plánovaný výzkum a vývoj
potřebných přístrojů a pomůcek, kvalitního kreslicího papíru, nezráželivých průhledných fólií, suchých ob tisků pro popis map, vývoj nového typu
samočinného koordinátografu, tyčového dálkoměru,
polního registračního přístroje apod.
Technologie kartografického
a reprodukčního
zpracování map velkých měřítek prodělala podstatný' výVOj v důsledku mechanizace a chemizace některých výrobních procesů především u topografických map již v průběhu let Úl60-1963, po nichž
dochází k výrobnímu ustálení zpracovatelského
procesu. Pokud jde o mechanizaci rytiny, nepředpokládáme v nejbližších letech podstatnější změny
a domníváme se, že dojde pouze k zavedení dokonalejších pomůcek (např. nové rycí trojnožky, pantografy, větší počet elektrických kroužkovačů a tečkovačů apod.) Popisování parcelníCh čísel bude
zmechanizováno
zavedením Letrasetu, popř. suchých obtisků. Zavedením této technologie možno
ušetřit třetinu až polovinu času kromě nesporného
zvýšení kvality. Zvýšení produktivity reprodukčních
praci lze dosáhnout vývojem a zavedenim před sensibilace plastických fólií pro kontaktni kopírování
(systém negativ-positiv a positiv-positiv,] a předsenzibi1ace hliníkových tiskových fólií; v prvém
případě dochází ke zkrácení výrobniho času kopisty asi o dvě, ve druhém asi o až tři pět~y.

\

Jako problém se vyvinula otázka lepšího vybavení pracovišť kvalitními jednoduchými kresličskými a měřičskými pomuckami, jako jsou rýsovacf
pera, nulátka,
vynášeci
trojúhelníky,
nevodivé
pásma apod. Při přípravě návrhů perspektivy uvažujeme zabezpečit tyto pomůcky u tuzemských závodů i z dovozu.
V našich úvahách ri'tzných předpokladů pro
zvyšování produktivity práce nemůžeme opomenout
ani vhodné pracovni podmínky, zejména pak umístění pracovišť. Podle možností bude přistoupeno
proto k výstavbě nových budov všude tam, kde je
dnešní stav zvlášť kritický, jako je tomu u většiny
SG. Na výstavbu středisek geodézie je vypracován
typový projekt, který lze upravit podle rozsahu a
konkrétnich podmínek jednotlivých středisek geodézie. V těch okreseCh, ve kterých bude možno ve
spojeni s jinými investory provést sdruženou výstavbu budovy okresních institucí, bude - pokud se
takové řešení ukáže efektivním - dána přednost
společné výstavbě.
Při našich uvahách o vybavení neopomeneme
provést rozbory stavu stroji!. a zařízeni a zabezpečit
jejich plynulou obnovu. O podstatném rozšíření materiálněteohnické základny v minulých letech svědčí skutečnost, že v resortu ÚSGK se za posledních
deset let ZVýšila hodnota stroj nich základních fondi!. více než 2,8krát. Přitom nešlo pouze o prosté
rozšíření 'objemu základních
prostředků, ale i o
zkvalitnění jejich struktury. Modernizacestrojového vybavení se projevila zejména na úseku fotogrammetrie, geodetických prací v terénu, výpočetní
techniky, motorizace a kartografické
polygrafie.
V připravovaném návrhu pětiletého plánu na léta
1966-1970 je uvažováno, že, objem strojních základních prostředki!. nadále vzroste u ústavů ÚSGK
asi o dvě pětiny. Investiční politika se zaměři předevšim na zajištění maximální ekonomické efektivnosti investic. To se projeví v tom, že hlavní diíraz bude kladen na provádění kvalitativních změn
materiálnětechnic,ké
základny.

Podle dosavadnich zkušeností mechanizace a
Jednim z di!.ležitých úkolu při zvýšení technicautomatizace se uplatňují zejména u prací hromadké a technologické úrovně geodetických a, kartoné výroby, které mají charakter sériové výroby,
grafických pracÍ. bude např. zavedeni mechanizace
např. u mapovacích prací. Menší možnosti jsou
a automatizace výpočetnich technických praci, a
u ostatních druhů prací, prováděných zpravidla na
přitom i prací v oblasti řízení a racionalizace sprámalých pracóvištích, jako jsou SG a měřické složvy. K tomu cíli bude rozšířen a modernizován doky ostatních resortů. Prozproduktivnění
praci na
savadní strojový park zejména alfanumerickými
SG vyřešil výzkum již před lety otázku mechaniděrnoštítkovými stroji, automatickýmikoordináto.zace evidence nemovitostí na děrných štHcich, ktegrafy a samočinným počítačem. Po instalaci sará je již běžně zavedena u všech ústavů.Přištího
močinného počítače bude mo~no přejít na úplnou
roku má být způsob ještě dále zlepšen použitím
automatizaci všech výpočetních prací. Po zavedení
alfanumerických
děrných
strojů, které umožni
alfanumerických děrnoštítkových stroji!. bude mož- ,
zpřístupnění
elaborátů evidence nemovitostí nejno přistoupit ke komplexnímu vyhotovování a údržširší veřejnosti a odstraní tak hlavní námitku, ktebě písemných operáti!. EN, odstraní se kooperace
rá byla proti tomuto způsobu zpracování stavěna.
těchto prací u jiných SPS, a tím i podstatně zvýší.
Zlepšení vybavenosti SG bylo zabezpečeno dovozem
efektivnost prací EN. Předpokládá se, že při plném
tachymetrů pro SG a jejich vybavenim soupravami
využiti tohoto strojniho vybavení se ušetří kapacii pro přesnou polygonizaci, dále pak zařazenim výta nejméně 175 inženýrskotechnických
pracovniků,
voje a výroby moderních planimetrů a polárnich
kterou bude možno uvolnit pro jibé úkolY.1Roční
planimetrů pro střediska geodézie do výrobnibo
úspora vlastních nákladil. je podle udaných paraprogramu OborovéhliJ vývojového střediska VÚGTK metri!. taková, že pořizovací náklady na strojni vyna r'. 1965. Praxe posledních let vyžaduje, aby pobavení Pf o automatizaci výpočetních praci budou
zornost výzkumu byla zaměřena rovněž na některé
splaceny ťísporou vlastnich nál$ladi!. za necelé dva
operace a výkony, které jsou pracné a přitom velroky. Na základě předběžných od1hadů a výpočtO
mi četné. U SGje to např. planimetrováni, připrase, předpokládá, že zaváděním nových technologU
va polních náčrtů, vyhotovení kopií geometrických
a nové teclÍniky se podaří v letech 1966-1970 doplánti apod. Pro období let. 1966-1970 nutno též
cílit ri!.stu produktivity práce u THM zatím nejpro SG počítat s uplatněním produktivnějších meméně o 15 % a u EN zatím nejméně o 7 % a potod a pomůcek přI zaměřováni menších změn.
, dobně i u ostatních druhti prací.
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Se zřetelem na základní úlohy inženýrskotechnických pracovníků při zabezpečování a výkonu geodetických a kartografiských
prací" ,bude v našich
úvahách ihrát problematika počtů pracovníků pro
perspektivu 1966-1970 i pro" další období zvláště
důležitou úlohu. Představuje-li plán rozVOje národ• ního hospodářství základní směry činnosti mili6nií
lidí - měl by plán rozvoje geodézie a kartografie
představovat souhrn celkově usměrněných výkonů
geodézie a kartografie, opírajícl se o optimálni využití a začleněni každého jednotlivce. Zabezpečit
takové cíle v rámci vcelku \daných počtií prac6vniků znamená v celku i v detailu ovládat a řídit složitý a nejdiíležitějši dynamický proces stálé obměny kádrů, a to předevšim z hlediska zabezpečování
celospolečenských potřeb v návaznosti na dosažený stav a Výsledky i se zřetelem na potřeby období
několika pětiletek.
V dané situaci budeme brát zřétel na některé
zvláštnosti a nutnosti této části návrhií. Předevšim
si uvědomíme, že V našich úvahách nepůjde jen
o vyčíslení potřeb pro čtvrtou pětiletku, ale že naše úvahy mají dosah do dalších obdobi. V dalšlm
vyžaduje náročnost i celospolečenské náklady vý~
chovy odbornlků zvažovat požadavek na inženýrskotechnJcké pracovníky s maximální přesností potř.eby - a v tomto případě, aby se usnadnily bilančnl práce ústřednich místbude třeba, aby
příslušné resortni složky· účinně a zodpovědně po·
mohly ustálit potřebu za odvětví.
Zdůrazňuji. že plán doplňkové potřeby kádrií
a celá poHl:ika přípravy a výchovy miíže dosáhnout
žádoucl kvality jen tehdy, když se souhrnné návrhy
budou opírat o úplně detailní plány výkonných
jednotek. Budeme proto v našiCh úvahách vycházet
ze zhodnoceni dosavadního stavu a obsazení, registrovat kvality jednotlivých skupin pracovníku, podle
stromií života v individuálních posouzenich vyvozovat potřebu doplněni vyvolanou přirozenými a jinými úbytky a pro. zkvalitněni dosavadního stavu
kádrfi vyvozovat opatření pro další politickoodbor·nou výchovu.
,Otázka dalšího soustavného zvyšování kvalifikace pracovníkií bude nutně zvažována zejména v souvislosti s postupující novou technikou. Odborné
kádry musí být již v době své výuky připravovány
pro zvládnutí úkolů v podmínkách nové techniky
a nových pracovních metod, které budou připadně
teprve· později realizovány ve vlastním výrobnim
procesu. Bude potřebné učinit opatření, aby kádry
již odborně vyškolené J;lyly po stránce, posledních
vymoženosti techniky stále úplně připraveny a včas
obeznámeny s nejnovější technikou a jejím efektivnim využlváním.
Výsledkem těchto prací a úvab za odvětví by
mělo být upřesnění potřeby absolventu vysokých, f
středních a jiných odborných škOl v dlouhOdobém
výhledu, návrhy na doplňUjící postgraduální studia
i návrhy na usměrnění osnov denniho stúdiana
odborných zeměrilěřických školách. V ústavech
Ústřední správy geodézie a kartografie 'by k těmto
opatřením plánll výchovy' přistoupil i velmi žádouci podrobný program náboru do odborných škol
pro jednotllvéroky
a zejména 1 jednotlivé okresy,
/ aby se likvidovala ledna z hlavních přlčin fluktuace prncovníkll. Nedílnou součástí. qvah o vývOji
k~drll bude i plán získáváni vědeckých hodností,
v· neposlední míře pak i doškolování jazykových

znalostí a politickoekonomických
znalostí pro ty
pracovníky. kteří by mohli vést a vykonávat geodetické a kartografické práce a expertizy v zahraničí.
Povšimněme si některých výchozích údaji\. a některé problémy z ústavi\. Ústřední správy geodézie
a kartografie:
Rozsah prací a jejich druhové členěni v období
r. 1966-1970 bude klást velké nároky na odb'1rné
inženýrskotechnické
kádry, na jejich kvalifikaci
vzhledem k předpokládanému zvýšení uplatnění nové techniky. Inženýrskotechničtí pracovníci pracuji
převážně jako přimí provaditelé geodetických a
kartografických praci a představuji i blavní složku
řídíciho aparátu. Podle dosaženého stupně vzdělání
kategorie ITP je složena z několika skupin těchto
pracovníki\.. Jednu z nich tvoři ITP s vysokoškolským odborným vzděláním, převážně zeměměřickým. V současné době pracovníci s vysokoškolským
vzděláním tv.ořl cca V4 z celkového počtu ITP a
tento podU se bude nadále zvyšovat. Dalšl skupinou jsou ITP se středoškolským odborným vzděláním (cca 59 %), převážně absolventi střední průmyslové školy zep1ěměřické, menší část potJm
starší pracovníci s mnohaletou praxí. kteří po absolvování dvouleté závodní školy práce byli v našem
odvětví postaveni na roveň středoškoláku. Poslední skupinou v kategorii ITP jsou pracovníci bez
odborného vzděláni, tj. pracovníci se všeobecným
středoškolským vzděláním nebo i se základním,
kterých je dosud z celkového počtu ITP cca 16%.
Počet těchto pracovnfkií se rok od roku neustál~
zmenšuje a v roce 1970 má dosáhnout nejvíce 10
procent. Splnění tohoto cíle je reálné. Řada pracovníki\., kteří dosud nemají odborné. vzdělání, v současné době si toto vzdělání doplňuje dálkovým studiem na našich odborných školách. vývoj ITP a
možnosti doplnění absolventy ze škol ukazují, že
do roku 1970 dojde k podstatnému zvýšení počtu
vysOkoškoláki\. proti roku 1965, z toho zeměměřiči\.
asi o dvě pěti,ny. Obdobně se vyvine i počet ITP se
středoškolským odborným vzděláním, u zeměměřičií pak asi o třetinu.
V základních číslech se odhaduje pro ústavy
Ústřední správy geodézie a kartografie výVOj zastoupení inženýrskotechnických
pracovníkií takto:

Ukazatel
Procento ITP z celkového počtu
pracoVIÚků
, Procento vysoooškoláků z celkového počtu pracovníků
Procento pracovníků s úplným
středním odborným vzděláIlÚQ.
z celkového počtu pracovníků
Poměr počtů vysokoškoláků
k ostatIÚIl1ITP
Poměr počtů vysokoškoláků
k počtům pracovníků s úplným
střtldnímodborným vzděláIÚIl1
Poměr ekonomů s vyliokoškol.
ským vzděláním k ITP

I

1955

1970 asi

60,6 %

62 %

15,8 %

21 %

27

33 %

%

1: 3,7

1: 3

1 : 1,71

1: 1,6

1: 182 \ 1: 117

Vážným problémem praktického řešení se ukazuje .otáika zaměstnanosti žen 'Ua našich pracQvišt~~h.V roce 1964 bylo v ústavech ÚSGKzaměstnáno
Céli .36 % . žen z celkového počtu pracovníkil.. prfi·
~ěrnéprOcento
žen z celkového počtu ITP je ob·
dobtlé. Včes~ých krajích je tento podíl vyšší než
prllrtJ.ěřV Slovenských krajích. Začátek dnešního
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stavu nutno hlkdat v roce 1956 a dalších, kdy
k plnění úkolů při zakládání JEP !;lylo nutno přijmout nové pracovníky, většinoU: absolventky jedenáctiletek. V tomto období vyvstaly určité obtíže
včetně s jejich fluktuací i se zaměstnáním
tak
značného počtu žen na některých pracovištích. výrazněji vystupují tyto otáz.ky do popředí u provdaných žen, neboť možnosti jejich použití na měřické
práce v terénu jsou omezené .. Dosavadní praxe potvrzuje, že ženy jako ITP se dobře osvědčují pro
práse výpočetní, 'kartografické i konstrukční práce. P'ostupná mechanizace a automatizace geodetických a kartografických prací způsobuje, že potřeba
pracovníků relativně klesá, což má dosah i na kategorii žen. :V ústavech ÚSGK mají ženy možnost
uplatnění pro měřické práce vyšší než na SG. Průměrný optimální poměr počtu žen na našich pracovištích se ukazuje v rozmezí 20+25 % z celkového
počtu ITP pracovníků. Vymezení a.dosažení optimální skladby není snadné, zvláště když souvisí i se
skladbou studujícfeh našich odborných škoL U průmyslových škol, je stála značné procento dívek a
pdhybuje se kolem 50 %. V tomto směru bude
třeba zvlášť pečlivě propočítat možnosti zaměstnání žen, a podle toho usměrnit nábor na naše odborné školy.

nejen v rámci dělnickýchkategorlí,
ale nadaným
jednotlivcům umožňovat i přechod do kategorie
ITP. Optimalizace složení pracovníkfi bude vyžadovat i další důsledné řešení vhodným zastoupením
jednotlivých ka!egorlí j vymezením' nejvhodnějšího
výběru druhfi prací pro jednotlivé kategorie. Problém učňů pro období 1966-1970 bude předmětem
zvláště podrobné úvahy.
Pro období do roku 1970 se předpokládá celkový přírůstek pracovníkfi značně nižší než v minulých letech. Při zajištění přírfistkfi prakticky stejného počtu absolventů našich odborných škol pro
naše pracoviště by ,to znamenalo možnost dalšího
zkvalitňování
kádrů co do odborného vzdělání.
Úvahy o otázkách plánu práce a kádrů budou zvažovány v základních návaznostech a pro svou povahu a důležitost podrobně rozpracovány na pracovištích ÚSGK i konzultovány se všemi v úvahu
přicházejícími resorty.
Naznačil jsem některé problémy související s přípravou návrhfi perspektivního plánu rozvoje geodézie a kartografie. Svou povahou i podle stadia
řešení představují tyto otázky zatím spíše směry
pro další rozpracování než přesné bilanční údaje.
Všichni prožíváme na svých pracovištích období
intenzívního zdokonalování řízení národního hospodářství, to znamená i prohlubování perspektivnosti pro činnost odvětvÍ. Pracovníky resortu ÚSGK
i naše spolupracovníky geodézie a kartografie z jiných odvětví čekají nemalé úkoly, které
mají
zvládnout maximální efektivností. Předpokládáme,
že dobře zvážené a z praxe členfi ČSVTS vyplývající připomínky pomohou upřesnit a usměrnit návrh perspektivního vývoje čs. geodézie a kartografie i dlouhodobý výhled do nejlepšlch proporcí ...:..
a v prospěch našeho společného cíle: v prospěch
dalších úspěchfi rozvinuté socialistické společnosti.

