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Seznam

předpisů

jednotného

a SÚGK oboru 984 a 735 24

systému

CÚGK
přiloha

LITERÁRNÍ HLÍDKA

158

PŘEHLED CASOPIS'ů

149,159

928.45.0m.6:912[ 064.3]
HORŇANS'K~, I.
K prognóze technickej
mapy mesta
Ge'oldetioký 'a)Qa~t'Oglrafl~oký 'ob2lo·r, 31, 11985, 'č. 6, str.
143-146, Ut. 7
Výsl'edky ankety
meldzl užilvia'telmll toc!bJnlC'k'Elj ma'py
Il1Ill'Sta'['DMM] \0 woosne'j ,vh'o,dn,ostl 'jelj parametr-ov a
perspektí'Va'zmllen
Itýahltlo lpa~ameltr'O\v. Odhlaid 'náikladav systeomJa1tlokej tVOlI'by TMM. NáN'rh .0'rgialIll~zlaiĎný'c!h
opla/tren! TIJa zl,epšen~e čInnoslt'l na .úse!ku rladen,la Iprác
TMM.

528[083.133] :06'1.14[437.1/.2 +437.6]
KUBA 'B.
Jednotný systém technických
předpisů
oboru geodézle
a kartografie
Geodet~cký a karto,g>r'afloký loIb2lOC
, 31, 1985, 1l. 6, str.
147-149, 2 tab.
Záklla'd'n! IlnfQlrm'~oe 'O 1tIr0000bě
jeldlIlotnéh'o s}"stéllllu te'clhnlcký1ch 'pllediIJ't511'vyldá'V'a/nýahC'es'ký1m iú'i'laidemgeo/det!'ckým 10'!kar'tog'ra'floký1m '~ S-lovell'ský1m úřadom gelO'dézlie
a '\QalI'togTa'~le.IDTUhy teohnlclkýclh Ip'řeidp1llsl1,~11S1ob 'le11ch tvOU"by.vý2lnam Itechn~okýlch Ipl'eJd1piVsl1
'V geodetické
a kartogra>fl,clké 'praxi.

528 (083.133) :061.14 (437.J/.2 +437.6)
KV5A,

5.

EAHHall CHCTeMa TeXHHlleCKHX npeAnHcaHHií
IIH reOAe3HH H KapTorpa~HH
reoAe3H4ecKHií
H KapTorpa~H4ecKHií
1985, N" 6, CTp. 147-149,
2 TalS.

oTpac-

OlS30p,

31,

OCHOBHall HH~opMallHlI o C03AaHHH eAHHoií CHCTeMbt TeXHH4eCKHX npeAnHcaHHií H3AaBaeMblX 4VrK H
CVrK.
BHAbl TeXHH4eCKHX npeAnHcaHHií, MeTOA HX
C03AaHHlI. 3Ha4eHHe TeXHH4eCKHX npeAnHcaHHií Ha
reOAe3H4eCKoií H KapTOrpa~H4eCKoií
npaKTHKe.

528(083.133.07)
MAKCMHlIHAH,

K. -

WHt\lIO,

5.

CTpYKTypa eAHHoií CHCTeMbI TeXHHlleCKHX
nHcaHHií oTpacIIH reOAe3HH H KapTorpa~HH

npeA-

reoAe3H4ecKHH
H KapTorpa~H4ecKHH
OlS30p, 31,
1985, N° 6, CTp. 150-158,
5 pHC., 1 TalS., nHT. 3
OnHcaHHe H rpa~HllecKoe
npeAcTaBneHHe CTPYKTYpbl eAHHoH CHCTeMbl TeXHH4eCKHX npeAnHcaHHH
OTpacnH reOAe3HH H KapTorpa~HH
C olSbllcHeHHeM
CB1I3eH H HaAB1I3blBaHHH YCTaHoBneHHlI npeAnHcaHI1H.

016: (083.133) [528 +655]
528(083.1(33.07]
MAXMILIÁN, K. - SIDLO, B.
Struktura
'jednotného
systému
technických
předpisii
oboru geodézie a 'kartografie
Ge'o!dJetlc'ký a, 'Irartogll'aN.c1ký 'ob21or, 31, tl985" Č. 6, str.
150-158, 5 obr., 1 tab., lit. 3
P'op,l's a gra,ucké 2lnátorněnf struktUlry 1edniQ'l:Inélrosytému teC'hnlckých předipWůo1)O['!ugElloidézle Ia 'k~!'rtograNe s 'ob'fasněním Siouvls'l'ostí ía \ná'vazno'stí ustalnovení
pře d'pllS11.

016: (083.133] [528 +655]
MAX!MILIA'N,K. - ~IDLO, B.
Seznam předplsii
jednotného
systému
CŮGK a SŮGK
oboru 984 a 735 24
Geod,eťloký akcartog'rad'~clký O\b2Jor, 31, 1985, Č. 6, pfíloha, str. 1.-24
Seznam ,tech'lll,okých IPi'ed!pl~li Jednotného
syStému resmtu 'CeskOO1lo'úl'ald!U \geodeifl~okěíh'o II ~lI'to'grafldkéhlo
[CÚGiK] li ISI'ovenSlké~oúraldu
geDidé2l1e ft ~1a['to'gII'8JNe
[SÚGK ]obot"u
984 ,,'ge·odeUC'kéa
'kcartt[)gra\~lJokélVýk10ny" a ď~old'S~upliny 735 24 "kartogll'8'ftcká
lpoJygrlad'lie"
Olbsahu'jlek'Offilp'leltnf 'se'znam we'c'h 'pl\eidlpl&11
Imt'azelI1ých
do 'tohoto sysltému. U lpIf.eidjplllsli
vydaných !dlo 1. 1. 1985
)sou v ~a\bíulikáclhIUiV·eldenylťlidla,jeo ~yId'aw.ltel1 a schvalovací 'čllsl,o s lda,tem. Osta,tn.t před!pl6y 'uJvede:né v !seZ'namu]Sou
!r'ozpraOD'Va'né a Jellch ld'o,k!ončelIllli vydán! S~ 'plá,nulje l~oSltu,tmě Id10klance 'l'oIku 1987.

528.45.001.6:912
rOPHHHCKH,
K nporHo3Y

~
CHCTeMbl I.IVrK

reoAe3114ecKHH 11 KapTorpa~H4ecKHH
N° 6, npHnolKeHHe, CTp. 1-24

OlS30P,

H
31,

Cnl1COK TeXHH4eCKHX npeAnHCaHI1H eAI1HOH CHCTeMbl BeAOMCTBa 4VrK H CVrK 06nacTH 984 "reOAe3H4eCKHe H KapTorpa~H4eCKl1e
Bblpa6oTKH" 11 nOArpynnbl
735 24 "KapTorpa~H4ecKaSl
nonHrpa~HlI"
cOAeplKaeT Bce npeAnHcaHHSI 3TOH CHCTeMbl. V npeAnHcaHHH, H3AaHHblX AO 1-ro lIHBapSl 1985 r., YKa3aHbl B Ta6nl111e AaHHble o H3AaTene, oAolSpSllOutHH
HOMep H AaTa. OCTanbHble npeAnHcaHHlI, npHBeAeHHble B cnHCKe, B HaCTOllutee BpeMSI olSpa6aTblBalOTClI H HX OKOH4eHHe H H3AaHI1e nnaHHpyeTclI
nOCTeneHHO AO KOHlla 1987 r.

528.45.001.6:912 (084.3)
HORŇ~NSlK~, I.
Zur Prognose der Leitungskatasterkarte
Ge'od:e't!'oký a 1íar,toglraJN1cký loIbzor, 31, 1985, Nr. 6,
Selte 143-146, Lit. 7
Elr~elblnllsse e1In'erAin~'ageaootlon
tlel! .Id!en íNutzern Id'eT
Lelltlllngslka'ta'Sterik'arten fLKK] Uber 'dil,e ZWleldkmllSSllgkeLt Ide'r jet21~gelI1plaTalm~tel'n ulndAJussIDchten der lP'a!l'alm'eIt·er~nJde.rUnJglen.ISch1ltZUlng dM ~o'Sten systematllsch'er ErzEllugUlng der LKK. vorsch1ag id·er OrgiaJntSl8tl'onsmassregel'n
ZUl' 'Besse'rulng 'der TlltIDg'k,eLtlm Bereoc'h d'er L~tung Id,er 'AJr'b~l,telIl'd'8Il' iLKIK.

528[083.133] :061.14[ 437.1/.2+437.6]

(084.3)

KUBA,

H.
TexHHllecKoií

MAKCMHlIHAH,
~ -WHt\lIO,
CnHcoK
npeAnHcaHHií
eAHHoií
CVrK olSlIacTH 984 H 735 24

K8pTbI ropoA8

reoAe3H4ecKHií
H KapTorpa~H4ecKHií
1985, . N" 6, CTp. 143-146,
IIHT. 7

OlS30P, 31,

Pe3YllbTaTbl aHKeTbl MelKAY nOllb30BaTellllMH TeXHH4eCKoií KapToií ropoAa
(TKr)
o npHroAHocTH ee
napaMeTpoB
H nepCneKTHBa H3MeHeHHií 3THX napaMeTpoB. OlleHKa pacxoAoB .CHCTeMaTH4eCKoro co3AaHHlI TKr. npeAllolKeHHe O opraHH3allHOHHblX MeponpHlITHlIX Anll ynY4weHHlI AellTellbHOCTH B c~epe
ynpaBlleHHlI palSoTaMH TKr.

B.

Einheitllches
System der technischen
Vorschriften
des
Fachgebietell
Geodiisle IInd Kartographie
Ge'odeťlcký a ikIaIr'togll'iaf,Lc.kýobzor, 31, 1985, Nr. 6,
Selte 147-149, 2 Tab.
GrUIld~IlJformlalUolllen uber :eNieSch'af'fung id'es ellnhe~tJ!Ichen S)"sItems lderr ,techJn~sdben Vorschr'lm'en 'dle van
dl'm TSClhechl~slclhen'Amlt ,fUr 'GeolďllSil,e'U1nidKall'togll"ap,hJle
una d~m !SloWllllk~sohen Amt fUT 'Geoldllsiíe Iua1d ,]{;Slil'tog.raph1e ,berraus,geg.elbein welr'd'e.n. ATtlllIl 'deT 'tOOoo'lIscJhelll.
V(}rschrlften,
Welse deren Schaffung.
Bedeutung
der
techlllLschen VOiI'SIClhllften~n id,er 'gEll~d~tlISCohieln
ulnd !karto g ra!f,lsohen ['ra Xlls.

