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<1>aKTophl BJIHHiO~He Ha peaYJIhTaT HHTepnpeTan;HH.
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IIepeBo.Il OCHOBHOroCOCTOHHHHY3 Ha MarHHTHYIO JIeHTy BhlqHCJIHTeJIbIIOB:MaUIHHhI (:'lTarr A). AKTyamisan;HH

(06HOBJ.:éHHe) OCHOBHoro COCTOJlHHHY3 (9rarr B). IIeqaTaHHe OCHOllHbIXMaTepHaJIOB Y3 (9Tarr C H D). OpraHHsan;HOHHhle .IlJlHHhle.
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CYMMapHaH KoopnHHaTHaJl "~OKaJIH3an;H~ He.IlBHlKHMOCTeB:. llpHo6peTelme
Koop.rrHHaT orrpe.IleJIliTeJIhHhIX TOqeK
He.IlBHlKHMOCTeB:
Ha MarHHTHYIO JIeHTY H HX aKTyaJIH3an;HH. I1crrOJIh:IOBaHHe KoopnHHaT onpe.rreJIHTeJlhHhlX
TO'!"K Hc.z.;BHmHMOCTeB:.
I.J;eJIeC006pa3HOCTh paCUIHpeHHB:
CO.IleplKaHHHY3 Ha KOOp.IlHHaThI orrpe.IleJIHTeJIhHhIX TOqeK HeUllHlKHMocTeif.
912(084.3)

:528.4:681.3

111I1JIAP, <1>. tIAJIEK, 11.
OCHoBa .IlaHHIdX .IlHrHTaJII.HOH TexHuKO-XOaJlKCTBeHHoH
KapTl>l.
I'eO.IleSHqeCKHH Ii KapTorpaepH<leCKHB: o6sop, 19, 1973,
No 3, CTp. 75-81,
3 pHC., 7 Ta6JI., JIIIT. 4.
OCHoBa .IlaHllbIX ,ll;HrHTaJIhHOB: TexHHKo-xoaHKcTBeHHoH
KapThI H HX OCHOBaHHe.YBJlSKa Ha TeXHOJIOrHIOTeXHHKO-XOaHB:CTBeHHOM
C'!>CMKH.OCHOBhI aKTyaJIHaalJ,HH OC'
HOllhI .IlaHHhIX. B03MOlKHOCTHHCnOJII.aOllaHHJl H rrpe.IlnoJIaraeHhlB: BKJIa.Il OCHOBhI.IlaHHhIX .IlHrHTaJII.HOB:KapThI.
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k6ry

K otázke geodetickej interpretácie
výsledkov pri meraní recentných
pohybov zemskej k8ry

Doe. Ing. Peter Marlák, CSc.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie,
Bratislava

1. Poznámky
k interpretácii
výsledkov
pri merani recentných
pohybov
zemskej k6ry

Teoretická stránka a postup využitia intervalových
odhadov sú dostatočne spracované v literatúre [1, 2,
3,4,5]. My sa preto budeme v ďalšom zapodievať len
faktormi, ktoré ovplyvňujú výsledok interpretácie.