Z.: K ,úkolzim geod~zte a kartografte
v období
1966-1970
a k výhledu na další období

Jiným problémem ve skladbě ITP je otázka věkového složení ITP, zvláště v českých krajích, kde
můžeme částečně mluvit, o generačním
problému
u pracovníků ve věku 40-50 roků. Důvody, proč
těchto pracovníků máme málo, jsou zřejmé a plynou především z poměrů válečných let. Převážnou
část našich ITP tvoří pracovníci ve věku, 18-30
roků. V tomto směru nemusíme mít tedy obavy
o perspektivní rozvoj geodézie a kartografie - na
druhé straně musíme však zabezpečit lepší další
odborný,růst
a výchovu těchto mladých pracovníků i uvažovat podle nerovnoměrného věkového zastoupení s programem doplňování tak, aby se postupně dosahovalo jistého lepšího rozložení věkových třid.
Početně významnou skupinu pracovníků v ústaDoporučujeme vám publikace SNTL,
vech ÚSGK představují i dělníci. Předpokládáme,
že jejich stav do roku 1970 btlde relativně klesat i které by neměly chybět ve vaší knihovně
v souladu s rozvojem mechanizace a automatizace
našich prací. Zatímco v roce 1965 tvoří cca 32 %
inž. dr. František Boguszak
z celkového počtu pracovníků, pro r. 1970 předpoinž. Jaroslav Slitr
kládáme jejich zastoupení cca 29 %. Tuto kategorii tvoří jednak stťjli dělníci ve výrobních provozech
a technických
dílnách, jako polygrafičtí dělníci,
údržbáři, odborní dělníci vopravářských
dílnách
apod., jednak pomocní dělníci pro měřické ,práce
doc. inž. dr. Jaroslav Kovařík
v terénu. Nábor dělníků je stále obtížnější, zvláště
inž. Karel Dvořák
po určitých Omezeních práce důchodcfi, přijatých
v r. 1964. Lze předpokládat,
že poměr dělníků
k ITP bude stále klesat. V roce 1965 připadá na
100 ITP 52 dělníkfi, pro r. 1970 předpokládáme
v ústavech ÚSGK 48 dělníků na 100 ITP. U geodetických pracovišť ostatních resortfi, mimo ÚSGK je tVfKLADovf
potřeba těchto dělníků menší.
GEODETICKf AKARTOGRAFICKf
Problematika náboru pomocných dělníkfi má
být částečně řešena zavedením učebního oboniměSLOV Nf K
řiE od roku 1963. Pro nejbližší léta vyžaduje pro·
blém učňů podrobnější rozbor a ře~ení. Bude nutno
odhadnout jejich optimální stav a stab111zovat jej
pokud možno v co nejbližším období, což se projeví
Knížky koupíte ve STREDISKU
v návrhu perspektivy tím" že věkové složení v ka- .
tegorll kvalifikovaných dělníků nebude rovnoměrné.
TECHNICKJ!: LITERATURY v Praze 1, Spélené 51
Bude proto třeba po dosažení opti,Dlálního stavu
nové přírůstky dále promyšleně regulQvat, umo~ňovat těmto pr~covníkfim zvyšo,váAí kValifikace, a to
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kraji

(437J

Když se obecně hovoří o našem kraji, vyvstane
automaticky představa šachet a železáren. Právem
spatřujeme
v uhlí černé zlato a v železárnách
ocelové srdce naší vlasti. Severomoravský
kraj
zahrnuje geograficky
širší oblast než odpovídá
uvedené obecné představě a bude jistě na místě
podat některé údaje o tomto kraji, které dokreslují dále uváděnou problematiku i naší zeměměřické služby.
'
Severomoravský kraj má 10 okresi'l. Co do rozlohy je náš kraj, včetně Prahy, až na 8. místě,
avšak co do počtu obyvatel na 3. místě. Vysoká
koncentrace pri'lmyslu s ohledem na surovinovou
základnu v okresích Ostrava a Karviná které zaujímají jen 4 % plochy kraje, současně' znamenají
sVými 1023_obyvateli na 1 km2 nejhustější osídlení
okresu v CSSR. Hustotu obyvatelstva má Severom~:~vský kraj nejvyšší ze všech kraji'l a je o 1 %
vySS! než u druhého nejlidnatějšího
kraje, Severočeského. S výstavbou nových závodi'l klíčových
odvětví souběžně probíhala výstava nových sídlišť,
z nichž Poruba a Havířov mají charakter nových
měst a jinde mají charakter
nových a velkých
čtvrtí jako v Ostravě, Hlučíně, Karviné, Třinci
apod.
o

S koncentrací
těžkého pri'lmyslu a dalšího
rozvoje těžby uhlí na Ostravsku nabývá zcela mimořádného významu problematika pracovních sil.
Počtem pracovníki'l je průmysl v kraji koncentrován ze 30 % přímo v Ostravě a z více než 14 %
v okrese Karviná. Přihlédneme-li
ještě k okresu.
Frýdek-Místek, v němž jsou rovněž velké hutní
závody, pak
ostravsko-karvinská
pánev
spolu
s podílem frýdeckého okresu reprezentuje plných
54 % pracovních příležitostí
v pri'lmyslu našeho
kraje. To ve svých di'lsledcích znamená, že podíl
obyvatelstva této části kraje nestačí pokrýt počet
pracovni~h
příležitostí.
Uvedu některé
údaje
z publikace ÚKLKS Severomoravského kraje v číslech, vydání r. 1964'. Podle výsledki'l sčítání v r.
1961 dojíždělo do zaměstnání 354 tisíc osob, tj.
48 % dělníki'l a zaměstnanci'l.
K posílení
stabilizace
pracovních
sil na
Ostravsku, která zřejmě od sčítání v r. 1961 nedoznala ještě podstatného zvratu, byla pro Ostravsko učiněna řada materiálně výhodných opatření,
z nichž z .poslední doby uvádím poskytování stabilizačních příspěvki'l pro pracující· OKR a výhouy
stabilizační družstevní bytové výstavby. O těchto
údajích pohybu pracovníki'l a jejich skladbě hovořím proto, že mají přirozeně dopad i na stav pracovníki'l našeho ústavu.
Druhým hlavním problémem v našem kraji je
nedostatek
kapacity stavební výroby. Tenlo nedostatek byl zpi'lsoben soustavným rfistem a soustřeďováním investiční výstavby na Ostravsko bez
souč~sn~ho vytváření odpovídající kapacity stavebm vyroby. Přitom nejde o zajištění prumyslové
výstavby, vodních děl a dopravních zařízení ale
také o občanskou výstavbu, tj. byty, sídliště,' školy, nemocnice apod. Nedostatek kaapcity stavební
výroby jsme prakticky poznali na výstavbě naší
provozní budovy, zejména v té části, kde se jed-

nalo o její dokončování. Výstavba nas! provozní
budovy padla v dokonČovací fázi do období usilovné koncentrace celé stavební výroby na bytové jednotky, jmenovitě sledované krajskými orgány. Koncentrace bytové výstavby přináší přirozeně i mimořádné nároky na naši práci v postavení
odpovědných geodetv. na sídlištích.
Třetím, složitým problémem v našem kraji, je
nevyrovnaná vodohospodářská
situace. Především
jde o nedostatek zdroji'l pri'lmyslové vody nutné
k zabezpečení chodu technologických a jiných výrobních procesi'l. Rostoucí nedostatek pri'lmyslové
vody souvisí s tím, že na Ostravsku je koncentrována výroba velmi náročná na vodu, jako těžba
a úprava uhlí, koksování, hutní provozy, výroba
elektrické
energie, chemická výroba, zpracovatelský potravinářský
pri'lmysl apod. Dále vzri'lstá
i potřeba pitné vody v souvislosti s ri'lstem obyvatelstva a výstavbou sídlišť a byti'l. Nedostatek vody
vede ke stavu, že v letních obdobích i v zimních
obdobích
zámrzu
je vodohospodářská
situace
krajně napjatá a hrozí zastavení pri'lmyslových
provozi'l.
V jedné z večerních relací našeho rozhlasu
počátkem tr. o zasedání vodohospodářských
pracovníku v Ostravě k otázkám úprav vodního režimu byla uvedena i neradostná čísla o stavu řek
v Severomoravském
kraji. Máme 700 km řek,
z nich je 400 km znečištěno, a to včetně horního
toku řeky Moravy, která nijak nesouvisí s Ostravskem. Znečištění řeky Odry pi'lsobí vážné starosti
našim sousedi'lm v Polsku, kde vod řeky Odry používají nejen k pri'lmyslovým účelum, ale i jako
zdroje pitné vody. Vybudováním nových vodních
děl, obchvacujících
Ostravsko, jako přehrada na
Moravici v Kružberku, přehrada
v Žermanicích,
Bašce, u Slaviče, v Těrlicku, na Morávce, se již
značně zlepšila situace v zásobování zejména pitnou vodou.
Čtvrtým problémem našeho kraje jsou otázky
dopravy, a to jak v tonáži, tak i osobách.
V nákladní dopravě vznikly obtíže v di'lsledku
zvýšeného dovozu rud a jiných substráti'l, dále
v di'lsledku dovozu značného množství stavebních
hmot
pro
zabezpečení
soustředěné
výstavby
Ostravska, na druhé straně požadavky na odvoz
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uhlí a hutních výrobků. V dopravě osob jde jednak o dopravu do zaměstnání, jednak o rekreační
dopravu. Potíže se zkoncl'lntrovaly hlavně na dopravu dělnictva do zaměstnání z nových sídlišť a
na sobotní a nedělní rekreační dopravu směrem
na Beskydy. Délka silniční sítě v našem kraji činí
asi 10 % celostátní sitě.
Poslední závažný problém Severomoravského
kraje, vyplývající z pro.myslové i občanské výstavby, je nedostatek ploch, zdůrazněný k tomu střetem různých zájmů na témže území. Na ostravsku
je to střet zájmů dolů, hutí a chemje a obecněji
ještě mezi průmyslovou a občanskou i bytovou výstavbou. K tomu ještě přistupuje poddolování a
potřeba asanace krajiny. Na závěr této konference jsme připravili okružní jízdu aKR a účastníci
uvidí sami tuto problematiku.
I když v problematice
a úkolech Severomor&vského ltraje převažují
v současnosti
i ve
výhledu úkoly a problémy rozvoje průmyslu, nejsou a nebudou bez významu ani otázky zemědělství. I když Severomoravský kraj je co do ,rozlohy na a.místě, v rozloze orné půdy je na 4. místě, v zemědělské půdě je na 5. místě a v lesích
je na 3. místě. Z celkov~ rozlohy kraje připadá na
ornou půdu 39 % a na lesy 37 0/0 •. Přitom se
i uvnitř kraje vytváří zjednodušené
představy
o zemědělství. V zemědělství sé vidí jen bohatá
a úrodná Haná, okolí Olomouce a Přerova, pak
chudé Valašsko a osídlenecké Jeseníky. V Severomoravském kraji se podařilo udržet od r. 1960 rozsah orné půdy i přes další investiční výstavbu.
V tomto konstatování je Skryta dlouholetá spolupráce našich zeměměřičů se zemědělskými složkami národních'
výborů
a stranickými
orgány
v ochraně půdního fondu.
Problematika
zeměměřičů
kraji

a
v,hledové
v Severomoravském

ú:foly

Před rozborem výhledových úkolů geodézie a kartografie
Severomoravském kraji je vhodné uvést
některé zajímavosti o stavu map velkých měřítek.
To proto, ž.e mapy velkých měřítek jsou základními pro urbanisty, projektanty a půdní evidenci.

v

Poslední práce býv. agrárních operací, které byly
převedeny ke' KNV, byly sice v terénu provedeny,
avšak k mapovacím pracím již nedošlo. Stav po
scelení byl s jistou volností zakreslen do stávajících map. podobně jako při 0l(dlovacích pracích,
kde se poprvé využilo této zkracené metody. Neml:íme tedy scelovací mapy ve 14 k. ú., zejména
naPřerovsku.
Jedním z hlavních úkolů 'úGK je dodávání ověřených geodetický'ch údajů a map' všem zájemcům. Dodávání .geodetických údajů mámena
dobré úrovni a po dohu trvání ústavu nedošla na
technickou dokumentaci
stížnost. Jinak je tomu
u mapových podkladů. Není dobré, že nám velmi
rychle zastarávají
mapy v měř. 1:1000 nebo
1:1250, zejména v místních tratích. Po dosavadních zkušenostech s fotogrammetrickým vyhodnocováním místních tratí při THM le zřejmé, že nemůžeme hadále opomíjet údržbu map velkých měřítek v místních tratích. Nejde o záchranu Křovákova zobrazení, jde o využití stamiliónové investice,
která ještě dlouhodobě
může sloužit výstavbě
měst a vesnic. Reambulace těchto map si vyžádá
určitou pracovní kapacitu, která v dané době téměř není, přitom však určité rezervy jsou v lepší
organizaci a řízení zeměměřické činnosti. Jedna
z rezerv je odstranění ztrátových časů u prací se
zemědělskou problemati~u.
Nejen z tradice, ale
z hluboké potřeby musíme spolupracovat
se zemědělskými orgány a s národními výbory. Tato
spolupráce není dosud uspokojivá. Dosavadní stav
je takový, že zeměměřičtí pracovníci v mnoha případech vykonávají na úseku evidence půdy práce
příslušné pracovníkům národních výborů nebo zemědělských závodů. Druhou rezervou je účinnější
spolupráce
odvětvových
zeměměřických
složek.
Zatím je spolupráce těchto složek jen věci dobré
, vůle a porozumění.
Přes určité potíže spolupráce s orgány zemědělství považujeme tuto spolupráci za dlouhodobě nezbytnou pro naše SG. Apelujeme na učitelský a profesorský sbor na našich odborných školách, aby s touto skutečností trpělivě a neúnavně
seznamovali mladé adepty. Zatím ztrácíme mnoho času přesvědčováním
absolv'fmtů o významu
naší práce pro zemědělství. .Našim zemědělským
závod 11m a národním výborů1p dlužíme stále ještě
kvalitní mapy evidence nemovitostí. Pro urychlení
a zejména zkvalitnění tiskových podkladu, tj. matric souvislého zobrazení, jsme zřídili v sídle ústavu kartografický
útvar, u něhož jsou dobré předpoklady
dokončení
těchto matric.
.
,

Na Moravě se věnovala výrazná péče obnově
katastrálních
map novým měřením v Křovákově
zobrazovací soustavě, v malé míře ještě i ve Svatoštěpánské. Moravská oddělení pro nová měření
měla náskok v tom, že zeměměřiči z inspektorátfi ,
a nového měření, kteří opustili v r. 1939 SlovenPro potřebu zemědělského plánování budenutsko a dostali se na Moravu, byli přiděleni k odděné mimo map souVislého zobrazehí ještě předat
lení pro nové měření v Brně. Hlavní p'ozornost
zemědělským závodům. přehledné
plány půdních
byla zaměřena nI;! naše větší města. Z 23 měst.
fondů v měřítku 1:5000-10000.
Domníváme se,
v tom jsou města býv. okresů do r. 1960, má 20 že zemědělské, závody se neobejdou bez řádné
měst mapy v měř. 1:1000, příp. 1:'Z000 ve venkovpodnikové evidence pozemků, kterou zatím mají
ských tratích.
Jinak je novoměřicky
zaměřeno
na dobré úrovni orgány Státních lesů a vojenské
u nás 125 katastrálních
území (k. ú.) o ploše
složky. Do '1'. 1970, resp. do 1971, jsme povinni ve
82 800 ha. Další zvláštnost, vyplývající z moravskévšech obcích kraje po právně technické stránce
ho scelovacího zákona, je větší počet scelený'ch
podchytit veškeré majetkoprávní vztahy. Nepochyobcís mapami v měř. 1:2500 a místní tratě v měř.
bujeme, že podchycení majetkoprávních
pomiírů,
1:1250. Sceleno je u nás 98 obcí o ploše 49500 ha.
uvítají zejména ty složky, které ve své investiční
Má tedy v Severomoravském kraji 18 % obcí nebo
činnosti vykupují nebo vyvlastňují pozemky. Za15 % k. ú. mapy, vzešlé z nového měřerií či scelo~
tím máme v Severomoravském
kraji takový stav,
vání; v ploše to činí 12 % (132300 ha). Určitou
že jen s potížemi udržujeme operát evidence nedočasnou kuriozitou jsou: mapy pruského katastru
movitostí doměřováním dalších změn v piidním
na Hlučínsku, které právě nahrazujeme
technicfondu. Další uvolňování pracovní kapacity se nám
kohospodářskými
mapami (THM) na ploše 140 km2• nejeví reálné, zejména proto, že v okresích jsou
'

1965/126

Veselý, O.: Problematika a vyhledy geod~zie
a kartografie v Severomoravském kraji

Geodetický a kartografický obzor
roě. 11 (53) ěfslo 5/1965
127

naše SG' jedinými
výkonnými
zeměměřickými
orgány. Nemůžeme již v žádném případě omezit
. služby obyvatelstvu. V úvodní části jsem se zmínil
o rekreační oblasti Ostravska, zaměřené na Beskydy. Prudká výstavba chat, ročně dosahující několika set, nám odnímá zbytek kapacity stře<tisek.
Jiné práce pro, průmyslové podniky musíme pak
řešit vytlo].lkáním klínu klínem.
Naše zeměměřiče čekají v příští době dva
nové úkoly. Vytváření ekonomických celků sdružováním JZD spolu se slučováním obcí vyvolalo
potřebu řešení, tzv. střediskových obcí. V našem
kraji již začali naši urbanisté s přípravami územních plánů na některých vybraných seskupeních
obcí. Výběr obcí není však v souladu se stavem
mapového operátu. SMO-5 jsou pro daný účel příliš zastaralé,
topografické
mapy 1:5000 nejsou
všude, stejně tak jako nejsou všude mapy souvislého zobrazení. Z této situace vyplývá, že bude
nutno zkoordinovat naše práce s pracemi odboru
výstavby KNV. V minulém roce byla rovněž nově
upravena opatření na úseku bytové výstavby. Dochází ke zvýhodnění i individuální výstavby rodinných domků. Národní výbory musí předat stavebníkům vytyčené stavební pozemky. V našem kraji je
velký zájem o výstavbu 'rodinných domků, u některých okresů jsou to stovky stavebních míst. Vytýčení stavebních míst nebylo nárokováno při sestavení plánu na rok 1965, ovšem požadavek zde je
a bude trvalý pro další roky. Částečné řešení těchto dalších prací v r. 1965 vidíme v jejich provedení mimo rámec normální pracovní doby a případnou redukcí některých úkolů, žádaných ÚSGK.

s provádějícími stavebními organizacemi, tj. abychom dosáhli té kázně a vážnosti, jak je tomu
u pražských zeměměřičů. Zbytek kapacity našich
výrobních útvarů pokrývá širší sortiment prací
pro různé zájemce. Periodicky sledujeme poklesy
půdy vlivem poddolování, zjišťujeme deformace
růiných průmyslových zařízení a staveb, pomáháme řešit různé dopravní problémy. Pokud se týká
základních plánů závodů (ZPZ), můžeme s uspokojením sdělit, že již v předchozích letech jsme
je v základních a klíčových závodech již vyhotovili, ať ve VŽKG, NHKG, Třineckých železárnách,
v Bohumínských drátovnách, v koksovnách, některých šachtách apod. Jsme toho názoru, že naše
kapacita není dostačující k jejich údržbě, kterou
si musí provést zeměměřické složky závodů, kam
ostatně přešla řada našich pracovníků. Přemíra
geodetických prací proti kapacitě ÚGK nám ani
nedovoluje účinnější propagaci našich prací, které ovládáme a máme k nim vybavení.