528(083.133.07)
MAXMILIÁN, K. - SÍDLO, B.
Stl'uktur
des einheitIiehen
Systems der teehnisehen
Vorsehriften
im FaehgebietGeodiisie
'und Kartographie
Geode'tický la kartag1rlafil1cký o'b'zalr, 31, 19815, Nr. 6,
Seite 150-158, 5 Abb., 1 Tab., Lit. 3
Beschreibung
lulnd g!ra1phisc'he V'~rians'chiau'i!i,chiung Ide~
Struktur
de's lelnh~iNllchen SY's.t~mls der te'c.Il1nischen
Vnrsch'riften lim Fa1chgem'eit G~OIdii'sQle
'ulnd' fKart1a.g1r'alphlie
mit Erkliir'ung
dielr Za'smmenhiing-e nn'd Ve~blinldlugen
de'f Varschriftv:ernrdnU!ng~n.

016: [053.133] [528+655]
MAXMILIÁN, K.f-SlDLO,
B.
Verzeiehniss der Vorschriften
des einheitIichen
Systems
des ČÚGK und 'SÚGK des Faehgebietes
984 und 735 24
GeadeUc'ký ,a ',ka1rtagraiHcký 'Dhzat, 31, 198'5, Nr,. 6,
Anhang, Seite 1-24
Ve'rze,ichnlis's Id'8r t'echnls,ch~n
Vorscohrlltten ti'es elilnheitnch'en
'Sys'~effils Ideis Ressa'rts dlEls Tis'chelch'lschen
AmtEls fiirGeodii!s'i,e 'UlIidKa'rta'g1r'aphl'e (ČÚGK) nnld des
SlaWÍalMschen ',AmtEls Imr Gelaldii~le n'nd IK'a~tag'ra,ph'le
(SÚGK) d,es F1alchgelblietes 'Nummelr 9M "Ge1adii-tisc'h'e
umd IKa,r'baig1ra'phlschePlrbelHen"U!llid' id'~ Uint~glrulplp'e
Nummer 73524 "Kartagraphische
Polygraphie"
enthiilt
eln Ikampll'ettes Velrzell'c'b!ILissal,le'r VD>rschri,~ten, 'dle 11m
dieses System eingeardnet
sind. Bel Varschriften,
die
bils z;u:m 1. 1. 198'5 heiralU:sg;egelben wutden, slllnd 'I'n TafeinAng'ilb,en
uber d'~n Her'a!ulsgebe,r u'nd /di,e 'BewiIHgungsnummer
mH Idem Datum a'nge>fiih'rt s'ilnd, 'slnd
te'ils 'veriarbeite1t und d'e'ren Be'endung lund 1HerauISg1a1be
wird na'chfalgen'd
bils 7lum 'En'dIElIde.s '~ah're's 19'87 geplant.

528.45.00l.6:9'12( 084.3)
HORŇANSKÝ, I.
To the [>rognosis of the TeehnicalCity
Plan
Ge'odeUcký a lOalrtalg,riaHoký'obzor, 31, 1985, No. 6, 'PP.
143-146, 7 reL
Re<suHs af 'a 'pu3:Jlic Inqu,~ry 'amang 'u'selrs af thle 'teeh·
nioa,1 clHy 'plian (!TCP) oC'o:ncemlng the caintemparary
damp'aNb.iJiity 'Df ,~ts pa1rameters and the pTosplect 'af
changes af these parameters.
Estimate af casts of the
sy:st8ma1ttc p,ru,dJuotion 'af TCP. PrOlpasa[ 'of all'ganl'z'a"
hon imasures for 'Impr1ovlng 'aDt!l\Itty ~n 'the s,eleUan af
m'a1oogeme,nt 'af wark ,on TCP.

528(083.133) :061.14[ 43,7.1/.2+ 437.6)
KUBA, B.
Uniform ISystem of ITeehnical 'linstruotions of the Hraneh
of Geodesy and Cartography
Ge()ldetiCký 'a 'ka'rto'glrll.lntoký ob:zJoc, 31, [1985, No. 6, pp.
147-149, 2 tab.
Ba,slo 'I'nna,r'Irratton. on 'C'l'elaltl'oln,af ulnll'f'O= te<chntcal
ll1StrUicltlans haVllln1gIbeen lSlSue:d ,by 'the G21ech OHlice
tar GEl'O'desy 'a'nd OaJr1tagraphy 'alnd Iťhe S~lo~'a~ Oflflc'e
for GeQlde'sy land Ga1r'talprn\phy. rry1pes 'cf ''!eohnloa! mstrucUon.s" the m'a'lliI1~ 'of ,thelt ,orelart:l'on. ImpatjjJanc,e
Qlftechn'!ocla1 In,strucUans i~n gea'delttc Hind oall'tagra.phlc
pra'cUce.

528(083.133.07)
MAXMltL1AN,K '- ~HiDLO,B.
Strueture
of I(he Uniform
System of Teehnical
ln·
struetions
of the Hraneh of Geodesy alJ1d Cartography
Geod,etioký IalkalrtO'g1rafic1ký ohz1or, 31, [19615,'NIa. 6, plp.
150-158, 5 flg., 1 tab., 3 reL
Desociptlan alnd 'graphlc replreseotatitan
'af the stru,ctur e cf t'h e, 'uUlH'OIrmsys~emof
'te,chnlca,llInsůtju'cttans
,alf
the branch 'a,f 'geaid,e'sy land l!a~lt(Jlg,Talphyw'Hh the c'larH'loa'tlan 'of cli'rculIll,s,jJa'nce,s'and 'c!alnn!ectl'ans of reguIla.tla'ns.

016: (083.133) [528 + 655]

MAXMILIÁN, K. - SlDLO, B.
The List of Instructions
of the Uniform System of
COGCand
'SOGC of the Hranehes Nos 984 and 735 24
Ge'adeticlký a k'a'rtog,raflický 10'bzDr, 31, 1985, No. 6,
appendlx, pp. 1-24
LIst af 'tec,hntc~1 l~ns'tlr'Uictlia'ns'af ,the unif'orm system
af 'the 'broainc'h .of the Czech OUtce f'olr Gelode,sy and
Oa!rtO'gr~phy '(COGC) and the Sil'o~alk OHlce f10lr Ge'odesy 'and Oalrtaglra'iYhy (iSOGC) 'O,f 'the 'hria:nch No 984
- "ge'o:ďelt,lc an'd c1a1rt1a'g1ra'ph'ic
ap'~at'llans" '- ,a:nd ,the
sUlbgrou,p No 73524 - "cartag:raphlc
p'Olygra'phy" c'ainta'inls the compllete list ,af 'alll 'instructions
lncluded
i'n 'thlils sylstem. WHh l~ns~l'UIoti'oInsItssued 'by 1. 1. 1985
there 'are datla, ab'OU!t the e1dltarand
the ap,praving
numbelr wrlth a 'date giVilm 11nta'bles. The iother 'Instr'uctlalILsg'iven
Illn the 'Ust 'e1re 's,eim l'finlshed a'nd the,ir
'
fn1islrng and Eld'Ua,n a're 'pl'a'nned success'lvely
iby the
end af 1987.

528.45.001.6:912 (084.3)
HORŇANiSKÝ, I.
Ou Ipronostlc de la 'carte technique
munieipale
Geod,etio.ký lak1alrtog1r1afioký 'ahzar, 31, 1985, No 6,
pages 143-146, 7 bibliagraphies
Résultats
de I'enquete
menée entre les usagers de ia
carte technique
munlclpale
sur les propas actuels des
palr·~mětres et 'Ila nécéssilté ;d,e madifiicati'a'DJ de caux-ci
d'alns I'ave1n:i'r.ÉV1all'uaUan 'des Idépenses,palucr: J.a créatian
systéma'i'lq'ue de Ila 'ciacr:!te.
,pralp'Qis'ltian lďa'méHotMian de
!"a'ctlvité su~ Ille 'plan Ide ,1'a gestl1an des :Dr'aVlIUX
relatifs.

528(083.133) :06114 [437.1/.2 +437.6)
KUBA, B.
Systeme unique pour reglements
techniques de la branche !de géodésie
et cartographie
Gead'etlC'ký a ik,artagraf'l,cký 'albzar, 31, 198'5, No 6,
pages 147-149, 2 planches
Info'r'matl'a'ns élélmelntaIHr,e's,sUJrI'éliabar<at'lon du systeme
umique .paur irěglernents
'technlique's 'pUlbl1lés pacr: le
BUlrealu TcheqUJe Ide Géiadési'e, at Oalrtoig1ra'Pohle'et 'Ie
Bureau lSi!avaqiUieIde Géadé!sie elt Car1tolgraphie,. Catéglalri,es des rěglenllents
techniques,
'p'racédé tl'élah'nr'aUan 'de 'c'eux-o!. Implairta1nce Id1els'rěglelmen:ts te1ch:nique,s
paur la ,pr'a!t1que, g{Jaidésll'q'u'e et calI'ta,g,ra,ph'ique.

528(083,1,33.07)
MA~MILIÁN, 'K. ,- !SíDLO, 'B.
Structure
du 'systeme unique pour reglements
niques de la 'branehe de géodésie et cartographie

teeh·

GeodetIcký a 'kar~ngra!ticlký 'o,bzlor, 31, 198'5, 'No. 6,pages 150-158, 5 !IIustrations, 1 planche, 3 bibl!agraphies
Deslcr'~pt~oln et rr'e~és,enjJalt.longralphlq\1le kle la 'structure 'du ISY'steme 'unlqwepoUlI' Irěg'lemen.ts technilques de
la bralncihe de Igéald'ésile 'e,t cartolgrapMe
lUvie,cexpilcaHon Ides eDnttIlJU!I'té.set '1:latsans des ~eg,lemeots.

016: (083.133) [528 +655]
MAXMLLIÁN,K '- SIDLO, 'B.
Liste 'des reglements du systeme uniqueCOGX et sOGX
branche 984 et 735 24
GeodEltltdký a ,kartogr'a,ftakýo/bz01.",
31, 1985, No 6,
annexe, pages 1-24.
ta listedes
'regJements technllqUels 'du systeme uúliq-e
ČÚGK et SÚGK (Bureaux Tchéque et Slovaque de Géadéste 'et Cacr:t~'gTlalphlle')libra'nehe 984" Te<Ildements géodés,lques ,et oall'ltog1ra1phllq'uels" et octu SIQlUS-gIl'oulpe
735 24
"lpalygraliYMe idar'tographlq'Uie" caintlent lili Il>lste COmplě,te die Itolu;sreglJ.ements dalslsés 'd'a1nsce systeme,. Les
réglements
publlés
avant
le 1. 1. 1985 contlennent
dlans iles 'talble~ux les données
cO'ncernant l"édlte'll,r
e't le rruuméra !ďalplpT'ob'at~IQIIl
lalvec 1a 'da1te, cr:~I,ative.
Qual1d llIUXa1u!tres Irěglements m'Ejntio1nnés Idla,DoS
1ia liste, 'i'ls isoIllt 'en 'v'oli'e'Ideoternlltn'a:ilson et on suppO'Se Ie,ur
éditl'an aV'anlt 'I'a f:lIn 'da :J.'a'U1née1987.