Geodetickými metódami určujeme recentné pohyby
zemskej kóry zo zmien priamo meraných veličin (pre.
výšeni, uhlov, dižok), ku ktorým dochádza v čase
medzi dvoma meraniami. Namerané zmeny sú však
funkciami nielen zmien polohy pozorovaných bodov,
ale aj nevyhnutných chýb obidvoch meraní. Táto
skutočnosť komplikuje geodetickú interpretáciu vý.
sledkov.
Uvažujme pre zjednodušenie jednorozmernú zme·
nu polohy LlX (jednu zložku priestorového posunu).
Meranú veličinu (napr. prevýšenie) označme X a jej
skutočné hodnoty pri prvom a n·tom meraní X' a X".
Jej hodnoty získané meraním označíme x', x". Keď
sme obidve merania (napr. na geodynamickom poly.
góne) vykonali v rovnakých podmienkach, móžeme
predpokladať, že sme dodržali rovnakú presnosť cha.
rakterizovanú strednou kvadratickou odchýlkou (f".
Zložitosť problému geodetickej interpretácie spočíva
v tom, že vplyvom nevyhnutných chýb možeme dostať
ako výsledok meraní nenulové
hodnoty
zmien po·
lohy Llx = x' - x" aj vtedy, keď pozorované body
nezmenili svoju povodnú polohu. Teda aj keď platí
nulová
hypotéza
LlX = X' - X" = O. Úlohou
geodeta je dať odpoveď na otázku, či určená zmena
polohy Llx je reálna alebo dá sa vysvetliť nevyhnutný·
mi chybami merania. Komplikácie sa vyskytnú hlavne
vtedy, keď určené zmeny polohy nevybočujú zdvoj.
sigmového intervalu, t. j. keď neprekračujú dvojnáso.
bok strednej kvadratickej odchýlky (fLl,,'
Fri meraní recentných pohybov zemskej kory aj
inde pri geodetickej interpretácii výsledkov meraní
využívajú sa poznatky z teórie
intervalových
odhadov
[3, 4, 7]. Na rozdiel od Kruisa [4] chápe
autor interpretáciu v užšom slova zmysle, t. j. ako
výklad zmien polohy spočívajúci v identifikácii tých
bodov, o ktorých možeme s praktickou istotou tvrdiť,
že v danom časovom intervale zmenili svoju povodnú
polohu. Fri ostatných bodoch (t. j. tých, ktoré vyka.
zujú iba také zmeny polohy, na preukázanie ktorých
presnosť nášho merania nepostačuje) nehovoríme
o pohybe, ale považujeme ich za stále, teda že nezme·
nili svoju povodnú polohu. Pri tom nezmenenú polohu
chápeme len v relatívnom zmysle, to znamená, že sa
udáva voči zvolenej referenčnej ploche (základu).
Ďalej treba podčiarknúť, že keď hovoríme o nezmene·
nej polohe, že to nie je identické s tvrdením, že platí
nulová hypotéza (že je LlX = O). Meraním totiž ne·
mažeme nulovú hypotézu nikdy preukázať, a preto ani
nemažeme vedieť či v takom prípade platí LlX = O
alebo L1X =1= O. Vidíme, že zmyslom interpretácie je
identifikovať tie body, ktoré sa skutočne posunuli.
Z nich sa odvodzuje rýchlosť pohybu zemskej kory
a robia Ba ďalšie interpretácie.

2. Faktory
ovplyvňujúce
interpretácie

výsledok

Podmienkou reálnosti intervalového odhadu a tým
aj správnej interpretácie výsledkov je, že disponujeme
spofahlivo určenou hodnotou strednej kvadratickej
odchýlky (fLl". Táto podmienka má základný význam.
Ďalej je potrebné, aby bol splnený predpoklad, že naše
výsledky sú zaťažené len chybami s normálnym roz·
delením pravdepodobnosti.
Vychádzajúc z toho možeme uviesť najvýznamnejšie
faktory, ktoré ovplyvňujú výsledok interpretácie:
- miera zhody odhadu charakteristiky
presnosti
(odhadu strednej kvadratickej odchýlky (f",,) s jej
skutočnou (neznámou) hodnotou,
- pósobenie
systematických vplyvov a
- netuhosť
modelu, v ktorom konáme meranie.
2.1 K otázke miery zhody odhadu charakteristiky presnosti s jej skntoěnou hodnotou
Fresnosť meracej metódy charakterizuje stredná
kvadratická
odchýlka (f (charakteristika
rozptylu
teoretického rozdelenia), ktorá je parametrom základ·
ného súboru. Na určenie jej presnej hodnoty by sme
potrebovali základný súbor meraní, ktorý v skutoč.
nosti nikdy nemožno realizovať. V praxi sa úloha rieši
tak, že sa parameter (f odhadne z dostatočne vefkého
výberového súboru: Tak dostaneme empirickú strednú '
kvadratickú odchýlku m (v literatúre označovanej
tiež symbolom 8).
Dá sa ukázať (definícia stochastickej konvergencie),
že pre fubovofné dané e > O platí vzťah [6]:
lim P(Jm2