Rozvoj těžby uhlí v širším okolí ostravskokarvinské· pánve přinesl přednostní požadavek na
THM na 11 lokalitách s ukončením v r. 1972. Celkem se jedná o plochu 762 km2• Tyto práce nám
odčerpají
třetinu
počtu pracovníků
výrobnícl1
útvarů. Organizace a sled prací na THM, kde je
hlavní fotogrammetrická
metoda, není dosud na
správné úrovni. Nám se jeví, že v této metodě je
stále mnoho experimentování v technologii. Že to
nepůsobí dobře na výkonné pracovníky, není třeba rozvádět.
Spolupráce geodetů ÚGK s geodety na úseku
paliv, mimo již uvedené TH mapování - přináší
ještě jeden nový požadavek spojený s výzkumem
pohybů terénu v poddolovaném území, a to ve
směru horizontálním. Pro tyto účely se nám výborně osvědčil
geodimetr
2;apůjčený Uhelným
výzkumným ústavem. Značnou část výrobní kapacity nám dále konzumují práce pro úpravu vodního režimu v Severomoravském kraji. Tyto práce
považujeme za nezbytné a do jisté míry i jako
nepřímou
pomoc zemědělství.
K těmto
pracím uvádíme, že se rok odroku vyskytují, zpo-čátku jen v globálním hodnotovém vyjádření a
upřesňovaných
až v průběhu roku. V materialu,
který jsme dostali k této konferenci od spolupracovníka z Krajského vodohospodářského
rozvoj 0vooo investičního střediska (KVRIS) se objevuje
kritická
připomínka
na různorodost
výškových
systémů a zobrazovacích soustav, které jim ztěžují přehlednost ve vlastní práci.
Výstavba sídlišť v dalších letech, zejména
v prostorech rozšířené těžby uhlí směrem na Frýdek-Místek a Příbor, zvyšuje požadavky na odpovědné geodety. Na tomto úseku nás čeká ještě
mnoho trpělivé práce, abychom účinněji pracovali

Z problematiky ostatních zeměměřických služeb
v Severomoravském
kraji lsme dostali zajímavé
náměty od spolupracovníka z NHKG. Uvádí určitou
problematiku
základních plánů závodů a jejIch
využití pro projekci další výstavby či rekonstrukce. Mnoho projektantů nesprávně oceňuje přesnost
vyhotoveného ZPZ a málo využívá polních náčrtů
jako podkladů pro projekci.. Současný stav není
mnohdy respektován a z 'celé koncepce projektu
je vidět, .že projektanti nejsou informováni o možnostech využití geodetických přístrojů. Tak jsou
vytyčovací plány nedostatečně okótovány a jinde
opět přehánějí přesnost určení. Bylo by proto velmi prospěšné vypracovat vzory vytyčovacích plánů
a doporučit je všem projektovým
organizacím.
Další perspektivní námět přináší hodnocení obsa-
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hové stránky ZPZ NHKG. Od začátku výstavby
k dokonalejšímu
využití fotoleteckého
materiálu
NHKG již uplynulo 15 let a NHKG se stala již skoi fotogrammetrických
výsledků pro oba účely.
ro starým závodem. V mnohých provozech scproSoučinnost ÚGK a resortu ČSD je v tomto směru
vádí nákladné rekonstrukce
a renovaC9. zrz sice
v!c než žádoucí.
zachycuje skoro všechny objekty a inženýrské
Od zeměměřičů Ústavu pro hospodářskou úpravu
sítě, ale přece jen něco chybí k jeho všestranné
lesů v Severomoravském kraji do~la řada námětů
použitelnosti. Je to hlavně inventarizace inženýrk prohloubení spolupráce s naším ústavem. Naši
ských sítí, případně technologického zařízení. Pro
časté personální změny ve vedení závodů a pro- \ lesní odborníci pracují na velkých plochách; uvedl
jsem, že z celkové výměry kraje připadá na lesy
vozů NHKG nastaly v údržbě závodu Ilt'Čit9 potíže,
37 %, a proto také citelně pociťují nedostatek
a tak již od roku 1962 bylo přikročeno k nesmělé
kvalitních mapových podkladů. Vládou byl dán
realizaci této inventarizace.
Zatímním výsledkem
úkol provést zařízení všech lesů. Ústavu pro hosbylo doplnění ZPZ a schématu jednotllvých inžepodářskou úpravu lesů vyvstal úkol vypracovat
i nýrských
sítí v barevném kódu, která sice podávajednotné hospodářské plány a jako podklad k nim
jí další informace, ale která bude nutno v dalsjednotit mapové podklady. Ke sjednocení mapoších letech doplnit přímým měřením tlaku, napětí,
vých. podkladů, vzešlých původně z různých indiči teplotních spádů jednotlivých rozvodi'!. Proveviduálních měření, byly výhodně využity mapy
dení této práce naráží na nedostatek sil a na neSMO-5. Prvá etapa sjednocení mapových podklamožnost rozšíření zeměměřického útvaru v závodů pro zařizovací práce se již blíží ukončení, a
dě o další profese. Neujasněna zůstávají kritéria
s tím vyvstávají pro další období rozšířené úkoly.
zobrazení těchto schémat v souladu s přesností,
Bude to v prvé řadě upře,snění a prohloubení prací
kterou ZPZ poskytuje. A tak zatím zeměměřiči buprvé etapy úkolů sjednocení mapových podkladů
dou muset si sami osyojit znalosti o ostatních prove větší míře prováděným měřením, než dovoloVčiil
fesích, a pak ZPZ, doplněný kapacitními údaji, se
čas k zvládnutí předchozích prací. Dále pak širší
stane dokonalým 'podkladem jak pro údržbu zározsah měření v celcích, kde mapové podklady nevodů, tak i další projekci a rekonstrukci stávajívykazovaly dostatečnou
záruku přesnosti a věcích zařízení.
'
rohodnosti; vzhledem k zvládnutí úkolu bylo nutno se spokojit pro prvý čfls (decenium) s menší
Naši zeměměřiči
u Správy střední
dráhy
přesností
a případně
vyhotovením
prozatímní
v Olomouci na úseku speciálních
geodetických
mapy v menším měřítku (1:10000). Tam, kde pro
prací rozšiřují zajímavě svou činnost. Novinkou
úplný nedostatek podkladů bylo použito vyhodnogeodetické kanceláře v Olomouci je sním kování
cení leteckých snímků, bude nutno doměřiti dopříčných tunelovýchl řezů a jejich vyhodnocování
statečný počet vlícovacích bodů, případně zhustiti
na principu jednosnímkové fotogrammetrické
me"
bodové pole uvnitř lesa.
tody podle výzkumné zprávy prof. BlaMka. V r.
Vzhledem k tomu, že v Severomoravském
1964 byly dokončeny prototypové zkoušky a v r.
kraji se výhledově do dalších let technickohospo1965 byl zařazen do provozní činnosti. Cílem medářské mapování vyhýbá v mimořádně
velkém
tody je nejen' pořízení správné technické dokur.ozsahu
asi
z
82.%
lesním
komplexům,
bude
velmi
mentace. tunelových příčných řezů,' ale zejména
naléhavé vyřešit hustotu bodového pole bud ve
jejich soustavná kontrola, směřující k sledování
spolupráci s ÚGK, příp. vlastními silami tak, aby
případných deformací, zpusobených jak provozem,
bylo možno dosáhnouti zkvalitnění účelových lestak i. tlakem vlastních hornin.
nických mapových podkladů.
Geodetická kancelář v Olomouci se podílí téAby v prvé etapě vyhotovené lesnické a hospoměř maximální mírou v rámci resortu ČSD na
dářské mapy mohly být nadále plně využívány,
tvorbě nové mapové dokumentace ve formě Jedbude nutno propracovat
další postup práce tak,
notného železničního
plánu OŽP). Ve vlastním
aby doplňování těchto podkladů změnami a doobvodu Správy střední dráhy je asi 200 km tratí
plňky bylo možné přebírat ze souvislého zobrajiž dokumentováno formou JŽP. :Při fotogrammetzení hospodářských
map JZD při každém novém
rickéJ1l zpr:acovál}í THM v Hlučínské
lokalitě
vyhotovování hospodářských
plánů, případně při
v r. 1961 byla s ÚGK v Opavě navázána úzkáspoběžné potřebů provozu.
lupráce směřující k dokonalejšímu využití podklaRozvoj těžby uhlí jde dvěma směry ....:..vyšší
dů leteckého snímkování THM i pro účely JŽP.
Speciálního snímkování pro účely ČSD však dosamechanizací a do větších hloubek. Tím se ovšem
ženo nebylo, a tím se předpokládaného
ekonomicrychleji mění \ tvářnost krajiny vlivem poddolovákého efektu pro JŽP nedocílilo. Podobně dosud
ní, a tím také vzrůstají zeměměřickým odborníkům na šachtách další úkoly.· Spojení povrchu
neúspěšná,
z hlediska
ČSD, byla spolúpráce
s brněnským Ústavem geodézie a kartógrafie v 10s podzemím původním provažováním směrů bylo
. kaUtě u Vyškova. Problematická zůstává tedy konahrazeno modernějším způsobem za pomoci soordinace JŽP a THM vůbec. Klad mapových listů
vě~kého gyrokompasu. Pro bezpečnost těžby má
THM je z hlediska I1niové stavby železničních travelký význam zjištění a zaměření geologických
tí krajně nevý~odný. Rozdílnost měřítek tento nezlomfi a anomálií. Systematické sledování poklesů
soulad ještě zvětšuje. Společné jsou pro THM a
půdy dává podklady pro řešení dopravních, voďohospodářských a sídelních situací včetně zjištění
JŽP, podle vydaných. směrnic IŽP, geodetické základy a zásady vyhotovení obou mapových děl. Je
náhrady škod. Dosavadní' zkušenosti se stavem
nesporné, ž'e pro JŽP by bylo výhodné, kdyby bylo
map v těžebním prostoru vedly k požadavku rychmožné převzít okolní situaci z listů THM a doplnit
lého vyhotovení map THM fotogrammetrickou
meji speciálnostmi
železničního
plánu v prostoru
todou. Jde o to, aby byl zachycen výchozí stay
železniční trati. Stejně pak výhodně jsou geode"
před zahájením těžby. Aplikované zkušenosti se
tické základy JŽP pro geodetické práce v THM. základními
plány závodů vyvolávají požadavky
Fotógrammetrické
metody se však přímo nabízejí
na vyhotovení základních plánů šachet. Vzhledem
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k určitému stáří šachet stává se zaměřování
zemních sítí značně obtížné a nemyslitelné
pledačů - detektorů.

podbez

Vracím se znovu k funkci odpovědného g'eodeta. Při projednávání výkonu této funkce na úrovni Krajského investorského útvaru v březnu t. r. za
účasti hlavních projektových a stavebních organizací byla všemi účastníky uznána tato funkce za
vysoce prospěšnou
a aktuální. Prospěšnost
byla
dokumentována
na řadě příkladů, přes to jednání
nebylo plně úspěšné. Jednání uvázlo na nedostatečném počtu zeměměřických
odborníků prQ tyto
práce a z části i na otázce odměňování, pokud jde
o geodety, vykonávajících
svou činnost v rámci
stavebních závodů' nebo projektových
organizací.
. Podobně jako v průmyslu, stěžejním problé. mem jsou otázky stabilizace a výběru pracovníků.
Od doby vzniku ústavu, tj. od r. 1954 se zdvojnásobil
počet
inženýrskotechnických
pracovníků.
Z celko vého počtu inženýrskotechnických
pracovníků má 87 % předepsanou
kvalifikaci, z toho
OSV 8,3 %, OSO 56,5 % a V 22,2' %. Základní vzdě-'
lání má 13 % a zde jde převážně o pracovnice
na kartografickém
úseku.
Ve věku mezi 20-30 lety je 47 0/o, do20 l~t 5 %
pracovníků, takže mladí pracovníci tvoří nadpoloviční podíl všeqh pracovníků.
Ve věku 40 let a
výše je třetina pracovníků. V délce odborné praxe je skladba poměrně nepříznivá.
S praxí do
5 let je 37 % pracovníků, od 5 do 10 let 22 %;
slabší počet je v rozmezí 10-20 let (17 %)a 24 %
tvoří příslušníci
starší
zeměměřické
generace.
Uvážíme-li poměrně dlouhé výrobní cykly a uvnitř
těchto cyklů značně širokou škálu různých zeměměřických
úkonů, je 37 % pracovníků
s praxí
do 5 let velmi těžce zvládnutelné
kvantum pro.
kvalitní a náročné plnění zeměměřických
úkolů
v našem kraji. Přitom je 52 % pracovníků ve věku
do 30 let, tedy ve věku, který nijak neváže pracovníky s vybraným povoláním ani odborně, a tím
méně materiálně.
Podíl žen ze stavu inženýrskotechnických pracovníků 'činí 45 %, Z toho s praxí
do 5 let je 65 % a od 5 q.o 10 let 22 %.
Ještě před dvěma lety jsme měli stálou roční
fluktuaci
téměř
třetinu
inženýrskotechnických
pracovníků. Hlavní příliv ze škol v kategorii průmyslováků :přicházel
výhradně
z Brna. Problém
ubytování i přebytek uchazečŮ z Brna a okolí vedl
školské brněnské orgány k tomu, že přednostně
přijímali na průmyslovku žáky z Brna a okolí. Při
možnostech zaměstnání
v Brně je přirozené, že
jen velmi malý počet těchto absolventů zůstal po
ukončení povinné doby v našem kraji. Ani nabídka moderního bytu nebo bydlení v komfortních
svobodárnách
nezabránila
odchodu. Ve stabilizaci
pracovníků se kladně prOjevilo zřízení čtyřletého
zeměměřického
studia při SPŠ stavební V Opavě.
V letošním školním roce studuje II. ročník čtyřletého studia (3~ žáků, z toho 15 děvčat) a I. ročník abiturientského
kursu (26 žáků) z toho sedm
děvčat.
I

