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Geodetický a kartografický obzor

912 (084.3 - 11) : 528.45

CALEK, F.
Podzemní vedení v mapách.
Geodetický a kartografický obzor, lB, 1970, č. 9,

s. 211-215
Současný stav dokumentace podzemních vedeni
v mapách. Návrh na založeni soubornéevidence
podzemních vedení v CSR. Snahy o podobné ře-
šení v zahraničí. Požad,avek hospodárno'stl. Mě-
řítko mapy. Míra přesnosti. ROZS<8hinformací
o podzemních vedeních a jejich vyjádření. Po·
vinnosti partneríi při evidenci podzemních vede-
ní. Doporučení a podpo,ra snah k založení a
udržování evidence podzemních vedení v CSSR.

912 (084.3 -11) : 528.45 (437.11)

ŠIMEK, J.
Technická mapa Prahy.
Geodetický a k,artografický obzor, lB, 1970, č. 9,

s. 216-219.

Počátky vývoje technické mapy Prahy (TMP)
v závislosti na potřebách investiční výstavby.Po-
lohopisné a výškopisné mapové podklady. Do-
kumentace podzemních vedení. Geodetická doku-
mentace na sidlištích. Založení a obsah TMP. Vy-
hodnocovací a reprodukční práce. Udržování
TMP. TMP jako podklad d,alšího' perspektivního
rozvoje hl. m. Prahy.

912 (084.3 - 11) : 528.45 : 681.3

HERDA, M.
Digitální mapa jako dallí etapa vývoje technic-
ktch map měst.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 9,

s. 219-223.
Kategorizace informa'Čních systémíi z hledIska 10-
kalizac03. Možnosti dlgitaUzace te,chnickémápy
města. Obsah digitální technické mapy města. Po-
řadí digitalimce a její technika. Využití digitál-
ní formy k automatickému projektování staveb.
Vztah digitální technicM mapy města k měst-
ským informačním systémíim.

912 (084.3 -11) : 528.45: 711.4 (437.11)
BUCHACEK, P., TOŠNAR, E.
Vynžitltechnické mapy města pro koordinaci a
řízení investiční výstavby v Praze.
Geodetický ak,artografický obzor, 16, 1970, Č. 9,
s. 223-225.
Současná problematHtti-koordinacea- r1že~l"i;'
vestlční výstavby v Praze. Evidence podzemních
vedení jako nutný předpoklad o.spěšné koordina-
ce a i'ízení investiční výstavby a přestavby Prahy.
Databanka - jedna z možnosU řešení problému.

912 (084.3 -11) : 528.45 (437.11)
CEsAK, K.
Potl'eba a využívání technické mapy Prahy.
Geodetický a kartog'rafický obzor, 16, 1970, č. 9;

s. 226-228.
Díivody,které vedly k rozhodnuU o vyhotovení
nové o.Celové mapy- technické mapy Prahy,· kte-
rá by vyhovovala současným· požadavkíim o.zem-
ního plánování, předprojelítové, projektové a sta-
vební činnosti i správy hl. m. Prahy. Mnohostran-
né využívání této mapy mimoresortními orgány
a orgunizaéemL Program jejího pořízení a udržo-
vání v soul,adu se skutečným stavem v přírodě.

912 (084.3 -11) : 528.45: 711.8 (437.11)
ŠMID, B.
Využívání technické mapy Prahy z hlediska pod-
zemního nrbanismu.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 9,

s. 229-230.
SOubor problémíi podzemního urbanismu v pod-
mínkách hl. m. Prahy. Využívání technické ma-
py pro llčely podzemního urbanlsmu. Současný
nevyhovující stav evidence podzemních prostorů,
objektO a zařízení v Praze. Návrhy na unifikaci
a zavedení komplexní evidence podzemních pro·
storO, objektíi a zeřízení všeho druhu a určenI.·

912 (084.3 -11) : 528.45: 719
KIBIC, K.
Užití technických map měst při přestavbli histo-
rických měst.
Geodetický ak,artografický obzor, 16, 1970, Č. 9,

s. 230-232.
Problematika zá,chrany historických měst z hle,
diska 'památkovépéče. Celkové zhodnocení histo-
ric'kých měst v českých zemích. Plány rezervač-
ních měst. Technické mapy měst jako podklady
pro územní plány.

912 (084.3 -11) : 528.45: 711.8
ŠTOLBA,F.
Technická mapa v měl'ítku 1 ': 500 z pohledu
sprlivce podzemních vedení.
Geodetický a k,artografický· obzor, 16, 1970, č. 9,

s. 232-233.
Zkušenosti odborníka s využíváním map v m.
1 :720 a 1: 1000 pro o.čely Pražských vodáren. Po-
žadavky na obsah a na dodávání matric are·
matric nové TMP v m. 1: 500 pro zákres vodo-
vodní sítě z hlediska jejího využívání pro paspo.r-
Uzaci vlastnkh základních prostředkíi a pro pro-
voz.



Geodetický a kartografický obzor

912 (084.3 -11) : 528.45 (437.11)
JANOUSEK, L.
Zkullenosti z p,onživánf technické mapy v Praze.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 9,
s. 233-234.

Účel technické mapy města (obecně). Konkrétní
připomínky k t&Chnlcké mapě Prahy z hlediska
její využitelnoSti pro Pražský projektový llstav
jako generálního ,projektanta výstavby většiny
sídlišť v Praze.

528.45 : 681.3 (437.11)
SVITEK, M., SIMONEK, J.
Integrovaný městský informal!ni systém (!MIS).
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 9,
s. 235-236.

Potřeby vybudování lMIS pro hl. m. Prahu a jeho
cíle. Náplň IMIS - druhy a obsah reglstrfi. Da-
tový registr, souřadnicový registr, kombinovaný
registr. Současný stav prací na IMIS.

912 (084.3-11) :528.45
CALEK, F.
Unterirdische Leitnn:gen in Karteu.
Geodetlcký a lkartograflcký obzlil'r, 16, 1970, Nr. 9,
Seite 211-215

Gegenwllrtlger Stand der Dokumentat1on unter·
Irdlscher Leitungen ln Karten. VorSiChlag auf dle
Errlchtung elner komplexen Evld6'l1Z unterlrdl-
scher Leitungen ln der CSR. Bemilhungen um
elne llhnliche L6sung lm AUiSlande. Anforderun-
gen der Wlrtscháft1lch~kelt. Kartenma5stab. Ge-
nauigkeltma5, Umfang der lnformatlonen ilber
unterlrdische Lel,tungoo und 1hre Ausdruclfsform.
Empfehlung ,und .Unterstiltzung der Bemilhungen
um den Aufbau und dle Laufendbtaltung unterir·
dlscher Leltungen ln der CSR.

912 (084.3-11) :528.45 (437.11 )
SIMEK, J.
Technische Karte .{ln Prag.
Geodetlciký .a kartografický obzor, lB, 1970, Nr. 9,
Seite 216-219

Anfltnge der Entwlcklung ,der technlschen Karte
von Prag (TKP) ln Abhllngigkeit van den Bed'llrf-
nlssen des Investitlonsaufbaues. Lage- und Rellef-
unterlagen filr dle Karte. Dokumentationunter·
lrdischer Leitungen. Goodlltlsche DoklUmentaťion
auf Sledlungen. Grilndung und lnhalt der TKP.
Auswertungs- und Reproduktlonsarten. Laufend·
btaltung der TKP. Die TKP als Unterlage der wel-
teren Perspektlventwlcklung der HaU[ptstadt Prag.

912 (084.3-11) :528.45:681.3
HERDA, M.
Die digitale Karte als weitere Etappe der Ent·
wicklnng technJscher Stadtkarf.en.
GeodeUciký <li kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 9,
Seite 219-223 '

Kategorlslerung der Informat1onssysteme aus dem
Geslchtspunkt der Lokal1sierung. MOgl1chkelten
elner Digltal1slerung der technischen Stadtkarte.
[nhalt der dlgitalen technlschen Stadtkarte. Rei-
henfolge der DIgitalislerung und Ihre Technik.
Awsnutzung der dlgltalenForm filr dle, automat!-
sche ProjeikUerung von Bauten. Bezlehung der
digital technical ma:p of town to town Informa-
systemen.

912 (084.3-11) :528.45:711.4 (437.11)
BUCHACEK, P., TOSNAR, E.
Ansnntznng der technische" Stadtkarte bel der
Koordination nnd Leitnng des Investitio,nsanf,
banes in Prag.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 9,
Seite 223-225

Gegenwllrtige Probleme der Koordinatlon und Lei-
tung des Investitlonsaufbaues ln Prag. Evtdenz
unterlrdischer Leitungem als notlge Vorbedlngung
einer erfolgrelchen KOOTdln.atlon und Leltung des
Investltiorisaufbaues und Umbaues der Hauptstadt
Prag. Daténblllnk - eine van den MOgllchkeiten
der ProblemlOsung.

912 (084.3-11) :528.45 (437.11)
CEsAK, K.
Die Notwendigkeit nnd Ansnntznng der techni·
schen Karte von Prag.
Geodetický .a kartografický obzor, 18, 1970, Nr. 9,
Seite 226-228

Grilnde, dle zur Entscheldung Uber dle 'Hel'stel-
lung der neuen zwec'kdienllchen Karte - der
technischen Karte van Prag - filhrten, die .den
gegenwllrtlgen Anforderungen der Gebletspla-
nung der Vorprojekt-, Projekt- und Bautlltigkelt
und auch den Verwaltungsibedilrfnissen der
Hauptstadt Prag ents,prechen wilrde. Vielseitige
Ausnutzung dleser Karte durch au5erressortlge
Oorgane und Organúsationen. Programm lhrer Her-
steUung und Laufendhaltung in Obereinstimmung
mH dem wlrkllchen Stand 1m Geliinde.

912 (084.3-11) :528.45:711.8 (437.11)

SMID, B.
Ansnntznng der technischeni Karte Voul Prag ans
dem Geschitspnnkt des nntertlgigen Urbanismns.
GeodetiCký a kartografický 'obzoor, 16,.1970, Nr.9,
Seite 229-230

Problemkomplex des untertllgigen Urbanlsmus ln
den Bedlngungen der Hauptstadt Prag. Ausnut-
zung der tec'hnlschen Karte von Prag filr Zwecke
des untertllgigen Urbanlsmus. Gegenwllrtiger un-
hinzurelchender Stand der EvldeD'z untertllgiger
Rllume, Objekte und Einrlchtungen in Prag. Vor-
schlllgt;! .auf elne Uniffkat10n und Einfiihrung
elner k-omplexen Evldenz untertllgiger Rllume,
Objekta und Einrichtungen aUer Art und Bestim-
mungszweck.



912 (084.3-11) :528.45:719

KIBIC,K.
Anwendung der techDlschen Stadtkerte belm Um-
bau hlstorlscher Stadte.
GeodeUcký08'kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 9,
Seite 230-232

Probleme der Erhaltung historlscher Stlldte
aus dem Geslchts.punkt der Denkmalfllrsorge. Ge-
samtbewertung der historis~hen Stlldte in den
bOhmischen Lll.ndern. PIllne der R,eservationsstlld-
te. Technlsche Stadtplllne a1s Unterlage fllr re·
gionale Plane.

912 (084.3-11) :528.45:711.8
STOLBA,F.
Technische Karte lm MaRstab 1:500 aus dem Ge-
sichtsp~lUkt des Verwa1ters un'terlrdlscher Lel-
tungen.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 9,
Seite 232-233

Erfahrungen des Fachma'nnes mit der Ausnutzung
von Karten im MaBstab 1:720 und 1:1000 fllr
Zwecke der P,rager Wasserwerke. Anforderungen
auf den Inhalt und auf das Liefern von Matrizen
und Rematrizen der neuen TKP im MaBstab 1:500
zum Einzeichnen des Wasserleitungsnetzes aus
dem Gesichtspunkt setner Ausnutzung mr die
PaBporteisat1on eigener GrundmiUel und fUr den
Betrieb.

912(084.3-11) :528.45( 437.11 J
JANOUSEK,L.
Erfahrungen mit der Anwendung der technlschen
Karte von Prag.
Geodetidký 08kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 9,
Seite 233-234

Zweck der technischen Stadtkarte (allg-emein).
Konkrete Bemerkungenzur technischen Karte
von Pr08gaus dem Gesichtspunkt ihrer Anwen-
dungsfllhigkeit fllr das Prager Projeiktinstitut als
Generalprojektant des Auf,baues des grnBten Tei-
les der Sied!ungen in Prag.

528.45:681.3 (437.11)
SVITEK,M., SIM,ONEK,J.
Integriertes Stadt-Inlormatlonssystem (lSIS).
GeodeUclkýrB. kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 9,
Seite 235-'236

Notwendigkeit der Errichtung des ISIS mr die
Hawptstadt Prag und seine Ziele. FUlle des ISIS
- Arten und lnhalt der Register. Datenregister,
KoordinatenregiJster, lrombiniertes Regtster. Ge-
genwa,rtiger Stand der Arbelten· ám ISIS.

912(084.3-11) :528.45
CALEK,F.
Underground detail on maps.
GeodeUcký a kartografic1ký obzor, 16, 1970, No. 9,
pp. 211-215

P'resent state of underground detaildocumenta-
Uon on maps. Prop'osal to estabUsh a collective
underground detail regist·ratlon in the Czech So-
ciaUst RepublTc. Simllar eUorts 08broad. Demand
af an economical solution. Map scale. Accuracy.
Range of lnformation about the underground de-
tan and Its 'l'epresentation on maIP.Duties of the
organisaUons parUcipated in registration of uno
derground detail. Recommendation and support
to the effort for establishing and up-dating of
underground detail registration in the ČSSR.

912 (084.3-11] :528.45 (437.11)
SIMEK, J.
Technical Map 01 Prague.
~eodet1cký a kartografic,ký obzor, 16, 1970, No. 9,
pp. 216-219

Beginnings of development of the Technica! Map
of Prague (TMP] in relation to the needs of in-
vestment development. Horizontal and verUca!
map control. Registration of underground detail.
Geodetlcal document08Uonin the development of
new resldentlal areas. FoundaUon and contents
of TMP. TMP085a basls for further develolPment
of Prague.

912 (084.3-11] :528.45:681.3
HERDA,M.
Olgital map as a lurther step, in the development
01 technical maps 01 towns.
Geodetický a kartografioký obzor, 16, 1970, No. 9,
;pp. 219-223

Dlvision of info,rmation systems accordlng to data
10ooUon. Possibllities to digltize the technical
map of town. Order in which the data are to ba
diglti'zed and techniques used. Use of dlgital data
for automated buildlng Iprojecting. Relation of
digital technical map of town to town informa
tion systems.

912(084.3-11) :528.45:711.4( 437.11)
BUCHACEK,P., TOSNAR,E.
Use 01 technicel map, o'f town lur co-GrdiJiation
and management 01 investment development fn
Prague.
Geodetický a kartografioký obzor, 16, 1970, No. 9,

'pp. 223-225
Present 'problems of co-ordination and manage-
ment of investment devellOpment 'in Prague. Re-
gistrlltion of underground detail ,as a.n urgent
requierement for a successful co-ordilIlation snd
management of investment development and re-
development of Prague. Data bank 08Sft ;po5sible
soluUoo of the problem.



912 (084.3-11 J : 528.45 (437.11 J
CEsAK, K.
The need and .use of the Technical Map of Praguo.
Geodetický a kartografioký obzor, 16, 1970, No. 9,
pp. 226-228

Reasons leadlng to the declslon to make a new
large-scale map - the Technlcal Map of PMgue,
that would suit to present ·requlrements of regio-
nal plannlng, to pre-project andproject construc-
Uon activlties and also to admlnlstration needa
of Prague. ManUold use of thls map by other or·
ganlzations. Program of lts production and up-
-dating. .

912 (084.3-11 J :528.45:711.8 (437.11 J
SMID, B.
The use of the Technical Map! of Prague for
urban underground planning.
Geodetický a kartografioký obzor, 16, 1970, No. 9,
pp. 229-230

Problems of urban underground plannlng ln the
C(lndltion of Prague. Use of the Technlcal Map
of Prague for urban underground plannlng. Pre-
sent cr1t1cal sltuation in reglstration of under-
ground detail ln Prague. Pro.posals of a un1f1ed
and collective reglstration of undergrounddetall.

912 (084.3-11) :528.45:719
KIBIC, K.
Use of technlcal mapj8of towns in recoutroctfon
of historical towns.
Geodetický a kartograf1c:ký obzor, 16, 1970, No. 9,
pp. 230-232

Problems of protection of hlstorlcal towns. Infor-
mation about hlstorical towns ln Czech countries.
Plans of reservation towns.· Technical maps of
towns as basla for reglonal plannlng.

912{084.3-11) :528.45:711.8
STOLBA,F;
Technical map 1:500 al ssen by aD admlnistrator
of nnderground detail. .
Geodetický a kartograf1c'ký obzor, 18, 1970, No. 9,
pp. 232-233 .

Experlence of an expert ln using maps 1:720 and
1:1000 for needs (Jf Prague. Water Supply. De-
mands ,on the map contents and production of
transparent coples 'Cf the new TMl' 1:500 for
registrat10n of water supply net, Us e~ploatation
and administration.

Geodetický a kartografický obzor

912(084.3-11) :528.45( 437.11)
JANOUSEK, L.
Experlonce in the ule of Technlcal Map of Prague.
Geodetický a kartografioký obzor, 16, 1970, No. 9.
pp. 233-234 .

Purpose of a technical map of town. Comments
on the Technical Map of Prague and lts use for
Prague Town PLanning Institute - the chlef or-
ganlzation for development ·plannlng of new re-
slď8ntia:I areas in Prague.

528.45:681.3 (437.11)
SVITEK,M., SIMONEK, J.
Integrated town informatfon sYltem (IMIS). \
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No. 9,
pp. 235-236

Need and alms of IMIS for PMgue. Contents of
IMIS and its registers. Data reglster, reglster of
co-ordinates, comblned register. Present state 01
work on IMIS.

912 (084.3-11) :528.45
CALEK, F.
Reprěsentatfon des Ugnes soůtorrainel dani !les
carteL
Geodetický a kartografic'k} o'bzor, 18, 1970, No 9,
p.ages 211-215

Etat actuel de la documentation des Ugnes sou-
terralnes dans les cartes.ProposlUon ·pour la fon-
dation d'un relevé synthétique des Ugnes souter-
ralnes en Tchécoslovaqule. Tendances 1l solution
Identlque 1l l'étranger. Prétention économlqua.
Echelle de la carte. Degré de préclslon. Eiendue
des Info·rmationsconcernant les lignes souterrai-
nes et leur expresslon. Obligations des parten.ai-
res .pour le relevé. Recommandation et soutien
des efforts pour la fondation et entretien du re-
levé des lignes souterr8'1nes en Tchécoslovaqule.

912 (084.3-11) :528.45 (437.11 J
SIMEK, J.
ta carte technique de Prague.
Geodetický 8 kartografický obzor, 16, 1970. No 9,
pages 216-219

Débuts du dévelo,ppement de la carte technlque
de Prague (TMPJ en relation 1l la nécessitě de lil
construcUon urbalne. Documents topographlques
et .altimětrlques. Matériel documentaire dans les
quartlers ,résidentiels. Crěation et rěsumé TM!'.
Les cartes TMP comme base 'P0ur l'essor ,perspec-
tlf de 18 capitale.
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912 (084.3-11) :528.45:681.3
HERDA,M.
La carte digitale comme 6tap'e u1t6rieu,re de
1'6volutlon des cartes :municipales.
Geodetický a kartografický obzor, lB, 1970, No 9,
pages 219-223

Catěgorisation des systěmes d'lnformation d'u
polnt de we ··looaUsation. Posslbil1těs de dlgita·
Us.aUonde la certe technlque municlpale. Conte-
nu de la 'carte dlgltale technlque munici-pale. Dr-
dre de digitalisation et sa technlque. Emplol de
la forme dlgltale ,pour la projecUon automatique
des constructions. Rapport de la carte dlgltale
technlque munlclpale aux systěmes urbalns ďln-
formation.

912 (084.3-11) :528.45:711.4 (437.11)
BUCHACEK,P., TDSNAR,lt
Emplol de la carte technlque munlciplalepour la
coordlnatlon et dlrectlon de. travaUL1:de con-
structlon 11Pregue. I'
Geodetický a kartografický obzor, lB, 1970, No 9,'
pages 223-225

Problěmes actuels de coordlnation et dlrection
des travaux de construction a Prague. Relevě des
l1gnes souterralnes 'comme prěvlslon něcessalre
ďune coordlnation et dlrection fructueuses de'3
trav8UX de construction et de reconstrucUon de
la vUle de Prague. Databanka - un des moyens
de solution du problěme. .

912 (084.3-11) :528.45 (437.11)
CEsAK, K.
N6cessltě et emplol de la carte technlque ,de
Pragne.
Geodetický a kartografIcký obzor, 18, 1970, No 9,
pages 226-228

Ralsons aboutissant a la décislon de la crěatlon
d'une nouvelle carte dětermlněe - Ía carte tech-
nlqua de Prague - convenant aux exlgences BC-
tuelles de la plan1f1cation territor1ale aux aeti-
vltěs de projection prěalable et finale et' de la
construction et admlnlstration de la capitale. Em-
plol multllatěral de la carte par organes et or·
ganisations en dehors du ressort. Programme de
disposition et d'entretien enharmonle avee l'ětat
effectlf dans la nature.

912 (084.3-11) :528.45:711.8 (437.11)
SMtD, B.
Emplol de la carte technlque de .Prague du p:olot
de ,vue ~rbanlsme souterrain.
GeodeticKÝa kartografický obzor, lB, 1970, No 9,
'Pages 229-230

Ensemble de problěmes relatifs a l'ur'banfsme
souterraln dans les condltions de la caplta,le.
Emplol de lacarte technlque pour urbanlsmB
souterraln. Etat actuel mal a propas du relevá
des espaces, ouvrages et lnstallations souterralns
a Prague. Proposltion ďunlflcation et relevě com-
,plexe des espaces, ouvrages et lnstallations &Óu·
terra1ns de tous genres et tautas dětermlnations.

912 (084.3-11) :528.45:719.
KIBIC,K.
Emploi des cartes technlques municlpales pour
la reconstructlon des viIles historiques.
Geodetlcikýa kartografický obzor, lB, 1970, No 9,
pages 230-232

Problěmes de sau'Vetage des 'VUleshlstorlques du
polnt de vue a'Sslstance accorděe aux monuments.
EvaluaUon totale des vUles hlstorlques en Bohe-
me. Plans des vUles devenues rěservations. Car-
tes teehnlques des 'VUles ·comme documents dll
base pour plans ter,ritorlaux.

912( 084.3-11) :528.45:711.8
STOLBA,F.
Carte technlqueA l'ěcheIle de 1:500 vu pIIlr le
gěrant des IIgn88 soutenalnes. \ I
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, No 9,
pages 232-233

Expěriences de spéclaUste avec l'emplol des car-
tes a l'ěchelle de 1:720 et de 1:1000 pour buts
dětermlněs par le Chllte,au ďeau de Prague. Exi-
gences du 'Polnt de 'Vue contenu et livraison des
matrlces de la nouvelle carte TMP A l'ěchelle de
1:500 pour croquls du rěseau aqueduc souterraln,
du 'P01nt de vue emploi pour la pasportisation
des moyens debase. et, pour ľexploltatiOn de
celul-cl.

912 (084.3-11) :528.45 (431.11)

JANOUSEK,L.
Expěriences ano l'empIol de la carte technlque
de Prague.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, No 9,
,pages 233-234 .

But de la carte techrilque munlclpale (en géné-
ral). Suggestions concrětes pour l'util1satlO'I1dié
la carte technlque de Prague par l'lnstltut Praž-
ský projektový tistav, en qual1tě ďarchltecte gá-
něral pour la majorltě des constructions de quar-
tiers dsldentiels A Prague.

528.45:681.3 (437.11)

SVITEK,M., SIMONEK,J.
Systěme urbain ďinformations lntégral (lp.nS).
GeodetlCikýa kartografický obzor, lB, 1970, No 9,
pages 235-236

Něcesslté d'éd1f1catlon de ľlMIS pou,r la capitale
et son but. Programme IMIS - genres et contenu

. des registres. RegIstre Adate, regIstre a coordin-
nées, regIstre combl'1lě. Etat actuel des travaux
de l'IMIS.



Několik poznámek ke kritice koncepce
soufadnicového informačniho fondu
banky dat

Ve 3. čísle letošního ročníku našeho časopisu jsem
publikoval své pojednání "Souřadnicový informační
fond banky dat a některé základní problémy jeho
tvorby". Důvodem, který mě vedl k tomuto kroku,
bylo upozornit naši odbornou veřejnost na uvedenou
problematiku a přispět k vyvolání profesionálm'ho
zájmu o její řešení. Přitom jsem si byl vědom, že je
fl ohledem na svou novost provázena řadou úskalí a oče-
kával jsem, že metody, navržené pro jejich překonání,
vzbudí kritické ohlasy, které napomohou k dalšímu
objasnění nadhozených odborných otázek a v koneč-
ných důsledcích povedou k optimalizaci příslušných
řešení.
Během více než roku, který uplynul od data mé před-

nášky, zaměřené na tuto tematiku a rovněž v poslední
době po jejím zveřejnění v GaKO, jsem také absolvoval
řadu plodných diskusí, jejichž iniciátoři projevili fak·
tickými připomínkami svou upřímnou snahu přispět
k pozitivnímu zvládnutí uvažovaného komplexu pro-
blémů. Tyto rysy konstruktivní kritiky však postrádám
v "Příspěvku k problematice souřadnicového informač·
ního fondu banky dat", který k mému výše uvedenému
pojednání napsal do letošního červencového čísla GaKO
Ing. Herda, CSc., a proto využívám práva vyjádřit
k němu své stanovisko.
V jeho rámci se musím především pozastavit u tvr-

zení, že " •.. je možnost řešení prostorových úloh u nás
omezena až na výjimku na větší měřítka, alespoň
I : 10 000 ... ", kterou pokládám za východisko celé
kritiky. S. Herda tento svůj názor dokládá především
potřebami projektové činnosti pro účely stavebnictví,
která představuje nejpodrobnější úroveň prostorových
úloh a jako taková si skutečně vyžaduje použití map
především velkých měřítek. Nedostává se mi však
v kritice vysvětleni, z jakého důvodu je další komplex
prostorových úloh více či méně globální povahy, týka-
jící se plánování, evidence a řízení národního hospo-
dářství, tvorby životního prostředí a dalších problema.
tik, pokládán za výjimku, nehodnou naší pozornosti.
Vždyť se dotýká řešení tak rozhodujících společenských
problémů, jako je poznávání prostorové struktury
objektů a jevů, prostorových procesů a vzájemných
prostorových vztahů a jejich využití nejen pro teore·
tický rozvoj jednotlivých vědních oborů, ale i pro řešení
takových otázek ryze praktického dopadu, jako je
plánování optimální územní organizace sídel, průmyslu,
zemědělství, dopravy, služeb i dalších odvětví apod.
Pro řešení těchto úloh pak právě mapy středního

měřítka představují nepostradatelný zdroj informací
i prostředek analýzy a to jednak proto, že poskytují
únosný a sledovanému účelu adekvátní objem informací
o rozsáhlém území analyzované oblasti, a jednak proto,
že cílevědomě a objektivně generalizovaný obraz těchto
map odhaluje lépe než mapy větších měřítek základní
zákonitosti struktury a vzájemných vztahů komplexu
prvků zobrazených mapou. Zamlčování nebo popírání
těchto faktů omezuje v rozporu se skutečností oblast
aplikability uvedené kat.egorie map, uvádí v pochyb.
nost jejich společenskou účinnost a ve svých důsledcích
i účelnost jejich tvorby a vydání. Respektování shora
citované kritické teze v praxi resortu by pak mohlo
vést pouze k odpoutávání jeho pozornosti od význam.
ného úseku společenských potřeb, které tu ve zřejmé
nebo latentní podobě existují a s rozvojem vědního
a technického pokroku v budoucnu nepochybně dále
porostou a mít pro něj i pro celou společnost nakonec
škodlivé důsledky, projevující se zaostáváním služeb,
poskytovaných resortem, za jejich potřebou.
Na výše uvedenou výchozí myšlenku kritiky úzce

navazuje i nepříznivý názor s. Herdy na účelnost pře-
vodu mapy středního měřítka z grafické do digitální
formy, motivovaný domněnkou, že tato konverze ne·
poskytne v podstatě iádný pfínos a ie " •••vznikne

pouze možnost užívat mapu jiným způsobem ... ". Ta·
kové nízké ohodnocení aplikability výsledků uvažova.
ného procesu však postrádá seriózní opodstatRění a ne-
naohází se v souladu s fakty. V té souvislosti je přede-
vším třeba Jlo~nanienat, že pod označením "jiný způ-
sob" se tu skrýVá zásadní kvalitativní změna metodiky
aplikace map. Díky jí dochází k převratné racionalizaci
procesu získávání prostorové informace z map, která
umožňuje těžit z mapových obrazů i takové informace,
je? v nich doposud zůstávaly v dŮjlledku praktické
nezvládnutelnosti příslušných kartometrických metod
dosavadními prostředky nevyužity. Tato inovace tedy
významně ovlivňuje zvýšení užitné hodnoty map
a přispívá tak k optimálnímu naplnění jejich společen-
ského poslání, které je jedním ze základních cílů, na něž
po právu zaměřuje světová kartografie svou pozornost.
Neméně významný je i další přínos digitální formy

mapy, záležející v tom, že formalizací faktických dat
o prostorových strukturách umožňuje rozvoj jejich
normalizovaného matematického modelování, které
vytváří optimální podmínky pro jejich analýzu a na ni
navazující vyvozování závěrů teoretického i praktického
charakteru. Také tento fakt je nezanedbatelný při
komplexním hodnocení významu digitální mapy, neboť
jednak prokazatelně rozšiřuje pole oborů, v nichž se
může mapa účinně uplatnit, a jednak zprostředkuje
další jejich rozvoj, podmíněný jejich matematizací.
A třebaže kritika nepřikládá těmto změnám zřejmě
význam, nic to nemění na skuteěnosti, že se tu karto-
grafii otevírá nová příležitost pro její plnější společenské
uplatnění, kterou nevyUžít by bylo neomluvitelné.