Geodetický a kartografickf obzor
ročník 31/73,
číslo &11985 143

Ing. Imrich Horňanský,
Slovenský úrad geodézie a kartografie

K prognóze tvorby technickej mapy
mesta

Búrlivý rozvoj ekonomiky národného hospodárstva
vo vyspelých krajinách v posledných desaťročiach,
sprevádzaný nástupom vedecko-technickej revolúcie
aj vo sfére investičnej výstavby, sa prejavil podstatnými zmenami aj v činnosti odvetvia geodézie a kartografie. Medzi charakteristické zmeny tohoto druhu
možno zaradiť na jednej strane postupné prenikanie
činností geodézie a kartografie do oblastí národného
hospodárstva, kde ešte v nedávnej minulosti aplikácia geodetických a kartografických výkonov a výrobkov bola zriedkavá, nezvyčajná, respektíve nemala
ani najmenšiu tradíciu. Na druhej strane výrazným
prvkom týchto zmien je spracovanie nových netradičných výrobkov geodézie a kartografie, ktoré sú prejavom svojráznych potrieb a požiadaviek jednotlivých
zložiek národného hospodárstva. Potvrdením týchto
konštatácií je práve oblasť tvorby a využívania technickej mapy mesta (TMM), ktorá sa začala systematicky spracúvať v druhej polovici 20. storočia postupne
vo všetkých dóležitých urbanizovaných oblastiach
ekonomicky vyspelých krajín. Oblasť tvorby a vydávania vefkomierkových tematických máp z urbanizovaných oblastí je špecifickou kategóriou mapovej
tvorby, ktorej významnú súčasť tvorí práve TMM.
Keďže sú známe určité problematiky edičnej politiky,
najma z hfadiska tlakov medzi kapacitnými možnosťami dodávatefov TMM a potrebami investorov i ďalších
používatefov TMM, venovaný je tejto oblasti uvedený
článok.

dárstva, od kapacitných možností rezortných organizácií, od konkrétneho druhu tematickej mapy a od
kapacitných a kvalifikačných možností inorezortných
investorských a užívatefských organizácií. Pre viacrezortný charakter využívania a pre absenciu vlastnej
výrobnej kapacity investora TMM, spracovanie prác
na úseku TMM v SSR v plnom rozsahu pripadlo rezortu SÚGK.
Súčasťou riadenia prác rezortom geodézie a kartografie je najma vydávanie vykonávacích predpisov,
ktoré podfa § 22 Zákona č. 46j1971 Zb. sú povinné vydávať ústredné orgány geodézie a kartografie spolu so
zúčastnenými orgánmi.

Základné koncepčné parametre mapy sú účel (určenie,
poslanie) mapy a spósob používania mapy.
TMM je určená (používa sa) na:
a) územnoplánovaciu prípravu územia (podklad na
riadenie výstavby zastavaných a nezastavaných
pozemkov, koordinácia plánovaných inžinierskych
sietí),
b) v procese investičnej výstavby ako mapový podklad
na vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby,
c) prehfadnú evidenciu podzemných
inžinierskych sietí,

a nadzemných

d) evidenciu inžinierskych sietí u jednotlivých správc~y,
e) operatívne vytýčenie - vyhfadanie podzemných
sietí v prípade havárií, rekonštrukcií a pod.,

2. Technická mapa mesta
TMM je mapové dielo vefkej mierky vyhotovované
vo verejne prístupných priestoroch urbanizovaných
oblastí, ktoré už okrem "klasických" zložiek mapy,
t. j. polohopisu, výškopisu a popisu navyše zobrazuje
všetky podzemné a nadzemné inžinierske siete (t. j.
elektrické vedenie silové, oznamovacie a zabezpečovacie, plynovod, teplovod, vodovod, kanalizáciu a iné
produktovody), a to všetko v príslušnej miere podrobnosti, presnosti a s jednotne použitým spósobom
zobrazenia a značkovým kfúčom mapy.
3. Zabezpečenie činnosti na úseku tvorby a údržby
TMM
Ide o tieto činnosti:
a) riadenie prác,
b) výskumno-vývojová činnosť,
c) výkon prác.
Rozsah prác, ktoré vykonávajú na jednej strane
rezortné a na druhej strane organizácieiných rezortov,
nie je konštantný, mení sa sčasom. Je závislý od
štruktúry prác národných podnikov (n. p.) Geodézia,
od komplexného posúdenia potrieb národného hospo-

f) ako podklad na spracovanie TMM vybraných priestorov vo vačšej mierke vo forme uličných pásov,
g) na inventarizáciu budov (evidencia bytového a nebytového priestoru) a ďalších vybraných zariadení
(pamiatkových objektov, verejnej zelene, rekreačných a športových zariadení a iné),
h) na spracovanie dopravného režimu v súvislosti s výstavbou a prestavbou komunikácií, na rozhodovanie o umiestňovaní ďalšej vybavenosti dynamickej
a statickej dopravy.
Uvedené skutočnosti sú svedectvom toho, že TMM
je mapové dielo potrebné, požadované a aj používané
róznymi odvetviami národného hospodárstva pri
rozličných aktoch rozhodovania a riadenia.
TMM sa v súčasnosti používa vačšinou iba ako grafický podklad (ofsetové výtlačky na papieri 120 gjm2
a v menšej miere 200 a 300 gjm2 s presnosťou men·
šou než je konštrukčná presnosť vefkomierkových máp
s rozmerovo stálou podložkou - 0,1 mm).
~ V malej miere sa v súčasnosti používa TM.i\1(ofsetové výtlačky na papieri, čiastočne aj na rozmerovo
stálej podložke) tiež na získanie kartometrických sú-
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radníc- a na kartometrické odmeriavanie dÍžok medzi
vybraiJ.ými objektmi (najčastejšie medzi podzemnými
inžinierskymi sieťami a polohopisným obsahom mapy).
Vybrané zložky polohopisu (napr. podzemné siete)
niektorých lokalít sú spracované už v digitálnej forme
a zobrazené automatickým kresliacim zariadenim.
ZatiaI ešte používatelia mapy nie sú technicky vybavení na využívanie a aktualizáciu digitálnej formy
mapy.
•p ,
'I.,
Uvedené dva technické parametre mapového diela
(určenie--účel mapy a spósob používania mapy) možno označiť ako základné, hlavné, lebo z nich vyplývajú
všetky ostatné (odvodené) technické parametre.

-

-

V záujme získania informácií o vhodnosti stanovených
technických parametrov TMM a o očakávaných zmenách v potrebách a požiadavkách používateIskej sféry
do roka 2000 bola uskutočnená písomná anketa.
Odborná písomná anketa bola realizovaná formou
vyznačenia odpovedí na určené otázky v prieskumovej
zostave TMM (príloha k [7]). Prieskumová zostava
TMM bola expedovaná 40 známym používateIským
organizáciám TMM v Bratislave a v Prešove. Vyplnená
zostava (s odpoveďami) sa vrátila od 25 organizácií.
Vačšina používateIských organizácií správne pochopila zámer autora prieskumovej zostavy, dobre vyplnila odpovede a teda vrátený materiál je využiteIný
na ďalšie spracovanie. ''t;
Odpovede respondentov možno zhrnúť do týchto
záverov:
- účel mapy; TMM je využívaná:
- na územnoplánovaciu prípravu územia 12 respondentami,
- ako mapový podklad na vyhotovenie projektu
stavby 11 respondentami,
- na evidenciu inžinierskych sietí v 16 prípadoch,
- na operatívne vytýčenie (vyhfadanie) podzemných sietí - 8 respondentov,
- na inventarizáciu budov - 2 respondenti,
- na inventarizáciu ďalších vybraných zariadení 1 respondent,
- na ďalšie účely 3 respondenti;
- mierka mapy; pre súčasné potreby používateIských organizácií vyhovuje dnešné určenie mierok
(t. j. vo vačšine prípadov 1 : 500) - 20 respondentom; inú mierku, respektíve iné rozdelenie mierok
pQžadujú 4 respondenti (2 X alternáciu mierok
1 : 1000/ 1 : 500, 1 X iba mierku 1 : 1000 - súhlasne so železničným predpisom a 1 xalternáciu mierok 1 : 2000 /5000 iba pre vybrané druhy podzemných vedení); želania' niektorých používateIov
mapy prijať výnimočnú voIbu mierky odlišnú od
požiadavky vačšiny používateIov nemajú opodstatnenie, sú motivované pohodlnosťou pri praktickom používaní mapového diela a snahou uprednostniťužšie rezortné záujmy pred celospoločenskými; '~t"
".,
presnosť mapy; všetci respo~d~~ti - b~ý:;;i~ky
(24) sa vyjadrili, že pre potreby ich organizácií
súčasná presnosť TMM vyhovuje; 14 respondentov
sa vyjadrilo, že neočakávajú do roka 2000 zmenu
potreby presnosti mapy; zvyšní respondenti sa
k tejto otázke nevedeli vyjadriť;