V novém školním roce 1965/66 nebude již
otevřen I. ročník. čtyřletého studia ani abiturientského kursu, neboť SPŠ stavební. v Opavě je navržena ke zrušení. Abiturientský kurs absolvuje ve
školním roce 1966/67 a čtyřleté studium o rok
později. V 'budoucnosti budeme tedy odkázáni jen·
na ábsolventy
z brněnské
SPŠ stavební, směru
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zeměměřického.
O tom, jak aSI Je přitažlivý Severomoravský kraj pro letošní brněnské absolventy, svědčí to, že ze 32. žáků, které jsme dostali
jako
direktivní
ukazatel
přírůstku
v plánu
z brněnské průmySlovky, zatím škola může navrhnout asi 12 budoucích .absolventů. Ostatní se
hlásí na vysokou školu.
Není bez potíŽí ani otázka ubytování ve vztahu k rozmístění absolventů a s ohledem na jejich přání. Zájem brněnských absolventů je o umístění, když už to musí být Severombravský
kraj,
v Olomouci, příp. Přerově. Tato dvě pracoviště
jsou až nadměrílě obsazena pracovníky a vzhledem k tomu, že v Olomouci je universita, jsou opět
velmi svízelné ubytovací možnosti. Opava, kde
máme dík nové budově poměrně dobré ubytovací
možnosti, je vůči Jihomoravskému
kraji tak excentrická, že o ni není zájem. Zcela nedostatečný
stav pracovníků mě-me ve Frýdku-Místku, v okrese s předpokládaným
rozvojem těžby uhlí, podobně i Nový JiČíp., kde 'Jsou opět obtížné ubytovací
podmínky. Ve Frýdku-Místku
máme stav takový,
že ubytování můžeme poskytnout,
i přes snahu
městských .•činitelů, jen v našich kancelářích.
Že
je to v rozporu s usnesením o rozmísťování absolventů, je jasné.
'
Vyvinuli jsme i úsilí, abychom vytvořili podmínky ke stabilizaci pracovníků tím, I že jsme požadovali zařazení zeměměřického
oboru ve vybraných okresích se zvláštní problematikou
do stabilizační družstevní
bytov,é výstavby. Naše úsilí
zatíb1 nepřineslo úspěch. Poznamenávám, že péčí
ústředníéh i krajských orgánů v předchozích 113tech jsme dostali přes 50 bytů ze státní bytové
výstavby, ovšem nyní je to již nemožné.
Jak si představujeme
další řešení otázek pracovních sil, zejména s přihlédnutím
k pracovněprávním otázkám v nové soustavě zdokonalení
plánovitého řízení národ. hospodářství? Podle údajů o vývoji populace obyvatelstva v Severomoravském kraji nemůžeme očekávat změnu ve skladbě
mužů a žen ve prospěch mužů. Preference v odměňování i bytových otázkách v klíčových odvětvích bude i nadálé působit proti stabilizaci mužských pracujících
u ústavu. Zrušení čtyřleté~o
studia v Opavě a soustředění tohoto studia v Brně
znovu zesílí fluktuaci. Použitelnost žen pro expediční způsob geodetických
prací se omezuje do
doby provdání. Z uvedených důvodů nemůžeme počítat s dalšími přírůstky početních stavů a dnešní
stav inžeílýrskotechnických
pracovníků
považujeme za optimální. Rozsah geodetických úkolů v Severomoravském
kraji vzhledem k počtu žen musí
vést k výraznějšímu
přesunu prací na střediska
geodézie. Nepokrytá
roční. kapacita,
která činí,
volně uvažováno, až 30-40 inženýrskotechnických
pracovníků, by měla být získána převzetím některých prací ústavy s vyšší výrobní kapacitou.
ZnaČně odlišná je situace v podnicích a Qrganizacích ~e zeměměřickýrn
oprávněním.
V Severomoravském kraji bylo 16 podnikům a organizacím uděleno zeměměřické o.prevnění pro 30 inženýrů. Skutečností však zůstává, že dosavadní počty
zeměměřičů
v Severomoravském
kraji
nestačí
v termínech, obsahu a kvalitě zv.ládnout veškeré
požadované práce.
_
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Další složkou v problematice
geodetických
prací je materiálová vybavenost. Ve srovnání se
stavem před 10 lety vyniká péče naší společnosti
o rozvoj geodézie a kartografie. Je skutečností, že
v Severomoravském kraji máme v Opavě novou,
moderní provozní budovu, která patří mezi nejkrásnější stavby v Opavě. O kladném postoji pracovníku národních výboru k naší službě v okresních městech svědčí i to, že mmne 5 vlastních budov pro Střediska geodézie (SG) a měřické oddíly ,(MO). Střediska geodézie, až na Frýdek-Místek,
máme dobře umístěná a ve všech okresních městech. Rust počtu pracovníku SG s Ohledem na
úkoly začíná však zhoršovat pracovní pros!ředí
nedostatkem místa, a zejména je tomu tak v Sumperku, Vsetíně a Novém Jičíně. Geodet,ickými přístroji jsme rovněž dobře vybaveni, stejně tak motor~zací. Pro informaci některé údaje: 1 moderní
theodol1t připadá na 2,6 výrobního technika, 1 njvelačnístroj
na 5,1 techniku, 1 počítací st!oj na
2,1 technika, vozový park činť' 14 aut a 63 motocyklu.
Vzhledem ke stavu počtu pracovníku a předpokládanému vývoji ve vztahu k ro:/:sahu úkolu,
nepočítáme s dalším rozšiřováním základní vybavenosti v geodetických strojích. MužeI!le jít cestou výměny za modernější a prokazatelně efektivnější. Rovněž u nás musíme nastoupit v nákupu
zařízení cestu dusledných
kalkulací návratnosti
investic. Potud máme pro příští období dva problémy. V prvním jde o podstatnější využití našich
fotogrammetrických
stroj u pro jiné práce než je
TH mapování. Zdá se, že podle zatímních Výsledku
bude možné i přes vysoké náklady na letecké
snímkování, jejich rentabilní
využití v. evidenci,
pUdy, a mimoto budeme hledat další využití pro
ostatní zájemce, tj. pro doly a prumyslové závody.
Na úseku automatizace a mechanizace výpočetních a zobrazovacích prací nepočítáme se samostatným zařízením a jsme toho názoru, že do roku
1970 vystačíme s centrálním zpracováním v ORS
v Praze. Nevylučujeme však, vzhledem k tomu, že
řada podniku na Ostravsku se vybavuje samočinnými. počítači, že navážeme spolupráci.
. Dalším, pro nás v Severomoravském kraji dil:ležitým· otazníkem zůstává zavedení určité mechanizace pro fyzicky namáhavé úseky prací našich
pomocných dělníku. Jde především o práce spojené se stabilizací měřH::kých znaku. Není ojedinělé,
že tyto práce konají naši technici a inženýři, což
není trvale únosné. Zkušenosti z jiných ústavu nejsou tak prukazné, abychom vkládali investice do
dnešních vyvinutých zařízení.
Z podanéhO nástinu úkolu geodézie a kartograHe v Severomoravském
kraji zřetelně vystupují
3 skupiny geodetických prací. První 'skupina prumyslově měřické a speciální práce jsou Vřevážně jednoúčelovými pracemi. (Provádění těchto
prací zabezpečujeme jednak sami, jednak podniky
sEJ zeměměř1ckým oprávněIiím.
V našem kraji je však také řada podniku, které nemají vlastní zeměměřiče~ anebo některé práce jsou i takového rozsahu, že je nemohou zvládnout podnikóvé zeměměřlcké složky. Za tím účelem budeme' připravovat
další pracovníky, kteří.
budou ovládat tyto speciální geodetické dlsclplíay.

Kladně proto je hodnotit péči o výchovu těchto
pracovníku
soustředěným
proškolováním
pnmo
na prumyslovém závodě Středočeského kraje. Počítáme s tím, že na každém· středisku geotlézie budemem,it
nejniéněčetu,
schopnou pracovat na
úseku prumyslově měřických prací a speciální
geodézie, a dále s tím, že tyto čety by byly nárazově použitelné i mimo rámec svého okresu. Dále
počítáme také s využitím fotogrammetrických
metod na některých druzích speciálních prací. Na
úseku těchto prací je velmi dťi.ležité předávání
zkušeností. Jsme toho názoru, že nejvhodnějším
fórem pro toto předávání, ať již jde o pracovníky
ÚGK, či ostatních podnikťi a organizací, jsou semináře pořádané ČSVTS. Dosavadní zkušenosti to
jen potvrzují.
Druhou skupinou prací jsou práce spojené
s evidencí nemovitostí. Tyto práce budou tvořit
převažující podíl prací středisek. V nejbližších letech musíme dotáhnout evidenci nemovitostí až
na jednotlivé zemědělské závody ve formě podnikových evidencí. .Základem podnikových evidencí
musí být kvalitní mapy, běžně doplňované a udržované v souladu se. stavem v přírodě. Rozsáhlost
tohoto úkolu vyvolává potřebu více využívat leteckého snímkování k doplňování map nastalými
změnami. Souběžně s evidencí nemovitostí nelze
pustit ze zřetele ochranu pudního fondu. S evidencí nemovitostí úzce souvisí služby obyvatelstvu
ve formě notářsko-technických
prací. Musíme rozšířit okruh pracovníkťi na střediscích
geodézie,
kteří budou ovládat právní náležitosti evidence
nemovitostí.
Třetí skupinou prací je technickohospodářské
mapování a s ní spojená údržba mapového díla.
Pro tyto práce počítáme s roční kapacitou nejvýše
třetiny pracovníku výrobních útvaru ÚGK. I když
tato disciplína je vývojová, zustává u ní hlavním
momentem ustálení technologie a na ni navazující nejefektivnější organizace těchto prací. Vzhledem k tomu, že jde o práce velkého územního rozsahu, jsou u ní nej,lepší předpoklady pro mec~anizaci a automatizaci výpočetních i zobrazovaclCh
prací. Z toho duvodu zi\.stává také technickohospodářské mapování hlavním námětem pro provozní výzkum. V nejbližších letech musíme si na ÚGK
vytvářet rezervy pro reambulaci
map místních
tratí, a to V· pořadí, dohodnutém s odborem výstavby KNV.
'
Cílevědomé plnění naznačených hlavních úkolů předpokládá zejména v zdokonalené soustavě
plánoVitého
řízení di\.slednější· projednávání
a
plnění požadavků pro naléhavé potřeby národního hospodářství.
Dosavadní živelné uplatňování
požadavku nevedlo k plnému využití možností,
které zeměměřiČi Severomoravského
kraje mají.
A není také bez významu, že rychlé měnění požadavku na naše práce jsou jednou z příčin tohoto
stavu.
Jednu věc si Však uvědomujeme, že postavení
zeměměřiče v Severomoravském
kraji není hodnoceno podle oborových potíží, ale podl~ vykonané práce a její kvality. A z toho vyplývá jen jbden závěr, hledat další cesty k lepšímu plnění
našich úkoli\..
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Príprava a odborná výchova kádrov
pre úkoly odvetvia geodézie
a kartografie
525:37

Odborná
výchova
kvalifikovaných
pracovníkov
v hociktorom odvetví je určovaná predovšetkým
potrebami národného hospodárstva, sučasným stavom vedy a techniky a ich perspe~tívnym rozvojom, existujúcími podmienkami a možnosťami tú~,()
úlohu plniť, s čím úzko súvisí aj doterajší vývOj
a tradícia tohoktorého vedného oboru. Preto ak
chceme hovoriť o výchove kvalifikovaných
pracovníkov v odvetví geodézie a kartografie, je potrebné uvažovať všetky uvádzané hfadiská.

profesora, nelze mnoho, ba téměř ničeho zdárného
dosíci". Zaiste je to pohlad, ktorý v mnohom platí
dodnes ..
Po r. 1869prednáša
Kořistka na Nemeckom
polytechnickom inštitúte a na Českom polytechnickom ústave sa stá va jeho pokračovatelom prof.
Miiller. Rozširuje náplň prednášok o novovznikajúce metódy, ako je napr. tachymetria, rozvíja vyrovnanie veH<ých sietí a metódu najmenších štvorcov a pod. Prichádza, aj keď nakrátko, doc. Láska
a prednáša matematickú kartografiu, geodetickú
astronómiu, geofyziku, fotogrametriu.
VI'.
1894
habilituje inž. František Novotný a rozširuje výučbu v oblasti polygonometrie, polohopisných plánov a o náuku v katastri.