Po odmítnutí mnou doporučeného postupu získání
číslicové formy mapy digitalizačním převodem z její
grafioké formy posléze dochází s. Herda k závěru, že
jsem ve svém pojednání nesprávně opomenul jinou,
podle jeho názoru mnohem účelnější a efektivnější mož·
nost " •.. získat mapu (roz. digitální) přímo ze záznamu
informací o terénu a předmětech na něm využitím
výsledků měření nebo měřických snímků a exaktní
generalizací popř. automatickými postupy". K této
výtce musím vysvětlit, že tu z mé strany nešlo ani tak
o opomenutí této možnosti, jako spíše o její zcela
záměrné vypuštění ze sféry zájmu. Vedl mě k tomu
fakt, že k doporučovanému postupu mi (stejně jako
k jeho analogii, vyžadované kritikou pro aktualizaci
digitální mapy) ohyběla dostatečně konkrétní představa
o zvládnutí jeho kartografické části a jmenovitě procesu
objektivního zobecnění komplexního mapového obrazu
středního měřítka přímo v jeho digitální formě. Uvedený
problém se dosud světové kartografické vědě nepodařilo
uspokojivě vyřešit a proto v konfrontaci s touto faktic-
kou situací vyznívá kritikova proklamace o zvládnutel.
nosti tohoto úseku "exaktní generalizací popř. automa·
tickými postupy" velice prázdně a nepřesvědčivě.
Vedle již pojednaných tří bodů kritiky, které poklá.

dám za stěžejní, je v ní uvedena ještě řada dalších V)'.
hrad a připomínek, jež se vztahují buď k nepřesné citaci
nebo interpretaci názorů, které jsem ve svém pojednání
uvedl v poněkud jiném 2;nění,souvislostech nebo smyslu,
než uvádí s. Herda a další pak reagují na myšlenky
v tomto pojednání vůbeo nevyslovené. Na tyto připo-
mínky nebudu odpovídat, protože si myslím, že' tu
místo odpovědi může lépe posloužit pozorné přečtení
kritizovaného článku.
Závěrem musím vyslovit podiv nad tím, jak se Ing.

Herdovi,CSc. podařilo z řady shora uvedených mylných
a nepodložených názorů vykonstruovat velice rezolutní
a zdrcující souhrnnou kritiku, kterou uvedl na konci
prvního odstavce svého příspěvku. Bývá zvykem tvrzení
takového rázu podložit průkaznými a nezvratnými
argumenty, které však v tomto případě nebyly uvedeny.
Je to částečně možná způsobeno i tím, že - i když obor
geodézie a kartografie není příliš rozsáhlý - je přece jen
již dnes příliš rozvětvený na to, abychom si jako specia.
listé na jeho jednotlivých úsecích mohli navzájem
zasvěceně zasahovat do své činnosti s právem rozhodo·
vacím; sám alespoň takové pocity např. ve vztahu k pro-
blematice, která je vlastní doménou s. Herdy, velice
silně sdílím.

Ing. Jan Neumann, oSe., VOGTK Praha
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SYMPOSIUM "TECHNICKé MAPY M~ST"
ČVTS - Praha, říjen 1970

Ing. Frantllek Čálek,
ČÚGK, Praha

1. Současný stav dokumentace podzemních vedeni
v mapách

V dosavadních mapách jsou podzemní vedení zobra.
zována jen velmi sporadicky a pokud jsou, tedy větši-
nou neúplně, nesouborně a s rozmanitou přesností.
Nejúplnější grafické a číselné informace o pruběhu
podzemních vedení poskytují dokumentace jednotli-
vých správcu inženýrských sítí, kteří je budují a udr·
žují pro vlastní potřebu výstavby, údržby a správu
sítí. Forma, rozsah, míra podrobnosti i kvalita těchto
dokumentací je ovšem ruzná. Z hlediska celospolečen.
ského je nejzávažnějším společným nedostatkem, že
neexistuje komplexní dokumetance všech sítí na jede
nom mapovém podkladě, že dokumentace podzemních
vedení je nejednotně vedena na ruzných místech,
s ruznou přesností a podrobností, v mapových pod-
kladech ruzných měřítek, zobrazovacích soustav
i kladu mapových listu i že aktualizace je prováděna
v ruzných lhutách. V dusledku neudržování mapových
podkladu bývá někdy poloha vedení vztažena i k již
neexistujícím polohopisným bodum.

Tento nedostatek zpusobil mnohé konfliktní situace
v projektování i ve vlastní realizaci investiční vý-
stavby. Nejistota informací o správné poloze vedení,
nebo i neznalost zda v dané lokalitě nějaká vedení
vUbecjsou a která, zavinila zbytečné náklady spojené
s jejich vyhledáváním nebo ověřováním, často prac·
nými výkopy. A bohužel nejednou i ztráty lidských
životů a velké hospodářské škody vyvolané přerušením
elektrických vedení, plynovodů, teplovodů nebo při.
vaděčů vody a vyřazením celých oblastí z dodávky
energie. S postupujícím rustem výstavby, zejména ve
větších městech, přibývalo požadavků na zlepšení
stavu dokumentace podzemních vedení. Průzkum,
který provedla bývalá Ústřední správa geodézie
a kartografie a Výzkumný ústav geodetický, topogra-
fický a kartografický v Praze potvrdil oprávněnost
těchto požadavků.

2. Návrh na založeni souborné evidence podzemnich
vedení v CSSR

Dusledkem pruzkumu v ČSSRi v některých soused-
ních zemích byl návrh na založení a vedení jednotné
souborné evidence podzemních vedení, podle kterého
by evidenci dálkových vedení založily a vedly orgány
resortu geodézie a kartografie a evidenci místních
vedení národní výbory měst a obcí. Podle současného
stavu projednáváni návrhu lze očekávat, Ie již od

příštího roku bude v ČSSR zakládána souborná evi-
dence podzemních dálkových vedení. Národním vý-
borům měst bude doporučeno zakládat souborné evi·
dence místních podzemních vedení diferencovaně,
podle vlastních potřeb a možností, v prvé fázi nejlépe
pořízením technických map měst. Český úřad geode-
tický a kartografický je pověřen vydáním technologie
pro zpracování technických map měst i pro soubornou
evidenci místních podzemních vedení, které budou
pro národní výbory měst pomůckou a vodítkem.

3. Snahy o podobné řešení v zahraniči

Náš současný stav v dokumentaci podzemních
vedení není ojedinělý a jen málokde je podstatně lepší.
Ve všech vyspělých zemích jsou nepřesné informace
o poloze podzemních investic stále tíživějším nedo·
statkem při řešení výstavby a přestavby měst, do·
pravy v centrech velkých měst a při rozšiřování
a zkvalitňování inženýrských sítí. Poruchovost pod·
zemních vedení a nutnost stálé údržby ovlivňuje kva-
litu povrchu uličního tělesa a znepříjemňuje život
města. Proto i v jiných zemích, kde se přesné a kom-
plexní registraci nevěnovala dosud potřebná péče,
usilují o rychlé zlepšení stavu.

Nová profese - podzemní urbanismus - má před
sebou veliké úkoly, přeložit část života a dopravy
velkých měst do třetí dimense, pod povrch města.
K tomu však potřebuje úplnou a přesnou dokumen·
taci. To konstatoval již IV. Mezinárodní kongres
podzemního urbanismu a techniky podzemních prací
konaný ve Varšavě v roce 1965. Podle jeho závěrů
bude podzemí měst v blízké budoucnosti nejen místem
podzemních vedení, dopravy a jejich objektů, ale
i místem účelových zařízení jako garáží, skladů a do-
konce mnohých provozoven.

Jednotlivé země, resp. jednotlivá města, přistupují
k řešení dokumentace informací o podzemních vede-
ních různým způsobem, který je dán vlastními pod.
mínkami a vlastními možnostmi. Značná péče zaklá·
dání a vedení dokumentací podzemních vedení byla
v poslední době věnována v Polsku a v Jugoslávii.
V Holandsku se skupina odborníku zabývá otázkou
zavedení nejvhodnější formy evidence podzemních
vedení již od roku 1962. Dlouholeté zkušenosti má
Švýcarsko, kde velká města, např. Basilej, Barn,
Luzern již desetiletí udržují tzv. katastry vedení,
a nejobtížnější činnost, aktualizaci map, mají velmi
dobře organizačně zajištěnou. Podobné dobré zkuše·
nosti má Varšava, kde městský geodetický podnik již
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léta úspěšně vyhotovuje a udr~uje ,,:uliční plány",
které obsahují všechna podzemní vedení. Je proto
pro nás zvlášť cenné, že významní odborníci právě ze
zemí, kde budování informačních systémů o podzem-
ních vedeních je nejdále, přislíbili svoji účast na tomto
symposiu. Těšíme se, že jejich zkušenosti v mnohém
bude možno v našich podmínkách aplikovat.

Přijmeme-li stanovisko, že vybudování souborné
evidence všech podzemních vedení je účelné' nebo
dokonce nezbytné, pak s ohledem na pracnost, roz-
sáhlost a nákladnost takového díla při stanovení
obsahů, přesnosti a jiných parametrů je nutno mít na
mysli především požadavek hospodárnosti. Proto by
evidence měla být

- maximálně upotřebitelná, snadno a pohotově vy·
uživatelná;

- založena s minimálními náklady, tj. s maximálním
využitím všech stávajících map,' dokumentací, čí.
selných a jiných údajů, ať jsou k dispozicikdekoliv
a s využitím dosavadního pohybu informací na
úseku investiční výstavby, jak je stanoven přísluš-
nými předpisy (Zákono stavebním řádu, Vyhláška
o dokumentaci staveb č. 107/66 Sb., Vyhláška pro
geodetické práce v investiční výstavbě z roku
1970);

- budována postupně se současným postupným vy.
užíváním;

- uspořádána tak, aby umožňovala postupný pře·
chod z údajů méně přesných na přesnější, a aby
tato druhovost přesnosti a úplnosti informací byla
v dokumentaci rozlišena;

- otevřeným systémem, který umožní doplňování
obsahu i modernizaci systému, např. přechod
graficko-písemné dokumentace na dokumentaci
digitální;

- budována tak, aby umožňovala postupné zlepšo-
vání a sjednocování dosavadních dokumentací
u správců, nikoliv jejich jednorázové, nákladné
přepracování.

Souborná evidence musí umožnit trvalou, běžnou
a dokonalou aktualizaci a operativní poskytování
"čerstvých" informací všem oprávněným zájemcům;
tomuto požadavku musí odpovídat i organizace
sběru, soustřeďování, zpracování a vydávání údajů.
Technologiezaložení a udržování evidence musí odpo.
vídat soudobým možnostem techniky pro zpracování
i pro komunikaci informací, ale musí počítat s mož·
ností plynulého přechodu na techniku progresivnější.

Je zřejmé, že budovaný systém evidence podzem-
ních vedení může mít různou formu, může používat
map různých měřítek, může sestávat jenom z map
nebo i z písemné, nebo číselné části. I obsah může být
různý, více nebo méně podrobný a může být vyjádřen
jedno nebo vícebarevně.Vydávané informace mohou
mít podobu písemnou, grafickou, číselnounebo kom,

binovanou. To vše různě ovlivňujepřesnost, přehled.
nost, rozsáhlost, udržovatelnost i nákladovost celého
díla.

Měřítko mapy pro evidenci místních vedení i pro
technické mapy měst má být u nás převážně 1 : 500,
výjimečně 1 : 250 v místech s velkou hustotou sítí
podzemních vedení, resp. 1 : 1000 v městských peri.
fériích (nebo v malých městech) s velmi řídkou sítí
vedení. Zásadně jde o mapy v sekcích, nikoliv v ulič-
ních pásech, v jednotné zobrazovací soustavě (JTSK)
a v jednotném kladu mapových listů. Při vyhotovení
technických map měst se předpokládá plné využití
stávajícího mapovéhopodkladu, pokud je k dispozici,
je zpracován číselnoumetodou a je v měřítku 1 : 1000
(resp. až do měř. 1 : 2000 v případech malé hustoty
sítí). Tento podklad má být fotomechanicky zvětšen
na zajištěný materiál, ověřen a doplněn zobrazením
dalších předmětů měření v uličních prostorech a zá-
kresem os a zařízení všechpodzemníchvedení (kabelo-
vých, rourových i stok). Pro soubornou evidencimíst·
"ních vedení bude plně vyhovujícím podkladem jen
technická mapa města, přijatelným podkladem i mapa
THM (zvětšená)a provizorním podkladem i jiné mapy
velkých měřítek, zvětšené do měřítek 1 : 500 nebo
1 : 1000. Pro soubornou evidenci dálkových vedení se
jako mapový podklad předpokládá mapa 1: 5000,
konkrétně Státní mapa odvozená 1 : 5000, která po-
krývá souvisle celou CSSR.
Důvodem pro volbu měřítka byla únosnost v pře-

hlednosti a rozsahu celého elaborátu při zobrazitel·
nosti všech předmětů měření, za předpokladu použití
vhodných konvencionálních značek a zobrazení os
vedení jako spojnic jejich hlavních bodů, zaměřených
tak, aby mohly být určeny v souřadnicích. Hlavními
body jsou všechny body, kde vedení mění směr, roz-
větvuje se nebo se spojuje, kde docházíke změněsvět.
losti a kde jsou umístěny důležité armatury a jiná
zařízení.
Názor na nejvhodnější druh map i na jejich měřítko

se ovšem různí. V 25 případech z 10 zemí (Bulharsko,
Holandsko, Jižní Afrika,Kanada, Maďarsko,Německá
spolkovárepublika, Polsko, Švédsko, Švýcary a USA),
které prověřovala studijní skupina šesté komise FIG,
jsou k dokumentaci podzemních vedení používány
většinou mapy v sekcích, méně mapy pásové (uliční).
V některých městech, např. v Bernu, přešli v poslední
době z map uličníchna mapy plošné.Především proto,
že tím ušetří překryty, které jsou u uličních map
nezbytné a ušetří se i dokumentační prostor, neboť
pásové mapy bylo nutno ukládat vzhledem k jejich
různému formátu ve svitcích. Obvykle se používají
mapy katastrální. nebo technické mapy měst, které
zobrazují polohopis uličního tělesa a bodové pole,
výjimečně i výškopis.
Používané měřítko je různé. Většinou 1 : 200 až

1 : 1000, někde i 1 : 2000, a zcela výjimečně i menší.
Měřítko 1 :250 jsme uvažovali i u nás, ale pro ohrom.
nou rozsáhlost celého díla bylo doporučeno použít jej
jen pro nejzaplněnější části měst. Měř. 1 : 200 před-
stavuje např. v Bernu pro celý městský "Leitungs-
kataster" 1300 mapových listl1. Praha při použití
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měř. 1 : 500 ve všech případech by měla téměř 4000
ML, kdyby bylo zvoleno měř. 1 : 250 bylo by to téměř
16000 ML.
Je zřejmé, že rozsah celého díla s růstem měřítka

mapy rychle narůstá a že současně klesá jeho přehled-
nost. Na druhé straně však větší měřítko umožňuje
zobrazit daleko více podrobností, a to už v měř.
1 : 250 polohově dostatečně spolehlivě, aby bylo možno
kóty odčítat přímo z mapy, což u menších měřítek je
nemožné nebo podstatně méně přesné. Z toho důvodu
např. v Basileji po několikaleté zkušenosti s měřítkem
mapy 1 : 500 přešli trvale na měř. 1 : 200. Naproti
tomu v Diiseldorfu opustili v poslední době u svého
"Kanalkataster" původní měř. 1: 250 a používají
nyní měř. 1 : 500, které je údajně vyhovující pro zobra-
zení všech podrobností.
Z provedeného průzkumu vyplývá, že měřítka, kte-

rá mají být používána v ČSR, odpovídají zkušenostem
z mnoha zemí.

Míra přesnosti v mapě souvisí s měřítkem i s cestou,
jak byly (s jakou přesností) zobrazované informace
získány. Byly-li kóty pro zákres získány z málo přes-
ných, starých dokumentací správců nebo prováděcích
podniků, nepomůže k zvýšení přesnosti sebevětší
měřítko. A požaqavky uživatelů na přesnost jsou velmi
rozmanité. Někteří uživatelé vystačí s přesností velmi
malou, stačí jim znát, v které ulici je vedení uloženo
a zda je pod vozovkou nebo pod chodníkem. Jiní
naopak vyžadují přesnost rovnocennou přesnosti polo-
hopisu v mapách velkých měřítek, a to včetně hloubko-
vého uložení, aby evidenční mapa byla plně využitel-
ným podkladem pro zpracování všech druhů projektů.

V navržené technologii pro soubornou evidenci
podzemních vedení je přesnost polohopisu i výškopisu
dána použitým mapovým podkladem, tj. pro dálková
vedení přesností Státní mapy odvozené 1 : 5000, pro
místní vedení přesností použité mapy velkého měřítka,
obvykle technické mapy města nebo technicko-hospo-
dářské mapy. Tuto přesnost bude nutno dodržet i pro
doměřované a dodatečně zobrazované předměty,
kterými budou především všechna na povrchu vidi-
telná zařízení vedení (objekty, vstupy, šachty, šou-
pata atp.).
Pro zaměření a zákres vlastní osy vedení se předpo-

kládá přesnost diferencovaná:

- pro vedení, která byla zaměřena přímo v nezakryté
rýze (nová vedení, nebo v sondách u odkrytých
starých vedení) je stanovena mezní polohová od-
chylka bodu osy vedení vzhledem k měřické síti
±0,15 m u místních vedení a ±0,35 m u dálkových
vedení; mezní odchylka převýšení sousedních bodů
potrubí ±5 VRkm cm (kde R je vzdálenost bodů)
u místních, resp. ±10 VRkm cm u dálkových ve-
dení,

- pro vedení vyhledaná detektory jsou stanoveny
mezní odchylky v poloze ±0,25 m, ±0,35 m
a ±0,50 m u místních vedení uložených v hloub·
kách do 0,8 m pod zemí, resp. 0,8 m -;- 1,5 m, resp.
hlouběji než 1.5 m; u dálkových vedení mezní

odchylky ±0,50 ma ±0,75 m pro vedení uložená
v hloubkách do 1,5 m, resp. větších.

V zahraničí není přesnost dokumentace podzemních
vedení často vůbec stanovena. Většinou však se před-
pokládá přesnost v poloze stejná jako u ostatních
předmětů polohopisu použité mapy, nebo nižší (Kre-
feld), málokde je udávána přesnost větší (Dortmund,
Bern, Stockholm, Winnipeg). Údaje o hloubce vedení
pod zemí se uvádějí v zahraničních dokumentacích jen
výjimečně a většinou jen u vybraných vedení, přede-
vším u kanalizace.

7. Rozsah informaci o podzemnlch vedeních a jejich
vyjádřeni

Velké měřítko mapy umožňuje podstatně rozšířit
obsah, aby byl ještě dostatečně přehledně zobrazi-
telný. U map menších měřítek je to buď nemožné,
nebo je nezbytné rozšířit mapy o přiložené detaily
nebo o popisné a číselné údaje v písemné či kartoteční
části evidence. Je ovšem třeba uvážit, že čím více
podrobností je v evidenci uvedeno, tím obtížnější
a nákladnější i těžkopádnější je údržba. Je tedy třeba
pečlivě zvažovat, které informace uvádět a udržovat
a jak je prezentovat, tj. které v mapové části a které
v písemné, nebo číselné formě.
Nebude asi pochyb, že daleko více informací bude

možno uvádět v digitální formě evidence než ve formě
jen grafické a že i údržba údajů v této formě bude
daleko snadnější. Zavedení digitálního systému před-
pokládá používání samočinných počítačů a jeho pa-
mětí jako tzv. "banky dat". Posoudit tento způsob
evidence z hlediska ekonomického i technického bude
možno až po skončení výzkumu, který právě probíhá
a jehož dosavadní výsledky budou na tomto symposiu
uveřejněny. V každém případě je však nutno evidenční
systém budovat tak, aby mohl být snadno na systém
"banky dat" převeden a zapojen postupně do připra-
vovaných integrovaných místních informačních systé-
mů.
Jak již bylo řečeno předpokládá se, že poloha vedení

bude v mapě zobrazena jako spojnice hlavních bodů
osy vedení, které budou zaměřeny na měřickou síť
(obvykle polygonovou nebo polární, ale i jinou dosta-
tečně přesnou metodou) nebo na pevné body, které
byly na měřickou síť zaměřeny. Bude tedy možno
polohu všech těchto bodů určit v souřadnicích a udat
i jejich hloubku pod povrchem absolutní nebo relativní
kótou. Předpokládá se očíslování všech lomových bodů
každého vedení v evidenční jednotce a evidování
souřadnic a výšek bodů v písemné části evidence.
Metoda zaměření bodů vedení a základ, ke kterému

je zaměření vztaženo jsoů důležité. Mnohým uživatelům
vyhovuje lépe zaměření i udávání kót od budov,
stožárů a jiných více méně pevných objektů v uličním
tělese, tedy i od předmětů, které nejsou předmětem
údržby mapy. Digitální vyjádření vyžaduje zaměření
od měřické sítě, nebo od bodů, které jsou na tuto síť
číselně zaměřeny a jejichž souřadnice lze spočítat.
Každé jiné řešení by znamenalo v případě digitalizace
postupovat prostřednictvím snímání souřadnic ze
zakreslené situace, což by bylo neekonomické i pod.
statně méně přesn~. c
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Mimó hlavni hody vedeni: (v nichž osa měni směr
Ve smyslu vodorovném nebó svislém,nebo v nichž jsou
umistěny armatury a zařízeni) bude nutno zjišťovat
a evidovat i druh vedeni, materiál, světlost, napětí,
rok uložení, adresu správce vedeni, ev. i směr toku
media, příp. i další údaje. Vedení musí být označeno
v určitých registračních jednotkách, které lze stanovit
různě; z hlediska přehlednosti a jednoznačnosti to
však nemá být jednotka ani přiliš malá, ani příliš
velká a musí být ovšem neměnná: V případě digitál.
ního systému evidence je její velikost důležitá i z hle·
di~ka optimálního počtu informací· v jedné evidenčni
jednotce (a tedy v jedné paměti), aby bylo zajištěno
rychlé vybavování jak evidenčnich jednotek, tak
i jednotlivých informací v' nich ..

Podle technologie ČÚGK budou v mapě i V písemné
části dokumentace jednotlivé druhy vedení (voda,
teplo, kanalizace, plyn, další rourovody, elektrické
kabely silové, sdělovací) označeny druhovým číslem
(1-7), pořadovým číslem téhož druhu vedeni v téže
evidenčni jednotce, světlostí u trubních vedeni a stok
a v mapách ještě značkami podle ČSN (73 0120,
730122) a případně směrem toku media. O zákresu
jednotlivých variant investičních záměrů se neuva·
žuje, evidenčni mapa by byla přeplněná a nečitelná.
Materiál, datum uloženi vedeni, adresa správce a další
údaje mají být uvedeny v kartotékové části evidence.
Evidenční jednotkou má být u dálkových vedeni list
Státní mapy odvozené 1 : 5000, u mistních vedení
ulice nebo náměstí.

Pro názQrnost a přehlednost je často požadováno
barevné odlišení jednotlivých druhů podzemnich
vedeni v mapách souborné evidence i v technických
mapách měst. Není pochyb o názornosti a přehlednosti
takovéhoto provedeni. Náklady ovšem podstatně
vzrůstají, zejména náklady na reprodukci. Běžné
udržováni a doplňováni v této podobě je téměř ne·
moŽllé.Operativnější,levnější a rychlejší způsob aktua·
lizace umožňuje jednobarevné vyjádřeni všech vedeni
s rozlišením jednotlivých vedeni, značkami a druhem,
resp. silou čar, přičemž udržováni map na průhledných
nesrážlivých plastických fóliích je asi nejvýhodnější
ze všech hledisek.