-

-

-

r_

1985/144

spósob využívania; v súčasnosti 19 respondentov
používa TMM ako grafický podklad pri rozmanitých aktoch rozhodovania, riadenia a získavania
informácií, 4 respondenti navyše aj ako podklad na
na získavanie kartometrických súradníc a kartometrické odmeriavanie dÍžok (napr. medzi dopravnými objektmi a podzemnými vedeniami);
používanie digitálnej formy TMM; pri úvahe
o perspektíve použitia digitálnej formy TMM pre
potreby vlastnej organizácie do roka 2000 sa vyj adrilo 7 respondentov, že použitie digitálnej formy
TMM je nevyhnutné - veImi potrebné, ďalší 4 respondenti označili toto použitie ako menej potrebné
a 12 respondenti ako nepotrebné;
obsah TMM; zásadné pripomienky k obsahu TMM
tak, ako je stanovený technickými predpismi, sa
nevyskytli; 18 respondentov sa vyjadrilo, že parcelné čísla a zlučky, t. j. zložka evidencie nehnuteIností (EN) sú nevyhnutnou zložkou mapy, a to aj
napriek skutočnosti, že TMM zobrazuje stav k dátumu vyhotovenia mapy a teda nie je závazným
informačným médiom v tejto sfére; ďalší 5 respondenti označili túto sféru EN ako menej potrebnú;
ako nepotrebnú zložku mapy neoznačil túto sféru
ani 1 respondent.
Zákres prípojok kanalizácie je pre 18 respondentov
nevyhnutnou zložkou TMM, pre 2 respondentov
menej potrebnou a pre ďalších 2 respondentov nepotrebnou zložkou mapy.
Výškopisné informácie o podzemných vedeniach
sú pre 17 respondentov nevyhnutnou zložkou
mapy; 1 respondent ako nevyhnutné označil iba
výškopisné údaje o kanalizácii, 5 respondentov
označilo výškopisné informácie o podzemných vedeniach za menej potrebnú zložku mapy a ďalší
2 respondenti iba v prípade kanalizácie; ako nepotrebnú zložku mapy neoznačil výškopisné informácie o podzemných vedeniach ani jeden respondent.
Požiadavky na zaradenie ďalších prvkov do obsahu
TMM, prípadne návrhy na vynechanie niektorých
prvkov mapy ako zbytočných, sa nevyskytli. Jeden
respondent požaduje odtlačky polohopis + 1 podzemné vedenie (telefón) a 1 ďalší respondent požaduje popri tlači na mapový papier aj tlač na priesvitnú plastickú fóliu;
predajná cena mapy - bola 18 respondentami
označená ako primeraná a 1 respondentom ako privysoká;
spósob distribúcie mapy - 16 respondentov označilo súčasný stav, keďvýtlačkyTMMpredávamestský orgán vnútornej správy, za vyhovujúci; 5 respondentov označilo tento stav za nevyhovujúci
a požaduje sústrediť predaj TMM do predajne máp
rezortu geodézie a kartografie;
aktuálnosť mapy - iba jeden respondent označuje
súčasný stav za vyhovujúci, keď používateI mapy
si musí získať údaje o prípadných zmenách od
všetkých správcov podzemných vedení za obdobie
od spracovania mapy; ďalších 22 respondentov by
privítalo, keby informácie o zmenách boli sústredené na jednom mieste (napr. vpredajni máp) aj za
cenu primeraného, t. j. zásadného zvýšeni a predajnej ceny.
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Pri prieskume perspektívy parametrov TMM do
roku 2000 poskytli používatelia mapového diela tieto
informácie:
- účel TMM: je reálny predpoklad jeho postupného
rozšírenia;
- spósob používania: možno predpokladať zvýšenie
používania kartometrických údajov, najma súradníc a dížok.
Rozsah zmien v účele a spósobe využívania ťažko
konkretizovať. Zásadne móže byť ovplyvnený vytvorením a aktualizáciou banky údajov mesta, ktorá
predpokladá digitalizáciu mapového diela. Jej realizácia je závislá od viacerých faktorov a jej časovýfpriebeh v súčasnosti ťažko predvídať.
V presnosti a obsahu TMM zásadné zmeny sa neočakávajú. Predpokladá sa, že oba parametre budú vyhovovať potrebám používatefov aj v roku 2000.
V súčasnosti sa TMM spracúva na území SSR v Bratislave, v Prešove, v Košiciach a v Bardejove. Spracovatefom je rezortná organizácia Geodézia, n. p.,
Bratislava, respektíve Prešov. Investorom - odberatefom mapového diela je poverená organizácie príslušného mestského národného výboru (MsNV). Používatefom mapového diela, okrem orgánov MsNV, sú rózne
orgány a organizácie z viacerých rezortov~
Aktualizáciu TMM zatiaf nerobí ani jedna organizácia dodávatela, ani investorská organizáca, hoci už
boli vyslovené požiadavky na túto činnosť. Záujem
tých MsNV, kde pozemková mapa EN nie je technicky
vhodná ako podkladová mapa pre TMM, je odsúvaný
do doby spracovania základnej mapy -vefkej mierky
(ZMVM). Možno očakávať, že v najbližších 20-30 rokoch vplyvom búrlivého ekonomického rozvoj a záujem vybraných miest SSR o spracovanie TMM narastie (a to aj bez akejkolvek reklamy a propagácie
zo strany dodávatelských organizácií rezortu Slovenského úradu geodézie a kartográfie (SÚGK) a získa
formu velkých požiadaviek na výrobné kapacity
rezortu. Pritom nemožno očakávať, že by si odberatel,
investor tohoto mapového diela (MsNV, respektíve
jeho poverenýútvar),
v priebehu budúcích 20 rokov
vybudoval vlastné výrobné geodetické a kartografické
kapacity schopné zabezpečiť spracovanie a aktualizáciu TMM. Podla odhadu možno očakávať požiadavky
na spracovanie TMM do roka 2000 zo všetkých okresných miest a z vybraných ďalších miest ekonomicky
atraktívnych. Rýchlosť formulácie týchto požiadaviek
bude ovplyvnená najma:
a) spósobom využívania a rozširovania už hotových
TMM
b) rýchlosťou prác na tvorbe ZMVM (v prvom kole je
záujem aspoň o technicky kvalitnú základnú velkomierkovú mapu polohopisnú, t. j. mapu EN, prípadne aj s výškopisom a až v druhom kole o TMM),
Cf ÚlOretickoupripravenosťou odb'orníkov7investorských útvarov MsNV,
d)Stupňom reklamy a propagácie.

."

6. Odhad rozsahu geodetických a kartografických
výkonov a výrobkov
Na základe dlhodobého sledovania finančných nákladov vychádzajú
nasledujúce
priemerné náklady
(priame) na 1 mapový list (ML) mierky 1 : 500 TMM
v Bratislave:

polohopis
výškopis
podzemné vedenie
zaistenie bezpečnosti
Konštrukčno- výpočtové práce:
polohopis
výškopis
podzemné vedenie
Tlač

7,0 tis.
3,0 tis.
17,0 tis.
0,7 tis.

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

3,6 tis.
2,0 tis.
3,5 tis.
8,4 tis.

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

Dovedna

45,2 tis. Kčs (= k11

Treba poznamenať, že náklady na 1 ML kolíšu vo
vefkom rozmedzí v závislosti od hustoty obsahu ML.
V prípade použitia nie kompletného farebného vy·
jadrenia, ale 5- (alebo 6-) farebného, cena za 1 ML
nepodstatne klesne.'!. Podobne klesnú náklady pri
použití mierky 1 : 1000.
Pri určovaní odhadu rozsahu finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie týchto prác na území
SSR vychádzam z týchto predpokladov:
- nie celý intravilán, ale iba jeho určitá časť (ekonomicky atraktívna) prichádza do úvahy na mapovanie TMM (odhadom 80 %);
- do roka 2015 je celospoločensky zdóvodnitefné
začať robiť TMM v mestách zaradených z hladiska
hierarchizácie centier Slovenska [51, str. 574, do
druhej a tretej skupiny (centrá provincionálneho
a nadokresného významu a centrá stredného
stupňa Bratislavu už neuvažujeme). Okrem
všetkých krajských a okresných miest sem patrí
niekofko miest, ktoré nie sú okresným sídlom.
SP9lu 45 miest (= k2) z celkového počtu niečo vyše
100 miest v SSR;
- priemerná výmera intravilánu miest tejto skupiny
je 7,5 km2• Z celkovej rozlohy intravilánu našich
miest zaberajú vačšinou:
obytná zóna 70-90 %,
priemyselná zóna 10-30 %,
dopravné plochy a sklady do 15 %.
S mapovaním a zobrazením priemyselnej zóny
v rámci TMM sa neráta. Tu bude spracovaná základná
mapa závodu. Na mapovanie v rámci TMM zostáva
7,5 km2.80 % = 6 km2, t. j. 77 ML 1 : 500 (= k3)
a 0,078125 km2•
Výpočet rozsahu geodetických a kartografických
výkonov (realizovaná výroba = RV):
RV

= k1.k2.k3 = 45.77 .45,2 tis. Kčs = 156,6m'il. KSl

čo predstavuje odhad nákladov na tvorbu TMM v SSR
(bez aktualizácie) do roka 2015.
~
V prípade, že tieto geodetické a kartografické výkony by sa mali vyprodukovať v priebehu 30 rokov
(t. j. do roka 2015), na 1 rok by pripadli výkony 5,2 mil.
Kčs (na každý n. p. Geodézia 1,7 mil. Kčs).
Na porovnanie: v prvom decéniu tvorby TMM ročný
priemer geodetických a kartografickýc~ výkonov n. p.
Gcodézia Bratislava predstavoval na túto činnost
4 mil. Kčs.