-

2
0' 1

> e) =

O

(1)

n->oo

Vzťahy (1) a (1') vyjadrujú skutočnosť, že čím je počet
meraní (n) alebo chýb vačší, tým s vačšou pravdepo.
dobnosťou sa bude empirická hodnota m nachádzať
v fubovolne malom, vopred zvolenom okolí parametra
(f. Freto
pre vefké súbory možno prijať, že (f2 Rj m2
alebo O' Rj m.
Z toho vyplýva, že z empirického materiálu je možné získať taký odhad parametra 0', ktorý sa bude v dostatočnej miere zhodovať s jeho skutočnou hodnotou,
čo inými slovami znamená, že je možné dosiahnúť, aby
sa hodnota m odchyfovala od (f len do tej miery, že
neskreslí výsledok interpretácie. Dalo by sa preto oča.
kávať, že odhad charakteristiky O' nebude problémom.
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výsledkov

V skutočnosti ide o mimoriadne zložitú otázku.Napr.
pre zvislé pohyby sa obvykle odhadne z celoštátneho
nivelačného materiálu parameter Cf, ktorý však platí
pre stredné podmienky merania. Jeho skutočná hod·
nota, vyplývajúca z príslušných podmienok merania
niektorej oblasti, sa s ním nemusí zhodovať. Alebo sa
stáva, že z jedného výberového súboru dostaneme
významne odlišné hodnoty charakteristík podl'a toho,
či sme ich vypočítali z rozdielov e alebo uzáverov poly.
gónov, resp. z opráv z vyrovnania.
V súčasnosti totiž ostáva stále problémom opis me·
rania ako fyzikálneho procesu matematickým mode·
lom. V geodézii a v meracej technike vobec sa najčastejšie používa ako model rozdelenia chýb Gaussovo
normálne rozdelenie. Avšak úvahy a závery v rámci
abstraktného matematického modelu platia pre meranie len vtedy, keď model zodpovedá skutočnosti,
t. j. keď sa dostatočne zhoduje s fyzikálnou realitou.
Keď tento predpoklad nie je splnený alebo je splnený
nedostatočne, nemožeme očakávať reálny odhad presno stí meracej metódy.
Problémy s reálnym odhadom presnosti meracej
metódy nie sú medzi geodetmi neznáme. Svedčí o tom
napr. zaužívaný pojem "vnútornej"
a "vonkajšej"
presnosti, pojem stredných chýb pred a po vyrovnaní
ai.
Ako najlepšia cesta na dosiahnutie požadovanej
zhody odhadu charakteristiky s jej skutočnou hodnotou sa ukazuje odhad
strednej
kvadratickej
odchýlky
CfLl" zo skutočných chýb eLl" (eLl,,= LlX-Llx).
Tento postup, pravda, je možný pomerne
zriedka. Je preto vefmi doležité, aby sme sa pred nesprávnymi závermi o presnosti metódy zabezpečili
napr. tak, že odhadneme charakteristiku presnosti
viacerými sposobmi. Jedným može byť odhad a priori
na základe podrobnej analýzy elementárnych chýb
uplatňujúcich sa v procese merania a druhým odhad
z experimentálnych
meraní. To však predpokladá
solídnu znalosť fyzikálnej stránky merania (najma
fyzikálnych vlastností prístrojov a prostredia a fyzikálnych procesov prebiehajúcich v meracích prístrojoch).
2.2 K problematike systematických vplyvov
Druhým faktorom ovplyvňujúci interpretáciu vý.
sledkov je posobenie systematických vplyvov. Keď
sa pri meraní nevyskytujú systematické vplyvy, po·
tom je

t. j. strednú hodnotu meranej veličiny možno vyšetro·
vať ako skutočnú hodnotu.
Je však známe, že pri geodetických meraniach tak·
mer vždy posobia vo vačšej alebo menšej miere systematické vplyvy. Preto stredná hodnota sa bude od
skutočnej hodnoty odhadovaného parametra líšiť:

Vzťah (3) vyjadruje skutočnosť, že hodnoty náhodne
premennej x nie sú koncentrované v okolí skutočnej
hodnoty X, ale v okolí strednej hodnoty E(x) a merajú parameter so systematickou chybou
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o ktorú je posunutý stred rozdelenia chýb. V takom
prípade nemožno strednú kvadratickú odchýlku Cf(Ll),
odvodenú z disperzie úplnej chyby!) použiť na inter·
valové odhady ani iné pravdepodobnostné
závery.
Podl'a J. Bohma [2] sa spomenutý posun stredu mOže
zohradniť v intervale spofahlivosti napr. takto:

+ č,:!,,) - t",Cf,:!" < X s:
+ ČLl,,) + t",Cf,:!,,} = t/J(t",) = 1-

P{(Llx

< (Llx

IX

(5)

Situácia sa ešte viac skomplikuje, keď sa vyskytnú
také vplyvy, ktoré neposobia ako kouštantné (ako
vyššie), ale ako premenlivé systematické vplyvy. V ta·
kom prípade nepojde o posunutie frekvenčnej krivky,
ale o zvačšenie konfidenčného intervalu.
Preto z aspektu interpretácie výsledkov meraní je
vždy doležité vyšetriť, či naše výsledky nie sú znehodnotené systematickými vplyvmi. Keď sa ukáže,
že hodnota systematickej zložky je v porovnaní s ná.
hodnou (zložkou) nepatrná, mOžeme očakávať, že
empirické rozdelenie chýb bude približne normálne.
Keď systematické vplyvy nie sú zanedbatefué (napr.
boli preukázané testovaním hypotézy o nulovej stoo.
nej hodnote normálneho rozdelenia alebo ináč), ale
podarí sa nám oddelene odhadnúť disperziu úplnej
chyby a disperziu jej náhodnej zložky, potom odhad·
neme aj hodnotu systematickej zložky a výsledky
merania mOžeme redukovať. Ďalší postup je ako v prí.
pade náhodných chýb.
Najhoršia situácia nastane vtedy, keď o hodnote
systematickej zložky nemožeme získať nijaké infor.
mácie. Z konečného počtu meraní síce možeme vypo·
čítať empirickú
hodnotu
strednej kvadratickej
odchýlky úplnej chyby napr. podl'a vzorca

EV;;-

m,:!=

V

n-l'

a však podl'a toho, čo sme povedali o strednej kvadratickej odchýlke Cf(Ll), nebudeme mocť hodnotu m,:! (6)
i keby bola určená z dostatočného počtu meraní, po.
užiť na odhad presnosti pomocou konfidenčného intervalu. Táto hodnota nie je totiž pravdepodobnostnou
charakteristikou presnosti.
2.3 O vplyve netuhosti modelu na interpretáciu
výsledkov
Jedno geodetické meranie pohybu zemskej kory na
vačšom území trvá dlhší čas. Celoštátna nivelácia dokonca niekofko rokov. Zemská kora sa v priebehu me·
rania pohybuje a v dosledku toho pozorované body
menia svoju polohu, čo má za následok zmeny mera·
ných veličín (prevýšení, dfžok, uhlov). V takom prí.
pade nemeriame v tuhom matematickom modeli, ale
v obrazci, ktorý sa mení. Táto skutočnosť može ovplyvniť odhad presnosti a može viesť k skreslenej interpre.
tácii výsledkov.
V prípade rovnomerného pohybu bolo by možné
eliminovať jeho vplyv zavedením korekcií. Avšak ne·
1) Disperzia úplnej chyby je daná vztahom [1]:
a2(L1) = a2(e)

kde: a2(L1)
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= E(L12);

a2(e)

=

+ a2(c)

E(e2)

a a2(c)

=

E(cl).
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pravidelné alebo periodické pohyby zaťažia výsledky
ako ďalšie chyby, ktoré počtársky nemožno zachytiť.
rch vplyv možno len zmierniť zavedením vhodného
postupu merania.

B. Používanie
strednej kvadratickej
odchýlky
úplnej chyby na intervalové odhady.
C. N ezohfadňovanie
hoci nepatrných zmien po.
lohy pozorovaných bodov v priebehu merania.
Uteratura