Naše technologie předpokládá pro soubornou evi·
denci dálkových vedeni evidenčni mapu na otisku
mapy SMO 1: 5000 na kreslicím papíru s ručnim
zákresem osy vedení barevnými tušemi a dále prů.
svitky vedeni na plastické fólii k vyhotovení kopií
a otÍsků. Také pro evidenci mistnich vedeni má být
originál evidenční mapy vyhotoven na zajištěném
papíru a zákres vedeni v nich proveden barevnými
tušemi a pro kopie a otisky má být z originálu pořízena
průsvitka. na plastické fólii: Správcům vedeni pro
jejich vlastní podrobné dokumentace mají být dodá.
vány otisky evidenčnich map a kopie průsvitek vedení
a postupně další kopie průsvitek vedeni s posledním
stavem. Pro technické mapy měst technologiepředpo-
kládá 10, 5 nebo 4barevnou reprodukci, i když je
možno vyhotovovat technickou mapu i dvoubarevnou
nebo jednobarevnou. :Města většinou požadují více·
barevné provedeni i když je podstatně nákladnější.
Je zřejmé, že k uspokojeni potřeb širokého sortimentu
uživatelů, zejména správcfl inženýrských síti, bude

vyhovovat jen dobře aktualizovaná mapa dodávaná
jim tak, aby si jednoduchým způsobem mohli do ní
vkládat další údaje, které potřebují. Nejlépe jedno-
barevná rematrice mapy nebo jejího situačního a výš-
kového základu a rematrice jednotlivých vedení.
V cizině se jen v málo případech používá pro originál

evidenční mapy papírové podložky. Většinou se po-
užívá kresby nebo rytí do plastické fólie, (např.
Cronaflex, velmi osvědčený ve Švýcarsku), na které
je vytištěna zvětšenina základní mapy velkého mě-
řítka, nebo do fólie, která je jen opatřena čtvercovou
sítí a je přiložena na mapu velkého měřítka, pokud
její měřítko je dostatečně velké.
Tam, kde jsou k dispozici katastrálni nebo technické

mapy dostatečného měřítka (1 : 500 nebo větších), je
asi nejefektivnějším způsobem kresba jednotlivých
vedení na jednotlivých fóliích přiložených na kopie
takové základní mapy, pořízené rovněž na průhledné
fólii. Kromě operativní aktualizace (odškrábáním
neplatného a dokreslováním nového stavu) a snadné,
levné a pohotové reprodukce, umožňuje i soutisky více
vedení se současným vzájemným tónovým odlišenim.
Za předpokladu, že mapa zobrazuje informace

získané z různých zdrojů a tedy s různou přesností
(hodnotou) a za koncepce, že údaje méně spolehlivé
budou .postupně zpřesňovány, je třeba tento "původ"
rozlišit v grafickém vyjádření a stejně i v digitálním
systému. V digitálním modelu lze to zajistit např.
"kódem přesnosti" (nebo "kódem pflvDdu informace"),
příp. udáním hodnoty souřadnic jen na celé metry,
nebo i na dm, příp. i na cm. V grafickém vyjádřeni je
však nutno volit vhodnou návaznost, aby při zpřesněni
údajů bylo doplnění jednoduché - např. osu vedeni,
která byla graficky převzata z neověřených starých
dokumentací, vyjádřit krátce čárkovanou linií, v pří.
padě jejího pozdějšího ověření detektorem dlouhými
čárkami a v případě dalšího ověření zaměřením při
odkrytí vedení plnou čarou - což umožní všude, kde
po zpřesnění informací nedošlo ke změně zákresu, jen
nepatrnou úpravu původního zákresu. S tímto poža-
davkem naše technologie počítají. V případech použí-
vání jen jednobarevného originálu je však ponžití
obtížné. V zahraničnich dokumentacích podzemnich
vedení není podobný způsob, pokud je mi známo,
užíván.

Realizace založení evidence podzemních vedení
a její trvalá údržba není myslitelná bez dodržování
pravidel spolupráce, které jsou v připravovaných
předpisech navrženy takto:

- Správcové jednotlivých vedeni předloží evidenčním
orgánům veškerou dokumentaci dosavadních i nově
budovaných vedeni, popřípadě poskytnou o nich
potřebné informace, kdyby nebyly v dokumentaci
obsaženy. U nově budovaných nebo měněných
vedeni musí tato dokumentace vyhovovat ustano·
vením předpisů o dokumentaci staveb (§ 42 vyhl.
č. 107/66 Sb.).

- Správci vedeni zodpovídají za úplnost a přesnost
předložených podkladů o skutečném provedení
stavby.
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- Při zahájeni stavby příslušné stavební úřady zapůj-
čí eviden~nímu orgánu situační výkresy projektu
k využití do doby, než evidenční orgán obdrží do-
kumentaci skutečného provedení stavby.

- Využívat soubornou evidenci podzemních vedení
bude povinen každý orgán nebo organizace v pří-
pravném i realizačním období výstavby.

- Evidenčni orgán vyd~ na požádání adresy správců
těch vedeni, která jsou na pozemku uložena, resp.
vydá potvrzení, že na pozemcích podle evidence
žádné podzemní vedení není. Toto potvrzení použijí
stavební úřady při řízení o stavebním povolení.

Evidence nově budovaných vedení by neměla být
problémem vůbec, za předpokladu dodržování plat-
ných předpisů (vyhláška č. 107/66 Sb., vyhláška pro
geodetické práce v investiční výstavbě). Navrhovaná
novelizace stavebního zákona předpokládá, že "staveb-
ník bude povinen při kolaudaci předložit stavebnímu
úřadu geometrický plán předepsaný pro zápis stavby
do evidence nemovitostí a měřický náčrt, v němž bude
vyznačeno skutečné situační a výškové provedení
stavby včetně podzemních vedení; musí se proto po-
starat o včasné zaměření stavby (u podzemních vedení
již v průběhu stavby před zakrytím) orgánem nebo
organizaci, které jsou k tomu oprávněny".

Problémem budou stará vedeni, která budou do
systému často převzata bez zářuky spolehlivosti.
Proto by měly příslušné orgány měst a správců vedení
zajistit, aby každé odkrytí vedeni při opravách a pře-
stavbách bylo ihned hlášeno evidenčnímu orgánu,
který by měl mít možnost přímým zaměřením ověřit
nebo zpřesnit polohu vedení v evidenční mapě.

Podzemní vedeni ve městech představují ohromné
hodnoty a je až nepochopitelné, že dosud se jejich
přesné lokalizaci věnovalo tak málo péče. Moderní
urbanismus i řízeni města se bez dobré dokumentace
podzemních sítí nadále neobejde, a proto je třeba ne-
dostatky současného stavu řešit urychleně. Založení
souborné evidence bude úkol nesnadný a dlouhodobý;
to potvrzují zahraniční zkušenosti. Bude mnoho
záležet na optimální technologii, na dobré organizaci
práce i na spolupráci všech, kteří mají na podzemních
vedenich zájem a pochopení všech organizací, které
mají o vedeních jakékoliv informace. Nezbytným
předpokladem. bude i dodržování platných předpisů
v inv~stični výstavbě a včasné ohlašováni provede-
ných změn evidenčním orgánům.

Bez zajištění operativní a trvalé aktualizace by.
nemělo smyslu ani zakládat soubornou evidenci, ani
vyhotovovat technické mapy měst. Již v samém začát-
ku musí být proces trvalé údržby promyšlen a zajištěn.
To je především otázka organizačni a kádrová, musí.
k ní přihližet ovšem i technologie, a to především
z hlediska obsahu, výběru vhodného nosiče informací
a vhodné reprodukce, resp. jiného způsobu výstupu
informaci. Organizačni zajištění· trvalé údržby bude
obtížné; máme s tím smutné zkušenosti z údržby map

velkých i středních měřítek. Že to však možné je,
dokazují přiklady z Polska i Švýcarska. ..
Náklady na založení a udržování evidence podzem-

ních vedeni budou značné. V některých státech dopo-
ručují, aby náklady na založení nesl stát, náklady na
údržbu uživatelé rovným dílem nebo diferencovaně.
U nás předpokládáme, že stát ponese náklady na zalo-
žení a vedení evidence dálkových vedení, a města
(obce)náklady na založení a vedení evidence místiJÍch
vedení a technických map měst.
Jako technici musíme vítat iniciativu, s kterou

k řešení obtížné problematiky přistoupil ČÚGKi Fede-
rální výbor pro technický a investični rozvoj. Mimo.
řádný zájem projektových, stavařských i geodetických
pracovišť nasvědčuje tomu, že stojíme před splněním
úkolu pro naše národní hospodářství velmi potřebného.
Navrhovaný způsob řešení, s možností perspektivního
přechodu na digitální formu při využití samočinného
počítače a automatického zobrazování, s případným
postupným zapojením do integrovaných informačních
systémů, budeme jistě všichni podporovat. Důležité
je zvolit rozsah, obsah, formu i způsob zpracování
v dané době optimální, s možností vývoje v souladu
s vývojem techniky i potřeb společnosti. Proto techno-
logie dnes ~pracované bude nutno doplňovat a upra-
vovat tak, aby výsledné dílo bylo nejméně nákladné
a maximálně využitelné pro potřeby národního hospo.
dářství. Je na nás všech, abychom svými zkušenostmi
a znalostmi k tomu přispěli co nejvíce. Nepochybuji,
že vyřešení výzkumných úkolů ve VúGTK, výsledky
studijní skupiny šesté komise FIG i výsledky tohoto
symposia budou mít na úspěšném zavádění technic-
kých map měst a souborné evidence podzemních
vedení v ČSSR významný podíl.

- Vyhláška Federálního výboru pro technický a inves-
tiční rozvoj, MVT ČSR, MVT SSR, ČÚGK a SSGK
o souborné evidenci podzemních vedení (návrh
1970)

- Vyhláška Federální!J.o výboru pro tec!J.nický a inves-
tiční rozvoj, MVT CSR, MVT SSR, CÚGK a SSGK
pro geodetické práce v investiční výstavbě (návrh
1970)

-.- Vyhláška SKT č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb

- Technické mapy měst (návód 6ÚGK 1969)

- Směrnice ČÚGK o souborné evidenci podzemních
vedení (návrh 1969)

-= Klopociňski, W.: Das Vermessungswesen und dia
Koordinierung der unterirdischen Leitungen in War.
szawa (Vermessungstechnik - 1969)

- Bachmann, E.: Die Basler Stadtvermessung (Basel
1969)

- Wiemers, H.: Das Diisseldorfer Kanalkataster
(Zeitschrift ffu Vermessungswesen - 1970)

- Konig, A.: 15 Jahre Leitungskataster der Stadt
Bern (Bern 1970)
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Ing. JI!'f Šimek,
lG, n.p., Praha

Teohnioká mapa Prahy prodělala od doby prvníoh
výzkumnýoh praoí až do dneška pestrý vývojový
prooes, který není a nemůže být uzavřen. Zda může
být v dnešní podobě modelem,resp. vzorem pro ostatní
československá nebo jiná města, zůstává otázkou.
Jisté však je, že výzkumné období, trvající 6 let
(1958-1964) nebude nutné aplikovat na jinýoh pří-
padeoh. Také vývoj teohnologiokéhopostupu (1965 až
1966) se při tvorbě jinýoh teohniokýoh map měst
značně zkráti. O tom nás již předsvědčilo několik pří-
kladů z měst Pardubioe, Ceskýoh Budějovio, Františ-
kovýoh Lázní a Olomouoe.K této skutečnosti přispěje
i resortní "Návod na vyhotovení teohniokých map
měst" a v dnešní době se tvoříoí československá státní
norma. "Technické mapy měst".

Tvorba teohniokýoh map měst je obeoně závislá na
mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější jsou tyto tři:

a) mapové podklady, které jsou k dispozioi,
b) dokumentace správoů podzemníoh vedení,
o) požadavky odběratele (investora).
Na dokumentaoi podzemníoh vedení, které je hlav-

ním obsahem technické mapy města, je třeba se dívat
ze tří hledisek:

a) dokumentaoe v nově budovaných sídlištíoh,
b) dokumentace nově budovaných nebo rekonstru-

ovaných podzemníoh vedení ve staré městské
zástavbě,

c) dokumentace stávajících podzemních vedení do
geodetiokýoh podkladů.

Dnešní stav podzemníoh vedení v Praze i v jiných
městech je dán historiokým vývojem výstavby města,
jeho obytnýoh a občanských objektů a k tomu příslu-
šejícího technického vybaveni. Technickým vybave-
ním rozumíme rozvodná zařízení, umístěná převážně
pod povrchem zemským. Tato podzemní vedení zaují-
mají z celkovýoh investic měst stále větší procento.
Poměr mezi hodnotami vybudovanými nad zemským
povrchem a hodnotami vybudovanými pod zemí se
stále mění, a to jedním směrem: směrem k hodnotám
podzemníoh vedení.

Teohnickým vývojem a stoupajíoími nároky obyva-
tel se stále zvětšuje nutnost pokládek novýoh podzem-
ních vedení, a to nejen v nově vznikající zástavbě, ale
i ve stávajíoí staré zástavbě města. Navíc k tomu při.
spívá i přestavba části některýoh našich měst, ať již
z důvodu výstavby nových obytných okrsků, nebo
z důvodu· rekonstrukce dopravní sítě. Dnešní poměr
mezi investioemi obytnými a účelovými (nadzemními)
na jedné straně a podzemními vedeními na straně
druhé je přibližně 2 : 1.

Dnešní mohutný rozvoj investiční výstavby našeho
hl. m. Prahy zasahuje oitelně do života jeho obyvatel.
Ať už je to výstavba nových dopravníoh systémů
(Metro,Nuselský most, železniční uzel) nebo výstavba
novýoh sídlišť, všude se geodeti podílejí ve fázíoh pří-

pravy, projekce, realizaoeanebo konečné dokumentace.
To dokumentační zakončení je ale nejslabším článkem
tohoto řetězu. Je velká starost všeoh, co nové akce
připravují, aby měli řádné a aktualizované podklady,
ale menší už je péče těchto orgánů o to, aby jejich
vlastní akoe byly řádně evidovány, a tím také připra-
veny pro další výstavbu v sousedství nebo vlastní přes-
stavbu.

m. m. Praha má zhruba 1200 km ulic. Pod těmito
vozovkami a ohodníky je uloženo 12 000 km pod.
zemních vedeni. Ročně se v Praze vybuduj a nebo pře-
loží 520 km těohto vedeni. Znamená to tedy desítky
km rozkopaných vozovek a chcidníkŮ.Uvážíme.li, že
těchto 520 km nově vybudovanýoh nebo přeloženýoh
podzemních vedení stojí asi 150 mil. Kčs, musíme se
pozastavit nad tím, že přesné a komplexní registraci
těchto hodnot se do roku 1958 nevěnovala patřičná
pozornost.

Pro přehled uvádím několik statistickýoh údajů
o investioíohv hl. m. Praze, tak, jak je uvádějí "Praž-
ské aktuality". V Praze je oelkovýpočet domů 46 000.
Z toho 90,5 % má zaveden vodovod, 99,3 % elektřinu,
80 % připojenu kanalizaoi, 58,6 % plyn, a 17,3 %
ústřední nebo dálkové topeni.

Délka energetických kabelů činí 3171 km, telekomu·
nikačních kabelů 3940 km, vodovodního potrubí
1762 km, plynovodního potrubí 1225 km, kanalizač·
níoh stok Il67 km, teplovodního potrubí 103km a ka·
belů městské dopravy 700 km.

Dnešní mohutný rozvoj techniky je oharakterizován
zvyšováním mechanizace v každém odvětví. Nejinak
je tomu při výstavbě a rekonstrukci podzemních
vedeni. Důležitou roli tady hraje důkladná projektová
příprava, která je závislá jak na geologickém prů.
zkumu, tak na spolehlivé dokumentaci polohopisné
a výškopisné s nadzemními a podzemními vedeními.
Tato dokumentace je tedy vedle geologického prů.
zkumu důležitým článkem, který vede k úspěšnému
provedení projekční přípravy a také vlastní realizaoi
stavby. K tomu je ovšem nutné si uvědomit stav
těohto elaborátů v Praze.

Polohopisné mapové podklady

Platný polohopisný elaborát je katastrální mapa,
vyhotovená v leteoh 1939-1947 v měřítku 1 : 1000.
Patří do souboru základních map Ceského úřadu
geodetiokého a kartografiokého, udržováním je pově.
řen Oblastní ústav geodézie v Praze. Tato mapa je
udržována v souladu se skutečným stavem jen v těoh
prostoreoh, kde vzniká zájem odběratele na uspokojení
požadavků městskýoh organizaoi.

Vý!íkopisnémapové podklady

Platný výškopisný elaborát je výškopisná mapa
vyhotovená v leteoh 1952-1958 v měřítku 1 : 1000.
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Volba zaměřených bodů a vyhotovení polních měřic-
kýchnáčrtů je provedeno s takovou hustotou, jako
pro mapu v měřítku 1: 500. Z těchto měřických
náčrtů a zápisníků je možno po reambulaci provést
vyhodnocení výškopisné složky mapy v měřítku
1 : 500.

Dokumentace podzemních vedení

Odmysleme si prozatím komplexní evidenci všech
podzemních vedení, která se začala vyhotovovat od
roku 1965 systematicky po celém území hl. m. Prahy.

Společným znakem této dokumentace u správců
podzemních vedení je různé měřítko mapových pod-
kladů (1 : 500, 1 : 720 a 1 : 1000), různá zobrazovací
soustava, různý klad mapových listů, nereambulované
polohopisné podklady, takže míry jsou někdy vztaženy
k neexistujícím polohopisným prvkům atd. Kanali·
zační potrubí má vlastní polohopisnou dokumentaci
v měřítku 1 : 720. Jsou to uliční pásy převzaté z polo-
hopisných plánů, vyhotovených v Cassiniho zobrazení.
Některé okrajové části města jsou vyhotoveny na
uličních pásech v měřítku 1 : 1000.

Podkladem je katastrální mapa vyhotovená v Křo-
vákově. zobrazení. Konstrukční míry jsou vztaženy
k okolní situaci, která není reambulována.

Plynovodní potrubí, teplovodní potrubí a potrubní
pošty mají polohopisnou dokumentaci založenu také
podle uličních pásů v měřítku 1 : 720. Tyto uliční
pásy mají kratší úseky než kanalizační potrubí.
Konstrukční míry jsou vztaženy k okolní situaci
i v těch případech, kde nastaly v polohopise nějaké
změny. U teplovodního potrubí a potrubní pošty se
vyskytuje málo konstrukčních měr.

Vodovodní potrubí, energetické a sdělovací kabely
mají vlastní polohopisnou dokumentaci založenou na
mapových listech v zobrazení Cassiniho, souřadnicové
soustavě Gusterberg a v měřítku 1 : 720. Konstrukční
míry jsou opět vztaženy k okolní situaci, která není
reambulována. Dokumentace v obloucích není dosta-
tečná ani k vytyčení v terénu, ani k zobrazení.

Kromě těchto komplexně zobrazených investic na
celém území hl. m. Prahy existuje celá řada účelových
elaborátů, které mají oVšem pouze lokální charakter

Geodetická dokumentace na sidlištich

Naše sídliště budovaná v ÚSSR po roce 1958 jsou
příkladem toho, jak by měly investorské, projektové
a dodavatelské orgány v budoucnu vypadat při zapo-
jení geodetických složek do procesu investiční vý-
stavby. Ve všech případech to ovšem nevypadá stejně,
je mnoho variant, ale v podstatě lze říci, že geodetické
činnosti, zvláště pak dokumentaoi podzemních vedení,
je věnována mnohem větší péče, než tomu bylo kdy-
koliv předtím.

Účelem geodetické dokumentace skutečného prove-
dení stavby je umožnit .{lledování rozestavěnosti a do-
končování objektů, dále umožnit kontrolu dodržování
projektů z hlediska prostorového uložení a nakonec
pak poskytnout podklady pro případné změny v pro·
jektové dokumentaci.

V průběhu výstavby jeví o dokumentaci zájem
u investorského útvaru technický dozor a odpovědný

geodet, u projektové organizace hlavní projektant,
specialisté a odpovědný geodet, u dodavatelských
organizací koordinátor sídliště, hlavní stavbyvedoucí
a odpovědný geodet, u stavebního lÍřadu odbory pro
výstavbu NV jako" orgány státního stavebního do-
hledu.

Po skončení výstavby' se skupina zájemců mění.
V první řadě je to resort geodézie a kartografie, který
dokumentaci využije jak pro základní mapu, tak také
pro účelové mapy, hlavně technické mapy měst. Pak
jsou to správci podzemních vedení a obytných objektů,
jakož i účelových zařízení. Ti všichni dokumentaci
potřebují pro svoji vlastní evidenci a inventarizaci
majetku. Dále jsou to pak odbory pro výstavbu u ná-
rodních výborů a útvary hlavního architekta, kteří
dokumentaci potřebují pro další územní plánování
a řešení navazující na vybudované územní celky.

Založení Technické mapy Prahy

Myšlenka založit Technickou mapu Prahy (dále jen
TMP) vznikla z popudu Ing. Peláka a Ing. Úesáka na
Útvaru hlav. architekta města Prahy v roce 1951.
Vlastní tvorbě předcházel výzkumný úkol, který byl
v roce 1962 ukončen. Potom vypracoval ÚRA návrh,
který předložil radě Národního výboru Praha. V roce
1964 byl tento návrh .schválen a tak mohly být
1. 1. 1965 zahájeny práce na TMP. Odběratelem je
radou pověřen ÚRA, dodavatelem je Inženýrská
geodézie Praha. V dubnu 1967 byl vydán podnikový
"Technologický předpis pro vyhotovení TMP", podle
kterého se dnes pracuje. Tento technologický předpis
sloužil jako podklad pro sestavení "Návodu pro vy.
hotovení technických map měst", který je závazný
pro resort geodézie a kartografie. Dále slouží jako
podklad pro vypracování Úeskoslovenské státní normy
"Technické mapy měst". V roce 1967 obdržely všechny
organizace, které řídí Národní výbor Praha, první
výtisky mapových listů TMP. Tím bylo do užívání
předáno mapové dilo, obsahující komplexně polohopis,
výškopis, nadzemní a podzemní vedení v takovém
mapovém měřítku, které je pro přehledné zobrazení
a vyjádření všech těchto prvků únosné: 1: 500.

útvar hlavního architekta (dále jen ÚRA) vydal
v roce 1965 harmonogram, kterým stanovil pořadí
výroby jednotlivých mapových listů pro léta 1965 až
1970. Tento plánovaný rozvrh narušila v letech 1968
až 1970 projekční příprava Metra. Pro tento účel byly
zpracovány některé mapové listy přednostně. Roční
program je stanoven objemovou částkou 5,5 mil. Kčs
a zahrnuje 120 m.1. nových, 120-160 m. 1. rozpraco-
vaných k dokončení a 120-160 m. 1. ve fázi předání
do reprodukce a vytištění.

Základem obsahu TMP jsou předměty, uvedené
v instrukci pro technicko.hospodářské mapování,
rozšířené o požadavky odběratele, tj. ÚRA.

IDavními předměty obsahu TMP jsou polohopis,
výškopis, podzemní a nadzemní vedení.

IDavními předměty polohopisu jsou hranice, stavby,
dopravní a vodohospodářské zařízení a vodní toky,
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trvalé kultury, sady, pórosty a jednotlivé stromy na
veřejných plochách. Dále jsou to všechna viditelná
rozhraní, vytvořená komunikacemi, stavbami, zdmi,
ploty a trvalými hranicemi kultur. Ploty se vyznačují
i v mapě, nebot jsou dtlležitým předmětem pro řadu
uživatelů.
Dalšími předměty mapového obsahu jsou vjezdy na

pozemky a na nádvoří a průjezdy v budovách, pokud
dovolují vjezd automobilflm nebo jiným dopravním
prostředkům.
U pozemních komunikací jsou předmětem obsahu

mapy nejen jejich obrysy, ale i součásti jako chodníky,
krajnice, příkopy a propustky, opěrné zdi, rampy,
mosty a. lávky, osy kolejí elektrické dráhy včetně
výhybek a nástupních ostrůvktl, sloupy a stožáry
osvětlení a trolejového vedení, osy trolejového vedení
trolejbusů atd.
Ze železničních objektů se zobrazují jen obvodové

a v nádražním prostoru se zobrazují jen osy krajních
kolejí.
Předmětem mapového obsahu jsou zcela oprávněně

hranice trvalých kultur, parkové úpravy, porosty,
skupiny křovin, zahrady a zejména jednotlivé stromy
na veřejných plochách, ulicích a náměstích a podél
sHnic.
Dokumentaoe podzemních vedení je v technologii

TMP jednou z nejdůležitějších. V poslední době značně
vzrostly požadavky v tomto směru a geodézie pod.
zemních vedení se stala významnou specializací. Ne·
dílnou součástí podzemních vedení jsou jejich povrcho.
vé objekty a armatury, které se vyznačují v mapě
vždy, i když jde o odpojené vedení, které se vyznačuje
pouze v měřickém náčrtě.
.U nadzemních vedení se vyznačují stožáry, sloupy
a konsoly. Střešní konsoly se zaměřují jen přibližně.

Polohopis se zobrazuje na zajištěném kreslicím pa-
píře zn. Schoeller černou tuší. Nejprve se zkontroluje
zvětšení z měřítka 1 : 1000 do měřítka 1 : 500 tím,
že se.ověří uhlopříčné vzdálenosti polygonových bodů
určených v souřadnicích. Zákres se provádí na pod.
kladě měřických náčrtů z původního katastrálního
měření z let 1939-1947 (dvorní části), reambulačních
měřických náčrtů (nové předměty), měřických náčrtů
TMP (uliční prostory a obsahTMP).
V roce 1968 byly zavedeny suché obtisky pro popis

názvosloví, smluvené značky, parcelni a popisná čísla
budov. Tyto suché obtisky jsme dováželi od anglické
firmy Letraset. Teprve v rqce 1970 bylá z·akoupena.
západoněmecká licence firmy Transotype, jejíž Výrobu
převzal podnik Dílo. Zkušenosti s oběma druhy těchto
obtisků jsou velmi dobré.
Vyhodnocení výškopisu se provádí na zajištěném

kreslicím papíře s proved~fiou kontaktní kopií poloho-
pisu. Výškopis se vyznačí vrstevnicemi, šrafami a nad-
mořskými výškovými kótami. U podzemních vedení se
ověřují pouze nadmořské výšky, které jsou dostupné,
tj. kanalizační dno toku a poklop kanalizační vstupní
šachty. .
Vyhodnocení podzemních vedení se provádí na dvě

modrokopie polohopisu TMP. Na jednu fólii se zobrazí
potrubí, na druhou kabely. Z těchto kartografických

origináltl se jednotlivá vedení rozkreslují tak, že každé
se vykresli na zvláštní průsvitnou fólii z umělé hmoty.
Všeohna podzemní vedení se vyznačují osově. U ka-
belů se vyznačují osově i dvě vedení rovnoběžně vedle
sebe jdoucí ve vzdálenosti max. 50 cm. .
Z plastických fólií se nejlépe osvědčily švýcarský

výrobek Folarex, dále holandský Gaf drafting film,
západoněmecký Hostaphan a anglický Melinex.
Všechny tyto výrobky patří do souboru polyetylén.
tereftalátových (PET) fólií, které mají vynikající roz·
měrovou stálost v širokém rozmezí teplot. Koeficient
tepelné roztažnosti těchto fólií se v podstatě rovná
koeficientu tepelné roztažnosti hliníku.
Pro zvýraznění zděných objektů se vyhotovuje na

průsvitnou fólii tzv. litografická maska lemovek.
Jako poslední část výrobního cyklu se vyhotovuje

popisová fólie na průsvitné hmotě zn. Melinex. Obsa·
huje mimorámové údaje a názvosloví uvnitř mapového
listu.

sestávají v podstatě ze čtyř fází:
a) V první fázi je to zvětšenina katastrální mapy

z měřítka. 1 : 1000 do měřítka 1 : 500. Výsledkem
jsou čtyři modrokopie na zajištěném papíře, určené
pro zobrazení polohopisu. Kromě toho se vyhotoví
současně 5 modrokopií na volném papíře pro mě·
řické náčrty.

b) Po zobrazení kartografického originálu polohopisu
se vyhotoví 3 kontaktní modrokopie na zajištěném
papíře. Jsou určeny pro kartografické originály
výškopisu, potrubního a kabelového podzemního
vedení.

c) Pro názvosloví a mimorámové údaje se vyhotoví
tisková sazba na sloupávacím filmu.

d) Pětibarevná mapa vznikne soutiskem ze čtyř karto·
grafických originálů (polohopis, výškopis, potrubí
a kabely), jedné průsvitné fólie s názvoslovím
a jedné průsvitné fólie s lemovacím proužkem.
Výsledkem je pětibarevný tisk, kde polohopis a ná.
zvosloví je vyznačeno černě, výškopis hnědě, pod.
zemní potrubí modře, podzemní vedení kabelová
fialově a lemovky zděných objektů šedivě.

e) Začátkem roku 1969 se přešlo na devítibarevnou
alternativu. Devět kartografických originálů se
skládá z těchto materiálů: 2 hliníkové fólie (poloho-
pis a výškopis) a sedm je na plastických fóliích
z umělé hmoty (lemovky, kanalizace, vodovod, ply-
novod, teplovod, energetické a sdělovací kabely).
Výsledkem je devítibarevný tisk, kde polohopis
a názvosloví jsou -ryznačeny černě, lemovky zdě-
ných objektů šedivě, výškopis hnědě a jednotlivá
podzemní vedení barevně podle CSN 73 0122.