7. Závcr
Ukazuje sa žiadúce, aby sa rezort SÚGK na rastúci
tlak na svoje výrobné kapacity z titulu zvýšenej po-
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- stanovenie sposobu zobrazenia v jeho fakultatív·
treby TMM pripravil. Prípravu možno zhrnúť do tých.
nej časti,
to bodov:
- deklarovanie zodpovednosti za úplnosť obsahu
1. Spracovať prognózu tvorby a údržby TMM z úze·
mapy vo sfére podzemných inžinierskych sietí
mia SSR na najbližších 25-30 rokov, v ktorej by sa
(t. j. v rozsahu investorom dodaných východiskookrem iného vyčíslili kapacity jednotlivých n. p.
vých informácií o priebehu podzemných vedení
Geodézia na obdobie každej piiťročnice, respektíve
a ich povrchových znakoch zodpovedá spracova·
každého roka.
teT mapového diela; v rozsahu na poskytnuté
Prognóza by mala byť spracovaná na podklade
východiskové inormácie zodpovedá investor maDlhodobého výhradu rozvoje geodézie a kartografie
pového diela),
v rezorte SÚGK [6] citujem: "Tvorbu TMM bude re·
- deklarovanie zodpovednosti za presnosť zobraze·
zort SÚGK v období do roka 1995 zabezpečovať pred.
nia vo sfére podzemných inžinierskych sietí
bežne len v rozsahu zostávajúcich kapacít výrobných
(spracovateT mapy zodpovedá v oblasti elektricky
organizácií"; ale spomínané zostávajúce výrobné
nevodivých vedení, ktorých informácia o priebe·
kapacity v [61 nie sú kvantifikované). Ďalej by mala
hu od správcov vedení nebola na technicky žiadúprognóza zohTadňovať nárast celospoločenskej po·
cej výške, len po úroveň neovereného priebehu
treby TMM, v súčasnosti zníženú schopnosť investorvedenia a podobne aj v oblasti elektricky vodiských organizácií operatívne rozhodovať o finančných
vých vedení, ak ich nebolo možné vyhTadať pre
prostriedkoch a s tým súvisiacu naliehavosť dlhodovýskyt rušivých vplyvov),
bejšieho plánovania finančných prostriedkov investor- stanovenie formy výsledného elaborátu (tlač na
ských organizácií.
mapový papier, na rozmerovo stálu transparentPritom treba vychádzať zo zásady, že vzhTadom na
nú fóliu a i.),
mimorezortný charakter využívania tohoto mapového
- stanovenie sposobu zaobchádzania s mapou,
diela, ako aj vzhTadom na malý rozsah výrobných
- určenie Copyrightu,
kapacit geodetických a kartografických zložiek in·
- stanovenie sposobu rozširovania a ceny mapy
vestorských organizácií aj v budúcnosti, tvorba tohoto
(predaj).
mapového diela v plnom rozsahu pripadne rezortu
SÚGK.
i <os .,. ~~.
5. V záujme maximálneho využitia mapového diela
TMM vypracovať alternatívny systém o poskyto2. Vypracovať optimálny systém organizácie aktualivaní informácií na miestne príslušnej všeobecnej
začných prác tohoto mapového diela. Pritom vydokumentácii Strediska geodézie o postupe tvorby
chádzať z toho, že vplyvom spomenutých už príčin
TMM a o sposobe rozširovania mapového diela (t. j.
aktualizácia tohoto mapového diela podobne ako
aby všetkých prípadných záujemcov vedeli inforaj tvorba pripadá rezortu SÚGK (keď nie v plnom
movať kde, za akú cenu a v ktorých úradných hodirozsahu, tak v rozhodujúcej miere).
nách si možu toto mapové dielo kúpiť, čiže mali
3. Doriešiť po technologickej aj organizačnej stránke
by mať prehTad o postupe tvorby v každom meste
aktualizáciu tohoto mapového diela. Spracovať
a aj nejaké ukážky mapy).
technický predpis na aktualizáciu TMM, pritom
vychádzať z toho, že rezortná príslušnosť vydávateTa
technického predpisu na aktualizáciu mapy má byť LITERATÚRA:
tá istá ako rezortná príslušnosť vydávateTa technic.
~1] Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
kého predpisu na tvorbu mapového diela, t. j. rezort
2] Smernica o účelových mapách velkých mierok.
SÚGK.
Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie,
1984.
4. Pred začatím prác na tvorbe TMM v každom meste
[3] Metodický návod na tvorbu technickej mapy mesta.
v súčinnosti s investorom vypracovať koncepciu
[Návrh konečného znenia.] Bratislava, Slovenský
tvorby a aktualizácie TMM v konkrétnom meste.
úrad _geodézie a kartografie, 1984.
[4] HORNANSKÝ,
1.: Niektoré koncepčné otázky
Koncepcia by mala obsahovať najmii:
technických máp miest. In: Technické mapy miest.
- časovú postupnosť,
Bratislava 1979.
- urěenie mierok, respektíve vytypovanie oblastí, . [5] KOLEKTIV: Slovensko. Bud. 1. časť. Bratislava,
Obzor 1974.
z ktorých sa spracuje TMM v mierke 1 : 1000
[6] Dlhodob Ý výhrad rozvoj a geodézie a kartografie v rea v mierke 1 : 500 a oblastí, z ktorých sa sprazorte SÚGK do roka 1995. Bratislava, Slovenský
cuje aj príložný uličný pás v mierke 1 : 250,
úrad _ géodézie a kartografie 1984.
- skoordinovanú časovú .postupnosť zhustenia
[7] HORNANSKÝ, 1.: K niektorým koncepčným otáz·
kam technickej mapy mesta [Referát k odbornej
polohového a výškového bodového poTa,
kandidátskej skúške.] Bratislava 1983. - Výskumný
- stanovenie obsahu TMM v jeho fakultatívnej
ústav geodézie a kartografie.
('asti,
Do
redakcie došlo: 20. 11. 1984
- stanovenie rozsahu výškopisných informácií
Lektoroval:
podzemných inžinierskych sietí,
Ing. Josef Ža m pach,
- stanovenie variantu farebného vyjadrenia,
ČÚGK
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Ing. Bohumil Kuba,
Český úřad geodetický a kartografický

Jednotný systém technických předpisů
oboru geodézie a kartografie

Období 7. pětiletky bylo v resortech Českého úřadu
geodetického a kartografického a Slovenského úradu
geodézie a kartografie charakterizováno společným
úsilím o sjednocení technické předpisové základny,
která koncem minulé pětiletky byla značně roztříštěna,
v řadě případú již neodpovídala úrovni vědeckotechnického rozvoje, potřebám odborné praxe a nezohledňovala dostatečně ani některé nezbytné meziresortní
vazby v oblasti geodetických a kartografických prací.
V prúběhu let se vytvořily krajové odlišnosti v metodice prací, které ve svém dúsledku vedly často až
k nekvalitním výsledkúm. Např. místní šetření pro
obnovu operátú evidence nemovitostí bylo podceněno
z hlediska styku s vlastníky a uživateli nemovitostí,
i když právě úplnost tohoto projednání limituje celou
výslednou kvalitu obnovených operátú evidence nemovitostí. Řada nedostatkú byla i v nekomplexnosti
a vzájemné neprovázanosti metodiky prací, oceňování
prací a norem spotřeby práce.
Z těchto dúvodú byl navržen a schválen oběma úřady jednotný systém technických předpisú oboru geodézie a kartografie. Jeho účelem bylo vytvořit účinné
nástroje pro řízení geodetické a kartografické výroby
a předpoklady pro dúsledné uplatňování jednotného
systému řízení jakosti, a to na základě
- sjednocení základních metodik geodetických a kartografických prací při zajištění jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy, československými
státními normami a společensky oprávněnými požadavky jednotlivých odvětví národního hospodářství,
- organizovaného využívání výsledkú rozvoje vědy
a techniky a vynálezeckého a zlepšovatelského
hnutí v oboru geodézie a kartografie,
- zabezpečení dúsledné vazby technických podmínek
s ekonomickými ukazateli výroby, zejména voblasti oceňování prací a norem spotřeby práce.
Jednotný systém tvoří ucelený soubor technických
př'edpisú v návaznosti na jednotnou klasifikaci výkonú
(JKV) oboru 984 - geodetické a kartografické výkony
a na jednotnou klasifikaci prúmyslových oború a výrobkú (JKPOV) - podskupinu oboru 735 24, výrobky
kartografické polygrafie. Technické předpisy jsou
vydávány a mají účinnost zásadně v púsobnosti Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie, zpracovávají se
v českém a slovenském jazyce, mají jednotnou úpravu
a v zásadě i jednotný obsah. V některých případech
obsahuje jednotný systém technické předpisy, které
mají účinnost pouze v jednom národním resortu geodézie a kartografie (např. v resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického předpisy pro geodetické a kartografické výkony při výstavbě a provozu
metra). Technické předpisy, které mají širší využití
v oboru geodézie a kartografie, jsou před jejich vydáním meziresortně projednávány a řada z nich je vydávána buď společně, nebo v dohodě s příslušnými
ústř'edními orgány.

Technické předpisy jsou vytvářeny podle jednotných zásad, které byly stanoveny společnými pokyny
obou úřadú. Tyto pokyny jednoznačně určují povinnosti všech orgánú a organizací, zúčastněných na
tvorbě a vydávání technických předpisů a jsou významné i tím, že stanovují způsoby další aktualizace
technických předpisů.
Jednotný systém zahrnuje tyto druhy předpisů:
Směrnice je obecně závazným právním předpisem
a upravuje pro vymezený úsek geodetických a kartografických prací i výsledky činností a působnost
orgánů a organizací, které nejsou podřízeny úřadu.
Instrukce stanoví zejména formu a obsah výsledků geodetických a kartografických prací a výrobků kartografické polygrafie.
Metodický návod rozvádí ustanovení směrnice nebo
instrukce, stanovuje doplňující kritéria výsledků
výkonů a vymezuje postupy, jimiž se dosáhne výsledků specifikovaných směrnicí, instrukcí nebo
technickou normou. V odůvodněných případech
může metodický návod nahradit instrukci.
Technologický postup stanoví pro vymezený ucelený
okruh výkonů podrobný postup práce s využitím
dosažitelné techniky, přesnost pracovních výsledků
a způsob jejího ověření. Technologický postup
s resortní působností se vydává jen v odůvodněných
případech.
(Souhrnné informace o technických předpisech podle
stavu k 1. lednu 1985jsou uvedeny v tabulce 1.)
Technické předpisy jsou závazné pro všechny
orgány a organizace resortů geodézie a kartografie
a jsou podle nich definovány i podstatné kvalitativní
a dodací podmínky ceníku velkoobchodních cen oboru
984, geodetické a kartografické výkony, ve - 20/103.
Závažná je ta skutečnost, že v případech, kdy jsou
v kvalitativních podmínkách ceníku uvedeny přímo
technické předpisy, je jejich obsah závazný pro dodávky geodetických a kartografických prací, které
byly realizovány v celém odvětví geodézie a kartografie.
Jednotný systém technických předpisů sleduje cíl
sjednocení základních postupů geodetických a kartografických prací, nevylučuje však možnost jejich
podrobnějšího doplnění na úrovni resortních organizací formou podnikových technologických a pracovních postupů. Platí zde však zásada, že tyto postupy
nesmí být s resortními technickými předpisy v rozporu. V tomto směru byla v roce 1984 provedena u všech
orgánů a organizací Českého úřadu geodetického
a kartografického prověrka a podnikové postupy
byly zrušeny nebo upraveny.
Podnikové technologické a pracovní postupy jsou
vydávány mimo jednotný systém, podobně jako
některé technické předpisy na speciální geodetické
a kartografické práce menšího rozsahu, které jsou
výsledkem řešení úkolů rozvoje vědy a techniky. Tyto
předpisy vydávají resortní výzkumné ústavy ve své
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o prodeji předpisů je uvedena na str. 21 př'ílohy NA POMOC G. A K. PRAXI

edici pro potřebu orgánů a organizací geodézie a kartografie i geodetických složek jiných resortů.
Tvorba technických předpisů je zabezpečována ve
spolupráci obou národních ústředních orgánů geodézie
a kartografie, metodických pracovišť (výzkumných
ústavů resortů geodézie a kartografie), gestorských
organizací pro vymezené tematické oblasti s celostátní
působností, spolupracujících organizací s resortní
působností a ostatních resortních orgánů a organizací.
Působnost všech těchto orgánů a organizací je přesně
vymezena a úroveň jejich spolupráce limituje i kvalitu každého jednotlivého technického předpisu.
Významnou úlohu v procesu tvorby technických
předpisů sehrávají gestorské organizace s celostátní
působností, které odpovídají v plném rozsahu za tvorbu
předpisů pro vymezenou tématickou oblast. Při. tvorb~
předpisů úzce spolupracují s určenými orgamzacemI
s národní působností (přehled gestorských a spolupracujících organizací Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie je uveden v tabulce 2).
Tvorba technických předpisů skupin 984 1, 2, 3, 4,
M a 73524 bude v roce 1985 ukončena. V roce 1986
budou vydány nové předpisy pro dokumentaci geodetických a kartografických prací jako výsledek řešení
úkolu 2-05 plánu rozvoje vědy a techniky "Raciona-

lizace dokumentační služby". Vydáním instrukce pro
dokumentaci výsledků geodetických a kartografických
prací a metodického návodu pro technickou a všeobecnou dokumentaci bude ukončena dlouhou řadu let
diskutovaná oblast předpisů pro resortní dokumentační službu. Technické předpisy skupiny 984 6 budou
ukončeny v souladu se stanoveným programem do
konce roku 1987.
Úkol unífikace a standardizace technických předpisů
bude pokračovat i v 8. pětiletce. Jeho těžiště se však
přesune do oblasti průběžné inovace a vnitřní koordinace jednotlivých technických předpisů, která bude
prováděna na základě nově vydaných obecně závazných právních předpisů, s využitím výsledků rozvoje
vědy a techniky, vynálezeckého a zlepšovatelského
hnutí, komplexní socialistické racionalizace a na základě nových technických a organizačních podmínek
výroby. Významná je však ta skutečnost, že celý tento
proces bude probíhat plánovitě a organizovaně.
Půjde zejména o to, aby v dalším období vstupovaly
do praxe takové inovace, které jsou společensky
opodstatněné, které byly řádně technicky i organizačně ověřeny a jsou doprovázeny opatřeními v oblasti
cen a norem spotřeby práce. Je známo, že v případech,
kdy t~yto principy byly v minulosti porušeny, docházelo v geodetické a kartografické praxi ke značným
problémům.
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Tab. 2 Přehled gestorských a spolupracujících organizací Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie pro tvorbu a vydávání technických předpisů jednotného systému
JKV
(JKPOV)

Tematická oblast

I

Gestorská organizace
s celostátni působností

I

9841

Geodetické sítě a bodová pole
Technický předpis 984128 MN-l

Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p.
Geodézie Praha, n. p.