Cesta k získaniu vyššieho stupňa istoty pri rozhodo.
vaní o tom, či nameraný pohyb L1x je skutočný, alebo
dá sa vysvetliť ako produkt nevyhnutných chýb mera·
ní, vedie predovšetkým cez odstránenie alebo podstatné obmedzenie chýb z nesprávnej, príp. nepresnej
geodetickej
interpretácie
výsledkov.
Na tento
cief je zameraná predložená práca.
Záverom zhrnieme hlavné nedostatky, ktoré sa pri
interpretácii výsledkov v danej oblasti vyskytujú:
A. Nerešpektovanie
rozdielu medzi konštantnou
hodnotou strednej kvadratickej odchýlky (fAx a náhodnou hodnotou jej odhadu mAx a nesprávne používanie
výberových charakteristík
miesto základných. Zabúda sa pri tom na to, že štandardná premenná t =
= cAx!mAx (kde cAx je skutočná chyba aritmetického
priemeru) nemá normálne, ale Studentovo t-rozdelenie. Takým sposobom dochádza v prevážnej vačšine
prípadov k prikrašfovaniu výsledkov.
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Převod zpracování a aktualizace evidence
nemovitostí na střední počítače

Od roku 1967 je výzkumná činnost VúGTK (mimo
jiné) zaměřena intenzívně na racionalizaci prací středisek geodézie (SG). Vedle výzkumu automatizace
zpracování a využitelnosti výsledků měření změn v mapách EN a vedle mikrofilmové dokumentace, je dalším
hlavním racionalizačním cílem převod evidence nemo·
vitostí (EN) na počítač.
V článku, uveřejněném v čísle 1 a 2 z r. 1970 Gako
[1] byla podána první a v čísle 3 a 4 z r. 1972 [2] druhá
průběžná informace o řešení úkolu, tj. o návrhu koncepce a jejím ověření na počítači MINSK 22. V závěru
článku [2] byly uvedeny problémy, které ukázalo experimentální ověřování na SG v Českých Budějovicích.
Vzhledem k původnímu záměru resortu vybavit se
vlastním počítačem TESLA, byla současně s ověřováním koncepce zahájena příprava zpracování programů podle vypracované a ověřené koncepce na tento
počítač. Z podnětu býv. OÚG v Brně v roce 1971 nabídl
však závod Podniku výpočetní techniky (PVT) v Hradci Králové, že převezme za velmi výhodných podmínek
zpracovávání EN i zpracování programů na počítač
ZPA 600.
Na základě této nabídky a vzhledem na to, že mezi
tím došlo z vážných důvodů ke změně záměru na vybavení resortu počítačem, byla v únoru 1972 uzavřena
mezi ČÚGK a PVT v Praze rámcová smlouva o dlouhodobé spolupráci. Podle ní převzal zpracování EN na
počítači včetně vypracování programů v koncepci

RNDr. Ing.

VúGTK Podnik výpočetní techniky. A protože PVT
nemá dosud ve všech krajích jednotné vybavení počítači, rozhodl zpracovat programy pro tři druhy počítačů: TESLA 200, ZPA 600 a MINSK 32. PVT stanovil
pro vyhotovení programů dobu 6 měsíců. Ukázalo se
však, že podcenil složitost úlohy. Vyhotovení programů se protáhlo na rok a neposkytlo výhody, jaké
slibovala původní nabídka.
Úkolem VúGTK bylo v roce 1972 jednak formulovat a předat PVT požadavky na zpracování, jednak podle potřeby na těch úsecích, kde z neznalosti problémů EN nemohl analýzu uspokojivě provést PVT připravit analýzu a návrh řešení programů. Současně
bylo úkolem VúGTK připravovat převod technologicky i kádrově (instruktážemi a školeními prostřed.
nictvím Oborového střediska vzdělávání pracujících)
uvnitř resortu. Tento článek je jednou z dalších cest,
jak chceme seznámit pracovníky resortu i mimoresortní s tímto závažným úkolem.
Po zveřejnění řešení v citovaných článcích a na různých přednáškách a instruktážích byla pracovníky
praxe vznesena řada požadavků, které si vyžádaly další
úpravy a změny v řešení. I když nelze předpokládat, že
po těchto úpravách bude koncepce naprosto dokonalá
a všem názorům vyhovující, je nutné řešení v současném stadiu uzavřít. Další požadavky bude možno
včlenit do řešení po několika letech praktické zkuše.
nosti. Proto podáváme v tomto článku závěreěnou
informaci o výsledcích řešení úkolu tak, jak je v současné době zaváděno do praktické realizace.
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2. Úprava
EN na

koncepce
počitačích

základního

O.: Převod

zpracování
a aktualizace
nemovitostí
na střední

evidence
počítače

a) Organizační data. Slouží jako zadávaci protokol.

zpracování

Jejich obsah bude naznačen v čI. 5 a 6.