Udržováni Technické mapy Prahy

První kroky k udržování tohoto mapového díla
byly uěiněny současně se založením v roce 1965. Po
oelém území hlavního města pracují měřické skupiny,
které provádějí přímé měření všech nově položených
I>0dzemních vedení v otevřených rýhách před záho·
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zem. Přitom se ověřují též všechna odkrytá stávající
vedení, která nová vedení křižují. Systematickým udr-
žováním TMP je pověřen osmičlenný kolektiv geodetů
z ÚHA. Slabinou v údržbě TMP jsou nedostatečná
hlášení o nově položených podzemních vedeních před
záhozem otevřené rýhy.

Závěr

Hlavní město Praha představuje v současné době
celek, v němž jsou soustředěny velké materiální
a kulturní hodnoty. Budoucí rozvoj Prahy jako sou-
stavný a dlouhodobý proces přestavby je charakteri-
zován odstraněním rozporů, které dnes existují mezi
starým stavem města a novými společenskými potře-
bami. Tyto úkoly řeší po urbanistické stránce směrný
územní plán, který stanoví koncepci výstavby a pře-
stavby města a naznačuje další možné směry výhledo-
vého řešení nejen do roku 1980, ale i v dalších letech.

Prvořadým úkolem příštích let je komplexní bytová
výstavba, zabezpečování služeb všeho druhu a zásadní

řešení městské hromadné dopravy. V nejbližších oka-
mžicíchlzeočekávat, žek technickému vybavení města
přibude novýprvek, a to tzv. druhý dopravní horizont,
neboť povrch už dopravě nebude stačit. Také nová
urbanistická specializace, tzv. podzemní urbanismus
přesune řešení služeb obyvatelstvu do nových pod.
zemních areálů.

Uvažuje se též o tom, že se budou podzemní vedení
ukládat do zvláštních tunelů, tzv. kolektorů. Údržbu
bude možno provádět bez ohledu na počasí a roční
dobu, bez narušování dopravy rozkopáváním ulic
a chodníků.

K tomu všemu sepřipravuje zřízení jediného orgánu,
pověřeného výstavbou, přestavbou, provozem, údrž·
bou, evidencí, registrací a dokumentací těchto tech-
nických zařízení města. Aby těmto vývojovým tenden-
cím mohla geodézie a kartografie spolehlivě sloužit,
nesmí vývoj technických map měst zaostávat za vývo-
jem architektury a stavebnictví.
Lektoroval: Ing. Frantllek Čilek, Č"GK, Praha

Digitální mapa jako dalií etapa
vývoje technických map měst

Ing. Miroslav Herda, CSc.;
V"GTK v Praze

V souvislosti s rozvojem nových metod ukládání
informací do paměti samočinných počítačů a tvorbou
tzv. informačních systémů čili bank dat se objevuje
požadavek řešit určení polohy objektů informací, loka-
lizovat informace. I když se na tento problěm vysky-
tují u nás různé názory, neboť jde o novou problema-
tiku, která se zkoumá v značné šíři, je možné vyslovit
hlavní zásadu lokalizace informací velmi jednoduše.
Vlastnosti lokalizačního údaje, jeho rozsah, podrobnost
a přesnost, musí být úměrné účelu, který sleduje vy-
tvoření jednotlivých informačních systémů. Nejdůle-
žitější vlastností lokalizačníhoúdaje je jeho podrobnost
a z ní plynoucí přesnost. Tvorba a organizace lokali-
začních informací má současně značný přesnostní
rozsah a je možné rozdělit informační systémy při-
bližně do tří kategorií:

1. systémy s přesností lokalizace od 100 do 500 m
a výše, tj. pro plošné jednotky o rozsahu od 10ha,
např. informační systém krajinného plánování;

2. sysMmy s přesností lokalizace 5 až 1 m, tj. pro
plošné jednotky o rozsahu od 1 a výše, např. in-
formační systém územního plánu města,

3. systémy s přesností lokalizace 25 až 5 cm, tj. pro
informace o tvarech a rozměrech objekttt, např.
sysMmy pro prováděcí projekty staveb nebo
evidence podzemních vedení v městech apod.

Samozřejmým zdrojem lokalizace je mapa, a to v mě-
řítku, které odpovídá požadavku podrobnosti a přes-
nosti. Mapou, která lokalizuje informace v třetí kate-
gorii, je účelová mapa velkého měřítka; v městech
je to technická mapa města, v závodech základní plán
záV"odu,v libovolném území mapový podklad pro
výstavbu, obvykle v měřítku 1 : 1000 nebo větším.

Vzhledem k tomu, že moderní informační sysMmy
vyžadují digitální formu lokalizace, vzniká logický
požadavek zkoumat možnost a účelnost digitální
technické mapy města, neboť požadovaná přesnost
a podrobnost vyžaduje digitalizaci nejméně v rozsahv.
grafickéhozáznamu, tj. kresby mapy. To pro zbylé dvě
kategorie neplatí, neboť tyto informační systémy mo-
hou používat lokalizační údaje pouze ve tvaru registrů
prostorových souřadnic jednotlivých izolovaných tzv.
definičních bodů, které reprezentují polohu informač-
ního objektu.

Z toho důvodu byl ve Výzkumném ústavu geode-
tickém, topografickém a kartografickém v Praze zahá·
jen z popudu výrobců technických map měst, n. p.
Inženýrská geodézie Praze a Brně, výzkum možnosti
digitalizace technické mapy města.
Dalším cílem výzkumu je také posoudit možnosti
využití digitalizace k zvýšení podHu automatizace její
výroby a přizpůsobit současnou technologii výroby
grafické mapy pro pozdější použití digitální formy.

Technická mapa města v digitální formě by mimo
zvýšení podílu automatizace její výroby měla využít
další výhody digitalizace, zejména možnost rozšířit
její obsah a zpřesnit jeho vyjádření, umožnit číselné
a automatické projektování staveb a vytyčování sta-
vebních objektů ze souřadnic a umožnit další operace
s mapou, zejména kresbu v jiném měřítku včetně
generalizace exaktním způsobem.

MGlnosti digitalizace

. Při posuzovánímožnostidigitalizace jetřeba i u tech·
nické mapy města posoudit vhodnost použití obou
hlavních digitalizačních postupů, výpočtu souřadnic
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Herda, M.: Digitálnlmapa lak o dam etapa vývole
technických map m~st

z měřených prvků nebo snímání hotové kresby mapy.
Prvni způsob, výpočet souřadnic z měřených prvki't,
tvoří hlavní postup digitalizace. Využíváplně přesnost
měřených hodnot, což nelze uvést o kresbě, dále
umožňuje optimální podrobnost, úměrnou přesnosti
měření a materiálním vlastnostem znázorňovaných
předměti't a je samozřejmým u nově mapovaných loka-
lit. Druhý způsob, snímání souřadnic mapové kresby,
tj. kartometrický postup, se uplatní u obsahových
složek, které neznázorňuji skutečné předměty, u tzv.
abstraktních složek mapového obsahu, např. hranic
ochranných pásem a chráněných oblastí. Dále je
vhodný ve zmapovaných oblastech pro předměty,
které jsou polohověurčeny s nižší přesností a kde tedy
sejmutím kresby nedojde k snÍŽenípřesnosti záznamu,
např. u os podzemních vedení, jejichž poloha byla
určena vyhledáním elektromagnetickým hledačem
vedení.
Další důležitou otázkou je, stejně jako u grafické

mapy, volba mezi souvislým záznamem a záznamem
jen v nejvíce využívaných částech, tj. prakticky
v ulicích.Zde rozhoduje stejná okolnost jako u grafické
mapy. V městech, kde je zaměřena celá plocha, je
nehospodárné vypouštět vnitřní části domovních
bloků a jiné plochy, neboť jejich znázorněním se cel-
kový náklad zvýší jen velmi málo a tvoří v některých
případech důležitý soubor informací. Pracnost aktuali-
zacečiliúdržby není v tělJhtočástech podstatná, obvyk.
le se zde objevuje jen málo změn. Jiná situace je
v městech, kde je třeba i tyto plochy nově mapovat.
Vzhledem k tomu, že pracnost mapování zejména
vnitřních částí domovních bloků je značná, může být
ekonomické tyto části vynechat, oVšempři souvislém
znázornění v mapových listech. Důležitou okolností
zde může být i kapacita paměti počítače; současná
etapa výzkumu zatím tuto okolnost neuvažuje a před-
pokJádá dostatečnou kapacitu.
Pro koncepci tvorby digitální formy technické mapy

města je důležitý vztah mezi digitální a grafickou for-
mou. Podle názoru autora bude grafická forma ještě
dlouhou dobu rovnocennou digitální formě, neboť po-
žadavky na kresbu budou u tak intenzivně využívané
mapy stále vysoké. Pro tento účel je třeba uvažovat
průsvitnou fólii jako hlavní materiál pro všechny
aktivní uživatele a jednoduché reprodukční procesy,
umožňující zajistit okamžitou potřebu kopie. Forma
ofsetového tisku na bílém papíru je pro tyto uživatele,
kteří si mapu dále doplňují a potřebují často pro pro-
vozní účely vyhotovovat kopie, naprosto nevhodná.
Význam digitalizace pro tyto uživatele je v usnadnění
aktualizace mapy a v možnosti řešit. různé úlohy
a inventarizovat jednotlivé předměty mapového ob-
sahu.

Obsahdigitálni technické mapy města

Možnost rozšířit obsah je' jédriou z hlavních před.
ností digitalizace. Grafická forma je ve srovnání s digi.•
tální formou zřetelně omezena. Vyplývá. to jednak
z omezenosti hustoty kresby každé obsahové složky
mapy i soutisku všech složek. Omez~ní, vyplývající
z určité tloušťkyčáry,jsou známá a stejně tak je znám
problém mapových značek, jejichžuž.ití vylučuje

plochu, jimi zaujatou, pro další kresbu. Tyto nevýhody
digitální forma nemá.·Je tedy snaha maximálně rozš-Í·
řit obsah digitálnimapy pochopitelná. Při tom je nutné
uvážit meze, vyplývající z omezenost,i sdělovacích
možností mapy. Jakmile by se rozšiř'ovala neúměrně
složka popisu, mohlo by dojít k jejímu přeplnění
údaji, které do mapy nepatří, neboť účelem mapy je
poskytnutí informací o poloze, rozměru a tvaru. Na-
proti tomu není u technické' mapy města přijatelné
omezit její funkci přiřazením k nějakému informač·
nímu systému jen jako "slepou" kresbu, bez jakých-
koliv údajů a tedy bez informačního systému neschop-
nou plnit své poslání. Snahou autora je rozšířit obsah
na předměty, které lze prostředky mapy vhodně vy·
jádřit.
Obsah digitální mapy se v této koncepci třídí podle

druhu znázorňovaných předmětů (vertikální třídění)
do devíti částí, které mají tvořit registry mapy. Jsou
to tyto části:
1. Poloha zájmového území s podskupinami (sub-
registry) pravidelných a obecných zájmových úze-
mí.

2. Abstraktní prvky mapy s podskupinami bodových,
plošných a prostorových prvků.

3. Polohopis povrchový s podskupinami domovního
fondu, dopravních objektů, vodohospodářských
objektů, zeleně a jiných objektů.

4. Polohopis podpovrchový s podskupinami podpovr-
chových objektů a prostor a podzemních vedení.

5. Polohopis nadzemní s podskupinami nadzemních
vedení a nadzemních staveb.

6. Výškopis (tvar terénu).
7. Vlastnosti povrchu terénu.
8. Vlastnosti půdní vrstvy.
9. Jiné předměty.
Uvedené registry mají dále ještě vodorovné členění
podle způsobu vyjádření, rozlišuje se vyjádření kres-
bou, značkou a popisem. Rozšíření je tedy ve srovnání
s grafickou formou technické mapy města, jak je obsa-
ženo v návodu pro technické mapy měst [1] nebo
v technologii pro technickou mapu Prahy [2], značné.
V registru 1 jsou mimo pravidelné části i jakékoli

obecné části také evidenční obvody souborné evidence
podzemních vedení podle technologie pro soubornou
evidenci podzemních vedení v městech [3]. To umožní
využívat digitální mapu města bez dalších doplnění
pro předpokládaný informační systém podzemních
vedení města.
V registru 2 jsou zařazeny body bodového pole,

neboť svým charakterem odpovídají spíše abstraktním
prvkům než reálným předmětům. Z plošných prvků
jsou to neznatelné hranice různého druhu, správní
hranice, neznatelné hranice parcel, hranice ochranných
pásem a chráněných oblastí zejména památkových
a přírodních, pásem podél podzemních.vedení a komu-
nikací (i leteckých), které mohou být i prostorové.
Dále sem náleží i územní rozhodnutí a rozhodnuti
q přípustnosti stavby (stavební povolení), pokud jsou
plošně vymezena, tj. mohou omezit nakládání s po-
zemky. Tuto obsahovou část by bylo mOŽnérozšířit
ještě o další technické informace o zamýšlených stav-
bách, pokud ovšem nebude rozh9dn.uto.věnovat .této
části obsahu mapy samostatný registr.
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V subregistru domovního fondu odpovidá obsah
grafické technické mapě v části kresby; popisová část
je rozšířena mimo registrační číslo (popisné číslo)a po-
čet nadzemních a podzemních podlaží, které jsou
i v grafické mapě, o základní informaci o užívání
budov, základním materiálu a o výškové údaje zákla-
dové spáry, přízemí, hlavní římsy a hřebene střechy.
Informace o užívání a materiálu mohou být považo-
vány za duplicitní s registrem domů informačního sub-
systému územního plánu a nejsou zcela nutné. Sub·
registry dopravních a vodohospodářských objektů
jsou shodné s obsahem grafické mapy. Subregistr
zeleně je značně rozšířen a to o klasifikaci zeleně for-
mou značky (zeleň okrasná a rekreační volně přístup-
ná, vyhrazená zeleň omezeněpřístupná, zahrady a po-
hřebiště), o stromy na veřejných plochách a o stromy
význačné a památkové.
Subregistr podzemních objektů a prostor zahrnuje

podzemní objekty mimo půdorys 'budo,," (sklepy,
garáže, výtahové šachty), podzemní komunikace,
vytěžené prostory a přírodní jeskyně. Subregistr pod-
zemních veden.!je jedním z nejdůležitějších a je uspo-
řádán tak, aby poskytl lokalizaci pro digitální evidenci
podzemních vedení. V části kresby jsou vedení dělena
na průlezná, tj. znázorněná průmětem vnitřního ob·
rysu, a potrubí s kabely, tj. znázorněná osou. Ve znač-
kové části jsou obsažena nejprve potrubí (vodovod,
kanalizace, plynovod a vzduchovod, teplovod, pro.
duktovody a potrubní pošta a jiná potrubí) a kabely
(elektrické silové, sdělovací a jiné). Značkou se dále
vyjadřuje přesnost záznamu o poloze podle toho, je-li
vedení zaměřeno celé před zakrytím, nebo pouze
v některých bodech v sondách, podle vyhledání elek-
tromagnetickým hledačem nebo konečně podle doku-
mentace správce bez údaje o přesnosti. V části popi-
sovéjsou pak uvedeny technické informaceaž k úrovni
základních technických informací, tj. informací pro
základní stavební záměr (přibližně s těmito možnost-
mi: vedení zůstanou nedotčena - bude třeba překlá-
dat - je možno se napojit - není možno se napojit),
doplněná o informace o správci vedení. Další informace
by měly být ponechány informačnímu subsystému
jednotlivých správců. Aby byla zajištěna evidence,
obsahuje popisová část také evidenční čísla podzem-
ních vedení podle evidenčních obvodů souborné evi-
dence podzemních vedení v městech v systému [3].
Evidenčním obvodem podle tohoto systému je ulice
zpravidla téhož názvu, náměstí nebo obdobně vymeze-
né území v částech města, kde nejsou ulice jedno-
značné. Hlavní ulice a třídy sepřiměřeně rozdělí.Tento
systém vyhovuje podle názoru autora i digitální evi.
denci, přestože byl sestaven pro grafický záznam
v mapě a písemnou kartotéku evidenčních obvodů.
Vytvářet pro digitální formu evidence podzemních
vedení jiné systémy by nebylo vhodné, zejména ne·
vyhovují obvody vymezené pravidelnými čtverci
podle souřadnicových os, které prakticky znemožňují
orientaci, nutnou pro zajištění právní 2:i1rukyza
správnost informace a odpovědnost za chyby. Bez
právní záruky pak ztrácí evidence podzemních vedení
podstatnou část svého významu. 'Těžiště problema-
tiky je zde ve sběru údajů ovedenfch a jeho organizaci,
případné úspory vzniklé úspornou organizací sub·
registru jsou be2:významné. Důležitým ustanovením
v tomto subregistru je vymezení hloubky, po níž se

uvádějí údaje o podzemních objektech a vedeních.
Tuto hloubku je vhodné vymezit vždy s přihlédnutím
k poměrům v jednotlivých městech, takže např. v měs-
tech se skalním podložím v malé hloubce bude možné
vymezit hloubku menším číslemnež v městech s důlní
činností nebo s jinými význačnými podzemními pro-
storami. '

K registru 5 není třeba dalších informací, pouze je
třeba poznamenat, že digitální záznam odstraní potíže
se znázorněním nadzemních potrubí, položených nad
sebou.

Registr výškopisu je dosud nejméně vyjasněn, neboť
výzkum digitálního modelu terénu není zdaleka
ukončen ani u nás, ani v zahraničí a při tom se zamě-
řuje samozřejmě na přirozené, neupravené a nezpev-
něné terény. V přirozeném terénu se tedy předpokládá
využití těchto výsledků, u terénů zpevněných bude
třeba vyřešit digitální' vyjádření, neboť" náhradní,
matematicky definované plochy přirozeného terénu
zde nevyhovují.

Registr 7, poskytující informace o vlastnostech
povrchu terénu, je zatím koncipován formou vyčerpá-
vajících údajů o celé ploše. Mísí se zde tedy údaje
o druhu pozemku (kultuře, neboť ,v městech jsou
i zemědělsképlochy) s údaji o zastavěné ploše a dvo-
rech a o povrchu komunikací. Pokud by tento registr
nevyžadoval další kresbu, bylo by možné jej rozptýlit
a jednotlivé informace přiřadit k jejich objektům.
Jestliže ovšem u těchto ploch bude třeba další kresba,
bude vhodnější samostatný registr, zejména u komu·
nikací, kde je zájem o podrobné rozlišení druhu
povrchu, např. až k typu dlažební kostky nebo obrub.
níku. Tento problém bude vyjasněn v dalším řešení.
Registr 8 vlastností půdní vrstvy obsahuje údaje

o geologickýchpoměrech pokryvných útvarů a jejich
mocnosti, tj. informace o vrstvě od hloubky 2 m až na
skalní podloží a hydrogeologické poměry, tj. vrstev-
nice hladiny spodní vody spolu s údaji o dokumentač-
ních bodech (zejménasondách).Dále se uvažuje omož-
nosti zařadit údaje únosnosti a rozpojitelnosti nebo
ražnosti, o archeologických nalezištích ao průběhu
historické zástavby.

V souhrnu tedy představuje hlavní rozšíření ve
srovnání s grafickou mapou obsah registrů 2 a 8.
U těchto obsahových složek je tedy také třeba řešit
otázku sběru těchto informací, zatímco u zbylých
složek může nastat prakticky jen úprava technologie
sběru a měření, vlastní organizaci nebude třeba nějak
podstatně měnit. Jelikož vlastníci informací v re-
gistrech 2 a 8vesměspovažují toto rozšíření za vhodné,
jsou ochotni poskytovat tyto informace a vstoupit do
okruhu hla'\7níchuživatelů digitální mapy města.

Pořadí digital~lWe a jej! technika

V~hl6deró.k~omu,že podmínky k digitalizacihudQu
ještě po určitou dobu omezené, je třeba-sestavovat;
jednotlivé regist,ry postupně podle jejich, diiležitoeti."
Základem bud(;mregistry 3 až5 spolu s některými
částpíi ;registrů1 a 2. Digitalizace těchto obsahových
slóžek je v současné době v hlavních rysech vyřešena,
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a ověřuje se digitalizací experimentálního území
v okolí Národního divadla v Praze 1. Pou~ívá se po-
stup, převzatý z automatického vyhotovení poloho-
pisu technicko-hospodářské mapy na kreslicím zařízení
Contraves. Souřadnice lomových bodů kresby se počí-
tají pomocí standardního programu, při čemž se číslují
podle měřických náčrtů. Tato čísla se považují za
pracovní a po výpočtu plošné jednotky, pravděpodob-
ně mapového listu, se tato množina uspořádá tak, aby
vyhověla obecným zásadám pro registr lomových bodů
kresby i požadavkům registrů digitální technické
mapy a vytvoří se program spojení lomových bodů -
kresba, čímž vznikne vlastní digitální forma mapy.
Obsahové části menší přesnosti se snímají tzv. digitali-
zátorem. Program kresby obsahuje i kresbu mapových
značek. U podzemních vedení se k souřadnicím lomo-
vých bodů připojí i nadmořské výšky lomů nivelety,
pokud jsou známy. Technika digitalizace některých
registrů není již tak jednoznačná, zejména výškopisu,
a bude postupně řešena.

S teQhnikou digitalizace souvisí i možnost uchovat
záznamy o změněných předmětech mapového obsahu
a samozřejmě i technika aktualizace mapy a úprava
měřických náčrtů. Uchování změněných záznamů je
třeba řešit podle potřeby uživatelů mapy s přihlédnu-
tím k možnostem technického zařízení. Významnější
je zde pouze možnost uchovat záznamy o odpojených
tzv. mrtvých podzemních vedeních, které mohou
značně znesnadňovat stavební práce, jestliže tato
informace není k dispozici, a dále o základech demolo-
vaných stavebních objektů, které jsou součástí geolo-
gických informací.

V usnadnění aktualizace (údržby) technické mapy je
další hlavní výhoda digitální formy. Současný stav,
kdy ofsetový tisk na bílém papíru je v době vyhotovení
již historickou mapou a nemožnost jej udržovat tento
stav jen zhoršuje, je neudržitelný a značně zhoršuje
využitelnost této mapy. Digitální údržba umožňuje
smazem neplatného záznamu a jeho nahražením
novým záznamem značně usnadnit aktualizaci, pokud
byly získány informace o změně. Ve spojení s kresbou
nebo rytinou na kreslicím zařízení - automatickém
koordinátografu se pak získá i aktualizovaná grafická
forma s možností rychlých pracovních reprodukcí.
Nutnost získat informace o změně tím samozřejmě
neodpadá, ale zrychlení je značné.

Forma záznamu o změně předmětu mapy souvisí
úzce s dalším obtížným dílčím problémem digitalizace,
vhodnou formou záznamu vůbec a směřickým náčrtem
u digitální mapy při použití geodetických metod ma-
pování, které se u nás dosud výhradně používají. Zde
je třeba řešit protiklad vhodnější formy.záznamu
měřených hodnot a tradičního měřického náčrtu. Digi-
tální forma mapy a požadavky automatizace jasně
směřují k použití záznamových zařízení s mediem,
umožňujícím přímý vstup měřených hodnot do počí-
tače nebo alespoň do doby, než takové zařízení bude
k dispozici, k záznamu měřených hodnot do zápisníku
jako je tomu u technicko-hospodářského mapování.
Naproti tomu měřický náčrt v klasické formě je tra·
diň1Úa také velmi využívanou součástí mapového
ela.borátu a uživatele mapy bude obtížné přesvědčovat
o vhodnější jeho formě. Rešení směřuje k měřickému

náčrtu s pouhou kresbou pro umístění _za~ěřených
bodů a jejich čísly a pro záznam hodnot, které tyoří
tzv.oměrné a kontrolní délky, nevstupující při-sou-
časném programu do výpočtu souřadnic. Mimo to je
třeba zde zaznamenávat popisné údaje o předmětech
měření. I tak zůstane podstatná nevýhoda této formy
náčrtů, kdy po několika změnách nebo reambulaci
je soubor náčrtů málo zřetelný (neboť se vždy vyhoto-
vuje nový náčrt, nanejvýš se použije kopie předcháze-
jícího náčrtu). Postup, kterým se tato nevýhoda od-
straňuje při reambulaci základního plánu závodu, totiž
sestavení nového platného náčrtu, je u technické mapy
pro velkou pracnost nepoužitelný. Lze ovšem očeká-
vat, že vývoj kreslicích zařízení - automatických
koordinátografů - umožní i toto sestavení automa-
ticky včetně' kresby kontrolních a oměrných délek,
popřípadě včetně využití těchto hodnot při výpočtu
souřadnic a kresbě.
S technikou digitalizace souvisí i možnost rozdělovat

informace na stabilní a s výhledem změny a podle toho
je rozdílným způsobem ukládat. Tento postup by měl'
význam v částech města, určených k zastavění nebo
asanaci. Zde by mohl být způsob ukládání stejný jako
u mapových podkladů pro výstavbu, vyhotovovaných
v digitální formě.

Využití digitální formy k automatickému
projektování staveb

Automatické projektování bude činnost, kde se
velmi výrazně uplatní výhody digitální formy tech-
nické mapy města. Je to zatím ovšem oblast jen
perspektivní, automatické projektování se zatím
používá jen nepatrně, i když se zejména na úseku
liniových staveb u nás i v zahraničí velmi intenzivně
rozvíjí. Nejprve půjde hlavně o vymezení objektů,
dotčených stavbou a o číselné řešení projektových
úloh v souřadnicích a nakonec o vytyčování ze sou-
řadnic. Tyto postupy jsou známé a používají se při
klasických metodách a výpočetních zařízeních nefčas.
těji u složitých staveb s obtížnou koordinací nebo při
vysokých požadavcích na přesnost. Přeneseni těchto
postupů na počítač přináší již značné úspory a výhody.
Zde se samozřejmě naráží na problematiku digitálního
modelu terénu a pokrok souvisí s jeho řešením. vý-
znamná oblast využití digitální mapy je také v auto-
matické konstrukci průmětů do jiných rovin než je
vodorovná rovina, jak je tomu již dnes u liniových
staveb. Jde o různé svislé řezy včetně pokryvné půdní
·vrstvy a pohledy pro posouzení výškových řešení
a architektonického účinu různých záměrů a projektů.
S řešením digitálního modelu souvisí i automatické

řešení terénních úprav, výpočet kubatur a optimali.
zace řešení zemních prací.