Technický předpis 984 128 MN-2 Geodézie Pardubice,

n. p.

Spolupracuiicí organizace
s národní působnosti

I

Geodetický
Bratislava,
Geodetický
Bratislava,
Geodetický
Bratislava,

ústav
n. p.
ústav
n. p.
ústav
n. p.

98421

Mapy velkých měřítek

Geodézie Opava, n. p.

Geodézia Bratislava,

98422

Mapy středních měřítek

Geodézia Bratislava,

Geodézie Praha, n. p.

98423

Mapy účelové

Geodézie Brno, n. p.

Geodézia Bratislava,

98424

Geometrické plány

Geodézie Č. Budějovice, n. p.

Geodézia Žilina, n. p.

n. p.

n. p.
n. p.

98429

Podrobné měření ostatní

Geodézie Brno, n. p.

Geodézia Bratislava,

9843

Inženýrská

Geodézie Praha, n. p.

Geodézia Prešov, n. p.

9844

Evidence nemovitostí

Geodézie Č. Budějovice, n. p.

Geodézia Žilina, n. p.

9846

Výkony kartografické

Slovenská kartografia,

Mapy velkých měřítek
Technický předpis 984 611 TP-l
Technický předpis 984 612 I
Technický předpis 984 612 MN-l

Geodézia
Geodézie
Geodézie
Geodézie

Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p.
Geodézie Pardubice, n. p.

Informační

Dokumentace

Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p.
Geodézie Č. Budějovice, n. p.

Mikrofilmová dokumentace

Geodézie Praha, n. p.

Geodetické a kartografické
výkony při výstavbě a provozu
metra

Geodézie Praha, n. p.

--

Slovenská kartografia,

n. p.

Slovenská kartografia,
Slovenská kartografia,

n. p.
n. p.

Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p.
Geodézie Pardubice, n. p.
Geodézie Pardubice, n. p.

9848

984M

73524

geodézie

systémy

Kartografická

polygrafie

Technický předpis 735 240 I
Technický předpis 735 241MN-l

Celý proces sjednocení technické předpisové základny však musí být doprovázen obecným zájmem jeho
pohotového a úplného prosazení do praxe. K zajištění
tohoto cíle je využívána v resortních organizacích široká oblast výchovy, kontroly a odměňování. Je to
správná cesta, protože dokonalá znalost technických

Vermessungstechnik,

Č.

9/84

Deumlich, F.: 10 let Vědeckotechnické společnosti pro
geodézii, fotogrammetrii a kartografii - 10 let činnosti směřující k urychlení
vědecko-technického
progresu v geodézii, s. 290-292.
Albert, M.: O některých směrech rozvoje a možnosteoh
využití automatizovaného
zpracování zobrazení, s.
293-296.
Slabo..ph, V.: Využití digitálních topografických dat
v CSSR, s. 296-297.
Antonov, V. A.: Dodatečné úpravy stereokomparátoru
pro geodetická měření, s. 298-299.
Herda, M.: Kontrolní měření prostorových stav('bních
dílců a vliv měřických chyb při kontrole kvality,
s.299-301.

n. p.

Bratislava, n. p.
Pardubice, n. p.
Pardubice, n. p.
Pardubice, n. p.

-

Geodézia Bratislava,
Geodézia Bratislava,

n. p.

n. p.
n. p.

Geodetický ústav
Bratislava, n. p.
Správa geodézie a kartografie
Bratislava
Geodézia Bratislava, n. p.

předpisů je základním předpokladem dosažení vysoké
úrovně a kvality
geodetických
a kartografických
prací.
Do redakce došlo: 29. 12. 1984
Lektoroval:
Ing. Tibor Bartovic,

SÚGK

Przewlocki, S.: Laserové měřicí přístroje pro geodeti-c
ké práce při průmyslových stavebních metodách, s.
302-303.
Lieb8ch, H. - R08enau, G..· Využití digitálních modelů
lomů pro řešení důlních úloh během těžby hnědého
uhlí v NDR, s. 303-305.
Montag, H.: K otázce sledování vektoru rotace Země za
pomoci laserových měření vzdáleností na umělé
družice Země, s. 305-307.
Zimmermann,
B.: Ke 100. výročí sklárny v Jeně, s.
308-309.
Heinig, J ..' K otázce elektronického měření směrů a jeho
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Struktura jednotného systému
technických předpisů oboru geodézie
a kartografie

V působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie
(dále jen "úřady") se ve vzájemné dohodě a spolupráci
vytváří a soustavně aktualizuje jednotný systém tech.
nických předpisů oboru geodézie a kartografie (dále
jen "jednotný systém"). S pojetím jednotného systé.
mu a se způsobem a stavem tvorby technických před.
pisů byli čtenáři tohoto časopisu seznámeni [1].
Komplexní seznam předpisů jednotného systému
(kromě předpisů pro geodetické práce na metru) je
uveden v samostatné příloze tohoto čísla GaKO [2].
Účelem našeho příspěvku je seznámit odbornou
veřejnost se strukturou jednotného systému a se zá.
sadními návaznostmi a souvislostmi ustanovení jede
notlivých předpisů.

Technické předpisy jednotného systému se třídí
a systémově označují v návaznosti na jednotnou klasi·
fikaci výkonů (JKV) oboru 984 - geodetické a kartografické výkony a na jednotnou klasifikaci průmyslových oborů a výrobků (JKPOV) podskupina
735 24. Třídění oboru 984, terminologicky příblížené
věcné náplni předpisů jednotného systému, je uvedeno
v tabulce 1. V jednotném systému je uplatněna zásada, že se neopakují ve více předpisech tatáž ustano·
vení, upravující dílčí výkony a parametry jejich vý.
sledků, které se vyskytují u více druhů prací. Je uplat.
něn systém odvolávek s citací souvisejících předpisů.
Tato zásada při úvodním seznamování s předpisy
jednotného systému sice poněkud ztěžuje orientaci
v návaznosti ustanovení, ale na druhé straně omezuje
fyzický rozsah technických předpisů, zjednodušuje
jejich aktualizaci a předchází disproporcím v úpravě
týchž úkonů v několika předpisech (např. budování
podrobného bodového pole a podrobné měření při
tvorbě různých druhů map velkých měřítek). O ná.
vaznostech a vzájemných souvislostech předpisů bude
dále podrobněji pojednáno, a to ve dvou jejich ucele.
ných skupinách, které mají poněkud odlišný specifický
charakter:
- předpisy pro geodetické výkony a
- předpisy pro kartografické výkony a pro výrobky
kartografické polygrafie.

mu jsou smernlce a instrukce, z nichž některé jsou
současně výchozími předpisy pro navazující metodické
návody, popř. i technologické postupy.
3.1 Základní

předpisy

výkony

Vzájemné souvislosti základních předpisů jednotného
systému pro geodetické výkony a jejich návaznost
na právní normy a československé státní normy (dále
jen zkratka "ČSN") jsou vyznačeny na obr. 1.
Instrukce pro práce v bodových polích (120 I,
130 I, 140 I) respektují ČSN 73 0415 a 73 0416, které
stanovují základní technické parametry a způsoby
stabilizace geodetických bodů, z nichž je většina dokumentována v působnosti úřadů jako součást bodových polí.
Mapy velkých měřítek (základní i účelové) mají
široké využití v různých oborech, proto je jejich
tvorba upravena směrnicemi (210 S, 230 S), které mají
charakter
obecně závazných právních předpisů.
V technických parametrech vycházejí tyto směrnice
z ČSN 01 3410 a 01 3411.

TŘÍDj:;NÍ

OBORU

984

VÝKONY GEODETICKÉ A KARTOGRAFICK~
984 1 GEODETICK~ SÍT:f: A BODOVÁ POLE
984 11 - astronomické
98412 - polohové
98413 - výškové
984 14 - tíhové
984 2 PODROBN~ M:f:ŘENÍ
98421 98422 984 23 984 24 9843

mapy velkých měřítek - základní
(až 1 : 5000)
mapy středních měřítek (1 : 10000)
tematické mapy (velkých měřítek)
geometrické plány

INžENÝRSKÁ

GEOD~ZIE

9844 EVIDENCE NEMOVITOSTÍ (EN)
984 41 - zakládání EN (právní vztahy)
98442 - zjišťování změn (popř. zaměřování a zobrazování)
984 43 - udržování (vedení) operátů EN
984 44 - využívání EN
984 45 - obnova operátů EN (na podkladě
mapo·
vání)
9845
984 6 KARTOGRAFICK~