Tradícia výchovy zememeračov na území nášho
štátu je velmi bohatá. Ak nebudeme zachádzať
Výučba a výchova na škole bol a už taká, že
ešte pred založenie inžinierskej školy (dnešného
prakticky bol a schopná splniť všetky vtedajšie
Českého vysokého učení technického)
VI'. 1707 požiadavky zememeračskej p.raxe. Rozsah výučby,
Willenbergom a fakticky uskutočňovaného. od r.
jej obsah, ale predovšetkým potreby praxe prinú1717, treba si uvedomiť, že od počiatku bol a geotili výchovu zememeračov reorganizovať. V r. 189B
dézia pod názvom praktická geometria a rysovanie / vzniká dvojročné zememeračské štúdium (36 1'0Situačné a ~erénne jednou z najdoležitejších
diskov po nastolení tejto požiadavky).
ciplín na tejto škole.
.
Príčiny a dovody tejto reorganizácie spočívali
Ďalší rozmach geodézie· začína v období, keď
predovšetkým v potrebe nového katastrálneho vyškolu viedol známy prof. Gerstner, ktorý sám mal
meriavania podla inštrukcie z r. 1887 a v naprosvýborné znalosti z geodézie (praktickej geometrie)
tom nedostatku meračských evidenčných úradnía vymeriavania. Vlastnú geodéziu vyučovali inž.
kov pre pozemkový kataster. Aj keď toto riešenie
Havle a prof. BiUner. Počas svojho pomerne dlhébole nesporným kro kom vpred, predsa len bolo
ho posobenia na škole vychovali zememeračov,
neúplné a velmi rýchlo sa ukázala jeho nedokonaktorí zakladali stabilný kataster a mapovali pre
losť a nedoslednosť.
územie celého Rakúska-Uhorska. Aj keď sa v tom
období na škole zamemeračstvo ako vedný odbor
V r. 1901 prichádza' na školu inž. Petřík, ktorý
samostatne neštudovalo, potreba si, vyžiadala vehabilitoval v r. 1904 a zasvll.til celý svoj život zvýnovať mu primeranú pozornosť. Prednášky z pr.ak- šeniu úrovne výchovy zememeračov. akrem toho,
tickej geometrie vykonávali vynikajúci vedcf a že zaviedoJ ďalšie nové prednášky
(geodetické
pedagógovia, a-ko napr. prof. Doppler a iní. V tom
počtárstvo, trigonometrické
výpočty, zastavovacie
čase (v 1'.• 1849) sa habilituje pre matematiku a
a upravovacie plány, scelovanie pozemkov), ne·
praktickú geometriu prvý docent Matej Sluka a
únavne bojoval o rozšírenie výchovy na dlhšiu
krátko po ňom dr. Partl, čo svedčí nielen o oddobu ako dva roky.
bornom záujme o geodéziu, ale tiež potvrdzuje
Pred a po 1. svetovej vojne habilitujú ďalší
skutočnú potrebu rozvíjať túto disciplínu. Preto
(Pantoflíček,
Svoboda, Ryšavý,. Fiala, pozdejsie
tiež už v r. 1843 sa zavádza 14denné polné cvičenie
z vymeriavania, hoci vytvorenie samostatného ze- Potužák a ďalší), rozvíjajú vyníkajúcim sposobom
existujúce disciplíny zememeračského
štúdia, zamemeračského štúdia sa uskutočniloaž
v dobe
vádzajú nové a lozširujú šírku i híblku prípravy
podst~tne neskoršej, aj keď vo forme ešte velmi
zememerača. Dížka štúdia naprosto nevyhovuje a
nevyhovujúcej a· nedokonalej.
fakticky trvá značne dlh~iu dobu ako je pláno- I
Príchod prof. Kořistku na školu v r. 1851 znavaná. Po dlhých bojoch sa konečne v r. 1927 pomená celkom nové, kvalitatívne vyššie nazeranie
darilo rozšíriť štúdium na (ri roky, pravda zas; až
na výučbu geodézie. Kořistka bol nielen vynikajúci
keď z bladiska I10trieb praxe sa to ukázalo ako
vedec-geodét, ale tiež výborný pedagóg a organinaprosto nev:yhnuthé. Bolo potrebné velké množzátor. Rozdelil geodéziu na nižšiu a vyššiu s geostvo zememeračských
inžinierov s plnou vysokodetickou astronómiou
a matematickou
kartograškolskou kvalif1káciou. Ich nedostatok sa krátko
nato prejavil v zaostávaní mapovacích prác a kaUou. Výučbu zorganizoval podla potrieb praxe tak,
tastrálného vymeriavania, najmll. na Slovensku. Aj
ako to skutočne inžillieri potrebovali. akrem toho
predovšetkým jeho zásluhou bole technické učenapriek rozšírenému štúdiu jeho dížka nevyhovonie zorganizované
na nových základoch. Zaiste
vala, bole preplnené nutnými· predmetmi a ich rozstojí za zmienku jeho pedagogický pohlad na vý- ~sahom a fakticky trvlo rovnako dl ho, ako iné odchovu inžinierov, k~ď vo svojej výročnej rekťorskej
bory študované na ČVUT. Rozšírenie štúdia na
zpráve v školskom roku 1864-65 uvádza, že "kažštvorročné, navrhované
v r. 1936 proferorským
dý znalec věcí školských musí připustiti, že na
sborom Vysokej školy špeciálnych náuk, kde sa
technické škole při 100 až 200, ano i více posluzememeračské inžinierstvo študovalo, sa neuskuchačích, zapsaných v témž předmětu u jednoho
točnilo. Vefmi tažko sa prekonávala tradícia, a
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niekedy aj stavovská revnivosť. Kladnú úlohu pri
ktorý rieši vážne a velmi doležité otázky vedecorganizovaní
zememeračského
štúdia zohralo zakého charakteru, otázky riadenia prác, otázky proloženie Slovenskej vysokej školy, technickej,
na
jekčně a prevádzkovo-technické
nielen vo vlastnom
odbore geodézie a kartografie, ale tiež v ostatných
ktorej ako jeden z prvých odborov vzniklo aj štúsektoroch národného hospodárstva~ ako je napr.
dium zememeračského
inžinierstva už ako štúdium
investičná výstavba, polnohospodárstvo,
ťažba neštvorročné.
rastov a pod. V dosledku toho jeho vzdelanie a
Žial, voj nové pomery, hitlerovská okupácia a
šírka vedomostí musí byť nutne širšia ako pred
zavretie vysokých škol zabrzdili aj rozvoj riášho
r. 1945.
štúdia počas celel doby neslo body. Až po oslobo'
dení v r. 1945 nastal skutočný rozmach. Od r. 19f16
Tieto skutočnósti udávali predovšetkým obsah
bolo zavedené štvorročné
štúdium aj na ČVUT a náplň zmien učebných plánov tak, ako bolo už
v Prahe. Toto obdobie možno charákterizovať
ako
spomenuté.
Kvalitná
príprava
inžiniera-geodeta
dovršenie boja za skvalitnenie prípravy zememevyžadovala nielen. zavedenie nových predmetov,
račskych
inžinierov.
Primeraným
sposobom sa
ako napr. inžiniers'koJpriemyselnej
geodézie, hosprehÍbili matematicko-fyz,ikálne
základy, ktoré sú , podársko-technických
úprav pozemkov a 1., príp.evyhnutné k hlbšiemu a širšiemu štúdiu zemepadne rozšíranie iných predmetov, ako napr. fotomeračských predmetov.
grametrie,
kartografie
a i., ale vyžadovala tiež
Obdobie rekonštrukcie
nášho národného hosprimeraným sposobom rozšírif základné predmety
podárstva, jeho mohutný rozvoj najll1a po r. 1948,
matematicko-fyzikálnej
povahy tak, aby príprava
značný nedostatok kvalifiklilvaných pracovníkov vo
inžiniera-geodeta
bol a efektívna .•.Konečne náplň
všetkých odvetviach, ne,dostatok zememeračsk'ých
mnohých predmetov technologického
charakteru
Inžini!lrov predovšetkým ina Slovensku, socializácia
bol o treba s ohradom na technický rozvoj zmenif.
polnohospodárstva,
reorganizácia
a sústredenie
Inžinier-geodet sa svojou povahou prác nutne stal
geodetickej
a kartografickej
služby,teda
všetko
riadiacim činitelom a nielen pasívne registrujÚcim
potreby praxe si od r. 1950 vynútili mnohé úpravy
zememeračom. Tieto skutočnosti prispeli k tomu,
učebných plánov, ba aj reorganizáciu
štúdia.
že bol o treba výchovu odborníkov oddeliť na dva
kvalitatívne rozdielne stupne.
Spomeniem len niektoré, .ktoré sa dotýkali
predovšetkým
náplne štúdia. Tak v r. 1948 sa
Prvým- je výchova technika-merača
so stredv učebných plá'noch zvýraznili poctra potrieb praxe
ným odborným vzdelaním, čo sa robí na priemynajma na SVŠT nielen geodetické, ale aj iné inžeselných školách zememeračských,
ktoré od r. 1950
n.ierske disciplíny (úprava vodných (okov a meliovznikli v Prahe, Brne a Košiclach, neskoršiě ešte
rácH, trasovanie ciest, urbanizmus). Pozdejšie, aby
v Bratislave a Opave. Učebné plány týchto škol sú
sa zabezpečila potrebná príprava inžinierov-geozostavené podla potrieb praxe, výučba je vo všedetov a tiež aj s oh1adom na reorganizáciu
stredobecnosti kvalitná a aj proporcionalita
medzi predných škol sa štúdium predÍžilo so zavedením predmetmi všeobecne vzdelávacími
a odbornými je
diplomovej praxe a diplomovej práce na desať Sevyhovujúca. Absolventi priemyseln:ých škol zememeračsk:ých, ako ukázala ich 15ročná existencia,
mestrov. Konečne pre zabezpečenie kvalitnej odsa velmi dobre uplatňujú pri meračských a mapo. bornej prípra.vy obsolventov a ich rýchleho začlevacích prácach ako vedúci meračských čiat a všade
nenia do výrobného procesu sa štúdium organizotam, kde je treba vykonávat bežné geodetické právalo v troch špecializáciach:
geodeticko-fotograce. V súčasnej dobe bez súčinnosti a využívania
metrickej,
kartografickej
'a hospodársko-technictýchto absolventov nie je vobec predstavitelná
orkých úpravách pozemkov. Potreby praxe a skutočná
ganizácia geodetických a mapovacích prác, ~ento
náplň prác našich absolventov vyžadovali rozširopoznatok nevyvracia ani fakt, že mnohí z absolvať alebo zavádzat calkom ,nové disciplíny. Zaviedli
ventov zememeračský'ch
priemysloviek
pokračujú
Sa povinné odborné praxe a výrobná práca.
v štúdiu na vysokej škole formou deny.ého štúdia
Organ~začne
najvýznamnejšou
zmenou bolo
alebo štúdia popri zamestnaní.
Obdobne kladne
zrušenie fakultyšpeciálnych
náuk v Prahe a primožno
hodnotit
zavedenie
výchovy
kvalifikovaných
radenie zememeračského
štúdia k stavebnej fakulrobotníkov-meračov
v r. 1963/64. Očakáva sa, že
te,jeho
zrušenie a oplUovné obnovenie fakulty
kvalifikovaní robotníci-merači
budú moct nahradit
v Prahe, zru,šenia štúdia v Brne a konečne orgav jednoduchších meračských operáciach i technicnizovanie štúdia zememeračského
inžinierstva na
k:ých pracovníkovo
stavebných fakultách ČVUT v Prahe aSVŠT v Bratislave.
Diferenciácia výchovy kádrov a ich využívanie
v praxi nutne ovplyvňuje tiež výchoVu druhého
Treba tiež povedať, že nie vždy sa prejavili
stupňa odborníka inžiniera-geodeta,
ktorý predoreorganizácie vo všetkých svOjich dosledkoch pozivšetkým, ako bolo už spomenuté, práce riadi. To
tívne, najma hie v tom, že mnohé nasledovali velmi
ovplyvňuje nieJen potrebu inžinierov-geodetov,
ale
rýchlo za sebou, čo sa prejavovalo predovšetkým
tiež preukazatelne
dáva poslaniu inžiniera celkom
v kvalite pedagogickej a vedecko-yýskumnej
čininý charakter ako v minulosti.
nosti na vysokých školách. No hapriek tomu rozvoj vedy a techniky, rozvoj národného hospodárUvádzaným skutočnostiam v súčasnej dobeučebst va a jeho odraz v požiadavkách plJaxe si takéto
ně plány výučby ml vysokých školách vyhovujú a
zmeny predovšetkým v učebn:ých plánoch bude vyzodpovedajú aj dížkou štúdia a aj svojim obsahom
žadovať vždy.
;
medzinárodný'm reláciam, najma v zrovnaní so štúdiom v SSSR, NDR a aj v iných štátoch, napr. aj
kapitalistických.
.
Súěasnf stav
Technický rozvoj geodézie a kartografie, ktorý
'vo.v:ývoji geodézie a kartografie a v poslaní zemepostupuja smerom mechanizácie
a automatizácie
meračských inžinierov v praxi nastali v posledprocesov v priebehu vyhotovenia mapov:ých diel.
ných dvadsiatich rokoch v ČSSR značné kvalitatívkde ide o využitie fotogrametrie,
moderných elek·
ne zmeny. Zo zememerača
registrujúcehC! povi1č- tronických prístrojov pre meranie dÍžok, samočinšinou pozemkovú držbu, sa stal inžinier-geodet,
ných počítačov, automatizácie
v kartografi1 are·'
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produkcii a pod. bude znamenať v konečnom dosledku znižovanie rozsahu živej práce pri procese
'vyhotovenia mapového diela. Súčasne -sa však bude
tiež meniť štrukturálna
skladba inžinierska-tech·
nických pracovníkovo Ako naliehavý požiadavok sa
bude javiť vefký podiel vysoko kvalifikovaných pracovníkov pri riešení úloh technického roivoja, pri
zavádzaní novej techniky a aj pri riešení každodenných problémov geodetických prác. Takýto vývoj, v súčasnej dobe už nastupujúci, znamená však,
že doterajšie učebné plány budú zaostávať za potrebami praxe, bude ich treba meniť a bude potrebné dať vysokoškolskému ..štúdiu kvalitativne
vyššiu náplň. To sú však - všeobecne ponímané
- problémy nielen štúdia geodézie a kartografie,
ale vysokoškolského štúdia v celej jeho šírke. Bude
potrebné všetky nastolené otázky posúdiť v duchu
uznesenia ÚV KSČ "K úlohám ďalšieho rozvoja
školstva" a v duchu referátu s. Kouckeho "Úlohy
rozvoj a nášho školstva a výchova mládeže_ na školách", predneseného na zasadmití ÚV KSC 21. októbra 1964.
~iektoré názory na ďalší vývoj výchovy
inžinierskych kádrov
Všetky názory k zvýšeniu úrovne a efektivnosti
vysokoškolského štúdia, otázky koncepcie a organizácie výučbového procesu je potrebné pos/udzovať nielen zo súčasných potrieb praxe, ale z hfadiska potrieb budúcich. Bude potrebné správne
odhadnúť vývOj aspoň na n'ajbližšiu dobu, pretože
naši absolventi na poznatkoch získaných svojim
štúdiom na vysokej škoÍe budú hladať riešenie
praktických úloh počas pomerne dlhého obdobia.
Pojde preto predovšetkým o výchovu takých inžinierov, ktorí budú mať schopnosti po vodného novátorského myslenia, budú ovládať a používať teóriu, ktorí budú predchnutí túhou ísť po nových
cestách. Výchova odborníka, ktorý zvládne a získa
rutinu len v opakovaní zabehaných postupov a
bude vedieť dobre len existujúce predpisy a návody, by ne-bola pre budúcnosť z hfadiska potrieb
praxe vyhovujúca, pretože nutne odvádza od samostatného premýšlania
a od zOdpovednosti nájsť
najvhodnejšie riešenie danej problematiky.
Hlavným článkom v úlohách geodézia< a karto-.
grafie, teda praxe, v budúcnosti bude zabepečovať
požiadavky národného
hospodárstva
zvyšovaním
efektívnosti geodetických a kartografLckých prác.
Ak uvážime najdoležitejsie
a najrozsiahlejšie
úlohy, tak to bude zabezpečovanie požiadaviek pre
investičnú výstavbu, mapovacie práce, evidencia
nehnutelností, práce na geodetických základoch a
ich údržbe, údržba mapových diel a práce kartografické. Všetky tieto úlohy bude možné zvládnuť
len používaním modernej techniky, predovšetkým
automatizácie a mechanizácie prác. Popri nových
konštrukciach
geodetických prístrojov, prinášajúcich tiež súčasne nové metódy, sa javí ako ne.vyhnutné široké využívanie číslicových počítač ov,
a to nielen vo výpočtových prácach, napr. bodového pola, ale aj v iných oblastiach, ako je napr.
analytická
fotogrametria,
grafické vyhodnotenie
zameraných bodov, vyhotovovanie roznych registrov a záznamov spojených s evidenciou nehnutelností atď. V súvislosti s využívaním týchto prostriedkov modernej techniky však lnžinier-geodet
musí riešiť otázky organizačné a otázky riadenia
prác. Moderná technika prináša pre organizáciu'
prác iné zákony, než aké platili doteraz.
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Geodetické práce, v užšom slova zmysle napr.
práce mapovacie, posobia jednou svojou časťou
centralizovane, druhou sú vyslovene decentralizované. Samotná automatizácia však posobí vyslovene centralizovane a len pri takomto chápaní je aj
výhodná. Lenžecharakter
geodetických prác nie
je taký, že by sa dali všetky vykonať na jednom
mieste a že by sa neustále opakovali. To však prináša so sebou velmi mnohé organizačné
problémy, ktoré bude treba riešiť predovšetkým
v praxi a musia ich riešiť inžinieri-geodeti.
ČísUcové počítače pracujú padla vopred stanoveného programu. Pri zostavovaní programu je potrebné brať do úvahy okrem hlavného ciela, ktorým je napr. určenie polohy, aj vedfajšie ciele, ako
je napr. presnosť výsledku, oz.načovanie chybných
výsledkov vplyvom nesprávneho zamerania a pod.,
čo kladie zvýšené nároky na zostavovanie programov. Je len prirodzené, že takéto programy budú
mocť najlepšie zostavovať odborníci, ktorí sú oboznámení aj s problematikou geodetických prác. To
bezpochyby budú zas a inžinieri-geodeti.
Využívanie počítačov pre geodetické účely priniese kvalitatívne nové požiadavky aj na p 1 á n ovan i e geodetických prác. lch plánovanie pri rozsiahleJšom využití automatizácie sa nebude mocť
obmedziť len na zvládnutie problematiky nahradzovania fudskej práce prácou strojov. Rozsah
otázky je hlbší aj šírší. Pri kvalitnom plánovaní
a tým aj riadení prác bude potrebné zvládnuť celú
geodetickú teóriu i prax a je zrejmé, že kvalitným
inžinierom-plánovačom
može byť len inžinier-geodet. Vefmi úzko s tým súvisí však aj organizácia
geodetickej služby, čo však nie je z hfadiska obsahu výučby na vysokých školách podstatné a ne·
budeme sa ňou preto hlbšie zapodievať.
Konečne v oblasti týchto otázok je potrebné
spomenúť, že vyhotovenie mapového diela je len
jeho začiatkom. Jeho život je daný stupňom jeho
udržiavania
v súlade so skutočnosťou. Ak však
dielo vznikne pomocou moderných prostriedkov,
musia aj tí, ktorí ho udržiavajú, mať rovnakú kvalifikáciu, ako tí, ktorí ho vytvárali.
Celý okruh otázok bude potrebné neustále riešiť, a preto je nevyhnutné, aby absolventi vysokých
škol boli na toto tiež pripravovaní. To však znamená, že v. učebných plánoch musiabyť zavedené
také disciplíny, ktoré sú to schopné urobiť.
Existenciu niektorých disciplín, ktoré vznikli
z potrieb nášho' socialistického národného hospodárstva, ako je napr. inžiniersko-priemyselná
geodézia alebo hospodársko-technické
úpravy pozemkov, užitá kartografia
a iné, nie je potrebné a?i
dokazovať, ani obhajovať ich dOležité postaveme
pri skúmaní komplexnosti prípravy absolventa vysokej školy. Ba naopak, využívanie práce zememerača aj v oblastiach pre neho netradičných a
nových, žiada ich prehlbovať smerom využívania
najmodernejšej
meracej, výpočtovej a vyhodnocovacej techniky. Moderná technika a výchoya stredných technických kádrov, vykonávajúcich v praxi
bež;né meračské práce si vyžiada zaiste nový prístup k výchove a výuke technologických disciplín
odbOrnej prípravy inžinierov.
.
Konečne samotné geodetioké základy, ich budovanie a udržiavanie, využívanie umelých družíc
Zeme pre účely geodézie, medzinárodná spolupráca v geodézii a kartografii bude klásť neustále sa
zvyšulúce nároky na teoretickú prípravu absolven- .
ta vysokej školy. Ak k tomu prirátame skutočnosť,
že um a kvalita práce našich odborníkov sa maže
a musí stať vynikajúcim exportným artiklom, po-