Vztah digitální technické mapy města k městským
informaěnim systémdm

Ke vztahu digitální technické mapy města k růz-
ným městským informačním systémům nebo sub-
systémům je třeba uvést, že vzhledem k své podrob-
nosti musí obsahovat ještě pro většinu předmětů
těchto syatémů definiční body. To umožní její ekono-
mické \TYUžitíi pro statistické systémy a systém územ·
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ního plánu, aniž by svojí podrobností tyto systémy
neúnosně zatížila. Otázka definičních bodů se zkoumá
komplexně so:učasněs ostatními výzkumy informač-
ních systémů a tyto výsledky budou využity i při
začlenění definičních bodů do technických map
m~st.
D.alMvyužití umožní automatické vyhotovování

.zmenšenin aexak.tní generalizací kresby, neboť digitál-
ní forma je co do měřítka. univerzální. Současný stav
přehledných map v našich městech počínaje měřítkem
I :2000 je stejně neuspokojivý jako stav map ve
větl3ímměřítku. Digitální forma by pak mohla zna-
menat i zde značné zlepšení.

V předcházejících kapitolách byla stručně uvedena
koncepce digitální technické mapy města ve stavu,
který odpovídá současnému řešení výzkumného
úkolu. Výzkum ovšem není zdaleka ukončen a je tedy
možné, že v některých částech se mohou objevit jiná
ešení, zejména také proto, že experimentální zkoušky

dosud probíhají. D.áleje možné, že se uplatní různost.
názorů na vztah mapy k informačním systémům a ná·
zory hlavních uživatelů technické mapy města na
uvedenou koncepci. I tak je možno již nyní uvést, že
digitální forma má řadu důležitých výhod a že může
zejména usna.dnit aktualizaci a sdělování aktualizo-
vaného stavu hlavním uživatelům .

[1] Technické mapy měst - Návod. Český úřad geode-
tický a kartografický, Praha 1969.

[2] Technologický předpis pro technickou mapu Prahy.
Oblastní ústav geodézie a kartografie v Praze.
Praha 1967.

[3] Technologický postup pro s.9ubornou evidenci pod·
zemních vedení (SEPV). Ceský úřad geodetický
a kartografický, Praha 1969.

[4] Herda, M.: Technická mapa Prahy v měřítku
1 : 500. Geodetický a kartografický obzor, 4/1964.

Vyulitf technické mapy města
pro koordinaci a ffzenf
investiěnf výstavby v Praze ln,. Pavel Buchái!ek,ln,. Emil Tolnar

Vfstavba hl. m. Prahy, ,enerálnf l'edltelstvi

I. Souěasná problematika koordinace a řizeni
investiěni výstavby v Praze

Dlouhodobým zaostáváním investiční výstavby
a údržby domovního fondu se v průběhu posledních
dvaceti let nahromadilo na území hlavního města
Prahy mimořádné množství investičních potřeb. Tato
koncentrace investiční činnosti vyvolává značné kom-
plikace vzájemných vnitřních vazeb v investičním
procesu, které nejsou bez systematické a cílevědomé
koordinační a řídící činnosti řešitelné.
Řešením těchto otázek, jež je pro život městského

organismu a plnění jeho základních funkcí nezbytné,
pověřil Národní výbor hl. m. Prahy Výstavbu hl. m.
Prahy, generální ředitelství. Podstatou této činnosti
je prověřování vzájemných vztahů a vazeb mezi
jednotlivými investicemi z hlediska územního,funkč.
ního a časového. Kvalifikované řešení těchto otázek,
které by přineslo i očekávaný efekt v realizaci inves-
tiční výstavby, vyžaduje v prvé řadě odpovídající
souborvýchozíchpodkladů zejména ve sféře informací
o území.Za určitých předpokladů, o nichž se zmíníme
níže, by tuto funkci výchozích podkladů mohla plnit
technická mapa města.
K hlavnim oblastem koordinační a řídící činnosti

investiční výstavby v Praze patří sestavování dlouho·
dobýohinvestičních programů pro veškerou investiční
výstavbu na územf města a harmonogramů výstavby
a rekonstrukcí poduličních a dopravních zařízení.

Investiční program je již několik let zpracováván
ve formě tzv. generelu koordinace investiční výstavby
na území hl. m. Prahy metodou síťovéanalýzy s využi.
tím samočinného počítače. Tento generel koordinace
je v pravidelných pololetních lhůtách novelizován
a vzhledem k možnosti svého·metodického·navázání
na ostatní práce v oboru dlouhodobého plánování
investiční výstavby je schopen účinně sjednocovat
veškeré investiční záměry v městě, zkoumat vztahy
mezi nimi a navrhovat vhodná řešení. Hlavní dosa-
vadní překážkou úplného možného využití tohoto
koordinačního· podkladu jsou nedostatky vstupních
informací, Zpracovatelé jsou zpravidla do značné míry
odkázáni výlučně na subjektivní údaje přímých inves-
torů bez možnosti je objektivně srovnat s objektivně
platnou informací. Ucelená soul'ltavainformací o úze·
tní, ať již ve formě technické mapy města nebo infpr.
mačníhosystému jiného druhu, by mohla poskytnout
potřebné údaje k odpovědnému ·studiu vzájemných
vazeb mezi investicemi na městském území jak Ve
stadiu jejich přípravy, tak i při realizaci.
Koncentrace investiční činnosti a její negativní

důsledky na život města a jeho obyvatel se soustřeďují
zejména do sféry výstavby a rekonstrukcí podulíčního
zařízení jako jsou vodovody, kanalizace, teplovody
atd. a výstavby, rekonstrukcí a údržby městské do·
pravní sítě. Situace se dále komplikuje výstavbou
pražského metra a jeho hlubokého zásahu do systému
městských inženýrských sítí. Neustálé opakované
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rozkopávání vozovek a chodníků patří k těm negativ-
ním jevům pražské výstavby, které nejvíce obtěžují
pražské obyvatelstvo a které jsou tudíž hlavním
předmětem oprávněné kritiky.i.Národní výbor hl. m. Prahy a z jeho pověření
Výstavba hl. m. Prahy již před několika lety provedly
určitá technická i administrativní opatření k zamezení
dalšího zhoršování této situace a k jejímu postupnému
zlepšení. Obdobně jako v oblasti zpracování dlouho-
dobých investičních programů formougenerelu koordi-
nace investiční výstavby je hlavním problémem
koordinace výstavby a rekonstrukcí poduličních
a dopravních zařízení rovněž dostatek kvalitních
vstupních informací a účinných nástrojů k tomu, aby
výstupní informace byly uváděny do života. Vyhláška
Národního výboru hl. m. Prahy ukládá sice každému,
kdo nějakým způsobem zasahuje do povrchu vozovky
nebo chodníku, aby projednal s Výstavbou hl. m.
Prahy, generálním ředitelstvím, zařazení těchto prací
do tzv. harmonogramu koordinace výstavby a rekon-
strukcí poduličních a dopravních zaříz~nía nedovoluje
bez splnění této podmínky vydání stavebního povo-
lení; to je však jen negativní koordinační nástroj,
jehož působnost je zřejmě značně omezená. Základním
cílem koordinace je sladit záměry jednotlivých in-
vestorů tak, aby při jednom otevření stavební rýhy
byly provedeny veškeré nutné práce a povrch vozovky
nebo .chodníku mohl být po dokončení těchto prací
upraven definitivním způsobem na dobu nejméně
5ti let. Městské orgány však nemají k dispozici
aktivní· koordinační nástroje, které by působily na
jednotlivé investory k tomu, aby se uvedeným způso-
bem postupovalo.
Podrobné údaje o poduličních zařízeních, jejich ulo-

žení a dalších technických parametrech, které by byla
schopna poskytnout technická mapa města nebo
lokální informační systém by tuto koordinační činnost
nejen zjednodušily, ale přivedly i na vyšší kvalitativní
úroveň.

II. Evidence podzemnich vedeni Jako nutný předpoklad
úspěšné koordinace a řízeni.

Úspěšné řešení technických problémů koordinace,
které by mělo přinést nejen zlepšení ekonomickéefek-
tivnosti investiční výstavby a přestavby takového
územního celku jakým je hl. m. Praha, i rozhodující
omezenínegativních vlivů investiční činnosti na život-
ní prostředí, vyžaduje maximálně možné množství
výchozích podkladů. Mezi nimi jednu z hlavních rolí
hrají údaje o podzemních vedeních.
Evidence podzemních inženýrských sítí,. vedené

svými jednotlivými správci, se vzájemriě liší natolik,
že pro technicko-koordinační činnost je obtížné jich
plně využít. Zejména se liší

- měřítka mapových podkladů, do nichž jsou sítě
kresleny,

- rozsah a podrobnost technických parametrů inže-
nýrských sítí,

- celkové množství informací o příslušné inženýrské
síti na celém území města,

- způsob a rytmus aktualizace informací.

Zřejmé nevýhody této roztříštěnosti evidenčních
systémů vedou k požadavku jednotného systému evi-
dence inženýrských sítí, který by umožnil lépe využít
získaných informací a tak zhodnotit pracovní úsilí
i finanční náklady vynaložené na jejich sběr.
Za syntetický evidenční podklad v tomto slova

smyslu lze považovat technickou mapu města.·Dosa-
vadní zkušenosti s technickou mapou hl. m. Prahy
jako podkladem pro koordinační činnost v oblasti
výstavby a rekonstrukcí inženýrských sítí a městských
komunikací nám dovolují některé závěry k významu
technické mapy pro tuto činnost. Technická mapa
hl. m. Prahy je mapovým podkladem vysoké úrovně,
poskytujícím veškeré informace, které mapový pod.
klad tohoto druhu může poskytnout. Svědčí o vysoké
odborné kvalifikaci svých autorů. Avšak z vlastní
podstaty tohoto mapového díla vyplývá, že nemůže
plnit všechny požadavky, které koordinační činnost
klade na rozsah. hloubku a zaměření informací, o něž
se koordinační Činnostopírá. Jedná se zejména o tyto
otázky:

a) technická mapa hl. m. Prahy se zpracovává po-
stupně po jednotlivých listech; vzhledem ke složi·
tosti a náročnosti této práce nemůže tempo tohoto
postupu vyhovovat potřebám podkladů pro koordi-
nační činnost; rekonstrukční práce, které na inže-
nýrských sítícl}.jsou pr()váděny zejména vevnitř.
ním městě, jsou na kvalitu výchozích podkladu
stejně náročné jako nová ~investiční·výstavba inže·
nýrských sítí v oblastech obytných sídlišť a prů.
myslových areálů, umístěných převážně na obvodu
města; potřeba podrobných technických podkladů
o inženýrských sítích je v podstatě rovnoměrně
rozloženapo celémúzemíměsta a nelze proto stano-
vit ani pořadí zpracování jednotlivých listů tech-
nické mapy vzhledem k naléhavosti potřebyinfor-
mací; konečný uvažovaný termín pro dokončení
všech listů technické mapy hl. m. Prahy (tj. cca
r. 1980) ovšem nemůže konkrétním potřebám vý-
chozíchpodkladů vyhovovat;

b) s náročností zpracování technické mapy souvisí
i možnosti její aktualizace; možné tempo a rytmus
aktualizace technické mapy nemůže prakticky
odpovídat potřebám, které vyplývají z vysoké in·
tenzity investiční činnosti a s tím souvisejících
změn v uložení a ostatních parametrech inženýr-
ských sítí; opět vlastní podstata technické mapy
neumožňuje rychlou aktualizaci, která pro prak.
tickou koordinační činnost je nezbytná;

c) technická mapa hl. m. Prahy poskytuje údaje
o směrovém uložení inženýrských sítí s výjimkou
kanalizace na celém území a výšek všech vedení
na nových sídlištích a dalších úsecích, měřených
před záhozem rýhy; informace o výškovém uložení
sítí mohou značně ovlivnit rozhodování při koordi-
nační činnosti i když nelze pominout, že výškové
uložení jednotlivých inženýrských sítí je v podstatě
určeno státní normou;

d) rozhodování při koordinační činnosti může být do
značné míry ovlivněno i dalšími informacemi o in·
ženýrských sítích, jako je. např. jejich dimenze,
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materiál, stáří atd.; informaceo těchto parametrech
technická mapa nemá prakticky možnost poskyt-
nout; .

e) technická mapa zachycuje s maximální možnou
přesností pouze stávající stav inženýrských sítí;
avšak pro praktickou koordinační činnost je třeba
"evidovat" i různé varianty investičních záměrů,
uvažované pro další obdobi.

Uvedené nedostatky technické mapy hl. m. Prahy,
které (jak již bylo uvedeno) vyplývají z její vlastní
podstaty a nejsou odrazem případných chyb v kon-
cepci jejich tvorby, mají za následek značné omezení
jejich využíváni. Podle našich zkušeností je technická
mapa hl. m. Prahy využívána správci inženýrských
sítí, investory a projektanty v podstatě pouze jako
doplňující zdroj informací získaných jinými způsoby.

Připravovaná digitalizace technických map jistě
přinese určité zlepšení a odstranění některých z uvede-
ných nedostatků. Stále narůstající komplikace a pro-
blémy při realizaci investiční výstavby v Praze
zejména v oblasti inženýrských sítí však nutí odpověd-
né orgány hlavního města hledat další možná řešeni.
Výstavba hl. m. Prahy, generální ředitelství, přistou-
pila ke studiu možnosti zavedení·banky dat inženýr-
ských síti. .

ill. Databanka - jedna z možnosti řešeni problému.

Systém lokální databanky, shromažďující rovněž
informace o městských inženýrských sítích, zřejměmá
možnost vyhovět všem požadavkům na rozsah i hloub-
ku požadovaných informaci. Zejména možnost využití
výpočetní techniky a'· tím jednoduché provádění
aktualizace, snadné ukládání nových informací a do-
stupnost uložených informací činí z databanky jednu
z vhodných možností řešení celého problému.

Databanka o inženýrských sítích by měla shromaž-
ďovat a znovu poskytovat údaje o inženýrských sítích
a objektech na nich na území hl. m. Prahy. Pro stano-
vení základní koncepce výstavby databanky má roz-
hodnutí o hloubce a rozsahu ukládaných údajů zásadní
význam. Dosavadní studijní práce a úvahy Výstavby
hl. m. Prahy, gen. ředitelství, vymezily této otázce
dvě extrémní polohy:

- minimální rozsali a hloubku údajů potřebnou pouze
pro mechanické zpracování harmonogramu kOOI'di-
nace výstavby a rekonstrukcí poduličnícha doprav,
ních zařízení (inženýrská síť by byla identifikována
pouze názvem ulice S podrobnější lokalizací' ~
chodník resp. vozovka bez' dalších detailu o jejím
'umístění, technických parametrech atd)

- maximální rozsah a hloubka údajů, které bydovo-
lily sjednocovat a prakticky nahradit evidence
jednotlivých správců a měly by oharakter závaz-

ného podkladu při zpracování územních plánů,
urbanistických studii, projektových úkolů a pro-
jektů.

Dosavadní úvahy ukázaly, že pro uspokojení m'ni-
málního programu, tj. omezení obsahu databanky na
údaje potřebné pro mechanizované zpracování harmo-
nogramu koordinace výstavby a rekonstrukcí pod-
uličních a dopravníchzař'~",ní, není třeba budovat
aparát na úrovni banky dat, ale je možno řešit pro-
blém jednodušším způsobem bez využití výpočetní
techniky.

Naproti tomu maximální program databanky, který
by umožňovalnahradit evidenci u jednotlivých správ-
ců, by svýmvýznamem přesahoval rozsah koordinační
činnosti vykonávané Výstavbou hl. m. Prahy, gene-
rálním ředitelstvím, vyžadoval by poměrně nákladnou
samostatnou organizaci,která by sezabývala provozem
databanky a svou koncepcí by musel bezprostředně
navazovat na budovaný Integrovaný městský infor-
mační systém (IMIS).Přitom vzhledem k současnému
stavu rozpracovanosti připravovaného městského
informačního systému není možno stanovit, do jaké
míry tento systém splní požadavky, vyplývající z po-
třeby koordinace při výstavbě a rekonstrukcích inže-
nýrských sítí, nebo zda bude v rámci tohoto systému
nutno vybudovat ještě subsystém, který by těmto
požadavkům vyhovoval. Jasnodo těchto otázek musí
vnést důkladná analýza současného stavu výměny
informací o inženýrských sítích a jejich využíváni.

1. Komplikované vztahy v oblasti přípravy a realizace
investiční výstavby v Praze vyžadují systematické
řešeni. Vybudování informačního systému, který by
poskytoval potřebné výchozí podklady v dostateč-
ném rozsahu i hloubce je pro efektivní koordinační
a řídící činnost nezbytným předpokladem.

2. Technická mapa hl. m. Prahy přes svou vysokou
odbornou úrove;ňnemůže plnit veškeré požadavky,
které jsou na informace o inženýrských sítích kla-
deny, zejména na jejich aktualizaci a obsah. Uka-
zuje se potřeba přechodu na digitální mapy.

3. Jedním z možných řešení otázky vstupních infor-
mací pro koordinační činnost je vybudování lokál-
ního informačního systému s bankou dat. Bude
předmětem dalšího zkoumání, zda banka dat o inže-
nýrských sítích bude součástí vytvářeného integro-
vaného městského informačního systému, nebo zda
bude tvořit v tomto systému vlastní subsystém.
Oddělenísystémové analýzy Výstavby hl. m. Pra·
hy, generálního ředitelství, věnuje řešení těchto
otázek prvořadou pozornost.
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Potřeba a využiváni technické mapy
Prahy , Ing. Karel Česák,

Utvar hlavnfho architekta m. Prahy

Úvodem m~ho referátu o "Potřebě a využívání
technické mapy Prahy" bych chtěl říci, že potřeba
vyhotovení nových map není výlučnou záležitostí
našeho hlavního města, ale že je potřebou i jiných
měst a obcí. Tato potřeba velmi úzce souvisí s prud-
kým rozvojem našeho národního hospodářství a se
změnami společensko.výrobních vztahů. Tyto faktory
způsobily velmi převratné změny na všech úsecích
budování našeho státu, tedy i na úseku geodetických,
kartografických a reprodukčních prací. Zejména pak
změny v rozvoji územního plánování, investiční, prů-
myslové, občanské a bytové výstavbě, i změny v ji.
ných odvětvích hospodářského života, způsobily to,
že dosavadní mapová i jiná geodetická díla zastarala
a svým obsahem i měřítkem přestala vyhovovat nej.
různějším potřebám uživatelů těchto operátů. Počínal
se projevovat, a to velmi citelně, nedostatek vhodného
a jednotného mapového podkladu, vyhovující llá.
plně a měřítka, a to zejména tam, kde rozvoj územního
plánování výstavby a přestavby města narůstal, stal
se velmi živelným, jako tomu bylo a je na území
spravovaném Národním výborem hl. m. Prahy.
Již v souvislosti s dvouletkovou výstavbou na

území hlavního města Prahy se objevovaly požadavky
na mapové podklady, které by celkovou koncepcí
a měřítkem vyhovovaly stoupajícím nárokům nejširší
technické veřejnosti, tj. zejména jak požadavkům pod.
kladů pro urbanistická řešení, tak i dalším fázím
projekce, výstavby, přestavby a rekonstrukce.
Nedostatek vhodných mapových podkladů spočíval

hlavně v tom, že dosavadní mapová díla, která byla
, k dispozici, neuspokojovala potřeby partnerů podíle-
jících se na projekci výstavby a přestavby města
a tito poukazovali zejm~na na neuspokojující obsah
a měřítko stávajících mapových operátů.
Ze spolupráce a poznatků městsk~ měřické služby

s projektanty se dospělo k souhlasn~mu názoru na
stávající mapové podklady na území hl. m. Prahy,
a to k názoru, že všechny dosud k dispozici jsoucí
mapové podklady pro správní území.NV hl. m. Prahy
tč. již nevyhovují, a že bude nutno se zabývat problé-
mem náhrady za tyto nevyhovující mapové operáty.
Situace se stávala čím dále tím tíživější, ató zejména

proto, že ani poměrně mladá mapa v měř. 1 : 1000,
vyhotovená v létech 1939-1946, již ve své konoepoi
zastarala a oelkem velmi dobře konkretizovaným poža-
davkům nemohla vyhovět, protože:

1. Její obsah je v podstatě stejný jako u předohozích
map v měř. 1 : 2880 nebo 1 : 1440. Mapa 1 : 1000
i obě další jmenované mapy zabezpečovaly přede-
vším pozemkovou držbu, usnadňovaly její úpravu,
účelově byly průkazním podkladem pro majetko-
právní stav a hypotekární úvěr, i podkladem pro
převody práva vlastnického. Potřebnou technickou
náplň však uvedená mapová díla postrádala, i když

mapa v měř. 1 : 1000 byla nákladem hl. m. Prahy
doplněna výškopisem. Přesto však mapa 1 : 1000
zůstává velmi cenným technickým dílem, které má
vynikající vnitřní hodnotu zejména po stránce
geodetických základů.

2. Ze zkušeností a poznatků dále vyplývá, že uvedená
mapová díla a tedy i mapa v měř. 1 : 1000 nevyho-
vují též proto, že nedovolují zobrazení značného
počtu viditelných předmětů a zařízení na povrchu
a zejména již nedovolují zobrazení zařízení ulože-
ných pod povrchem.

3. Mapa v měř. 1 : 1000 postrádala též soustavné do-
plňování a tam, kde doplněna byla, ztratila namno-
ze nutnou technickou přehlednost. Lze však říci, že
tato mapa umožňuje a ekonomicky ovlivňuje
pOBtupn~ vyhotovování nové technické mapy
Prahy (dále jen TMP).

4. Nedostatek vhodných a účelných mapových pod-
kladů vedl a dosud ještě vede k tomu, že jednotlivé
složky, podílející se na správě, plánování, výstavbě
a přestavbě hlavního města, si samy upravují a do-
plňují otisky mapových listů v měř. 1 : 1000, použí.
vají i nadále otisky map v měř. 1 : 2880, 1 : 1440,
8MO -1 : 5000 a nejčastěji otisky mapy v měřítku
1 : 720, která byla vyhotovena nákladem obce
pražské a která svojí koncepcí a náplní měla nejblíže
k technickému využití. Doplňování uvedených geo-
detických podkladů se však provádělo často ne-
odborně, doplněné podklady se stávaly jednoúčelo-
vými, nebývaly řádně evidovány a tím vznikly
zllačné národohospodářské ztráty . Velmi často se
pak stává, že při použití těchto operátůdochází
k Qhrožení bezpečnosti práce při pracech staveb-
ních, k porušení nebo přerušení inženýrských sítí
i jiných podzemních zařízení.
Všechny zde uvedené důvody jako hlavní a i jiné

nejmenované, vyvolaly potřebu. vyhotovení nové
mapy, která by svou náplní a měřítkem v co největší
míře splňovala požadavky budoucích uživatelů, a to
zejména na úseku územního plánování, předprojek-
tové, projektové a stavebrií činnosti i na úseku správy
hl. m. Prahy.
Zéměměřičtí pracovníci, kteří pracovali v rámci

národních výborůvšech stupňů naúzemfhl. m. Prahy,
si byli vědomi nedostatku vhodného mapovéhodila,
a proto již před r. 1958 se zabývali praoemi směřují-
cími k vyhotovení nového mapového díla pro hl. m.
Prahu a za tím účelem prováděli dílčí práce měřické
i zobrazovací. Těmto pracovníkům bylo též jasné, že
vyhotovení tak velkého mapového díla nemůže být
dilem jednotlivce či jednoho pracovního kolektivu,
ale že bude nutno spolupracovat též se zeměměřickými
odborníky jiných pracovišť. Byla proto v r. 1958 na-
vázána spolupráce s Oblastním ústavem geodézie
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,a kartografie v Praze, kterému byl zadán vědecko·
výzkumný úkol se zaměřením na vyhotovení TMP.
ZaJllěření vědeckovýzkumných prací se mělo týkat
zejména celkové koncepce obsahu, technologie vý-
roby, vhodnosti měřítka a. reprodukce s cílem, aby
TMPsplnila v conejvětší míře potřeby hospodářského
života hl. m. Praliy; její správy a aby byla vyhotovena
s minimálními finančními náklady. Výzkumná zpráva
č. 2/62sepak stala podkladempro prozatímní instrukci
pro vyhotovení TMP.
Rychlý spád příprav k započetí vyhotovení TMP

nastal po projednání komplexního rozboru činnosti
Útvaru hlavního architekta města Prahy (dále jen
ÚHA) za rok 1962,kde bylo konstatováno, že tČ.není
na území hl. m. Prahy vhodná a účelná mapa. Sou-
časně bylo zeměměřickému středisku OHA uloženo
dokončit do konce III. čtvrtletí 1963 veškeré práce
směřující k urychlenému započetí s vyhotovením
TMP. Všechny uložené práce, např. rozbory jednotli.
vých dílčích prací, rozbory plošné, rozboryekonomic.
kých ukazatelů apod., byly v uloženém termínu pro·
vedeny a předloženy poradě vedení OHAke schválení.
Po schválení poradou vedení ÚRA bylo vyhotovení
TMP schváleno dne 19. V. 1964 (usnesení č. 125) též
radou NVhl. m. Prahy. Přípisem ministerstva financí,
po, předchozím projed~ání ze dne 20. VI. 1964 (čj.
121/34.269/1964)bylo též schváleno rozpočtové za.-
jištění výroby TMP, tald.e v lednu r. 1965bylo zahá·
jeno postupné její vyhotovování.
V další části svého referátu bych se zabýval využí.

váním již vyhotovených listů TMP a předpoklady
jejího širšího využití. Celkově lze říci, že využívání
dosud vyhotovených mapových listů TMP se plně
osvědčilo a zatímní zkušenosti potvrzují,. že TMP
bude mít daleko vyšší využití u jiných útvarů, organi-
zací i jedinců než uOHA samého. Bude tomu tak
proto, že činnost ÚHA je zaměřena směrem k územ-
nímu plánování, kde převládá potřeba map menších
měřítek.
Nejdříve bych se zabýval využíváním TMP v ÚHA,

a to na těch úsecích, o kterých zde nebudou referovat
další.pracovníci našeho útvaru a pak uživateli TMP
mimo náš útvar. . . .. .
Jedním z pracovních úseků ÚHA, kde je TMP vy.