Všechny technické předpisy v oboru geodézie a karto.
grafie se vydávají podle zákona č. 46/71 Sb., o geodézii
a kartografii a předpisy pro evidenci nemovitostí dále
v intencích zákona č. 22/64 Sb., o evidenci nemovitostí a jeh@prováděcí vyhlášky č. 23/64 Sb., ve znění
jejich doplňků. Základními předpisy jednotného systé-

pro geodetické

VÝKONY

984 8 VYUŽÍVÁNÍ

INFORMAČNÍCH SYST~MŮ
GEOD~ZIE A KARTOGRAFIE

Poznámka:
Uvedené názvy 8kupin výkonů j80U zjednodušené a přiblí.
žené věcné náplni předpi8ů jednotného 8Y8tému.
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Základním výchozím předpisem pro evidenci nemovitostí (EN) je instrukce pro vedení EN (400 I), která
zastřešuje celou problematiku evidence nemovitostí.
Zásady souvisící s vedením měřického operátu přihlížejí přiměřeně též k ČSN 01 3410 a 01 3411. Rozhodující dílčí úseky prací v evidenci nemovitostí jsou
podrobněji upraveny dalšími základními předpisy.
Samostatné instrukce stanovují zásady a postup
obnovy operátů evidence nemovitostí na podkladě
nové základní mapy (450 I), provádění změn hranic
a názvů katastrálních území a administrativních
územních celků v evidenci nemovitostí (452 I), zobrazení a význam hranic intravilánu v mapách EN
(432 I) a zásady a postup sumarizace údajů EN
(440 I), jejíž výsledky jsou důležitými podklady pro
řízení zemědělské výroby a pro statistiku. Samostatné
směrnice upravují zásady evidence vlastnických vztahů k nemovitostem včetně jejich omezení (410 S,
412 S) a vyhotovování geometrických plánů (240 S),
které jsou pokladem ke změně těchto vztahů při
reálném dělení nemovitostí. Celá problematika evidence nemovitostí (skupina výkonů 9844) úzce souvisí s řadou právních norem mimo obor geodézie
a kartografie. Tyto vazby upravují instrukce vydávané
úřady v úzké dohodě, popř. společně s ústředními
orgány jiných resortů (zejména zemědělství, lesního
hospodářství,
národní
obrany,
vnitra, kultury,
zdravotnictví atd.). Jsou to především instrukce podskupiny 98444,49, které upravují vzájemnou spoluprá.ci orgánů a organizací příslušného resortu s orgány
a organizacemi geodézie na úseku evidence jimi spravovaných nemovitostí. Ustanovení těchto instrukcí
obvykle nejsou podrobněji rozpracována v navazujících předpisech a nebudeme se jimi podrobněji zabývat.
Tvorbu, obnovu a vydávání Základní mapy ČSSR
1 : 10 000 upravuje instrukce (221 I), která nemá přímé vazby na ostatní předpisy pro geodetické výkony.
Spolu s dvěma navazujícími metodickými návody
upravuje tuto problematiku v plném rozsahu.
3.2 Technické
předpisy
pro základní
mapu
velkého
měřítka
a pro evidenci
nemovitostí
Soubor technických předpisů pro základní mapu
velkého měřítka a pro evidenci nemovitostí a jejich
vzájemné souvislosti jsou vyznačeny na obr. 2.
Hlavním účelem tvorby Základní mapy ČSSR velkého měřítka (ZMVM) podle předpisů jednotného
systému (210 S, 210 MN-1) je obnova měřického operátu evidence nemovitostí (EN), což podmiňuje úzkou
návaznost ustanovení vybraných předpisů podskupiny
výkonů 98421 (ZMVM) a 9844 (EN). Přitom podrobné měření polohopisu jak pro tvorbu ZMVM, tak pro
změny v pozemkové mapě EN se připojuje na podrobné polohové bodové pole, zřizované podle předpisů
podskupiny 98412 (120 I, 128 MN.1, popř. 128 MN-2).
Žádoucí obsah ZMVM, vyhovující potřebám EN,
zajišťuje místní šetření podle předpisu 450 I, popř.
i 452 1. Metodický návod pro tvorbu ZMVM (210
MN-1) rámcově upravuje celý cyklus mapování od
zřízení bodového pole až po výsledný operát využitelný
pro obnovu operátů EN i pro jiné účely a odkazuje
lila souvisící předpisy, které upravují podrobně jed.

notlivé etapy tvorby ZMVM. Hlavní náplní předpisů
podskupiny 98421 (210 TP-1 až 5) jsou ustanovení
pro podrobné měření polohopisu, výpočty souřadnic
podrobných bodů a zobrazovací práce včetně využití
výsledků dřívějších měření, a to a diferencovanou přesností v pěti třídách přesnosti mapování podle ČSN
01 3410. Předpisy uvažují číselný způsob tvorby ZMVM
s využitím počítačů a automatických koordinátografů
a vytváření báze dat ZMVM, resp. měřického operátu
EN jako součásti automatizovaného informačního
systému geodézie a kartografie (AISGK).
Aktualizace ZMVM je zajišťována vedením pozemkové mapy EN v souladu se skutečným stavem podle
předpisů pro EN (400 I, 423 MN-1, 431 MN·3). Prostřednictvím EN jsou soustavně aktualizovány i číselné výsledky (báze dat) tvorby ZMVM a přehled
čísel bodů, které se staly ve vybraných prostorech
součástí měřického operátu EN. Při zaměřování
a zobrazování změn (423 MN.1) i při vedení číselných
výsledků (431 MN-3) je uplatněna automatizace
i diferencovaná kritéria přesností obdobně jako
v předpisech pro ZMVM (210 MN, TP).
Výchozí předpisy pro podrobnější úpravu činností
v EN (zejména 400 I, 440 I, 444 I) vytvářejí prostor
pro široké uplatnění automatizace při údržbě operátů
EN, sumarizaci údajů EN i využívání údajů EN
v podobě výpisů a účelových výstupních sestav
z registru evidence nemovitostí (REN). REN je
vedle báze dat měřického operátu další součástí postupně vytvářeného AISGK. Na aktualizaci a vyuŽí.
váníREN
jsou zaměřeny především předpisy 431
MN-1, 2, 4, 410 MN-2, 441 TP-1 a 444 TP-I. Do REN
jsou postupně doplňovány i informace o vlastnictví,
což rozšiřuje dále jeho využitelnost (410 MN.2).
3.3 Technické
předpisy
velkých měřítek

pro účelové

mapy

Technické předpisy pro účelové mapy velkých měřítek
a jejich návaznost na předpisy jiných podskupin jsou
vyznačeny na obr. 3.
V intencích směrnice pro účelové mapy velkých
měřítek (230 S) stanovují obsah, přesnost a formální
náležitosti jednotlivých druhů účelových map (při
respektováníČSN01341Oa013411) metodické návody
(231 MN-1, 232 MN-1, 2, 233 MN.1). Obdobně mohou
metodické návody upravit i různá úěelová měření
(např. 291 MN-1).
Podrobné měření a zobrazování polohopisu se řídí
předpisy pro ZMVM (210 TP-1 až 5) a výškopis upravuje samostatný metodický návod (230 MN.1). Polo·
hové a výškové bodové pole pro připojení podrobného
měření se zřizuje podle předpisů podskupin 984 12
a 98413. Pro aktualizaci polohopisu účelových map
lze přiměřeně využít metodický návod pro zaměřování
a zobrazování změn v mapách EN (423 MN-1).
3.4 Technické
geodézii

předpisy

pro inženýrskou

Technické předpisy pro inženýrsou geodézii mají poněkud odlišný charakter ve srovnání s ostatními skupinami geodetických výkonů. Netvoří navzájem souvisící soubor a nejsou zde zastoupeny směrnice ani
instrukce. Parametry prostorových vztahů stávají-
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jako u předpisů

cích objektů a kritéria vytyčování a kontroly nových
staveb jsou vesměs stanoveny v ČSN z oboru stavebnictví, popř. strojírenství. Předpisy jednotného systému (metodické návody, výjimečně technologické
postupy) stanovují geodetické nebo fotogrammetrické
postupy, jejichž použití zajišťuje v inženýrské geodézii
dosažení přesnostních parametrů podle ČSN.
Obdobný charakter mají i předpisy pro geodetické
práce při výstavbě a provozu metra, jejichž působnost
je zatím omezena na pražské metro.
4. Předpisy pro kartografické
kartografické polygrafie
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Obdobně jako u geodetických výkonů se všechny technické předpisy vydávají v návaznosti na zákon č.
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46/71 Sb., o geodézii a kartografii. Dále se při tvorbě
předpisů pro kartografické výkony uplatňují ustanovení zákona č. 94/49 Sb., o vydávání knih, hudebnin
a jiných neperiodických publikací a zákona č. 35/65 Sb.,
autorského zákona a dalších obecně platných legislativních opatření, upravujících vydavatelskou činnost a rozmnožování tiskovin ve státě. Návaznost
na tato legislativní opatř·ení nabývá na důležitosti
zejména v oboru map pro školy, veřejnost a tematických map.
Základními předpisy jednotného systému jsou směrnice, upravující užívání geografického názvosloví na
mapách v ČSSR (600 S-I) a směrnice pro tvorbu,
obnovu a vydávání tematických kartografických děl
(600 S-2), upravující tyto činnosti pro kartografickou
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interpretaci výsledků práce různých oborů národního
hospodářství, vědy a techniky.
Vydavateli map pro hospodářskou výstavbu a tematických map středních měřítek jsou ústřední orgány
geodézie a kartografie (úřady). Proto je zde předpisová
činnost směrována na jednotlivé konkrétní mapové
soubory, a to zpravidla
- instrukcí pro tvorbu, obnovu a vydávání mapového
souboru; její přílohou je seznam mapových značek
a vzorový list;
- metodickým návodem, konkretizujícím závazná
ustanovení instrukce v procesu tvorby, obnovy
a vydání.
Vydavateli kartografických děl pro školy a veřejnost
jsou zpravidla specializované hospodářské organizace
resortů geodézie a kartografie. Tvorbu, obnovu a vydávání těchto kartografických děl proto usměrňují
úřady souhrnně souborem různých řídicích a ekonomických nástrojů, v nichž jsou zahrnuty i instrukce
jednotného systému 600 1-3 (mapy pro veřejnost)
a 600 1-4 (mapy pro školy). Zajištění jednotného
postupu při lektorování řeší instrukce 600 I-I a náročnou problematiku úpravy tiráže a uvedení autorského
práva v publikacích, vydávaných v působnosti úřadů
řeší instrukce 6001-2.
Základním předpisem pro výkony a výrobky kartografické polygrafie je instrukce pro činnost pracovišť
kartografické polygrafie v krajích (735 240 I).
4.1 Základní
předpisy
kony na mapách
stavbu

pro kartografické
pro hospodářskou

vývý-

Soubor základních předpisů pro tyto mapy je vyznačen
na obr. 4. Jádrem uvedených předpisů jsou instrukce
pro tvorbu, obnovu a vydávání Základní mapy ČSSR
I : 25000 (614 I-I), I : 50000 (614 1-2), I : 100000
(6141-4) a I : 200000 (6141-5). Jim předchází instrukce pro Základní mapu ČSSR I : 10000 (221 I), formálně
řazená do výkonů měření podrobného (984 2), protože
se jedná o mapové dílo, které je výsledkem topografických prací. Potřeba urychleného zpracování prozatímních mapových děl si vynutila vydání instrukcí pro
prozatímní základní mapu I : 10 000 (619 I-I) a pro
prozatímní základní mapu I : 25000 (6191-2). Konečně základním předpisem zde je též instrukce pro tvorbu,
obnovu a vydávání Státní mapy I : 5000 - odvozené
(612 I).
Z obr. 4 jsou zřejmé vzájemné vztahy a návaznosti
uvedených technických předpisů. Přitom dominuje
význam Základní mapy ČSSR I : 10 000 jako mapy
největšího měřítka souboru základních map středních
měřítek a Základní mapy ČSSR I : 50000, která je
předmětem každoroční údržby, jejíž výsledky jsou
dále využívány nejen pro tvorbu a obnovu základních
map měřítek I : 100000 a I : 200000, ale i pro další
mapová díla určená potřebám hospodář'ské výstavby,
vydávaná v českých a slovenských mapových edicích
Mapy územního členění ČSR I: 200 000 (615 I-I),
Mapy krajů ČSR I : 200000 (615 1-3), Mapy okresov
SSR I: 50000 (615 1-2) a Administrativné mapy
kraj ov SSR I : 200000 (615 1-4).
Tvorba, obnova a vydávání všech těchto mapových
souborů je zabezpečena vždy instrukcí a metodickým
návodem. Krom toho jsou připraveny samostatné