1965/133

I

Geudetický a kartografický obzor
134
roč. 11 (53) číslo 5/1965

Suchánek, A.: Príprava a odborná výchova kádrov pre
úkoly geodézie a kartografie

tom musí byt aj ťýchova odborníkov prisposobená
tiež tým to ciefom.
.
Z doteraz uvedeného vyplýva, že výchova odborníkov musí byt .póstavená ha vefmi dobrých
základoch matematicko-fyzikálnych,
kvalitnej teórii merania a spracovania výsledkov, zvládnutí modernej techniky, dokladných znalostiach teoretickej i technickej geodétie, na zvládnutí mapovacích
metód a ich tvorivom rozvíjaní a konečne tiež na
dobrých znalostiach ekonomiky a organizácie zememeračských
prác. Kvalitu prípravy mažu tiež
výrazne podporit volitelné predmety špeciálnych
alebo hraničných
disciplín,umožňujúcich
zís~at
diferencované
a pritom hlboké vedomosti absolvimta podfa potrieb praxe.
Dosiahnút takúto kvalitu absolventa vysokej
školy znamená však Madat cesty novej organizácie výchovy a prípravy kádrov a uvážit všetky možnosti, ktoré stoja k dispozícli. Je zrejmé, že úroveň
vedy a techniky je v súčasnej dobe vyššia ako bol a
v období trojročného a štvorročného zememeračského štúdia aaj požiadavky a potreby praxe sú
nepomerne vyššie. lch zvládnutie. žiada predovšetkým dobrý teoretický matematicko-:fyzikálny
základ. Preto cesta skrátenia štúdia sa nezdá byt
vhodnou, či už ide o celkovú dížku štúdia alebo
skrátenia počtu vyučovacích hodín. Aj keď vezmeme do úvahy ekonomické dosahy skrátenia štúdia
a súčasne tiež skutočnost, že niektoré vedomosti
najma z oblasti technológie, ekonomiky a prípadne
iných disciplín si mažu inžinieri geodeti doplňovat
v praxi, predsa len skrátenie štúdia by sa prejavilo
v kvalite odbornej prípravy. Totiž aj nové poznatky
z uvádzaných predmetov sú niekedy (a to dost
často) také prevratné, že ich zvládnutie je možné
len a len na kvalitných t(:Joretických základoch.
Druhou cestou maže byť tzv. dvojstupňové štúdium tak, ako je zavedené v niektorých štátoch.
Tento sposob prípravy iste má svoje výhody, maže
byt aj ekonomický, ale ako sa zdá, je pre prípravu
odborníkov geodetov v podmienkach čs. geodézie
a kartografie
prekonaný.
Pre bežné geodetické
práce sú vychovávaní technici-merači na zememeračských priemvslovkách. Tí sa aj v praxi osvedčili. Potrebné je však mat plne kvalifikovaných
tvorčích pracovníkov, ktorí budú práce riadiť. To
možno v súčasnej dobe dosiahnút len dakladným
štúdiom celého rozsahu geodetických disciplín a
vyu~itím všetkých prostriedkov, ktoré majú naše
vysoké školy v spolupráci s praxou k dispozícii.
Ak však prijmeme orientáciu výučby na jednostupňové štúdium, čo sa zdá najvhodnejšie, treba
riešit otázku doškolovania pracovníkov našej geodetickej služby po určitých rokoch praxe formou
postgraduálneho
štúdia. Aj keď vysoké školy musia
dat do služieb takýchto ciefov všetky svoje sily,
predsa -len nemažu toto štúdium organizovat sami
bez ohfadu na potreby a aj úlohy praxe. Zaistovanie postgraduálneho
štúdia a odbornej prípravy a
výchovy vabec bude vyžadovat v budúcnosti vefn1i
úzku spatost činnosti vysokých škOl s praxou. Odstráni sa tak nielen určitá 'izolovanost vysokých
škol od praxe, ktorá sa v niektorých oblastiach
objavuje, ale predovšetkým sa prejavia priaznivé
dasledky v Obsahu výuky, výchovy študentov a aj
vo vedecko-výskumnej činnosti vysokých škO.l.
Ďalšou diskutovanou otázkou je potreba a množstvo špecializácii a zameraní štúdia. Velké množstvo špecializácií je nevyhovujúce z mnohých hradísk (napr. rozmiestňovania absolventov do praxe)
a ukazuje sa tiež ako neekono~ické.
Bude zaiste
výhodné, ak potrebný počet úzky~h špecialistov

bude vychovávaný formou ašpirantúr a vedeckej
prípravy. Konečne vedecká príprava by sa mala využívat v ovefa širšej miere tak, aby najkvalitnejší
pracovníci so schopnostou k tvorčej vedeckej práci pracovali nielen vo výskume a technickom rozvoji, ale priamo vo výrobe. To je cesta, ktorá by
zaiste umožnila kvalitnejšie plnenie úloh a je pritom vysoko ekonomická.
Záver
Uvedené otázky nevyčerpávajú celú híbku problematiky. Sú len niektorými z hlavných súčashých
problémov výchovy a odbornej prípravy vysokokvalifikovaných
kádrov pre potreby českosloveDskej geodézie a kartografie. SÚ pravda že diskuta·
bilné a v mnohých miestach cel kom polemické
preťo, aby sa objasnili všetky stránky skúmanej
pro blematiky.
Jednako sa však ukazuje ako jednoznačné, že
skracovanie štúdia je pri zachovaní požadovanej
kvality prípravy odborníkov nemyslitelné. Zníženie
úrovne prípravy by zas mohlo ohrozit plnenie úloh
čs. geodézie a kartografie v budúcnosti..
V súčasnej dobe sú naše vysbké školy pripravené plnit vefké úlohy vyplývajúce 120 zvyšovanie
Úrovne štúdia predovšetkým tak, že výchova novych odborníkov na škole bude prebiehat v organickej jednote s riešením konkrétnych i abstraktttých úloh a že bude založena na návykoch a IÍ1e~
todike riešit tieto úlohy novým, progresivným spasobom.
Srovnávací

základna ŮGK Praha

Pro porovnávání dálkoměrů o dosahu do 24(J m vybudoval ÚGK Praha podle plánu VTR v r. 1964 stálou srovnávací základnu. Aby bylo umožněno porovnávat dálkoměry při převzetí ze skladu přístrojů, po opravách a při
údržbě přístrojů s minimální časovou ztrátou, byl pro
základnu využit střední zelený pás ulice Pionýrů v Praze 6, velmi blízko u skladu přístrojů a meChanické dílny ústavu v ul. Na Petynce 36. To umožní také před
a po porovnání ukládat snadno přístroje ve skladu.
Základna je určena zejména pro porovnávání dálkoměrů Redta, u nichž je třeba pro budování podrobného bodovéhopole znát skutečné hodnoty konstant s poměrně
vysokou přesností. Je to zřejmé z rozboru vzorce pro
maximální odchylku dvojího měření délek polygonových
stran. Pro body zvýšené přesnosti má být stř. chyba
v určení opravy konstanty násobné ± 0,002, tj. 2 mm
na délku 100 m a v určení zbytkové součtové konstanty
rovněž ± 2 mm. Tato přesnost vyžaduje rozsáhlý soubor
měření, celkem asi 100 hodnot a \dále znát délku základny s přesností nejméně ± 1 mm, tj. asi 1/240000.
Proto byla základna důkladně stabilizována a její délka
měřena invarovými dráty. Uvedené hodnoty také uk a- \
zují, že obvykle používané polní srovnávací základny
v pracovních prostorech nejsou vyhovující, neboť jejich
délka se obvykle měří porovnaným ocelovým pásmem
se stř. chybou nejméně ± 10 mm, větší přesnosti se
jistě nedosahuje. Je totiž třeba přihlédnout k tomu, že
chyba v porovnání,
které je obsažená chyba v délce
základny i chyba ve vlastním úkonu porovnání, se v měřených délkách projeví jako chyba systematická, rostoucí s délkou lineárně.
Srovnávací základna Petynka má 20 úseků po 12 m,
celková délka je 240,278. Počáteční bod je proti domu
čp. 1413, orientační č. 31, u křižovatky s ul. Pod Královkou. Pro porovnání dálkoměru Redta byl sestaven a vytištěn tiskopis o 4 stranách, kde jsou uvedeny na 1 str.
údaje o základně, místopis základny, stručný pracovní
postup a diagram pro zobrazení odchylek a oprav. Na
str. 2 a 3 je zápisník měřených délek s výpočtem díl·
čích odchylek. Na str. 4 je ti tabulkách sestaven výpočet konstant vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.
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Perspektiva vědeckovýzkumné činnosti
v odvětví geodézie a kartografie

V odvětví geodézie a kartografie
se v současné
době zpracovávají dlouhodobé perspektivy rozvoje,
v nichž důležitou část tvoří perspektiva vědeckovýzkumné činnosti. Rozvoj vědy a techniky v ČSSR
musí vycházét z dosavadní úrovně, z výsledků dosažených ve VOGTK a na jiných pracovištích vědy
a techniky, musí být zaměřen na hlavní článek
budoucích potřeb výroby i požadavků vědy a musí
odpovídat tendenci vývoje oboru ve světě. Jeho cílem je vytváření nových technik a technologií,
které umožní zvyšovat trvale technickou úroveň
výroby na stupeň nejvyšší úrovně ve světě a zajistit nejen potřeby společnosti, ale i další rozvoj
geodézie a kartografie
po stránce teoretické a
praktické.
Na základě průzkumů a úvah, zvážení správných proporcí mezi základním a aplikovaným výzkumem a s ohledem na závěry a doporučení IV.
celostátní geodetické konference o mechanizaci a
automatizaci, vypracoval VÚGTK jako podklad pro
perspektivní plán rozvoje vědy a techniky v odvětví geodézie a kartografie
teze, které prójednal
v Oborové radě vědeckotechnického
rozvoje. Předkládáme je účastníkům V. geodetické konference
s vědomím, že připomínky širokého pléna odborníků z nejrůznějších
pracovišť výrazně přispějí
k vypracování tezí do vlastního perspektivního plánu rozvoje vědy a techniky, a tím k _správnému
zaměření vědeckovýzkumné činnosti VUGTK, vysokých škol a jiných výzkumných a vývojových pra~
covišť v oboru geodézie a kartografie v období let
1966-1970.
'

Výzkumného

obzor
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Kolektiv pracovníků
ústavu geodetického, topografického
a kartografického

Vědecky zdůvodněné provádění prací v oblasti geodetických základů předpokládá co nejlepší znalost
tvaru a rozměrů zemského tělesa a charakteristik
tíhového pole. Kromě toho je poznání tvaru a rozměrů Země jedním ze základních přírodovědeckých
problémů, který je řešen v mezinárodní spolupráci.
Cílem výzkumu proto bude ve spolupráci s ČSAV
dále rozvinout teorii určování tvaru a rozměrů
Země i charakteristik jejího vnějšího tíhového pole
a s její pomocí řešit konkrétní úkoly podle požadavků naší geodetické služby i v rámci mezinárodní spolupráce. Výzkum bude prováděn v 'duchu
zejména sovětské geodetické školy a s využitím
nejnovějších matematických a fyzikálních poznatků a výsledků příbuzných věd. Kromě toho výzkum
přispěje k vytvoření hlubšího a jednotícího základu délkových, úhlových a výškových měření
v tíhóvém poli Země.
2. Výzkum v oboru kosmické geodézie, geodetické
astronomie a gravimetrie
Pozorování umělých družic Země poskytuje již
v současné době možnost řešení některých základních geodetických úloh metodami kosmické geodézie, tj. prakticky nezávisle na existujících geodetických základech a měřeníCh, a stává se důležitým doplňkem geodetických měření. Rovněž geodetická astronomie a gravimetrie je významnou
složkou geodetických měření a přispívá jak k řešení vědeckých otázek, spojených zejména s určováním tvaru a rozměrů Země, tak k řešení praktickych úkolů, vyskytujícíCh se např. při orientaci
geodetické sítě a při přesném určování výšek. Metodami geodetické astronomie je možno také sledovat kolísání zemského pólu a provádět kontrolu
času, která má základní význam nejen pro stanovení přesného času, ale i pro určení přesného
kmitočtu pro účely fyziky a elektroniky. Proto
cílem navrhovaného
výzkumu je dále rozvinout
metody a přístroje pro pozorování umělých .družic
Země i pro obor geodetické astronomie, ve spolupráci s ČSAV provádět kontrolu času, měřit a vy, hodnocovat variace zeměpisné šířky na Geodetické
obser\fatoři Pecný a sledovat a interpretovat sekulární ~měny, síly tíže.

Na úseku' geodézie jsou perspektivní úkoly vědeckotechnického rozvoje v období 1966-1970 zaměřeny jak na řešení problémů základního výzkumu,
tak na řešení problémů, spojených s konkrétními
úkoly naší geodetické praxe. Výzkum v oblasti
geodetických základů má obohatit naše poznatky
o zemském tělese, rozvíjet kosmickou geodézii,
geodetickou astronomii a gravimetrii pro zpřesnění
a modernizaci geodetických sítí a přispět ke zdokonalování geodetických metod pro sleddvání dynamiky svrchního pláště zemské kůry. Výzkumné
práce, vycházející z požadavků naší geodetické
3. Výzkum svislých a vodorovných pohybli zemské
praxe, musí směřovat k dalšímu rozšíření mechakůry geodetickými metodami
nizace a automatizace v oblasti geodetických měření, k rozvinutí metod matematického i technic- ,
Znalost svislých a vodorovných pohybů svrchního
kého zpracování. výsledků měření, k rozšíření
pláště zemské kůry přispívá k podrobnějšímu poaplikace geodézie na řešení speciálních problémů
v jiných technických oborech a k využití moder- . znání dynamiky zemského tělesa, což má jednak
praktický význam při hospodářské výstavbě' a při
ních fyzikálních a technických poznatků pro zdoprojektování velkých technických děl, jednak věkonalení metod geodetických měření.
decký význam pro poznání geologické a geotektoS uvážením této perspektivy byly na období
,nické struktury Země. Výzkum v. tomto oboru' má
1966-'1970 navrženy tyto výzkumné problémy:
mezinárodní význam a je sledován v celém světě.
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Cílem. navrhovaného výzkumného problému je vypracovat postupy přesného měření svislých a vodorovných pohybt"! zemské kury geodetickými metodami, a to jak pohybu recentních, tak místních
a stanovit metody vědeckého zpracování a interpretace výsledku měření.
4. ~ýzkum l!~ode!~ckýc.h měření a konstrukce geodetických prlstroJu, ·zeJména s využitím moderních
fyzikálních a technických poznatkú
Ro~vO( mech~nizace a automatizace tr oblasti geodetIckych meření bude stále vyžadovat aplikaci
nejnovějších poznatku z různých fyzikálních i technických oborů na konstrukci
geodetických
přístrojů. Dosavadní vývoj elektronických dálkoměrťl
ukazuje zcela nové možnosti při budování i zhušťování geodetických
sítí a při řešení celé řady
praktických
úkolů. Použití těchto přístrojfi vede
v řadě případů ke značnému ekonomickému efektu. Nadějnou perspektivu pro mechanizaci a automa.tizaci geodetických měření skýtají též moderní
poznatky kvantového záření energie i dalších odvětví fyziky, elektroniky a kybernetiky; jejich aplikace na konstrukci geodetických přístrojů je teprve
otázkou budoucnosti.
S rozvojem geodetických přístroj u, pracujících
na nových principech, je spojena řada dalších otázek. k nimž patří vypracování vhodných technologických postupu měření i výpočtů 'pro různé
druhy geodetických prací, výzkum vnějších vlivů
působících na měření, a výzkum teorie chyb nových měřických přístrojů. Pro správné posuzování
technických vlastností a možností nových přístrojů
je nutný .výzkum vědecky zdůvodněné metodiky
polních ověřovacích zkoušek přístroj u i jejich standardizace a normalizace. Výzkum na úseku geodetických měření je však třeba provádět z hlediska
jejich návaznosti na další druhy geodetických prací, tj. na jejich výpočty a zpracování. V této souvislosti je třeba věnovat pozornost registraci měřených údajů v terénu, přísunu geodetických informací mezi měřením a zpracováním a výzkumu
vhodných záznamových zařízení pro dokumentaci
potřebných údaju.
Cílem tohoto výzkumného problému je návrh
technologických
postupů měření u nových geodetických přístrojů pro mechanizaci a automatizaci,
konstrukční
realizace jednodušších
přístroj u zejména masového použití a aplikace novodobých
poznatků z fyziky, elektroniky, kybernetiky a jiných věd na konstrukci
geodetických
přfstrojiL
V této souvislosti pOjde o výzkum v oboru elektronických dálkoměrů, spojený s jejich nasazením
v geodetické praxi, o výzkum využití pojftek všeho
druhu pro přísun geodetických informací a o Výzkum vhodné registrace a dokumentace těchto informací. Spolu s tím bude třeba studovat zdroje
chyb soustavy: prostředí - přístroj - pozorovatel.
Rovněž bude nutno na základě výzkumu navrhnout
přístrojové laboratoře a zkušební pole.
5. Výzkum metod matelJlatického zpracování
geodetických měření
Nezbytnost získání skutečnosti nejbližších hodnot
z Výsledků geodetických měření vede k dalšímu
rozvíjení metod matematické geodézie a ke stále
intenzívnější aplikaci matematické statistiky. S tím
souvisí také problém výhodného rozvržení příslušných měřických prvku při budování geodetických

s~tí, jehož. řeš!lní ~uže znamenat jednak zvýšení
presnosti~ Jedna~ vyznamný ekonomický efekt. Do
to~oto vyzk~mneho problému spadá též dalšf vývOJ automatIzace geodetických výpočtů samo činnÝlll:i počítači, který může znamenat novou mate~~.tIckou _formu~aci geode!ických úloh i metody
JeJICh řesení. CI1em navrzeného
výzkumu proto
bude dále rozvinout metody matematické geodézie
a to zvláště se zaměřením na nové geodet.ické me~
tody a technologie a na využití moderní výpočetní
techniky.
6. Výzkum aplikace geodézie na speciální technické
problémy
Geodetické metody se ukazují svou přesností i hospodárností jako účinné prostředky
při přesném
o~~zová~í základů různých technických
objektfi,
prr statIckých, dynamických a jiných kontrolách
d.eformací růz~ého původu <,l při podobných technIckých problemech. Jejich použití k uvedeným
účelům se projevuje ve zhospodárnění
výstavby
technických zařízení a v předcházení národ oh ospodářským ztrátám, zaviněným poškozením nebo
dlouhod.obým vyřazením těchto zařízení. Cílem výz~u~u J? st~dovat I?r~blémy, při nichž může geodezIe prIspet provadením kontrolních
měření a
p~esn~stí_ s~ých metod k dokonalejšímu vybudovánI ~ udrzbe stavebních objektů a strojových zaří~e~l1 ~ ke zjištování jejich deformací. Výsledkem
resem b~~ou technologické
postupy, popřípadě
vhodné prrstroje nebo pomůCky.