užívána, je odbor územního plánování a architektury
NV hl. m. Prahy. Na tomto úseku je této mapy po-
užíváno buď přímo jako podkladu, nebo jakokoordi.
p.ačního podkladu pro ,vydání územního' 'rozhodnutí
o umístění stavby podle zákona č. 84/1958Sb. o územ·
ním plánování. Pracovník, který vypracovává územní
rozhodnutí o umístění stavby, má v TMP podklad,
. který obsahuje nejen polohópiilnéa výškopisné údaje,
ale i údaje o položených podzemních vedeních, pří-
padně o podzemníchprostórách. Konfrontací územně-
plánovacího podkladu sTMP získává koordinovaný
názor pro koncepci a stanovení územněplánovacích
podmínek k vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby. Získává tedy potřebná koncepční data a po-
rovnává tato případně i s požadavky žadatele. Na
podkladě TMP múže pak žadatele upozornit např. na
vhodnější umístění stavby, na lepší využití stavebního
místa i na možnost vhodnějšího připojení na inže-
nýrské sítě. TMP slouží tedy jako upřesňující podklad
pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Na úseku zeměměfickýohprací,·tj. v zeměměřickém
středisku ÚRA, je TMP používána zejména ke
stavebněměřickým pracem, tj. k zakládání novo·
staveb, přístaveb, k vytyčování stavebních a ulióních
čar a vytyčení tras podzemních vedení. Zeměměřické
středisko je pak v rámci úHA pověřeno nejen
postupným zajišťováním vyhotovení TMP, ale i sou-
stavným jejím doplňováním. Na dalším pracovním
úseku, tj. ve středisku urbanistickém, je TMP použí.
vána jako podklad ke zpracování detailů ruzných
částí a druhů územněplánovacích podkladů. Stává se
podkladem pro posouzení nároků a záměru na rozsah
zástavby určitého prostoru a slouží k upřesnění regu-
lačních dispozic zástavby určitého místa. Vcelku lze
říci, že TMP z hlediska urbanistických potřeb slouží
jako podklad k prohloubení dispozic územněplánova.
cích podkladů. Při urbanistických řešeních se osvěd-
čuje zejména při řešení menších územních celků se
složitější problematikou zástavby a funkčního v~žití
daného místa. O dalším využití TMP v rámci UHA,
jak jsem již řekl dříve, budou referovat další pracov·
níci ÚHA.
V rámci NV hl. m. Prahy je TMP využívána

zejména u odborů výstavby. U těchto orgánů, vzhle·
dem k náplni jejich práce, je TMP využívána jako
podklad při spolupráci s orgány územního plánování,
dále při projednávání projektových úkolů a projektů
a při provádění státního stavebního dohledu. Současně
je těmito funkčními orgány vymívána jako podklad,
který podává ucelený přehled o současném stavu
využitých ploch a přehled o možnostech budoucího
využití ploch ještě volných. U odboru výstavby NVP
je pak TMP používána též jako podklad pro účely
správy a využití národního pozemkového majetku.
Mimo ÚHA a NV hl. m. Prahy je TMP nejvíce

využívána jako podklad pro předprojektovou a pro-
jektovou činnost, související s výstavbou pražské
podzemní dráhy - metra. Přitom je však nutno říci,
že tento podklad je pro uvedenou činnost doplňován
ještě dalšími údaji, požadovanými jak generálním
projektantem, tak i generálním dodavatelem stavby
metra. Tč. je postupné vyhotovování TMP koordi-
nováno s přípravou projektové a předprojektové
výstavby metra, to znamená, že současné vyhotovo-
vání TMP sleduje jednotlivé trasy budoucího průběhu
podzemní dráhy.
Další využití nalézá postupně TMP u jednotlivých

!>právcůpodzemních vedení a podzemních prostor.
Je to zejména Městská telekomunikační správa v Pra.
ze, která již definitivně přešla na dokumentování
vedení telefonní sítě, rozvaděčú všech druhů a jejich
zařízení na podkladě TMP. Také Dopravní podnik
hl. m. Prahy počal již používat TMP jako podkladu
pro vypracování technické dokumentace a pasportu
tramvajových tratí a objektů. Z dalších uživatelů
TMP je nutno uvést např. Spojprojekt Praha, který
vzhledem k přesnosti využívá TMP jako podklad
k vypracování zastavovacích studií budov, spojových
zařízení, k projektování vedení a uložení kabelů,
potrubní pošty, tvárnicových tratí a nových telekomu·
nikací. Pražské silniční a vodohospodářské stavby
používají TMP převážně jako,podkladu pro projekto.
vání rekonstrukcí pražských vozovek. lnvestorsko·
-inženýrská organisace- Výstavba účelovýchstaveb
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-' ..VyuŽíváTMP zejména ve ťázipředprojektové pří-
pravy,jako podkladu pro vypracování projektových
úkolů, pro předprojektovou přípravu rekonstrukci
památkových objektů, zdravotnických staveb a zaří.
zení, škol, apod. Rovněž Pražské vodárny řeší tč.
způsob, jak přejít z dokumentace vedené dosud v měř.
1 : 720, na vyUžívání TMP. Očekává se též v souvis.
losti s připravovanou práVní úpravou evidence pod'-
zemních vedení, že TMP se stane základním podkla.
dem pro založení a vedení souborné evidence podzem.
ních vedení. Očekává se též, že·TMP se stane základ'"
ním podkladem pro připravovanou "Databanku"
o podzemních vedeních, která bude shromažďovat,
uschovávat, zpracovávat a znovu poskytovat údaje
o podzemních vedeních a objektech na nich na území
hl. m. Prahy.

Z evidencevyužívání TMP,vedené u zeměměřického
střediska úHA vyplývá, že tato byla již použita v 900
případech jednotlivci, posloužila jako podklad pro
vypracování studie helikoptérového nádraží v místech
dosud stojícího nádraží Praha·Těšnov, dálevmnoha
případech při projekci rekonstrukce některých praž.
ských komunikací.a podzemních vedení. Stala se též
podkladem při řešení umístěni výtvarných děl i kon~
sultativním podkladem pro různé výkopové,llráce. '

N"11 velký počet pfípitdů. využíváh('l'MP může~e
usoú'ď,ittéžz následujíéího'Ukazatele.ÚlIA v zastou~
pe'nJNV hl. m.'Prahy. uiavřel s Oblastním ústavem
geodézie v Praze smlouvu.o komisním prodeji otisků
TMP a zájem se projevil v tom, ~e během 14 měsfeťL
bylo prodáno těchto otisků za 606.540Kčs. TMP se
stává čím dále tím častěji nejvyhledávanějším pod.
kladem pro projekční i stavební činnost na správním
území NV hl. m. Prahy.

Závěrem bych ještě řekl pár slova čísel o TMP.
která Vás budou jistě zajímat a ze.kterých lze také
usoudit,o jak rozsáhlé geodetické dílose jedná. Podle
provedených rozborů k přípravě vyhotovení TMP
a ke schvalovacťmu řízení ma mít TMPcelkem 1556
mapovýc~ listů v měřítku 1 : 500 a 708 mapových
listů v měřítku 1 : 1000. .

Vyhotovení oeléhomapového díla je plánováno na
dobu 16 let, přičemž B postupným vyhotovováním
bylo započato v r. 1965.Máme tedy oca 1/3 plánova-
ného času za sebou. Do konce května letošního roku
bylo vytištěno celkem 357mapových listů, a to mapo-
vých listů y nejobtížnějších partiíéh středu města
a, v úsecích sledujíoích trasy podzemní dráhy "-
metra ...Náklad na vyhotoveníoelého mapového díla
na ploše ,cca 28 732 ha byl. rozpoětován Mstkou
70,7mil.. K<ís.V, zastoupenL NV hI.ni ...Prahy jest
investorem TMP,ÚHA a fináiním·dodavatelem. Inže.
nýrská geodézie,n. p., Praha~Jak již bylo řeěeno,jťlst
zeměměřické středisko úHA udržovatelem ' tohoto
mapového díla a soustavnou údržbou se zabývá jedno
z oddělení zeměměřického střediska ÚHA s9 pracov-
níky.

Vzhledem k připojení 23 katastrálních území ke
správnímu území NV hl. m. Prahy a vzhledem k vý-
stavbě sídlišť budou počty mapových listil pravdě.
podobně zvýšenYla to v obou druzích měřítek.

Vyhotovení TMP sleduje hlavně to, aby na území
hl. m. Prahy byla k dispozici mapa, která by se stala
základním a jednotným podkladem, pro veškerou
hospodářskou a správní činnost na území NV hl. m.
Prahy.

Lekt~rovah ln,. JI.f Šimek. In!entrskA ,eod6zle. n.p.,
Praha

528.516/.517 +528.526.6

Doc. Ing. Dr. Mlrosla'V tHAUF, CSc: Základy elektronic-
kých metod v geodesil.

N~vody 'kecvičenl. ČVUT, 'Fa'kulta stavebnl, Vyda'vatel-
stvl .ČVUT, Pral1J!I 1970 •

Úkolem. skrlptaje 'dát studentům k dispolzlci návod
k 'Provedenl tlloh, !které se 'cvičí v předmětu "El,ektro-
nické metody" a současně poskytnout dostatečné vědo·
mosti o používaných 'přlstrojlch a o základnkh postu·
1JOCh's nimi. S1kriptulll 'je rozděleno 'na 18ka,pitol, 'které
tvoří tematicky několfk celkt1.
Prvnl kapitoly tvoří'přlpr,avnou .,část, 've které -autor

vy'!,:větluje.a !popisuje někt,eré potřebné pojmy z fyzi1ky
'[modul,ace,. polarizace, Interference) a ukazuje jejich
použitlv konstrukčnlch 'prvclch [obrazovka. OiSclloskop,
dálkoměr )'modernk'h geodeUckých 'přístrojti. JSou uve-
deny izákl,adní teoretlocké úvahy, Ipotřebné pro odvození
nutných vzoréů 'S vysvětlenlm použitých pojmů.

Druhá část (kapitola 5-10) je věnována otázce nut-
'ných redulkcl pro měřenl 'vzdáleností a 'popisu práce
s Ipřístroji, pomocí :kterých zís'káváme prvky potřebné
pro v~počet fyzikální redukce.
V [hlavní části [kapitola 11-14) je !každá Ikapltola

věn o'vána, 'popisu jednoho přístroje [oodiostanice VXW
010, světelný dálkoměr, rádlový dálkoměr a gyroteodo-
lit). Každý přlstroj jt 'popsán, 'uveden tec'hnologlcký
postup měřeni i s použlvanýmt formuláři.

Poslední ka:pHoly jsou věnovány 'problémt1m Ipráce
s gyrotheOdolltem. Jsou 'probrány různé ~pt1soby určení
torzní konstanty theodoIitu, různé způsoby určení
přlstrojověho merldiánu a konečně redukce azimutt1
určenýchgyrothedoIity pro výpočty 'v soufudnicových
soustavách.
Probíraná látka je logiClkyčleněna, postup výkladu

dává možnost 'pochopl<tprinc1p uváděných přístrojů.
Řópl~y-y~'poč~~ j~ou 'doplněny Vždy:přrkJ,~dY. Pro sezná-
mení.s, použ.lvaným· technologickým postupem jsou
uváděny. i ,formuláře navrženépro praktické využití
přístrojt1. Na !konci k,aždé k,apitoly je uveden vždy úkol,
sloužíclk zopakování ,a 'prověř,enlzlskaných znalostí.
Skriptum je určeno ja.ko učebnl pomt1cka, může slou-

žit 1, jako Illávod k práci pro k,aždého pracovníka, který
se 'S 'popisovanými přístroji setká poprvé. Skriptum dává
nejen .návod k obsluze la zpracování n.aměrených dat"
ale i osvětluje podstatu jevt1, které měřlme.

Ing. Vladlmlr Radouch, CSc.
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Využívání technické mapy Prahy
z hlediska podzemního urbanismu

OU (084.8-11) 111118.45I 711.8 (4.87.11)

Stoupajíoí nároky na rozsah a standard vybavení
rostouoí stupeň motorizaoe, zvyšující se požadavky n~
měs~sko~ hromadno~ ~opravu, na parkování a garážo·
vám vozIdel, zVětšUJlOIse nedostatek skladovacích pro·
storů a dalších pomocných provozů - to vše vyvolává
tlak na intenzivnější využívání podpovrchovýchúrovní
~~sta. V Pra~e se ~l~ubkových z6~ pro. výstavbu vy·
uZlvá dosud Jen mlmmálně, nebot optImální využití
podpovrchových úrovní je brzděno a znemožňováno
~ak, že .současná výstavba v podzemí je zatím nahodilá,
ImprovIzovaná a naprosto nekoordinovaná.
Uvedené okolnosti vedou k nutnosti vypracovat

návrh urbanistického plánu suterénu města, který pro
výstavbu podpovrchových úrovní stanoví nejúčinnější
a ne.jvho~nější prostorovou organizaci podzemí jak
z hledIska uzemního, funkčmllo a technického tak z hle·
diska ~ealizace a provozu. Bylo proto rozhodnuto, aby
v revldovaném Směrném územním plánu hlavního
města Prahy - jehož dokončení je plánováno na konec
roku 1971 - byl vypracován Útvarem hlavního archi·
tekta návrh, řešící vzájemnou koordinaci inženýrských
sítí, doprav~ a objektů ostatp.í podpovrchové výstavby.
Touto praCl bylo pověřeno v roce 1968 středisko tech.
nického vybavení ateliéru územního plánu, v němž bylo.
u~vořena skupina, zabývající se podzemním urba·
msmem.
Soubor problémů podzemmllo urbanismu v podmín.

kách hlavního města Prahy je v současné době rozpra·
cován pro urbanisticky nejexponovanější. oblast kde
požadavky na využívání podpovrchových úrovni jsou
nejnaléhavější a řešení s ohledem na charakter zástavby
nejná~očnější. Byly fixovány politicko.hospodářsko·
techmcké zásady a na jejich podkladě zpracovány
směPné návrhy yýstavby v podpovrchových úrovních
pro vedení technIckého vybavení, pro dopravu v pohybu
a v klidu a pro ostatní veřejné objekty podzemní vý.
stavby.
Při těchto koncepčních pracech se v zásadě vycházelo

z .urbanistické a dopravní konoepce a z koncepce tech.
mckého vybavení, bylo však nutno přihlédnout i k pří.
rodním podmínkám a současnému stavu podzemních
zařízeni. Zatím účelem byly zjišťovány, zpracovány
a vyhodnocovány výchozí podklady, které se problémů
podzemníhourbanismu přímo dotýkají, a které výstavbu
v po~zemí ovliyňují. V z~sa~ě šlo o podklady, které
shrnují znalostI o geologlOkych a hydrogeologických
poměrech zkoumanéhoúzemí, o archeologických nále·
zech, kulturně historických památkách v . podzemí
o stávajících podzemních prostorách a o současné~
stavu vedení technického vybavení.
Technických map hl. m. Prahy, které inventarizují

veškerá podzemní vedení a s maximálně dosažitelnou
úplností a přesností dokumentují jejich situační umístě.
ní, bylo v této pracovní fázi využito zejména:

- při posuzování možnosti kladení dalšíchved~ní
technického vybavení v chodníku či komunikaci
při stanovení trasy a určování vzájemných vliv~
těchtonově·ukládaných vedení;

- při u;r~ová~ :tr~~ ,sdružených. vedení. primárníoh
SItI, vyzadu.]1ClCh dopravne nezatízených ulic
s dostatečným podzemním prostorem v chodní.
cích či vozovkách; .

- při návr~u kolektorizace a volbě podpovrchových či
hh~bmných úsek? kolektor~, .kde bylo nutno při.
hlízet k reálnostI prováděm Jak z hlediska tech·
nického, tak ekonomického:

- při vyhodnocování navržených podpovrchových úse·
ků tras metra z hlediska sti'etů s podzemními ve·
deními a při návrhu odstranění těchto kolizí
(přeložky sítí, hloubkováúprava či odklon trasy
metra):

,Ing. Bohuslav Šmld,
Utvar hlavnlho architekta města Prahy,
stl'edlsko technického vybaveni, Praha

- při řešení kolizí výstupů stanic metra a podchodů pro
pěší s··trasami vedení technického vybavení a při
návrhu na jejich odstranění:

- při lokalizování nově navrhovaných podzemních
objektů, kdy bylo třeba posuzovat kolize s pod.
zemními vedeními a určovat možnost napojení
na inženýrské sítě.

T~chnickýc~ .map hl. m. Prahy bylo použito též při
práCI na reVIZI ČSN 38 3380 - "Prostorová úprava
vedení pod pozemními komunikacemi". Pro vybranou
oblast města provedl Studijní a typizační ústav podle
TMP rozbor šířek chodníků, ulic a rozbor jejich obsazení
různými podzemními vedeními technického vybavení.
Získané výsledky byly vyhodnoceny a využity při určo·
vání pásem pro ukládání jednotlivých druhů inženýr.
ských sítí, při stanovení optimálních vzájemných vzdá·
leností jednotlivýoh vedení, při návrhu jejich umístění
vzhledem k ost(l.tním zařízením a při stanovení podmí.
nek pro ukládání potrubí a kabelů v chodnících či uli·
cích. Existence TMP umožnila upustit od dosavadm'ho
nepřesného způsoPp. fixování vedení techniokého vyba.
vení k čáře zastavění a v návrhu citované ČSN 38 3380
stanovit nutnost tohoto fixování v souřadnicovém systé.
mu.
Technické mapy nepokrývají dosud celou plochu

městského území, které je předmětem zpracovávané
revize Směrného územního plánu hl. m. Prahy. Pro toto
zbývající území neexistují komplexní jednotné pod.
klady, a bylo proto nutno využívat materiálů, které jsou
k dispozici u jednotlivých správců poduličních zařízení.
Vyhodnocovací práce byly velmi náročné, neboť pod.
uličních prostorů využívá velký počet organisací, které
jsou řízeny jednakNV hl. m. Prahy (Pražské vodárny,
Pražské kanalizace a vodní toky, Pražské teplárny, Elek·
trárny Holešovice, Dopravní podnik, Pražské komuni·
kace) a jednak jednotlivými ministerstvy (Středočeské
energetické závody, Středo české plynárny, Správa dál·
kových kabelů, Městská telekomunikační správa, Mi·
nisterstvo vnitra). Za této situace, kdy není uzákoněna
povinnost jednotného vedení evidence, je způsob jejího
provádě~í závislý na provozních požadavcích a údržbo·
vých zájmech uvedených správců, kteří tuto evidenci
pro svoji potřebu provádějí. Stav evidence je různý
a závisí na míře zodpovědnosti jednotlivých správců
a jej-lch přístupu k této dokumentaci. V zásadě je možno
konstatovat:
- evidence je vedena v nejednotném měřítku: jako

mapových podkladů se používá sekcí územních map,
situačních. plánú jednotlivých ulic nebo výkresú
projektové dokumentace;. .

- evidence není přesná, grafické znázornění nerespek.
tuje skutečné provedení, většinou je zpracováno na
podkladě. projektové dokumentaoe: u některých
správoú Je zaznamenáno pouze sohematioky a bez

.. potřebnýoh~echniokých údajú: .
- evidenoe nenívýstižná, neboť si nevšímá souběžných
~ani křižujíoích vedení ostatních správoů: nerespek.
tuje tím jejich zájmy a přispívá k nekoordinováno sti
se všemi jejími dúsledky;' ...

- evidenoe je nel1plná, není doplňovánahezprostředně
po provedení pokládky či po rekonstrukci vedení, ale
se značným zpožd~ním, takže většinou nezachycuje
současný stav:

- evidence není komplexní, neboť není určen správce
podzemníoh objektú, který by tato zařízení evidoval.
Popsaný stav evidence je zcela nevyhovující jak pro

řešení zásad, tak pro zpracování předprojektových
a projektovýoh dokumentací. Jenom dúkladná a kom·
plexní znalost o stavu podpovrchových zařízení múže
vést k technicky a ekonomicky správným závěrúm.
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Tento základní požadavek může splnit pouze komplexní,
jednotně, odborně a zodpovědně vedená a soustavně
a včas prováděná a doplňovaná evidence veškerých
podzemních vedení technického vybavení a ostatních
podzemních zařízení. Inventarizace a sjednocení evi·
dence bude s ohledem na dnešní roztříštěnost a velký
počet správců jistě obtížné, ale je třeba k němu přikro-
čit urychleně a řešit ho potřebnými fl.ákonnými opatře ...
ními.
Při unifikaci a zavádění komplexní evidence je třeba

využít všech zkušeností, získaných při zpracovávání
TMP a při zajišťování a vyhodnocování podkladů sou·
středovaných při zpracovávání Směrného územního
plánu. Jako podkladů je možno plně využít TMP, které
po příslušném doplnění mohou vytvořit všestranně
použitelný podklad jak při plánování, projektování
a realizaci výstavby, tak i při provozu a údržbě všech
objektů podzemního urbanismu. Podle našich součas-
ných zkušeností je třeba:

- na podkladě zpracované pasportizace, která je k dis-
pozici, doplnit TMP údaji o stavu veškerých podzem.
ních prostorů, objektů a zařízení, která se nalézají
jak pod objekty, tak mimo ně - a to v současné době
používaných, i zbytků původní zástavby. Kromě
absolutních kót chodníků v místě vstupu do objektu
doplnit kótami přízemí a všech podzemních podlaží.
Zajistit doplňování uvedené pasportizace při zpraco-
vání TMP.

- u jednotlivých správců sjednotit způsob evidence.
Využít k tomu desetibarevných TMP 1: 500 se zvý.
razněním příslušného vedení. Doplnit takto upravené
listy TMP potřebnými kótal11i a technickými údaji

o vedení technického vybavení včetně příslušných
objektů. Podle potřeby doplnit TMP charakteristic-
kými příčnými profily ulic sYY2;načenímhlo\lbkového
uložení podzemních vedení, případně podélnými
profily důležitých tras vedení technického vybavení.

- Stanovit povinnost soustavného doplňování eviden·
ce, poskytování potfebných 'údajŮ a hlášení ·veš~e·
rých akcí,které mají vliv na· změau podzemních zaří·
zenÍ.

-. Rozhodnout o centrální inventarizaci. a evidenci
. veškerých znalostí o podzemních lu:ovních hl. m.
Prahy (geotechnické podmínky, vlivy archeologic.
kých nálezů, kulturně historických památek a ochra·
ny přírody, současné i původní stavební využití
podzemních prostorů, vedení a objekty technického
vybavení). S ohledem na usnesení rady NVP ze dne
19. 5. 1964 č. 125 a vzhledem k tomu, že většina uve·
dených podkladů byla při průběžné činnosti pří.
slušných středisek soustředěna v Útvaru hlavmno
architekta, zvážit možnost pověřit touto činností
uvedený útvar.
Uvedené návrhy jsou časově náročné, předpokládají

součinnost všech zainteresovaných složek a vyžadují
soustředit u určeného ústředního orgánu větší počet
kvalifikovaných a zkušených odborníků, schopných
úspěšně řídit výstavbu objektů podzemního urbanismu.
Centrální evidence' jim bude pohotovým podkladem,
který vyloučí kolize a tím i značné vícenáklady a národo-
hospodářské škody jak při realizaci, tak i při provozu
těchto podzemních zařízení.

Lektorova!: Ing. Karel Česik, Útvar hlavniho architekta
mista Prahy

Užiti technických map měst
pti přestavbě historických měst Ing. arch. Karel Klblc, CSc ••

SUtni ustav památkové péle a ochrany pl'irody, Praha

Památková péče i ochrana přírody vyžadují pro svůj
interdisciplinární charakter úzkou návaznost řady
vědních oborů a podíl specialistů různých zaměření.
Na předním místě je zde třeba jmenovat přímou spolu.
práci geodeta, bez níž si není možné moderní památko-
vou pečiani ochranu přírody představit. Měřická doku.
mentace památkových objektů a širších urbanistických
celků slouží jako nezbytný podklad pro veškeré úpravy
v nich prováděné i pro účely vědecké •.Dobrý i3tavební
projekt a jeho úspěšná realizace předpokládajťstejně
kvalitní zaměření původního stavu, které slouží též
pro zjištění technických závad, stavebně historický
průzkum, analýzy urbanistické i pro vlastní návrh.
Jestliže chceme poukázat na široké využití technických
maprilěst z hlediska památkové péče i ochrany přírody,
je nezbytné stručně charakterizovat současný stav pře-
stavby měst, zmínit se o památkových podkladech
užívaných při památkových průzkumech a územně
plánovací činnosti v historických městech.

2. Problematika pfestavby a památkové ochrany histo-
rických měst

Historická města patří v nášich zemích k nejcenněj-
ším odkazům, které nám dějinný vývoj zanechal. Pro
jejich podstatu je charakteristická ona půdorysná
sevřenost, jež se převážně zachovala v podstatě ještě
z doby založení. Tento stav nejlépe dokumentují mapy
stabilního katastru z třicátých a čtyřicátých let 19. sto-

letí. Druhá polovina tohoto století je však již ve znamení
významných sociálních změn, jež se někdy ukázaly pro
historický městský organismus jako nepříznivé. Města
už dříve ztratila svůj fortifikační význam (bořeníhra.
deb a bran - ochuzení městského panoramatu), z měš·
ťanského domu s výrobní a obchodní funkcí v přízemí
a obytnou v patře se stává dům činžovní, zvyšuje se
podlažnost v historickém jádře města a dochází k čás·
tečné výměně zástavby při zdůraznění obchodní funkce
centra. Přesto lze říci, že historická podstata našich
měst zůst!1,J.apřevážně zachována - v některých přípa·
dech se podařilo včas nový rozvoj města usměr:nit (např.
v Hradci Králové), v jiných nebyly tyto změny tak veli.
ké. Hlavním důvodem však bylo, že se nově vzniklá
skutečnost prostě neřešila. A oto. více bylo nutné při.
stoupit kjejímu řešení v současné době, kdy se objevují
další problémy. Zásadně sec mění struktura osídlení;
kdežto v historii se budovala síť vesnic' s potřebou
zhruba ·100 prac. sil/l00 ha, nyní se jeví .potřeba cca
8-15 pl'ac. siljl00ha a přebývající obyvatelstvo se
postupně přesidluje do měst, kde naopak pracovní příle.
žitosti podstatně vzrostly. S tím související potřeba
veliké bytové výstavby vyžaduje řešení vhodné skladby
funkčních ploch s vymístěním výrobních ploch ze zóny
bydlení. Z historického jádra se stává městské centrum,
kde vznikají velké nároky na rychlé dopravní spojení
s okrajovými čtvrtěmi, nebývalý vzrůst počtu doprav-
ních prostředků si žádá přeřešení dopravních tahů a nové
plochy pro parkování a garážování, nároky moderního
bydlení pak dispoziční zásahy v historické zástavbě
s očištěním od všech pozdějších příst,avkú, zhoršujících
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jeho kvalitu. V historickém jádře města bydlí nadále
jen v ojedinělých případech velká část obyvatelstva
(např. v Levoči 46 % z celkového počtu obyvatel),
n většiny měst naopak po<h1jeho osídlení prudce klesá
(např. v Č. Budějovicích na 7,1 %) a to též v důsledku
potlačení sídlištní funkce městského jádra. Také staveb-
ní stav objektů ve středu města bývá velmi nepříznivý.
Nový zákon o ochraně zemědělské půdy usměrňuje no-
vou výstavbu především do intravilánu města; její
vazba na původní zástavbu při uplatnění současných
výrobních postupů i konstrukčních systémů není pro
urbanisty a pracovníky památkové péče bez problémů.

Přestavba a rekonstrukce historických měst předpo-
kládá důkladnou přípravu, provedení analýz z hledisek
urbanistických, památkových i sociologických, pro něž
je nezbytným podkladem měřická dokumentace sídlišt-
ních celků a jejich technického vybavení. Zásadně je
třeba říci, že kdežto pro jednotlivé objekty či stavební
celky se rozsah i metodika měřické dokumentace .již
ustálily (plány všech podlaží, pohledy a řezy; geodetické
metody .polární, ortogonální, protínáním a oměrná
doplněná křížovými ~r~mi a různé fo~ogrammet~ic~é
metody},. míra a obsah Jejího zpracovám pro urbamstlC-
ké li památkové analýzy i navrhy se v poslední době
teprve propracovávají. Přesto je zde nutné poukázat
na významné pozitivní výsledky v tom směru.