mctodické návody pro obnovu Základní mapy ČSSR
I : 10 000 a pro údržbu Základní mapy ČSSR I : 50 000.
4.2 Technické
a školy

předpisy

map pro veřejnost

V úvodu odd. 4 našeho článku již byla zmíněna rámcově usměrňující funkce instrukcí pro tvorbu, obnovu
a vydávání kartografických děl pro veřejnost (6001-3)
a pro školy (600 1-4). Z obr. 4 je zřejmá návaznost
těchto předpisů na zákon č. 46/71 Sb., o geodézii
a kartografii i vztahy a povinnosti kartografických
vydavatelských organizací v působnosti úřadů jako
nositelů trvalých vydavatelských oprávnění, tak jak
vyplývají z vydavatelského zákona (č. 94/49 Sb.)
a autorského zákona (č. 35/65 Sb.).
Rámcové usměrnění tvorby, obnovy a vydávání
kartografických děl pro veřejnost a školy ze strany
úřadů je výrazem prosazování společenských zájmů
v oboru kartografické vydavatelské činnosti při plném
respektování specifik této činnosti a ochrany autorských děl, vyjádřených vydavatelským a autorským
zákonem. Přitom zůstává nedotčena odpovědnost
vydavatele za odbornou a politickou úroveň vydávaných titulů.
4.3 Technické

předpisy

pro tematické

mapy

Technické předpisy pro tematické mapy a jejich návaznosti na předpisy jiných podskupin kartografických
výkonů jsou vyznačeny na obr. 5.
Zásadním předpisem je zde směrnice 600 S-2, jež
s obecnou závazností stanoví principy tvorby, obnovy
a vydávání tematických kartografických děl a je tak
nástrojem realizace odvětvové funkce ústředních
orgánů geodézie a kartografie. Z této směrnice vycházejí všechny technické předpisy, přičemž nejdůležitější jsou předpisy pro tvorbu, obnovu a vydávání
odvětvových tematických map. Tyto předpisy zpravidla vydává úřad společně (nebo v dohodě) s odborně
příslušným ústředním orgánem. Tím je též dána jednotnost povinností a zájmů resortů geodézie a kartografie i příslušného odborného resortu na tvorbě,
obnově a vydávání odvětvového tematického mapového souboru.
Jednotný systém v současné době zahrnuje technické předpisy pro Mapu základních sídelních jednotek
ČSSR I : 10 000 a I : 50000, Silniční mapu ČSSR
I : 50000 a Vodohospodářskou mapu ČSSR I : 50 000.
Z hlediska odvětvových tematik se jedná o "otevřený"
soubor, který bude postupně naplňován technickými
předpisy pro tvorbu, obnovu a vydávání tematických
map z dalších oborů vědy a techniky, v návaznosti
na rozvoj využití kartografických metod a forem
interpretace výsledků činnosti těchto oborů. Lze očekávat, že se bude jednat o relativně dlouhodobý vývoj s různou dynamikou. V blízké době je možno očekávat doplňování jednotného systému např. technickými předpisy pro odvětvové tematické mapy s tcmatikou souvisící s intenzívním řešením problematiky
zemědělství.
Jednou ze zásad racionální a koordinované tvorby
a vydávání tematických map, zvláště však odvětvových tematických map je povinnost využití státního
mapového díla. I zde je z obr. 5 zřejmá výrazná důležitost základních map ČSSR I : 10 000 a I : 50000
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jako mapových podkladů odvětvových tematických
map. V budoucnu lze očekávat též rozvoj tematické
mapové tvorby v měřítkách zejm. 1: 25000 a 1 :
: 200 000 a tomu odpovídající využití dalších měřítkových souborů státního mapového díla.

Cílem autorů tohoto článku bylo v návaznosti na pojednání [1] a publikování seznamu předpisů jednotného systému [2] usnadnit čtenářům orientaci ve
vzájemných souvislostech a návaznostech technických
předpisů při jejich využívání. Znovu připomínáme,
že jde o otevřený systém, který se pružně podle potřeby aktualizuje, a to vydáváním dodatků k jednotlivým předpisům, rozšířením systému o další předpisy
upravující nové výkony a zrušením překonaných předpisů a jejich vyřazením ze systému.
Jednotný systém není dosud naplněn - zejména
na úseku kartografických výkonů (9846). Současný

MULLER, G.: Ingenieurgeodisie- Yerkehrsbau-Grundlagen(lnženýrská geodézie v dopravním stavitelství. Základy). VEB Verlag mr Bauwesen Berlin, 1984, 1. vydání, 269 stran, 164 obrázků, 7 tabulek, cena v ČSSR
81,-Kčs.

Publikace je druhým svazkem řady Inženýrská geodézie,
zahájené knihou F. Henneckeho a H. Wernera An·
wendungen im Bauwesen und Maschinenbau (lG ve
stavebnictví a strojírenství - viz recenze M. Herdy
v GaKO 1983 (29), č. 8, str. 219.) Užití inženýrské
geodézie v dopravě budou věnovány celkem 3 díly.
Kromě dílu s podtitulem Základy, který uvádí teoretic·
ké, měřické a výpočetní partie společné pro celou tuto
oblast, budou následovat samostatné díly, označené
podtituly Eisenbahnbau (Železnice), který VEB Verlag
fiir Bauwesen vydal prakticky souběžně, a Strassenbau
(Silnice).
Díl Základy je členěn do tří nestejně rozsáhlých částí.
1. část, nazvaná Výpočet a vytyčení trasy, o téměř
200 stranách je nejrozsáhlejší. Prvá kapitola za úvo·
dem, tj. 1.2, uvádí vytyčování přímých částí trasy.
Následuje nejobsáhlejší kapitola
1.3, zabývající se
kružnicovými oblouky: určení středového úhlu, bodů
dotyku, staničení, výpočet a vytyčení bodů oblouku
pravoúhlými
souřadnicemi
a semipolárně, výpočet
složených stejno. a protisměrných oblouků. Velkou
pozornost věnuje autor v kap. 1.4 klotoidě, kubické pa·
rabole, příp. parabole 4. stupně, užitým jako krajní
nebo mezilehlá přechodnice nebo jako přechodnicový
oblouk. Kap. 1.5 uvádí řešení složených oblouků (ze
dvou a obecně z n kružnic) se symetrickými i nesy·
metrickými přechodnicemi. Obsahem závěrečné kapitoly 1.6 první části je trasování: vytyčovací a tečnový
polygon, jejich vztah, metody vytyčování (jsou uvedeny
dvě: polární a tzv. tětivových paprsků, což je obdoba
semipolární metody s postavením teodolitu v bodě
vytyčovacího polygonu). Patří sem též řešení výškových

stav tvorby a vydávání technických předpisů je
zřejmý ze schvalovacích doložek v seznamu předpisů
[2].
LITERATURA:
[I] KUBA, B.: Jednotný systém technických předpisů
oboru geodézie a kartografie. Geodetický a kartografický obzor, 31 (73), 1985, č. 6/1985, s. 147. ,
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[3] Pokyny pro tvorbu a vydávání předpisů v jednotném
systému technických předpisů oboru geodézie _a,kartografie, ve znění dodatku č. 1/84, Praha, CUGK
1984.
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pomeru, nutnost zachování pevných bodů trasy, pn·
bližné způsoby vytyčování, stanovení parametrů trasy,
vzorce pro určení vzepětí na všech trasovacích prvcích
a jejich styku, úvahy o použití a přesnosti uvedených
metod a závěrem kontroly vytyčení.
2. část (23 stran) je věnována měření a zobrazení
podélných a příčných řezů geodetickými i fotogrammetrickými postupy. 3. část (35 stran) uvádí některé
způsoby výpočtů objemů zemin.
Díl Základy je uzavřen seznamem literatury s citací
52 především německých a sovětských prací a abeced·
ním věcným rejstříkem.
Recenzovaná učebnice je obsáhlým, přehledným
a zdařilým zpracováním vymezené problematiky, s výrazným zaměřením na užití moderní měřické a výpočetní techniky (v konkJétních odkazech obvykle z produkce závodů NDR). Rešení některých odstavců, příp.
výběr postupů, je vázáno předpisy a zvyklostmi země
vydání. To však neovlivňuje obecnou platnost textu,
který je promyšleně sestaven i z pedagogického hlediska. Hodnota knihy je zdůrazněna dobrým grafickým
provedením s četnými obrázky, které jsou čitelné
i v případě použití plošných výplní. Nejdůležitější věty
textu jsou často psány formou definic nebo pokynů
a spolu se základními vzorci jsou graficky zvýrazněny
svislou čarou na okraji.

Ing. Pavel Hánek, OSe.,
katedra speciální geodézie,FSv ČVUT v Praze
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ÚVOD DO TEORIE
BESSElOVÝCH FUNKCí
Kniha pojednává o Besselových funkcích a o jejich použití k řešení řady technických a fyzikálních problémů.
První část obsahujf: základy teorie, vlastnosti a odvození
Besselových funkcí, druhá se zabývá jejich aplikacemi
v různých oborech techniky.
Inženýrům a posluchačům vysokých škol technického směru, fyzikům a matematikům.
Překlad z ruštiny.
45 Kčs

280 stran, 37 obrázků, 1 tabulka,

váz.

KOMBINATORICKÉ AlGORIIMY
Knížka poskytuje základní teoretické poznatky týkající se
možností a omezení pro volbu správného typu algoritmu
při řešení konkrétních úloh na počítačích. Teoretické výsledky jsou bohatě ilustrovány na konkrétních příkladech,
jejichž výběr sahá od základních problémů teorie grafů až
po úlohy operační analýzy s bezprostředním vztahem
k praxi.
Programátorům, matematikům a specialistům, kteří používají matematických metod při organizaci a řízení výroby,
při řešení dopravních a rozmísťovacích problémů. vytváření informačních systémů, ekonomickém plánování aj.
288 stran, 40 obrázků, brož. 25 Kčs
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