Na úseku fotogrammetrie budou perspektivní úkoly v období 1966-1970 zaměřeny především na
tyto otázky:
1. Řešení dílčích částí úkolu státního plánu "výzkumné a vývojové práce pro technickohospodářské mapování CSSR"
Bude pokračováno jednak v řešení úkolfi z předchozích 03_~obí, jako např. výzkum technologie
T~~ v merrtku 1: 5000, výzkum optimálního vyU~ItI fotogrammetrických
strojů, prověření kritérií
presnosti THM, jednak budou řešeny nové problémy; pro potřeby THM to bude výzkum komplexní
mec!Ianizace ~íselného
zpracování
THM. Půjde
o prepracovám dosavadních postupfi na přístroje
~teré, budou v příštích letech k dispozici, o vZá~
Jemne skloubení
jednotlivých
etap zpracování
o navázání na další mechanizaci výpočtů ploch
evidence nemovitostí a o mechanizaCi dokumentace. Cílem je usnadnit zpracování, nahradit lidskou
práci a dosáhnout zvyšování produktiVity.
Sled~~~ním vývoje analyticM aerotriangulace
v zahramcI a zdokonalováním vlastní technologie
s ohledem na přístrojové vybavení a dosažitelnou
výpočetní techniku mají být sníženy rozsah a náklady na geodetické práce při zhušťování bodového pole, zhušťování urychleno a zlevněno.
2. Výzkum zlepšení kvality· leteckých měřických
snímkú
Řešení má umožnit zlepšení technologie pořízení
a zpracování leteckých snímků s využitím mecha-
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nizace fotolaboratorního
procesu, zvýšení počtu
Zároveň bude sledováno zajištění vyššího ekonoinformací v leteckém snímku (na základě teorie
mického efektu při tvorbě a vydávání kartograficfunkce přenosu kontrastu) a zpřesnění fotogram- ' kých děl a dosažení teoretického přínosu pro další
metrického vyhodnocení. Cílem je ulehčení práce
rozvoj kartografie jako vědy.
vyhodnocovatele a možnost širšího uplatnění fotoV rámci této tematiky bude řešena řada dílgrammetrie.
čích úkolů:
3. Výzkum využití fotogrammetrických
kých metod pro úkoly EN

a geodetic-

Po řešení mají být shrnuty zkušenosti jednotlivých
pracovišť a navrženy účelné kombinace geodetických a fotogrammetrických
metod, zejména pro
údržbu map souvislého zobrazení pro EN a jejich
doplňování. Usnadnění a zhospodárnění prací bude
významné, neboť jde o práce velkého rozsahu.
4. Výzkum využiti fotogrammetrie
geodetické práce

pro speciální

Využití fotogrammetrie v průmyslu, dopravě a stavebnictví umožní přenesení prací z pole do kao.celáře, omezení geodetických prací na rizikových
pracovištích a na místech s velkým pracovním ruchem. Důsledkem bude snížení nákladů. Na tomto
úseKU lze s ohledem na tendenci rychlého rozvoje
průmyslu a dopravy v ČSSR očekávat veliký nárůst
prací a s ohledem na světový stav lze očekávat
další rozvoj v sortimentu prací.
5. Využití fotogrammetrie
oborech

v netopografických

Průzkum možností využití fotogrammetrie v technických a vědních oborech a výzkum interpretace
snímků pro netopografické
účely; výsledky budou
nabídnuty různým oborům pro zavedení fotogrammetrie ke zvýšení objektivity, přesnosti a úplnosti
informací.
6. Výzkum využiti diferenciálních

překreslovačů

Jde o aplikaci těchto přístrojů v podmínkách naší
výroby, zejména se zaměřením na THM a na mapování ve velkých měřítkách.
7. FotograJllmetrické
družic Země

aspekty sledování

umělých

V rámci úkolu bude nutno provést průzkum možností zvýšení přesnosti fotografického
sledování
umělých družic Země s ohledem na aparatury, fotografický materiál a zdokonalování redukčních metod. Cílem bude dosažení světové úrovně co do
přesnosti se zachováním hospodárnosti při simultánním pozorování.

Na úseku
problémy:

kartografie

byly navrženy

1. Výzkum nových typů kartógrafických

dva hlavní

výrobků

Účelem výzkumu bude přispět k zvýšení všestranné úrovně, a tím účinnosti kartografických
děl
vydávaných pro hospodářskoorganizátorské
a kulturněvýchovné
potřeby státu, pro potřeby veřejnostia při poskytování pomoci rozvojovým z~mím.

Na úseku map pro hospodářskou výstavbu to
bude výzkum optimálního obsahu a způsobu znázornění THM, výzkum koncepce regionálních atlasů ČSSR a vypracování vzorového projektu regionálníhg atlasu a dále typizace účelových map a
standardizace jejich obsahu a způsobu znázornění.
Na úseku map pro školy bude prováděn výzkum
koncepce základního dějepisného atlasu a odpovídajících nástěnných map pro ZDŠ a školy II.
cyklu (v rámci JSŠKP) a vypracování příslušných
projektů, výzkum koncepce a vypracování projek~
tu atlasu pro učitele (v rámci JSŠKP), výzkum
koncepce a vypracování projektu typových atlasů
pro vyučování v rozvojových zemích a výzkum
koncepce a vypracování projektu příručních a nástěnných map okresů ČSSR (1: 100000 a 1: 50000).
Na úseku map pro veřejnost půjde o výzkum
nových typů map pro cestovní ruch, výzkum koncepce a vypracování projektu příručního
atlasu
ČSSR, výzkum koncepce a vypracování prototypů
'reliéfního atlasu (přednostně pro export), a o výzkum koncepce a vypracování projektu lékařskogeografického
atlasu (pro vnitřní potřebu a export).
2. Výzkum racionalizace, mechanizace
zace kartografického
procesu

a automati-

Účelem Výzkumu bude zajistit zvýšení technologické a technickoekonomické
úrovně kartografické
výroby a zvýšení kvality kartografických
výrobků
a prací, především zhodnocením a návrhem na
nejúčelnější a ekonomické využití nejnovějších vědeckých poznatků a výsledků technického rozvoje
ve světě. Přitom bude přednostně uvažován dovoz
nových výkonných strojů, přístrojů a zařízení před
vlastním výzkumem jejich konstrukce.
Zároveň
budou řešeny otázky teoretické
povahy, jejichž
zodpovězení bude přínosem kartografické vědě.
V rámci této tematiky bude provedeno zhodnocení současného stavu kartografických
metod,
techniky a technologie ve světě a vypracován projekt pro racionalizaci,
optimální mechanizaci a
automatizaci kartografického
procesu od získávání
výchozích informacf až po distribuci kartografických Výrobků.
• Dalším úkolem bude výzkum práce uživatele
s kartografickými
výrobky a, podmínek pro jejich
optimální účinnost, jako podkladů pro kartografickou tvorbu a vydavatelskou činnost. Dílčí řešení
úkolu se dále zaměří na výzkum optimální tech, nologie kartografického
zpracování a rozmnožování THM a účelových map; výzkum optimální technologie údržby map, výzkum aplikace čtyřbarevného ofsetového tisku pro vydávání mnohobarevných map. ,v rámci řešení úkolu bude dále provedeno zhodnocení soudobých metod a technik znázornění reliéfu na mapách a stanovení zásad pro
jejich využití v praxi a zhodnocení soudobých me·
tod generalizace
obsahu map a stanovení zásad
pro jejich využití v praxi a směrů dalšího teoretického rozvoje.
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kolektiv: Perspektiva vědeckovýzkumné
činnosti v odvětvi geodézie a kartografie

TlOGTK,

Poměrně krátké období pracuje! ve VÚGTK menší
skupina na úkolech odvětvové ekonomiky. Obsah
těchto úkolů je volen podle pořadí naléhavosti.
Podle kapacitních možností se zpracovávají především některé základní otázky, vyplývající z potřeb
vnitřní ekonomiky odvětví (např. otázky racionalizace řízení a správy ústavů geodézie a kartografie
krajského typu, otázky efektivnos~i různých technologií při technickohospodářském
mapování ap.).
Souběžně

s problémy,

které

Je

vyskytují

ve

více odvětvích národního hospodárství, je potřeba
v Období let 1966-1970 řešit hlouběji a dťl.kladněji

některé základní otázky užité praxe ekonomiky
geodézie a kartografie.
Půjde např. o stanovení
nejvhodnějších forem financování geodetických a
kartografických
prací při respektování celospolečenských národohospodářských
zájmů i za podmínek nejvhodnějších forem hmotné zainteresovanosti jednotlivých pracovníků. Řešení si vyžádá
hlubší vymezení potřeb a výzqamu jednotlivých
druhů geodetických a kartografických
prací po
z~odnocení jejich vývoje. Obdobným obecnějším
úkolem bude hledat optimální formy hodnocení
geodetických a kartografických
prací z hlediska.
účelného řízení tak, aby se tyto práce daly do jisté míry kvantitativně stanovit při zadávání úkolů,
hodnotit při posuzování výkonů jednotlivce, nebo
skupiny pracovníků. -, i jednoznačně fakturovat
pro objednatele. S otázkami tohoto druhu souvisí
potřeba jednotně utřídit geodetické a kartůgrafické práce - podle druhů prací, výkonů operací aby se usnadnilo řízení v různých organizacích,
a zejména srovnávání podkladových materiálů.

I

Nejvýznamnější otázkou z hlediska problémů
dosavadní praxe se ukazuje komplexní řešení optimálního využití kvalifikovaných pracovníků v geodézii a kartografii, a to zejména se zřetelem k jejich celoživotnímu .pracůvnímu
zapojení. Půjde
o návrh vhodného rozmístění pracovníků v jednotlivých věkových skupinách podle vlivů činitelů
působících na pracovní sílu a požadavků praxe
(muži, ženy, různÝI věkový stupeň, různá kvalifikace, fyzické a duševní schopnosti, jejich dynamické změny, jiné osobní podmínky k výkonu prací),
a vymezení dosahu rozdílu vysokoškolské a středoškolské kvalifikace.
Po .provedení přiměřeného
sociologického
průzkumu
bude zhodnocen
vliv
všech podstatných čin~telů a vypracována soustava odměňování z hlediska optimálního využití pracovníka v průběhu celoživotního pracovního nasazení.

Neustálý růst vybavenosti práce, růst kvalifikace pra;covníků, zavádění nových metod řízení
a správy mění a vytváří podmínky pro specialiZaci
a koncentraci výrobních jednotek a větších celků.
Cílem ekonomického řešení bude navrhnout varianty optimální struktury výrobních jednotek pro
nejbližší období. V tomto smyslu předpokládáme
usměrnění ekonomického výzkumu na ~ešení optimální organizační struktury
výrobních jednqtek
,při postupu mechanizace a autOmatizace výrobní·
ho procesu, jeho řízení a správě.
.

práce. Proto se ekonomický výzkum zúčastní některých technickoekonomických
studií pro výhledový plán v geodézii a kartografii. Půjde zejména
o srovnání stavu techniky v ČSSR se stavem a
s tendencí vývoje geodézie a kartografie nejvyspělejších zemí, o vliv nových strojů a technologií na
organizaci a řízení, na úroveň kvalifikace kádrů
a na snižování nákladů. Mimo uvedené úkoly bude
nutné se výhledově výzkumně zabývat otázkou
vztahů požadované přesnosti v daných standardních měřítkách map pro socialistickou výstavbu
a nákladů na vytvoření příslušných mapových děl.
Na základě výsledků tohoto zkoumání bude nutno
zpracovat návrh na optimální jednotné soustavy
map pro hospodářskou výstavbu, která by méla
mít maximální náplň pro efektivní využití všemi
základními odvětvími národního hospodářství.

Téze po případném doplnění budou rozpracovány
do úkolů rozvoje vědy a techniky odvětví geodézie
a kartografie na léta 1966-1970. Půjde o stanovení
konkrétních úkolů a jejich parametrů, o stanovení
pořadí a lhůt řešení a o výběr řešitelů. Úkoly mají
postihnout potřeby celého odvětví, tj. nejen pozadavky resortu ÚSGK. Řešitelem úkolů nebude jen
VÚGTK,ale i jiná výzkumná a vývojová pracoviště,
především katedry a ústavy našich vysokých škol.
VÚGTK jako oborové vedoucí pracoviště vědeckotechnického rozvoje bude však vlastní práce zpracovávat a pe~ovat o vzájemnou koordinaci.
Ústřední rada ČeskOSlovenské vědeckotechnici{é společnosti stanovila pro své organizace jako
hlavní článek činnosti v r. 1965 pomoc při řešení
úkolu rozvoje vědy a techniky, a při zpracování návrhu, plánu na r. 1966 a další léta. Také Komise
pro geodézii a kartografii při ÚR ČSVTS zařadila
tuto činnost na prvé místo svého plánu na rok
1965. Skutečnost,
že V. geodetická
konference
shromažďuje na svém jednání odborníky z nejrťtznějších odvětví našeho národního
hospodářství,
dává reálnou naději, že projednání tézí rozvoje
vědy a techniky na tomto fóru umožní uplatnit požadavky z nejrůznějších pracovišt v našem státě.
Čím správněji se nám podaří stanovit úkoly vědeckotechnického
rozvoje a nalézt pro ně vhodné
řešitele, tím spíše můžeme očekávat rťist úrovně
provádění geodetických a kartografických
prací
na všech pracovištích v ČSSR. A to je cílem jistě
nás všech.

CHYBf

VÁM

ROČNfKU

N~KTER~ ČfSLO

1963 a 1964?

I

Doplňte sl Je dl'ive, ne! bude úplně rozebráno.
Objednávky

Obecný požadavek na zefektivnění všech prací
bude klást na ekonomický výzkum nároky všude
tam, kde vystupuje do popředí otázka úspor živé
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I když nás dnešní doba naplňuje přegevším zájmy
o budování socialistické
společnosti, nemůžeme
přehlédnout šedesátých narozenin inž. dr. techn.
Bohumila P o u r a, bývalého vedoucího redaktora
Zeměměřičského Věstníku, později Zeměměřického
obzoru, v jehož čele stál od roku 1937 do roku
1950. Za 14 let úsilovné práce v této funkci dosáhl
časopis vysoké odborné úrovně, pro kterou byl
uznáván nejen v ČSSR, ale i v mezinárodní technické veřejnosti.
lnž. dr. Bohumil Pour se narodil 3. května
1905 v Jeřicích u Hořic jako syn kováře. Vysokoškolské zeměměřické studium ukončil druhou státní zkouškou na Českém vysokém učení technickém
v Praze 24. ledna 1929. Publikačně oinným se stal
od roku 1927; od této doby uveřejnil více než 150
článků a pojednání s technickoekonomickou
problematikou. Z jeho literární
činnosti je známá
kniha "O nové inženýrství" (1946), v níž naznačil
funkCi inženýra při budování socialistického státu.
Od roku 1945 do roku 1950 působil na vy~okých školách technických v Praze a Brně ve funkci externího učitele. Svoje široké znalosti technické a politickoekonomické
uplatnil ve funkci vedoucího provozně plánovacího
odboru Státního
ústavu pro projektování uhelných závodů -,- Báňské proiektvvPraze
a ve funkci hlavního typi-.
zátora Ustřední správy energetiky - Organizace
pro racionalizaci energetických závodů (ORGREZ).
Blahopřejeme soudruhu inž. dr. Pourovi k jeho jubileu a přejeme mu pevné zdraví a dobrou
životní pohodu do další práce.