Hlediska památkové péče se při hodnocení památky
rovněž vyvíjela. Pro období 19. století byly památkami
pouze významné veřejné objekty, zejména kostely
a zámky; teprve od třicátých let tohoto století se začíná
posuzovat též urbanistická cena památek, jejich vztah
k širším celkům, jak se potom objevuje v památkových
zákonech různých evropských států. Při překotné
výstavbě měst v poslední době byly někdy tyto aspekty
opomenuty a důsledek toho můžeme u nás dokumentovat
na příkladu přestavby města Sokolova. Sokolov byl
založen v době gotické; nálevkovitě se rozšiřující ná-
městí uzavírají na obou bočních stranách kostely farní
a klášterní, k jeho ose kolmá osa Zámecké ulice vede
k zámku, zpevněnému v nároží věžemi a původně
obehnanému vodním příkopem. Při křížení obou os je
umístěna renesanční radnice. Půdorys města i jeho
skladba vyjadřují charakter Sokolova jako poddanského
města v typologické formě velmi výrazné. Při přestavbě
tohoto města v šedesátých letech nebyly jeho urbanis-
tické a památkové hodnoty v dostatečné míře uváženy;
blo~ proti farnímu kostelu neobsahoval sice chráněné
objekty, ale jeho náhrada výškovými domy v těsné
blízkosti kostela vážně narušila původní hodnotnou
urbanistickou skladbu města.

Z dosavadních zkušeností při přestavbě měst byly
vyvozeny závěry. IPro její přípravu bylo provedeno
památkové hodnocení našich historických měst, pro-
pracována metodika průzkumu a pro města památkově
nejvýznamnější připraveny reservační výměry. Lze
tedy říci, že se měřická dokumentace pro historická
města užívá v zásadě ve třech případech: pro průzkum
a posouzení památkových hodnQt měst, pro přípravu
vyhlášení městské památkové reservace a pro územní
plány - směrné, podrobné, asanační a zastavovací.

3. Celkové zhodnoceni hl8torických mě8t v ěe8kých
zemich

Památková hodnota jednotlivých měst je různá aje
dána Jednak jejich významem a výstavbou v minulosti"
jednak mírou jejich zachování. Někdy odpovídá hodnot-
nému půdorysu města rovnocenná pťlvodní zástavba,
jindy je tato zástavba již z části vyměněná. Přitom za
hodnotný pťldorys není možné považovat jen pťldorys
typu ortogonálního s pravidelným náměstím a šachov-
nicovou ulicí, ale patří k němu i významné ukázky jiných
typologických příkladťl - např. pťldorys radiální (Staré
město Pražské), rostlý _u některých měst báňských
(Kutná Hora) atd. Sama zástavba mťlže mít také r\\zný
charakter a hodnotu, což platí i o nové zástavbě. Někdy,

se ve městě dochovaly zejména veřejné budovy a měš.
ťanská architektura je nevýznamná (např. Chlumec
n. C.), jindy naopak měšťanské domy, kdežto veřejné
budovy z větší míry zanikly (např. Ceská Lípa). Také
hradby a městské brány zachovaly se v našich městech
v různé míře a podobně tak uplatnění historického
města v krajině se v jednotlivých případech liší. Velmi
závažné je hodnocení vývojové, to jest ocenění měst
vývojově důležitých, vysledování příkladů v dějinách
našeho urbanismu závažných. Státní seznam nemovi-
tých kulturních památek zahrnuje nejvýznačnější pa.
mátky města; u měšťanských domů v průměrném počtu
cca 8-10 v jednom městě. Přitom naše historická města
měla zhruba 200-300 měšťanských domů, z nichž
většina byla sice později přestavěna, ale památková
hodnota řady objektťl je zjištěna teprve po podrobném
průzkumu a budovy se pak navrhují k památkové
ochraně. Přesto "zahušťování" státního seznamu je
jenom jednou z forem řešení, druhá, závažnější, tkví
v památkové ochraně města jako urbanistického celku.
Z těchto důvodů připravil Státní ústav památkové péče
a ochrany přírody klasifikaci našich historických měst
s roztříděním na čtyři kategorie, z nichž v I.-II1.
kategorii jsou města, jež mají být chráněna jako urba'
nistické celky, ve IV. kategorii města bez této ochrany.
Města L kategorie se dále rozlíllují na města reservační
(1. kat. - např. Český Krumlov) a města 1.a kat., jež
se svým významem městťlm reservačním blíží (např.
Kolín). Předpokládá se, že některá města 1.a kategorie
budou ve výhledu zařazena mezi města reservační
(napi ....Terezín). Posouzení měst bylo provedeno v ta-
bulkách, v nichž je jednak vyjádřena celková charakte.
ristika (hist. město (A) či městečko (B); vznik, povýšení
na město, 1. zmínka; hlavní památková hodnota -
urbanistická skladba města (s), městská památková
reservace (MPR), město vývojově dťlležité (v - např.
VI' - město vyvojově důležité v době renesanční apod.);
významné památky (kostel - k, zámek - z, radnice -
1', měšťanské domy - d apod.), jednak provedeno
vlastní vyhodnocení. V tomto posouzení se sleduje
hodnota pťldorysu, zástavby, hradebního systému a za-
sazení města do krajiny. Při půdorysném rozboru na-
šich měst se rozlišuje typ radiální (1'), ortogonální (o),
návesní (náv) a rostlý či neorganický (n). V některých
případech se v historickém jádře mě"sta objevuje yedle
sebe pťldorysná stopa dvou období - staršího a pozděj,
šího, jež často mají odlišný charakter - např. v Havlíč·
kově Brodě, kde vedle pťlvodní slovanské osady vzniklo
ve 13. stol. pravidelně založené město a obě části byly
zahrnuty do společných hradeb. Půdorysné vyhodnocení
našich měst bylo provedeno v mapách SMO 1: 5000
a v mapách katastrálních 1 : 2880 (1 : 2000); nejhodnot-
nější typologické případy byly zařazeny do kategorie 1.,'
příklady méně výrazné do kat. II. a ukázky z části
deformované do III. kat. Podobně byla roztříděna
i míra zachovalosti tohoto půdorysu. Při posouzení
'zástavby se sleduje opět její hodnota (s rozlišením na
budovy veřejné a ostatní) a míra zachování a podobně
tak provedeno posouzení hradebního systému i vnějších
hodnot historického jádra (panorama, silueta) do tří
kategorií. Ze všech těchto hledisek vychází pak souhrnné
hodnocení v rozsahu 1.-III. kategorie, zahrnující
města navržená k ochraně. Z celkového počtu 940 histo·
rických měst a městeček v českých zemícb je 475 měst
a 465 městeček; k památkové ochraně je navrženo 510
měst, z toho v 1. kat. 102 měst (v tom 33 měst reservač-
ních) , ve II. kat. 136 měst a ve III. kat. 272 měst.
Z provedeného posouzení vyplývají též další závěry -
např. počet historických měst vzniklých v jednotlivých
obdobích atd.; tak např. v kraji Východočeském z celko-
vého počtu 134měst~vzniklo 93 měst v době gotické,
32 v době renesanční, 7 v době barokní a 2 v období
empírovém. Vyhlášením města za chráněný urbanistický
celek vyžaduje grafické zpracování s vymezením rozsahu
v mapové příloze-v měř. 1 : 2880 (1 : 2000) a projednání
s příslullnými orgány. Návrh kategorizace měst je zatim
jen připraven a jeho hlavním záměrem je zachování
a zajištění vhodného způsobu přestavby zejména měst
památkově nejvýznamnějších, zařazených do I. kat.
(1.a).
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[{tbtc, K.: utm ťechnických map ml1st pl'i pl'estavM
historických ml1st

4. Plány reservaěnieh- měst

Pro města reservační zpracovávají se vedle písemné
části reservační plány v měř. I : ~000 (1.: 20?0). ': nich
se provádí klasifikace památkovych objektu (objekty,
tvořící podstatu památ,kQvé reservace .a ostatn~ vý.
znamné budovy - objekty pam. chráněné; objekty
památkového zájmu a ostatní budovy bez pam. hod:
noty - objekty památkově nechráněné), dále hodnocem
ploch (plochy ~v~šené ochra;ny a ostatní), )ednak
hodnocení urbamstlcké (hlavm a ostatní dommanty,
objekty rušivě působící vprostorc;>vé ~kladb~ mě.sta,
ohraničení významných městských mterlérů a mterlérů
doplňujících charakter reservace). V. plánu městské
reservace je též zakreslena její hranice a poslední zkuše-
nosti ukazují nezbytnost vyznačení též jejího zájmového
území. Takto byly zpracovány plány pro většinu našich
res~rvačních měst a pro ostatní se tyto plány pfipravují.

ó. Technické mapy měst Jako podklady pro územni plány

Pro územní plány směrné vyhovují mapy 81\'.10
1 : 5000 i pro podrobné, 8sanační, i zastavovací nejlépe
plány 1 : 1000. Zde se však naráží, na skutečnost,. že
mapové podklady 1 : 1000 byly zatlm zpracovány Jen
v ojedinělých případech, takže se v případě p?~řeby
zajišťují ne vždy přesným odvoz,ením .z map' Jmýc.h
měřítek. V současné době -docházl nebo se prlpravuJe
přéstavba celých _bloků, . částečná náhrada původní
zástavby novými objekty, doplnění technického vyba-
vení atd. Pro zpracování těchto územních plánů jsou
nejlepším po?kladem t~chnické I?apy, ~ě.s.t, kte~?vzna;-
menají velke urychlem a zkvalItněm JeJwh zaJlstěm.
Takřka všechna naše města vznikla v době historické
a mají často velmi významná historická jádra. Proto
územní plány na přestavbu měst musí také řešit důle·
žité problémy z hlediska památkové péče a ochrany
přírody. Z těchto důvodů nárokovaly orgány památkové
péče, aby ČSN "technické mapy měst" obsahovala
označení památkově chráněných objektů a chráněných
částí přírody včetně ochranných pásem; jedná se o jed.
notlivosti (památkové objekty m~nšího ,rozsahu ---:-
volně stojící sochy, boží muka, křlže, zdi atd.- ČI
o chráněné stromy, skalní útvary aj.), jednotlivé objekty
nebo soubory památek a plošná území ochrany. přírody.
TotQ vyznačení ochrany vyplývá ~éž zeSmě~mcÚ8G;
Č. 23·335.2.400/1964 o evidovám chráněnych Územl,
chráněných objektů a ochrannýc? pásem na úseku státn~
památkové péče a ochrany přIrody. Vedle vyznačem
chráněných objektů a celků je tedy důležité též ozna·
čení ochranných pásem - a to u jednotlivých památek,
památkových areálů a přírodních celků. Zde je třeba
uvést že některá ochranná pásma byla již vyhlášena,
vyhlášení dalších se nyní připrá-yuje. _Významná )sou
zejména ochranná pásma urbamstlckých souboru -
reservačních a jiných historických měst, jejichž ochrana
- jak bylo výše uvedeno - se nyní připravuje. Dále je
třeba připomenout, že i z hlediska státní ochrany pamá-
tek a přírody vyžadují technické mapy měst údržbu,
doplňování posledního .. s~avu: protože rozs.ah tétvo
ochrany se může ~o J1st~ mlry. časem vm,ě~~t (napr.
demolice památkoveho objektu ČI doplnem Jmého do
ochrany). Ze zkušenosti můžeme uvést, jak mn<?hé
územní plány bylo nutné přepracovat, protože v mch
nehyly uspokojivě řešeny problémy památkové péče
či ochrany přírody, a to především proto, že tyto hod·
noty nebyly včas uváženy. Přepracování územních
plánů-vyžaduje často velké finanční náklady a zárove~
znamená nepříznivou časovou ztrátu. Proto vyznačem
památkových a přírodních hodnot li technických ma-
pách měst podle požadavku ~tátní pamá~kové p'éče
před$tavuje velmi cenné údaJe pro pr~cl urbamsty
a přispívá k rozšíření jejich využitelnosti Jako význam-
ného podkladu pro územní řešenLIllěst.

Lektorova!: ln,. Miloslav JII'lnec,Státnf (jstav památkov6
péc!ea ochrany pPfrody, Praha

ln,. Frantliek Itolba
- PralsU vodárny

Technická mapa.'vměf'itku 1 : 500
z pohledu správce podzemnfch vedeni

913 (084.3-11): 628.46 I 711.8

Největší vÝi1:namp,praktické použití je u všech provo-
i1:ovatelů podzemních vede,ní. Vždyť 'prakticky každý
z nich, ať jde o vOdOVOdnlsíť, kanalli1:ační síť, kabely
ap. potřebuje pro. svou činnost v provozu mapoVý
komplex celého území, což u jiných zájemců nenípra·
vidlem.
Rodící se komplex technický?h m~p' 1 : 500 území,NV

Praha, přestože je postupně k disPOZICIa Je na tec~mck~
výši, do r. 1970 pln~. neposkytoval v~echny ~oznostl
použití pro potřeby uZlvatele podzemmch vedem. Proč?
Každý dokončený mapový list byl totiž poskytován
jen v tiskovém provedení v plném rozsahu zákresu
všech sítí a ostatmch složek (situace, výškopis). Takto
předaný podklad je sice vhodný, ale nelze jej využít
univerzálně pro potřebyjednotl~v;ých provozů. Z ~l~.
diska na:př. vodovodní sítě a Jejího provozovám Je
tištěný originál k dispozici pouze pro získ~ní .pohledu
na jiné sítě při pracech na poruchách. To Je SIce důle·
žité ale nestačí pro další práce. Vždyť v mapě jsou jen
tra;y éož pro komplexní pohled je dostačující, ale chybí
dim~ze a číselné kóty nutné pro rychlý zásah. I když
lze změřením v mapě určité údaje získat, nutno pře~po'
kládat, že ten který uživatel sítě si pomocí techmcké
mapy musí vytvořit dále vlastní mapový elaborát
zaměřený ke své profesi, oproštěný od jiných sítí avšak
doplněný číselnými kótami, dimenzemi apod. vlastmno
vedení. Takova d()kuméntace je nezbytná již pro pas-
portizaci vlastníoh základních prost~edků a hlav:ně dále
pro provozní využití (poruchováv.ČlU~OS.t,mampul~ce,
přípojky apod.). A v tomto o~amzlku Je Jasné, že kazdý
provózovatel sítě musí techmc~o.u ma.pu 1 : 5~0 _up~a.
vovat tak, aby byla pro jeho potrebu neJvhc;'dI!'ěJšía pre·
hledná. Tedy na příklad mapa vodovodm sltě, pokud
ma vycházet, a to také chc~me, z vy,dávané ID;apy
1 . 500 potřebuje pro dokumentovám polohopIsný
p~dklad, podklad tras vodovodní?h řádů a výš~opis.
Kóty, dimenze a ostatní značky Sl snadn<? doplm pro·
vozovatel. Dalším důležitým faktorem Je, že takto
zpracovaná mapa musí být lehce innožitelná (reprodu-
kovatelná), aby byla k dispozici v ústřední evidenci
a na provozech. /. v

Za dnešního stavu je postupně dokončována rovněz
Vrematricích a to hlavně polohopisu, dále samostatně
výškopis a samostatně jednotlivé sítě. Lehce lze zajistit
u každého provozovatele sítě přechod na toto jednotné
měřítko. Poučme se zde z historie. Pokud je mně
známo bývalý magistrát a později i NV zajišťoval pravi-
delný 'zákres a doplňování polohopisného podkladu
v mapě v m. 1 : 720 (mimo jiné dodnes mnohde u správ-
ců zařízení je podklad používán), kde byly přímo
k dispozici rematrice. Při pozdějším přechodu zakreslo-
vání a doťlňování map. v~. 1 : 1000 už tento nutný
aspektl:>Y .opomíjen, a při dnešpí tvc;>rb? tak cenného
a do budducna pro diskutovanéučely Jed~ného po všech
stránkách udržovaného mapového díla v m. l: 500 se
bez návratu k rematricímneobejdeme. _
Jelikož yďtvorběa d()plňování jednotného zákresu

vodovodní sítě pracuji již řadu let, mohu zodpovědně
říci a·využívám· k tomu této příležitosti, že?ez v~ešení
dod~vky ~atric či rematric podle. potřeb Je.dnotlIvých
proV()zov,atelů,nellosáhneII:le využltítechnroké ~a.py
V pm"Dilie.' , . - .
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Pokud budoú jednotliví. provozovatelé' sítí nuceni
technické mapy vm.l: 50Q pO\lžívat pouze pro doplňo·
vání svých dnešních, většinow zastaralých map v m.
1 : 720 (voda, plyn) nebol: 1000 (v posledních letech
kanalizace, veř. osvětlení ap.), nesplnila by tvorba TMP
svoje poslání. .
Tolik z hlediska všeobecného užití mapy všeniimaji.

teli poduličních sítí, Pražské vodárny po dlouhém jede
nání získaly povolení k množení matric a v červenci 1970
dosáhly i toho, že jim budou za úplat\lnadále dodávány

matrice jednotlivých sekcí mapy, včetně již dříve vyda.
nýchmapových listů. Tím je tedy pro potřeby vodo·
vodní sítě :problém vyřešen. Pevně však doufám, že
i ostatní . správci podzemních. vedení budou žádat
podóbně jakO my (tj. Pražské vodárny) o povolení
reprodukce. Tím by se dosáhlo toho, aby dílo, jakým
TMP je, nezůstaloj.en archivním dokumentem.

LektQroval:'lllI~ JI!'! Šimek, Inlenýrská geodézle, n. p.,
Praha

Zkulenosti Z pouffvánf technické
mapy v Praze

Technická mapa města má v zásadě dvojí účel:
1. zajistit podklady pro přestavbu a.modernizaci měSta;
2. zajistit možnost řádné dokumentace a inventarizace

inženýrských sítí a objektů pro potřeby údržby
a provozu technického vybavení v městě.
Jak technická mapa Prahy vyhovuje uvedeným

účelům, případně, jak by ji bylo třeba doplnit, uvádím
v následujícím krátkém rozboru a to z hlediska pracov.
níka Pražského projektového ústavu a z hlediska dlou-
hodobého pracovníka komunálního hospodářství.
Náš 'ústav 'je generálním projektantem výstavby

většiny sídlišť v Praze a zajímá se tedy pochopitelně
o možnost využití technické mapy pro projektování
výstavby a přestavby města. Z toho důvodu jsme nejen
uvítali, ale stále podporujeme vybudování tohoto
mapového. díla. Tato mapa bude neocenitelnou pomocí
při zajišťování podkladů pro projektování. Úmyslně
říkám ."bude", protože jsme dosud bohuž.61 neměli
možnost příliš technickou mapu Prahy užívat. Území
určená k výstavbě a dostavbě nebyla dosud zpracována
do technické mapy. Naše zkušenosti s využitím této
mapy jsou tedy poměrně malé a netroufám si tvrdit,
že následující připomínky vyplývající.z tak krátké
zkušenosti dají se dobře generalizovat na celé dílo.
Upozorňujeme tedy aspoň na některé aspekty zajíma.

jící projektanty, případně i aspekty týkající se potřebné
údržby a rekonstrukcí technického vybavení města.

O účelu technické mapy jsem se již vpředu' zmínil.
Dovolte mi však, abych se vrátil k její využitelnosti,
protože na ní je hlavně závislá její přesnost a její.obsah.
V prvé řadě se mluví o technické mapě jako o možných
podkladech pro dostavbu a přestavbu města, a proto je
třeba se zabývat trochu podrobněji její skutečnou vy·
užitelností.
Výstavba a přestavba každého města po technické

stránce začíná územním plánováním. V Praze se právě
provádí revize směrného územního plánu, k čemuž
ovšem technická mapa mnoho sloužit nemůže. Pro jed-
notlivá území a sídliště se zpracovávají podrobné územní
plány, případně studie, ku kterým je ·technickámapa
využitelná aspoň v určité části. Zejména se bude jednat
o trasy hlavních napájecích inženýrských sítí, příp:a,dně
o některou zeleň. Při této příležitosti uEozorňuji na
nutný dopln~k technické mapy, který se již bežhě v Pra~'
ze pQužívá, tj. na-zvětšeniny leteckých snírpků dQ'růz,
ných měřítek (až 1:20(0) pro potřeby studií a, podrob-
ných územních plánů.
Provedli jsme rovněž zkoušky se šikmými l(;lteckými

snímky, které umožňují projektantům .získání plastic-
kého pohledu na dosavadní terén a starou zástavbu.
V další přípravě Výstavby města následuje projekto-

vání podzemních sítí a objektů, nadzemních objektů
a terénních úprav .. Zde as~bud(;l v.hudoucnu. nejvíce
využívána technická- mapa pro výstavbu; města. Sou-
hrnné i koneěné projektové' řešení' vyž~):Ije' takové
podklady, které jednoznačně a. spolehlivě umožňují

Ing. Ladislav Janoulek,
Pralský pr.ojektový ustav

projektantovi volit co nejekonomiětější řešení doložené
příslušnými stavebními rozpoěty. Proto bude asi
kladen největší důraz na úplnost a přesnost podkladů,
zejména u inženýrských síti, u vodohospodářských
poměrů i ostatního technického vybavení území. Ne-
staěí tedy zakreslovat "pravděpodobný průběh a polohu
vedení sítí" a ěasto nebude stačit ani měřítkó 1 : 500.
Bude tedy třeba doplňovat mapu potřebnými detaily
včetně příslušných písemJ;1ých údajů na příložných
náčrtech.
Využitelnost technické mapy pro potřeby údr~by

a rekonstrukcí inženýrských sítí a objektů, i pro potřeby
inventarizace technických zařízení města vyžaduje
však ještě větší nároky na obsah mapy. Je totiž nutné,
aby bylo známé nejen umístění povrchových znaěek
všech podzemních vedení,' ale i jejich hloubky uložení,
i pasport jednotlivých vedení jako spády, profily, ma-
teriály, shybky, tlaky u plynu, napětí elektr. kabelů,
poěty sdělovacích vedení v tvárnicových tr~tích apod.
Rovněž tepelné kanály nelze vyznaěovat Jen osovou
ěarou, ale je třeba. znát celé šířky zdiva i polohu kom·
penzací. Totéž se týká i tvárnicových tratí. Při dnešní
hustotě podzemních sítí jsou tyto požadavky samo-
zřejmostí. .
Přesnost technické mapy jako geodetického podkladu

je pro projektanta nesmírně důležitá, zejména při dneš-
ních .technologiích výstavby, kdy mechanizace převa-
žuje při všech pracích stavební výroby. Lze však říci,
že přesnostšituace technické mapy v Praze je vyhovu.
jící až na nedostateěnou znalost polohy podzemních
vedení a objektů. Z toho také vyplývá, že není snad
třeba, aby nepřesně zjištěný průběh vedení byl potom
zaměřován podle Instrukce A. O přesnosti vyhledávání
podzemních vedení detektory by se jistě dalo hodně
polemizovat, ale o metodách zjišťování sítí bude hovo-
řeno v jiném referátu. Pro projekění složku je však
nutné znát aspoň to, jakým způsobem byl průběh pod-
zemních rozvodů zjišťován. Neznáme·li tento způsob,
opakujeme ěasto nové zjišťování, protože jako generální
projektant zodpovídáme za všechny podklady, na které
navazují další projektované sítě.
Totéž lze aplikovat i na výškopisné podklady. Podle

záměrů projektanta je nutIié často zvýšit nároky na
přesnost výškopisu v některém úzéiní, naproti tomu
v jiném ne;ní ttebatakové přesnosti. Z toho důvodu se
stává, že musíme znovu opakovat výškové měření
v úsecích, kde už třeba technická mapa je hotova. Jsme
tedy toho názoru, že není třeba zpracovávatvýškopis
detailně na nezastavěných plochách, ale jen v místech
zastavěných, tj. vulicích,_ kde by měly být profily ve
vzdálenostech 20 m a kde by měly být také zaměřeny
všechny znaěky sítí i objektů. Rovněž je nutné zamě-
řovat výškopisně i vnitřky bloků. Veškeré polní náčrty,
zápisníky, topografie a výpoěty měly by být generálnímu
projektantovi operativně k dispozici vzhledem k nut~
nému využívání i těchto podkladových materiálů'
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Smyslem přesnosti polohy situace i výškových údajů
u podzemních i nadzemních zai'ízení je nutná potřeba
co nejvíce znalostí v zájmu možností používánímecha-
nizačních prostředků jak pro zemní .pohyb, tak pro
efektivnější údržbu technického vybavení města. Z to-
hoto hlediska by nemělo být zapomenuto na tyto poža-
davky v pfipravované normě "Technické mapy měst".
Jinak bude o přesnostech mapy a příslušných dopust.
ných odchylkách hovořeno opět v jiném referátě. Náš
ústav zatím nemá tolik vlastních zkušeností, jak jSém
již v úvodu předeslal, aby mohl provést definitivní
rozbor požadované přesnosti technické mapy v Praze.
Dobrá využitelnost mapy a požadovaná přesnost v záj.
mu potřeb jejich uživatelů nás pfivádí ještě k některým
pfipomínkám k obsahu mapy.

Je třeha si znovu připomenout, že technická mapa má
sloužit různým účelům·územnímu plánování, projek-
tové přípravě, správoům jednotlivých technických
zařízení města pro jejioh potřebu údržby, dokumentace
a inventarizace inženýrských sítí a objektů. Požadavky
na obsah mapy od různých uživatelů nebudou tedy
stejné a jsme toho názoru, že lze těžko zpracovat mapu,
která bude vyhovovat všem. Proto klademe velký důraz
na příslušné doplňky a příložné náčrty.

K situační náplni mapy máme tyto zásadní připo-
mínky:
- základní· i podrobné bodové pole musí být řádně

udržováno a pravidelně obnovováno;
- situace by měla obsahovat také všechny stožáry

a sloupy vedení;
- doplnit všechna vedení pod i nad zemí pasportem

i případně podélným profilem;
- zaměřovat a zobrazovat všechny domovní přípojky

a vyznačit i volné vložky kanalizace;
- topné kanály i tvárnicové tratě vyznačovat celým

obrysem včetně kompenzačních šachet a výměníko-
vých stanic;

- u vzrostlé zeleně zaměřovat (včetně výšek a šířek
koruny) jen stromy chráněné; ostatní zeleň bude
vyznačena na přiložených zvětšeninách leteckých
snímků;

- zásadně dodržovat vyznačování čísel popisných
v místech hlavníoh vchodů do budov.

Je pravděpodobné, že uvedené doplňky a zejména
požadovaná pasportizace, i když poměrně jednoduchá,
se nevejde do měřítka 1 : 500. Proto se domníváme, že
tyto potřebné doplňky budou vyznačovány v příložných
náčrtcích, kde budou také uvedény potřebné kóty, roz-
měrya popisy. Počet náčrtů ve zvolitelném.měřítku by
se řídil potřebou přehlednosti. Je také samozřejmé, že
každý zákres posledm'ho stavu předmětu měření se
vztahuje k určitému datu, což semusí vždy vyznačovat.

Obsah výškopisu je ovlivněn nejvíce potřebou pro-
jektanta v tu kterou dobu projektování. Zde je třeba
připomenout ekonomický i časový aspekt se zřetelem
k tomu, aby se měření zbytečně neopakovalo. Znovu
opakuji, že detailní výškopis v technické mapě by měl
být zejména na důležitých křižovatkách, městských
průtazích, zpevněných plochách a všude tam, kde lze
očekávat zemní pohyb. Upozorňujeme ještě, že podle
našich zkušeností není třeba konstruovat vrstevnice
v ulicích, zejména tam, kde budou vyznač!=lnyvýškové
kóty profilů ulic po 20m. Otázku výškopisů prostorů
uvnitř bloků považujeme za důležitou s ohledem na
častou přestavbu a rekonstrukoi bloků i zemníohúprav
vnitřních zastavěnýoh prostor.

Důležitým problémem je údržba technické mapy.
S údržbou musí být totiž započato současně s vyhoto-
vením prvního listu, jinak se stane mapa jen historickou
dokumentací stavu ke dni jejího zpracování. Pro vý-
stavbu a přestavbu města by byla příliš drahá, když by
měla být oele obnovována zase v případě nové pře-
stavby. Mezitouto dobou by její využitelnost byla po-
měrně malá. S tím souvisíi způsoboperativního rozmno-
žování pro potřeby všech uživatelů. Generální projek-
tant sídlištní výstavby města má zájem na způsobu
provádění kartografických prací spojený s rozmnožo-
váním map i příslušnýoh příloh. Bylo by ideální, kdy-

bychomnemuseliručně znovu a znovu zhotovovat kopie
map na nových matricíoh pro naše architekty a inže-
nýry. Nemělo by být problémem tisknout pro potřeby
projektování přímo rematrice k běžnému používání.

Všichni jsme si vědomi, že technická mapa měst je
dalším důležitým pokrokem ve vývoji geodetických
podkladů pro výstavby a rekonstrukce měst. Musívšak
přispět k větší efektivnosti investiční výstavby města
již při zpracováváni projektové dokumentace. Pova-
žujte proto připomínky naší projektové služby za pokus
o zkvalitnění podkladů jak pro tuto dokumentaci, tak
konečně i pro možnost efektivnější údržby a zpracování
vhodné inventarizace technického zařízení města.

S tímto širším pojetím technické mapy snažíme se
vypořádat při jejím zpracování pro území severního
města. O výsledcích však bude možno hovořit asi až
za dva roky, kdy by měla být část mapy ukončena.
Nezůstáváme tedy jen při slovech, ale s nevšedním
porozuměníms. Ing. Cesákaz ÚHA zkoušímeto v praxi.

Jsem přesvědčen, že po zkušenostech také v jiných
městech ve zpracování technické mapy se dospěje
k zhotovování takovýoh mapových podkladů, jimiž,
inženýrská geodézie se zaslouží o prohloubení efektiv-
nosti investiční výstavby měst.

Lektoroval: Ing. Frantllek Čilek, Český úl'ad geodetický
a kartografický, Praha

MEZINÁRODNf KONFERENCE
O výpočetni technice v geodézii
bude uspořádána ve dnech 7. až 9. října 1971 v Sofli bul-
harskou vědeckotechnickou společnostI. Konference se
budezabývatnásledujlcí tematikou

1. Matematické modelováni techntck!ích a ekonomtck!ích
tíloh
(optimalizace !Výrobních plánů, síťové plánování a
řízení výrobnlch pro-cesO, optimalizace při návrhu,
budováni a užlvánl geodetic'kých sm, matem!1tickě
modelo,vánl přI návrzlch výškových úpra,v terénu)

2. Aplikace numerické anal!ízy
(numerickěřešenl integrálnlch rovnic fyzikální geo-
dézie, numerická integrace dlferenciálnlch rovnic
matematické geodézié, tvorba kartografických pro-
jekci, digitáinl zpracování snlmkd UDZ, užit{ spek-
trálnl analýzy)

3. V!ípočty v yeodetick!ích sítich, jejich vyrovnání a hod-
nocení pi'esnosti .
(lokální prostorová triangulace, polygonově, nivelač-
nI a gravimetrické sítě, kosmická triangulace, řešení
velkých soustav lineárních algebraických rovnic
a s nIm spojená analýza 'vlivu zaokrouhlovaclch chyb,
.vliv chyb ve vstupních datech na 'Výsledky prací)

4. v!ípo15etní problémy analytické fotogrammetrie, kar
tografte a illžen!írská geodézie
(pořadová a bloková aerotriangulace, elektronická
interpretace leteckých snímků, t>vorba a využití karto-
grafického digitálního modelu terénu, užiti automa-
tických koordinátografů, zpracování sm při měřenI
deformaci stavebnlch a ,vodnlch objektO)

5. Zpracovl'1nt informací v geodézll a kartografU
(zkušenosti při užiti elektronických tabelátord a ji-
ných strojfi přI vyt,vářenl efektivního geodetického
fondu, uchovánI informacI 'při údržbě pozemkového
katastru a městských podzemnfch a nadzemnlch ve-
dení, digltaJ1zace kartografických informaci).

Přihlášky referátů je třeba zaslat nejpozději do 15. 11.
1970 na adresu
Ing. František Charamza, CSc., VOGTK, P,raha 1, Poli-
tických vězňfi 12, kde je možno rovněž zlskat 'Podrob-
nější informace o chystané konferenci.
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Integrovaný městský informafni
systém (IMIS)

ln,. Milan Svitek. Ing. Jan Ilmonek,
TERPLAN • stAtnl6stav pro 6zemnl plAnovinl v Praze

Řízení hospodářského života velkoměsta, rozhodování
v oblasti sociální, ekonomické a životního prostředí klade
neustále se zvyšující požadavky na sběr a zpracování
informací. V současné době není možné si představit
zvládnutí tohoto problému bez maximálního využití
výpočetní techniky, jež by umožnilo rychlé a spolehlivé
zpracování, utřídění a posléze opět poskytnutí informací
řídicím a rozhodujícím orgánům.
Organizační zvládnutí této práce si bezpodmínečně

vyžádá vytvoření jednotného informačního systému,
jenž by integroval optimální množství informací.
Nutnost vytvoření takového systému dokládá dosta·

t,ečně současná situace ve správě města. Uvědomují si
to představitelé hlavních správních organizací ve městě.
Přípravu realizace IMIS začaly podporovat význačné
organizace, např.:

- Federální výbor pro technický a investiční rozvoj
- Národní výbor hl. m. Prahy
- lúajské oddělení Českého statistického úřadu
- Reditelství výstavby Prahy
- Český úřad geodetický a kartografický, atd.

K podobnému řešení vnitřních problémů byla v po·
slední době nucena přistoupit řada světových velko·
měst - např. Londýn, Stockholm, Varšava, Oslo,
Mnichov a další města.
Projekty takových informačních sYl:ltémůjsou v uve·

dených městech postupně realizovány a po určitýoh
tematickýoh celcích uváděny do provozu. Hloubka
a rozsah zpraoování jednotlivýoh systémů se liší, v pod·
statě však je možno hovořit o stejném přístupu - se·
stavení banky dat z variabilního množství tematioky
zaměřených registrů.
Podle .předběžných porovnání lze se dom,nívat, že

systém navrhovaný pro potřeby hl. m. Prahy by I?o
svém uvedení do provozu měl patřit mezi nejrozsáhleJší
jak po stránce rozsahu (tj. počtu zahrnutýoh registrů),
tak po stránoe jejich obsahu. (Nomenklatury ukazatelů.)
Jeho maximální využití by potom vyloučilo v převážné
míře vznik kolisí způsobený nedostatečnou informova·
ností, ke kterým dochází při střetávání zájmů orgánů
státní správy a nejrůznějších organizaoí. nebo občanů
města. V současné době plní funkci takového informač'
ního systému jednak organizaoe zajišťujíoí hospod~ský
a správní život města - většina informací územně·tech.
niokých a sooiálně.ekonomických. Druhým zdrojem
informací je statistická služba.
Práce orgánů statistické služby je orientována pře.

devším pro potřeby centrálníoh orgánů státní správy.
Výsledky těohto šetření jsou proto příliš generalizovány
a pro potřeby řízení měst~ těžko použitelné ..
Taková situaoe samozřejmě nutilli jedIÍotiivéorgani.

zace a správní orgány, aby pro svou potřebu prováděly
vlastní šetření, vytvářely si vlastní informační oentra,
pracující buď plynule a systematioky poskytující vý.
sledky, nebo praoujíoí nárazově v jednotlivÝéhobdo,
bíoh.
Spatná koordinaoe těchto šetření způsobuje inflaci

informaoí používaných vždy jen jediným uživatelem
nebo jejich velmi malým počtem. Setření se provádí
opakovaně, často i neodborně a finanční náklady na
získání informací neúměrně nltrůstají.
Větší část těchto nedostatků by mohla odstranit reali·

zace navrhovaného Integrovanáho městského informač·

ního systému (IMIS), jenž v podstatě vychází z myšlen.
ky dalšího rozvíjení Integrovaného informačního systé.
mu o území (ISÚ) určeného pro celé území státu.
Uvedený informační systém by mohl souborně, z hle·

diska dostatečného nadhledu a oelkové komplexnosti
nejen podat informaoe o určitém vybraném území (části
města), ale tyto informace zároveň zpracovat, utřídit
a podle požadavků poskytovat např. ve formě časových
řad, tabulek, přehledů, kartogramů apod.

Budeme·li vyžadovat od systému informace nejen
přesné, ale tematicky utříděné, musíme je rozdělovat
podle jejich příslušnosti do jednotlivých registrů.
V první řadě je nutno rozlišovat druh uohovávaného

prvku. Podle tohoto dělení se může jednat o prvek:
1. bodového (plošného) oharakteru,
2. liniového oharakteru.

Ad 1. U prvku bodového (plošného) oharakteru se bu.
dou údaje, charakterizujíoí prvek slovně nebo
číselně (např. budovy, parcely apod.), ukládat
do datových registrů. Naproti tomu bude ke
každému tomuto prvku pomocí identifikačního
znaku přiřazena dvojice nebo množina dvojic
souřadnic x, y, jednoznačně definujících prvek
polohově, uložená v souřadnicovém registru.

Ad 2. Prvky liniového charakteru vyžadují zvláštní
způsob registrace. Není vhodné oddělovat od
sebe část datovou a souřadnicovou. Používáme
tedy registry kombinované. Ukazatelé vy·
jadřují jednak datové údaje a vedle nich též sou·
řadnice x, y,

V registru mohou být uohovány informace jednak
o význačných bodech (obsahující datovou a souřadnico·
vou část) a dále informace o bodech udávajících pouze
polohu liniového prvku, tzn. souřadnice.
Polohové charakterizování informaoe je pro mnoho

budoucích uživatelů naprosto nepostradatelné. Např.
využívání registru. parcel by bez možnosti polohového
vyjádření postrádalo zcela svůj smysl. Rovněž tak i re·
gistry inženýrských sítí, registr dopravních nehod.
Pro snímání souřadnic bude použit poloautomatický

odečítač souřadnic se záznamem na magnetickou pásku.
Zařízení umožňuje snímání souřadnic bud v jednotli.
vých bodech nebo při sledování určité linie v libovolně
nastavitelných časových intervalech, event. po předem
zvolených délkových přírůstcích na ose x, y. Podrobnost
z!l>chyoeníjevů tzn. stupeň jejich generalizace bude dán
požadavky uživatelů.
V první řadě je třeba stanovit okruh uživatelů IMIS.

To bude možno po dokončení průzkumu a analýzy sou·
časného stavu sběru a zpracování informací. Z dosavad·
ních výsledků je zřejmé, že informační systém bude
v první řadě určen pro tyto dvě sféry uživatelů:

1. orgány městské správy (národní výbory),
2. orgány technických služeb města (úHA, investorské

orgány atd.).

Z hlediska prvé sféry bude především kladen důraz na
informace sociálně· ekonomické, zatímco z hlediska
druhé sféry bude především zájem o informace územně·
·technické.
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S ohledem na volbu mapového podkladu má nejvyšší
požadavky projektová příprava. Předpokládáme, že
informační systém by měl vyhovovat projektové pří.
pravě až do určitého stupně zpracování projektu (prav.
děpodobně až do projektového úkolu). Odtud směrem
nahoru, tzn. k menším požadavkům na přesnost, by
měl systém vyhovovat zcela bez výhrad.

Je zřejmé, že celý IMIS, ani po úplném dokončení
nemůže nahradit prvotní evidenci např. sprá"Vců inže-
nýrských sítí. Věc, kterou by však měl přes všechny
obtíže tím vyvolané vykonat, je sjednocení mapových
podkladů všech správců a účastníků v informačním
systému; Podle současných šetření a vyhodnocení prů·
zkumů by pro jednotlivé uživatele informačního systé-
mu nejlépe vyhovovaly mapové podklady v měř.
1 : 1000 (event. 1 :500). Okolnost, která podporuje
volbu měřítka 1 : 1000 pro použití v Integrovaném měst·
ském informačním systému je to, že mapa uvedeného
měřítka je v současné době reambulována a slouží jako
výchozí materiál pro tvorbu Technické mapy Prahy
v měř. 1 : 500, v místech s řidší zástavbou pak tato
mapa slouží přímo pro zakreslení sítí.
Její aktuálnost by pak měla zajistit velkou použitel-

nost informačního systému pro nejširší okruh zájemců.

První etapou na městském informačním systému. byl
průzkum současné situace ve sběru'a zprac9vání jnfor-
mací o městě. Je možno prohlásit tento llsek práce z větší
části za skončený. Setření bylo provedeno .celkem asi
~l30 organizací. Byly to jednak organizace technických
služeb města - např. správci inženýrských sítí, dále
organizace využívající a spravující městské plochy
a objekty a jako další je třeba uvést projektové organi-
zace.

Předběžná hodnocení tohoto průzkumu, především
zaměřeného na inženýrské sítě ukazují:

1. Naprostou nejednotnost ve vytváření vlastních
informačních center, která si vytváří každá organi.
zace zvlášť.

2. Některé organizace mají o svých zájmech na území
města evidenci nedostačující i pro vlastní potřebu.
Jedná se hlavně o správce inženýrských sítí. Nedo·
stačující evidencí se rozumí v tomto případě evidence
taková, která neposkytne s dostatečnou přesností
dotazující se organizaci polohu sítě, kterou spravuje
dotazovaný.

3. Mapové podklady používané jednotlivými správci
inženýrských sítí jsou nevyhovující. Jsou to většinou
zastaralé a neudržované mapy 1 : 720, na kterých
v' mnoha případech polohopis vůbec neodpovídá
skutečnosti. Je tomu také tak u okrajových čtvrtí,
tedy v. místech velkého soustředění investičních
zájmů mnoha organizací, zvláště pak bytové vý·
stavby. ." ..

4. U podkladů, získaných např. od správců inženýrskýoh
sítí a informujících o poloze těchto sítí je třeba, podle
zkušeností projektantů, brát v potaz jejichvěrohod·
nost. Systém jejich získávání a uchovávání (rozumí
se u správce) totiž tuto věrohodnost nezaručuje.
V mnoha případech (hlavně u kabelových vedení) je
. totiž síť zakreslována do situace z prováděcího pro·
jektu, kde nejsou zcela zachyceny změny, které
nastaly v průběhu stavby. Zaměření polohy sítě před
záhozem výkopů se pz:ovádí velmi zřídka.

5. Velmi důležitým činitelem při hodnocení mapové
dokumentace jednotlivých organizací - např.
správců inženýrských sítí, je způsob zakreslení těchto
sítí do mapovýoh podkladů. Velmi malá část těchto

zákresů je prováděna geodeticky, na základě přes.
ného zaměření vedení před záhozem rýhy. Naprostá
většina vedení je zakreslena do mapovýoh podkladů
buď na základě náčrtků, zhotovenýoh na stavbě
a odměřovaných metrem nebo pásmem, anebo na
základě projektové dokumentace, více či méně opra-
vené podle skutečností.
Zatímoo v prvním případě je možno považovat

zákres za dostatečně přesný - vyhovující svou přes-
ností požadavkům digitálmno vyjádření v informač-
ním systému, je druhá - větší část dokumentace
pro takové účely naprosto nevhodná bez patřičné
úpravy.
V některých případech není při zákresu např. kabe-

lových vedení kladen hlavní důraz na přesnost za·
kreslení, ale na přehlednost tohoto zákresu. Z toho
potom vyplývá nutné zkreslení zákresu oproti sku-
tečnosti. Rozhodujíoí jsou v tomto případě kóty,
nikoliv vlastní zákres.
To je jen velmi malý výčet problémů, zjištěných

při provádění průzkumu o současném sběru infor·
mací.
I když realizace všech částí navrhovaného systému

není zdaleka závislá jen na překonání obtíží uvede-
ného charakteru, bylo by možno v nejbližší době při-
stoupit ve spolupráci se zainteresovanými organiza-
cemi k vypracování projektů některých základních
registrů. .
Jednalo by se především o zpracování informací,

vycházejíoích ze sčítání lidu, domů a bytů, uskuteč-
něného v prosinoi tohoto roku. Přioházely by tedy
v úvahu ze skupiny registrů územně-technických -
registr budov, ze skupiny sociálně-ekonomických ~-
registr obyvatelstva.
Ve spolupráci s Krajským oddělením Českého sta-

tistického úřadu v Praze potom registr organizací
výrobního charakteru, jejichž zájmy se soustřeďují
na území hl. m. Prahy.

Z uvedeného je zřejmé, kolik práce bylo na tvorbě
integrovaného městského informačního systému pro-
vedeno a kterým směrem chceme svou činnost v nej.
bližší budoucnosti zaměřit.

Ozn'amujeme čitatelom Geodetického a kartografického
obzo'ru,že v najbll~šom čísle otvoríme v na§om časopise
rubriku

RaciODalizác~ v odvetvi g80dézie a kartografle
P,rosúnevšetkých pracovníkov, ktorí sa zaoberaJťl.geode-
tickou a kartografickou problematikou teoreticky, prak·
ticky, alebo v rámci svojlch pedagogických povlnnostr,
aby svoje príspevky na tl1to tému zaslelall do redakcle
nášho časopisu.

.Autor článku "Technologické předpisy v technlcko-
hosp,odářském mapQlVání" (7.:č. GaKO) prosí čtenáře
o provedení oprav opomenutých IV korektuře:

odst. 3.03 (str. 160) - poslední ,věta má znít:

1970/236



PŘEHLED ZEMěMěŘICKÝCH
ČASOPISŮ .

Tárczy - Hornoch, A.: Středni chyba koncového bodu otevře-
ných polygonových pořadll měřených gyrotheodolitem, str.
321-324

Hazay, 1.: Transformace váhy, str. 325-329
Bickmore, D.P.: OxfordBká banka kartografických dat, str.
330-336

Bohme, R.: Mezinárodní spolupráce při údržbě map malých
měřitek, str. 336-338

Szabó, B.: Zeměměřické úkoly spojené s realizací zákona o po-
zemkovém právu, str. 338-343

Vincze, V. Výchova a budoucnost našich zeměmětických tech-
nikú, str. 343-351

Balázs, L.: PoUžití principů statistických zobrazovacich pozoro-
váni pH kontrole kvality geodetických prací, str. 352-359

Ódor, K.: Problémy přesnosti situaěních sítí kontrolnich bodů
v inženýrské geodézii, str. 360-365

Horváth, K.: Sit kontrolních bodů Kiskorské pf-ehrady, str.
365-369

Kiss, A.: Možnosti použití luminiscence při signalizaci bodů,
str. 369-373

Alpár, Gy. - Somogyi, J ..: Zvýšení přesnosti vyrovnání poloho-
vé řadové aerotriangulace, str. 401-403

BaBa, J.: Astronomická orientace v nižší geodézii, str. 404-410
L' Auné, O.: Rozbor měřiěských chyb, str. 410'-415
Molnár, L.: Úvahy o technickém rozvoji maďarské fotogram-
metrie, str. 416-419

Lackó, L.: Kartodiagramy a kartogramy, str. 420-428
DetrekOi, Á.: Tolerance ve stavebnictví a meze chyb při vytyčo-
vání, str. 428-434

Farkas, G.: Hlavní aspekty při sestavování vyvlastňovacích
plánů odpovidajícíéh skutečnosti, str. 434-440

Mike, Zs.: Nejnovějši metody letecké fotogrammetrie, str.
440-444

Reis, L.: Geodetické práce spojené s těžbou zemního plynu v Se-
gedlnu, str. 445-44 7

Székely, D.: Stav mapování Budapešti, str. 448-452

Halász, P.: Stav a úkoly maďarské katastrálni, zeměměřické
a kartografické slUžby, str. 1-7

Molnár, L.: Uvažování systematických chyb při aerotriagulacl,
str. 8-14

Radó, S.: Toponymie a kartografie, str. 15-17
Honyi, E. ml.: OMzkapsani místnich názvů a zeměpisných názvů
v administrativnich mapách, str. 17-19 .

Hrenkó, P.: Psaní zeměpisných názvů ve Vojenských mapách
a konference o toponymii, str. 19-21

Bod, E.: vývoj měřeni Zeměpisnédélky v Maďarsku, str. 21-22
Solc. Gy.: Vliv vzdálenosti stanoviska přístroje na přesnost
měření vodorovných posunť:Í,str. 23-28

Paraszkay, Gy.: Poznámky k Instrukci č. 523/1965/T 18/ÁFTH
o sestavováni a revizi vyvlastňovaciho plánu, str. 29-35

Szabó, B.: SpolehliVostmap evidence půdy, str. 36-42
Nagy, J.: Vyšetřováni měřické schopnosti analogového vyhodno-
covaciho přístroje, str. 42-47

Simor, L. - Szabó, T.: Několik organizaěnich otázek fotogram-
metrického mapováni ve velkých měřitkách, str. 47-51

Drbán, A.: Jakost libel s grafickým vyhodnocováním, str. 51-56

K 25. výroči osvobozeni Maďarské lidové republiky, str. 81~82
Joó, 1.: Stav a dalši rozvoj systému základnich map v Maďarsku,
str. 83-88

Honyi, E.: PoznámkYk vyrovnáni zprostředkujících pozorování,
str. 89-94

Egri, A.: Vztah mezi státní~videnci půdy a pozemkovou knihou,
str. 95-101

Fás, J.: Místní klasíflk,acepůdy pomocí leteckých snímků v krají
Borsod, str. 101-105

Békési, F.: Několik otázek pozemkového vlastnictVí zeměděl-
ských družstev, str. 105-107

Raum, F.: Geodézie a kartografie v Nigérii, str. 108-116
Stegena, L.: Mapy geologických věd a mapa světa v měřitku
1 : 2 500000, str. 117-119

Horváth, K.: Určení refrakčního koeficientu a refrakční křivky
meteorologickou cestou, str. 119-124

Halmos, F. - Veroné - Hetényi, M.: Spojení trigonometrických
sítí vyrovnaných různÝm způsobem, str. 125-128

Winkler, Gy.: Vliv rozvoje stolnich samočinných počitačů na
geodetické výpočty, str. 128-138

Revista de geodezíe, cadastru ~i organizarea
terítori ul uí, Č. 5/1969

Tudor, C.: Úkoly geodetickotopograll.cké služby v naší zemi
vyplývající ze směrníc X. sjezdu Komunistické strany Ru-
munska, str. 3-9

Popescu, A.: Výpočet souřadnic těžiště na samočinném počítači
Olivetti - Programa 101, str. 10-19

Corcodel, G. - :Manole, N.: Zkušenosti z předběžné signalizace
při fotogrammetrickém mapování v lesnich oblastech, str.
20-27

Marton, G.: Rovinné blokové vyrovnání aerotriangulace, str.
28-29

Toader. 1.: VyUžiti topografických plánů a trigonometrických
síti v pozemkovém katastru, str. 30-36

ClIrstea, S. - TlInase, G.: O metodě technícké bonitace půd
pro pozemkový katastr, str. 37-46

Pautll, C.: Některé problémy výpočtu ekonomické efektivnosti
investic při projektování organizace pozemků pro vinice
a meliorace pastvin, str. 47-50

Molea, O.: O některých fotogrammetrických postupech Užíva-
ných pro údržbu map, str. 55-59

Vermessungstechnik. ě.1/1970

Merkel, J.: K problému organizace vědecké práce v geodézii
a kartografli v N:oR, str. 1-4

Schliem, K.: Problémy při vYhotovení inventarizaěních plánll
pro topné kanály v oblastí města Berlína, str. 4-6

Pauscher, H.: Určování zeměpisné llii'ky a času fotograll.ckým
zenitteleskopem PZT, str. 6-11

Niebeling, R.: Zjilltování po!adavkťl na lnIenýrsko-geodetické
práce a z toho vYPlývající úkoly pro jejich uspokojování.
str. 11-15

Klein. K. H. - Oertel. W.: Vylleti'ování refrakce a přesnosti při
trigonometrickém pi'enállenívýllek v polygonových pořadech
s dlouhými stranami, str. 15-18

Byl, J.: Výsledky pozorování zemskýoh slapťl v Postupimi, str.
19-22

Pustkowski, R.: Vývoj zeměpisné kartografie v NDR, str.
27-31

Richter, H.: Dohlednost okem a dcsah elektrooptických dálko-
měrů, str. 31-35

Vermessungstechnik, 11.2/1970

Schilling, H.: Postaveni inženýra v socialistické spolell~osti,
str. 41-45

Zacher, G.: PoUžiti techniky síťového plánování u technologic-
kých postupů, str. 46--47

Byl, J.: Výsledky pozorování zemských slapů v Postupimi, str.
48-49

Binding, S. - Kobel, S.: Novátorské hnutí v resortu SprávY
geodézíe a kartogratle, str. 50-52

Marek, K. H.: Pozorování geodetických umělých družic v Postu-
pimi, str. 52-56

Hubner, R.· Wolf, E.: Vytyčování moderních průmyslových
budov, str. 56-59

Gohler. H.: Vylletřování kroUžku kuličkového lo!isks. autokoli-
mačnim dalekohledem, str. 59-61

Hubatsch, S. - Witte. G.: Problémy pří redakční s. technolo-
gíoké připravě tematických map, str. 61-63

Schline, J.: Problémy stabilizace výškových pevných bodů, str.
63-66

Gresch, E.: Chyby závislé na přístroji při práci s kompenzátoro-
Tými nivelaěnimi přístroli, str. 66-70
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protože se zbavíte starostr se sháněním odborné literatury
Staňte se členem

KLUBU ČTENÁI\O TECHNICK~ LITERATURY
který Vám zajistr a pfednostně dodá všechny knížky, které si vyberete z edič-
ního plánu. K členství v KČTL stačí, objednáte-Ii si jakýkoli počet knížek nej-
méně za 50 Kčs; a když si jich objednáte za 120 Kčs a více, dostanete zdarma
15% knižní prémii podle vlastního výběru, a dáte-Ii sl posílat knížky poštou,
nebudete platit poplatek za dobírku. Kromě toho budete dostávat zdarma
Členský zpravodaj KČTL a úplný ediční plán. Pfltom neplatíte žádné členské
príspěvky.
Výběr pro Vás z edičního plánu KČTL na rok 1971 :

1 Bartsch: Matem"tické vzorce 3. vydání
22 Vlach: Základní numerjcké metody (Matematický seminář)
24 Anglicko-český technický slovník, 2. vydání
25 ~esko.německý technický slovník, 2. vydánI
31 Populární encyklopedie matem:.tiky
66 ~ísla pro každého 1971/72
80 Statistická ročenka ~SSR 1971
191 Thann"bauer a kol.: fotografujeme dokumenty

váz. asi 40 Kčs
brož. asi 23 Kčs
váz. asi 89 Kčs
váz. asi 98 Kčs
váz. asi 57 Kčs
váz. asi 25 Kčs
váz. asi 78 Kčs
brož. asi 11 Kčs

Pl'ednostni ob'ednivka

Pl'ihlašuJi se za člena KČTL a objednávám závazně z EP '71 knížky těchto evidenčních čise/:

Datum
*) Nehodícf se škrtněte!