Z činnosti Krajskej komisie pre geodéziu a kartografiu v kraji vtchodoslovenskom
Komisia zahájila svoju činnosť ešte v roku 1962.
Združuje geodetov z roznych organizácií a závodov v našom kraji. Spojuje závodné pobočky a
ich členstvo po stránke metodického usmerňovania, technickej
výchovy a predovšetkým
úsilia
vzbudzovať a podchytiť iniciatívu, záujem o novú
techniku, nové formy práce. Zakládajúcim členom
bola tu závodná pobočka VTS pri ÚGK v Prešove,
ktorá i dnes v zastúpení krajskej komisie reprezentuje zložku s najpočetnejšou
základňou členstva. Geodeti z ostatných organizácií, i ked počtom nevynikajú, predsa ich činnosťv
práci komisie je výrazná. lniciatívne sa tu prejavuje ochota geodetov Krajského projektového ústavu v Košicia<;h, Hutného
projektu i skupiny
geodetov
z Východoslovenských
železiarní. Práve z tohoto
pohladu je potrebné podtrhnúť význam práce a
poslanie komisie. Umožňuje na širšom mimorezortnom fóre vymieňať skúsenosti z roznych pracovísk toho istého odvetvia, progresívne formy prenášať z jedného pracoviska na druhé a napokon
je tu príležitosť upevňovania vzájomných vzťahov
medzi pracovníkmi,
pracovnými
skupinamI tej
istej profesie.
Činnosť komisie bola v minulosti i teraz sústredená predovšetkým
na riešenie tých probléroov, ktoré vyplývajú a súvisia s rozsiahlou výstavbou Východoslovenských
železiarní ako i na
to naviizujúclch kapacít občianskej a bytovej výstavby ..

obzor
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Z doterajšej činnosti komisie považujeme za
potrebné uviesť úsilie čleaov vytvoriť a v orgánoch presadiť pre výstavbu! Košíc geodetickií zložku, ktorá by v úzkej spolupráci s projektovými
zl0žkami, investorskými organizáciami i prevádzajúcimi stavebnými podnikmi zabezpečovala koordinaciu, kontrolu vytýčovacích prác i súčasne zobrazovala ukončené diela rozsiahlej výstavby mesta
Košíc po stránke geodetickej. Toto úsi1ie splnilo
svoj účel a pri ÚGK vytvoril sa útvar, ktorý túto
náplň. zabezpečuje už 3 roky. I ked v začiatkoch
jeho činnosti nedostalo sa najma zo strany investorských organizácií plného uznania, dnes dochádza
k podstatnému obratu a stáva sa práve
u tejto zložky doležitým činitelom pri kontrole
uskutočňovanej
výstavby. Predpokladáme,
že význam tohoto útvaru v budúcnosti nadalej vzrastie.
V minulosti činnosť komisie sústreďovala sa
predovšetkým na riešenie problémov inžinierskej
geodézie. S touto tématikou zaoberal sa i seminár
poriadaný v roku. 1963 za širokej účasti odborníkov z ostatných kraj ov. V roku 1964 bol uskutočnený pod patronátom
komisie dialkový kurz
pre pracovníkov geodetov zameraný na prehfbenie
poznatkov z úseku priemyselnej
geodézie. Toto
podujatie si vynútila situácia stále sa zvačšujúceho
rozsahu požiadavok
na tento druh prác, ktorý
predtým u nás nebol takmer známy a preto aj
skúsenosti boli pomerne malé.
V marci tohoto roku sa iniciatíva komisie prejavila pri usporiadaní semináru o problémoch vedenia evidencie nehnutelností.
Bohatá účasť, živá
diskusia o problematike
pri uplatňovaní nových
právnych noriem, ktoré ukladajú novú náplň orgánom geodézie, potvrdila opodstatnenosť a účelnosť tohoto podujatia.
Z programu na tento rok prípravuje sa v spolupráci .so Slovenskou radou ČSVTS sympózium o budovaní vytyč ovacích sietí a v závere tohoto roku
seminár, na ktdrom sa zhodnotia skúsenosti na
úseku technickohospodárskeho
mapovania. V pláne činnosti je pamatané i na výmenu skúseností
s polskými geodetmi, ktorá sa má uskutočniť spolu so Slovenskou radou ČSVTS v mesiaci auguste.
Podujatia komisie priamo nadv1:izujú na činnosť
závodnej pobočky VTS pri ÚGK pre kraj Východoslovenský a v úzkej spolupráci stretá sa tu, vzájomná cielavedomá snaha vytvárať podmienky pre
prácu na tomto úsek,u boja o novú techniku.
Inz. Ján Turlík
Dokončení

ze str. 134

Poměrně velký soubor měření a zejména důležitost vypočtených hodnot opravňuje k použití přesné metody
výpočtu. Získají se tím také hodnoty stI'. chyb konstant
a stI'. chyba obousměrně měřené délky 1PO m. Hodnoty,
které jsÓU pro tuto základnu konstantní, jsou V tabulkách předstiŠtěny. Tiskopis je upraven pro rozsah porovnání 24 až 180 m nebo 24 až 144 m. Kratší rozsah
lze použít při méně příznivých podmínkách porovnání.
Porovnání dálkoměru Redta trvá asi 4 hod. na základně, výpočet log; pravítkem asi 3 hod. Důležité je, aby
si každý pracovník porovnal dálkoměr sám, neboť hodnoty osobních chyb jsou u dvojobrazových dálkoměrů
značné. Mimo vlastní základny je ve svahu za budovou
skladu přístrojů stabilizována délka 72,11 m se sklonem 25g, kde se kontroluje
a rektifikuje
redukční
zařízení.
Základnu mohou využívat i pracovníci ostatních
ústavů a organizací i škol. POdropnou zprávu o základně je možné si 'vypůjčit v knihóvně ÚGK Praha nebo
VúGTK. Je k dispozici i ve skladu přístrojů ústavu
spolu s tiskopisy.
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Geodézie
Schroder,
J. S. A.
Další vývoj v procentních síUch k ofsetovému tisku map.
PřeÍ. Jan Neumann. (= Z : Modern LitJhography, 1960,1.)
Praha 1964.
[25.619]
S i g 1, R.
Ober die BeoMchtung
g'enauer a,stronomischer Ll1ngen.
(= Deutsche geodetischp. Kommission bei der Bayeri~
schen Akademie der Wissenschaften.
Rei'he C: Disserta~
tionen Heft Nr. 41.] Miinchen 1960.

Z e i s s, C.
Photogrammetrie
Geod1isie,. (= Firemní
V-51 1115 Ag 010/30530/63.) Jena 'b. r.

Soen.arjo,
J.
Beitrl1ge ZUl' Geodimetermessung.
(= Deutsche geodiitische Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaftef\.
Reihe C: Diss'ertationen-Heft
Nr. 53.)
Miinchen 1962.
[25 5881

Fyzika
Binko,J.
Fyzikální a technické veličiny. Nové zákonné měrové
jednotky v soustavě SI. (= Kurs technických znalostí.)
Praha 1964
(25 62R 1

S te i ne 1', B.
Obertragungseigenschaften
gleichsei tiger Dreiecksketten
mit RiclJ.tungs- und Lllngenmessungen. (= Deutsche geodlltische Kommission bei der Bayerischen Akademie. der
Wissenschaften.
R,eihe C: Dissertationen-Heft
Nr. 50.)
Miinch:en 1962.
(25589)

Set

'k

o v á,

Buš u n o v, V. T.
Pečatnyje
mašiny.
1963.

L.

Jednotná soustava škOl1ních kartografických
pomůcek.
Přílohy II. (= Výzkumná zpráva č. ·131/1962 VÚGTK).
P,raha 1962.'
(25 525)

L.

I

výpočtů.
(25549)

Technologický
Technologický postup č. 2 Speciální měřické práce. Zá'kladní plán závodu [č. 731. 7321. Praha 1964.
[256251
Tom á š o v á, H.
ortogonální nebo
V"ýpočet ,souřadnic bodů zaměřených
po'lární metodou. programovala.
'.. (= Program S - A (25556)
1). Parduibice~1963
Web er, O.
Die Berechnung langer geodatischer Linien mít Anwendung auf die geodatische Hauptaufg,abe fUr grosse Entfernungen.
('Deutsche geodiitische Kommission bei der
Beyerischen
Akademie der Wissenschaften.
Reihe A:
'rheoretische
Geodlisie-HeU Nr. 33.) Miinchen 1960.
[255901
We l' m a n n. G.
AzImut-und Breitenbeobachtungen
1957 ausgefiihrt und
zusammengestellt
van ... (= Deutsche geodiitische Kommlssion 'bel der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. ReiheB:
Angewandte
Geodiisie - Heft Nr. 45.)
Miinchen 1958.
(25591)
Wh i tmo l' e, G. D.
Portable triangular surveying tower. (= FotokopIe z čas.:
CIvil EngineerIng 1962, č.4.) B. m. 1962.
(25636]
W i1d

Das nenB WeHwinkeIobjektiv Wild 6" Universal-Avigon
fiirPanchro
Infra color, false colOr. (= Firemní lite,ratura.) Heerbrugg 'b. r.
(24433)
Wil d
T3 PrlizÍsIons-Theodolit
fUr Triangulatlon
und technl$che Messungen. (= Firemní literatura G 1 219d X. 63.)
Heerbrugg 1963.
(25064)
Wil d
Wild ZNL - Zenit- und NadIr-Lot. (= Firemní literatu.
ra G 1 117d XI. 1963.) Heerbrugg 1963.
(25065)

1 projekUroVanije.

stroji'!. Praha

Moskva
(25058)
1964.
(256431

Fa g o', Z.
Častotnaja moduljacija. Teorija i primenenije v radiarelejnych HnIjach. Perevod s francuzskogo L. Merkadera.
(= Francouzský orlg. Jaeques Fagot et PhilIppe Magne:
La modulation de frequence.
Theorie applícatlon
aux
falsceaux hertziens. Societé Franq;aIse de documentatión
électronique.)
Moskva 1964.
(256141

pomůcek
Jednotná soustava škoJníc'h kartografických
II. Piříldhy. (= Výzikumná,zpráva
VÚGTK ·č. 132/1962).
(25524)
Pralha 1962.
T a i š I, L.
Mechani1zace a automatizace
geodetických
(= LiJter.ární reše'rše). Pralha 1964.

Rasčet

Dobrovolný,
).
Údržba a opravy polygrafických

Š e t 'k o v á, L.
Je.dinotná soustava škollníc'h kartografic'kých
pomůcek.
I. Textová část. (= Výzkumná zpráva VÚGTKč.132/1962).
Pra)'ha 1962.
(25 524)
Še t ko v á,

literatura
(24462)

e r e n c z y, J.
Konstrukce přístrojil. přesné mechaniky. (= Překlad máďarského orig.: Jeno Ferenczy: A finommechanikai
konstrukció. Budapest 1961. Přeložil LadIslav SZalal.) Praha
1964.
(25117)

F

Hol ing dal e. S. H.
Hlgh speed oomputlng. Methods aud applícations. (API>líed physIcs guIdes.) London 1959.
(25607)
C h l' i z m a n, S: S.
Cifrovyje izmerítel'nyje
pl'ihory.
po novoj technike.) Kijev 1963.
Ivanov,
A. A.
Osnovy teofii e,lektričeskich
1963.

(= Spravocnaja

i magnitnych

Malkevič,
M. S. (r'ed.)
Rakety 1 Iskusstvenllyje sputniki
klad angl. orig.) Moskva 1963.

8erija
(25631)

cepej. Kijev
(25612)

v meteorologii.

(= Pře(25059)

M e j. e l' g o f, A.
Ma~nltnyje elementy cifrovoj technilki. Pod redakcijej
....
Pe'revod s ang1'íjskogo F. I. Krebnikovtl i G. V. Subbotinoj.
( = Orig.: Digital a'P'plications of magnetic
devices. Edited by AlbeI't 1. Meye'rhoff. New York, John
Wiley and Sons 1960.) Moskrva 1964.
(25548)

Mrázek,
V.
Matematické
stroje.
(= Kurs technických
znalostí.)
(= Příruční učební texty, sv. 92.) Praha 1964.
Použití
Použití samočinného počítače National-Elliott 803 'k operačnímu výzkumu. Přel. H. Prachařová.
(= Z orig.: An
Applicatlon of the National EllloU. 803 to Opei'atlons
Research, z publ.: Elliott Computer Application Programme Ref,erence Number L 01 - July 1962.) Praha
1964.
(25 602)
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Kapesní atlas světa
V r. 1960 vyšlo prvnícjl 100000 výtisků Kapesního atlasu světa vydaného Ústřední správou geodézle '<I I)ijrtografie a zpracovaného Kartografickým a Ireprodukčním
ústavem v Praze. Úmysl vydavatele, poskytnout veřejnosti praktickou mapovou příručku o současném světě
doplněnou aktuálními textovými údaji, se ukázal užitečným. Atlas si ihned získal oblibu, jaké nedosáhlo žádné
jiné dílo československé
kartografie s výjimkou školních atlasů a nyní vydávaného autoatlasu.
V krátké době bylo rozebráno i rozšířené vydání
druhé v r. 1963 a třetí v r. 1964, jímž dosáhl Kapesní
atlas světa celkového počtu 241 000 výtisků; pro rok
1965 je připraveno vydání čtvrté a není pochyby, že
atlas bude vydáván i v dalších letech. Každé vydání
bylo vždy znovu aktualizováno,
takže Kapesní atlas
světa je v současné pddobě přehledným a ve srovnání
s podobnými atlasy cizími i jedním z nejpohotovějších
informátorů o současném dění ve světě.
Kapesní atlas světa vzbudil pozornost také v cizině.
Jako Atlas geografico mundlal de bolsillo byl zpracován
ve španělské,verži
pro Kubu, při čemž dosáhl dvou vydání (v r. 1963 a 1964). V r. 1964 byl vydán v anglické
verzí, pro rok 1965 je připravena verze srbochorvatská.
Formátem 10,5 X 16 cm odpovídá Kapesní atlas světa
svému názvu. Počty mapo,vých listů kolísají v jednotlivých vydáních a verzích podle potřeby kolem 40 (většinou 86 map), mapy jsou tištěny až do okraje papíru.
V souladu s funkcí atlasu převažují v něm mapy politické. Fyzické poměry jsou znázorněny na mapách kontinentů, jen výjimečně u jednotlivých zemí. Mapové listy,
opatřené na rubu faktografickým textem; vztahujícím se
ke státům na listu zobrazflným, tvoří samostatné složky,
což přispívá k přehlednosti a snadné uživatelnosti díla.
textové údaje o státech obsahují ve dvou částech základní informace o úředním názvu země, ploše státu,
počtu obyvatelů, státním zřízení, nejvyšším představiteli,
správním rozdělení,
hlavním městě, jiných městech,
o složení obyvatelstva, o měně, o průmyslové a zemědělské výrobě, dovozu a vývozu, dopravě atd., při čemž
množství a výběr informací odpovídá zhruba významu
jednotlivých států. Barevně JSOU znázorněny státní vlajky. Kromě textů o státech obsahuje atlas údaje oslun"ční soustavě připojené
k mapám severrlí a jižní
oblohy, údaje o Zemi, mořích a pevninách, další údaje
fyzického a politického zeměpisu, informace o různých
mezistátních
organizacích,
souhrnné texty' o jednotlivých kontinentech atd.
Při 'srovnání s jinými atlasy podobného zaměření a
funkce je obsah Kapesního atlasu světa poměrně bohatý.
Jeho rejstřík vztahující se pouze k mapám obsahuje
přes 11 200 geografických
názvů, což svědčí o plném
využití kapacit jednotlivých map. Pro srovnání je možno uvést počty geografických
názvů v několika známých kapesních atlasech: Weltatlas Freytag-Berndt und
Artaria, Wlen: 9300, Dle Erde, Taschenatlas, VEB Hermann Haack,' Gotha 1961: 10 200, Foldrajzi lexikon
"MOVELT NÉP" Budapest: 8000, Atlas swiata, Warszawa
1958: 9700, The Penguin Atlas of the World, London
1956: 10600. SOvětský Atlas mira, Moskva 1955 obsahuje
22100 hesel, má však o něco větší formát (12 X 19 cm)
a téměř dvojnásobný počet map. (156 mapových stran,
tj. necelých 80 mapových listů), takž~ I ve srovnání
s ním je Kapesní atlas světa bohatší.
.
Poměrně velký počet sídel a jiných obsahových
prvků v m'apc1ch jakož i poměrně podrobné číselné a
slovní informace textové dovoluji využití Kapesního atla:
su světa nejen jako pomůcky pro získání základního
přehledu o různých zemích,' ale i jako příručky při
sledování zpravodajství ze všech končin světa. Neustálé
udržování všech údají't na současné úrovni a poměrně
nízká cena (15 Kčs) podmíněná vysokými náklady všech
dosavadních vydání přispívá rovněž k tomu, že Kapesní
atlas světa je stále vyhledávaným kartografickým dílem.
i

Celkově možno Kapesní atlas hodnotit jako dílo
zdařilé, odpovídající dnešn{mu zájmu lidí o současný
svět i jejich poptávce po přehledných,
pohotových, a
formátově vhodných informativních
pomůckách, zaručujících při vší stručnosti věcnou správnost a objektivní výběr údajů.
KlS KRO - Praha

dále Iibelové nivelační pNstroje
pro všechny stupně pfesnosti,
Ni 060. Ni 030. Ni 004
Docaz)' Vám zodpoví:
VEB Carl Zeiss JENA,

zastoupení

pro ~SSR. Praha 6 - Bubeneč, \

Dr. Z. Wintra 10

Měl jste loni starosti s obstaráváním tech·
nické literatury?
'
Letos si to zařiďte jinak ...
Staňte se členem KLUBU ČTENÁŘů TECHNICKÉ LITERATURY a budete mít záruku, že
knížky, o které budete mít zájem, skutečně dostanete.

sdružuje zájemce o technickou literaturu
a přednostně jim zajišťuje knihy pěti nakladatelství:
Státního naklad. technické literatury
Slovenského vydavatefstva technickej literatúry
·Naklad. Československé akademie věd
Vydavatefstva Slovenskej akadémie vied
Nakladatelství dopravy a spojů
Objedná-li člen KLUBU z edičního plánu
knížky nejméně za 120,- Kčs, má nárok
na 15% prémii, za kterou dostane technické knížky podLe vlastn~ho výběru.
Ke vzniku členství v KČTL stačí, objednáte-li si z edičního plánu
3 knížky y jakékoli hodnotě nebo
- jakýkoli počet knih,. dosáhne-li jejich
úhrnná cena nejméně 30 Kčs
Při zásilkách poštou neplatí člen poplatek
za dobírku.
150/0 prémii dostává i při odběru dříve vydané produkce.
Stejná výhoda se vztahuje i na sovětskou
původní literaturu.

Každý člen dostává zdarma informační
dvouměsíčník
Napište si o přihlášku na adresu:
Ústřední evidence KČTL,.Praha 1,
Spálená 51
.

B I S -:- informuje
literatuře
Na základě. vaší přihlášk
měsíčník NOVINKY SNI
mavých knihách z těchto
• Matematika Fyzika
• Hornictví
• Hutnictví
• Slévá],'enství
• Strojírenství
• Ekonomika
• Energetika
• Elektrotechnika
• Stavebnictví
• Chemie
• Textil - Kůže
• Dřevo - Papír
• Sklářství
• Potravinářský
průmysl
,

Přihlaste se za účastníka
MAČNÍ SLUŽBYna adres
ství technické literatury,
Praha 1, Spálená 51