Stejně jako v [1] a [2] zůstává základní zpracování
EN členěno na 4 etapy A, B, O, D (přičemž etapa D se
bude zpracovávat současně s etapou O). Konečné
schéma zpracování je uvedeno na obr. 1. V zásadě je
analogické jako v [2], je jen upraveno tak, že jsou
v něm obsaženy i prvotní doklady a navíc začleňuje
druhou možnost aktualizace podle tzv. "soupisu změn
a doplňků" (v etapě B) a tisk obecným programem
(v etapě O). Vstup v etapě A se omezuje na vstup z DŠ
neboMGP.
Oelá koncepce je vedena snahou, aby bylo třeba co
nejméně upravovat prvotní doklady, a aby nové
prvotní doklady byly co možná jednoduché.

b) Soubor informací A o obci. Uvádí jednak čísla
a názvy obcí a některé další informace o obcích (např.
čísla jednotného číselníku Feder. stat. úřadu (pro spo.
jení s jinými uživateli informací), čísla katastr. území
v obci a druh číslování parcel v nich, výrobní podoblasti
apod. Pokud se vedou přespolní vztahy (místní vztah
,,3"), musí zde být uvedena i čísla přespolních obcí
a kat. území. Protože se však v současné době při.
stoupilo ke zrušení evidence přespolních vztahů ,,3"
v EN, bylo dohodnuto s PVT odsunout nahrávání
informací o obcích do MGP až budou všechny zá.
kladní stavy informací uživatelských a parcelách do
MGP uloženy. Protože se do té doby může změnit tvar
věty informací o obci, neuvádíme ji. V prozatímních
technologických postupech je uvedena tato věta podle
dosavadního stavu - tedy při existenci přespolních
vztahů.
c) Soubor informací o uživatelích, spoluuživatelích,
vlastnících a spoluvlastnících S (SUV a ASC). V [1]
a [2] byl uvažován jen soubor informací o uživatelích.
Rozšíření bylo provedeno na podkladě požadavků pracovníků z praxe. Získá se tím jednak vazba na vlastnické vztahy v EN, které zatím automatizovány nejsou, jednak možnost vyhotovování společného rejstříku uživatelů a vlastníků.
V S jsou informace pro každého uživatele či vlast·
níka uloženy ve větách B, jak je to znázorněno na tab.I.
Uživatelé mají čísla EL od 1 do 79999, nebo - pokud
jsou evidovány přespolní vztahy - od 90000 do 99998
(uživatelé mimo evidovanou obec). Spoluuživatelům
upraví počítač čísla EL přičtením konstanty 80000.
(Proto je nutné, aby EL v obcích, kde je více spoluuživatelů, měly přidělená čísla jen do 9999.) Vlastníkům a spoluvlastníkům, kteří nemají evidenční list,
přiřadí počítač místo nulového čísla číslo EL 99999.
Věty uživatelů (EL 1 až 79999 nebo 90000 až 99998)
mohou obsahovat všechny informace podle tab. 1.
U nich EL, Jméno a sektor nesmí být nulové, ostatní
mohou být prázdné (tj. nulové). Věty spoluuživatelů
a vlastníků (EL 80000 až 89999 a 99999) obsahují jen
čísla EL, LVa Jméno. Pokud je více spoluuživatelů
nebo vlastníků než jeden, kteří mají stejné číslo EL
i číslo LV, musí být odlišen druhý a každý další, pořadovým číslem z řady 1 až 99 ve sloupci, v němž je
u uživatelů zapsán sektor. Kromě těchto informací se
může vyskytovat jen položka výkazu změn. Ostatní
informace věty jsou vždy prázdné. V souboru SUV je
řazení vět podle informací BO, Bl, BIl, B4. Kromě
toho je soubor uložen duplicitně a označen ASC, kde
je uspořádání vět podle BO, B2 (abecední).

3. Zavádění
poč(taěe

základního
(etapa A)

stavu

EN

do

MGP

3.1 Druh a tvar souborů základního stavu, uložených
doMGP
Jak vyplývá ze schématu, jde v etapě A o nahrání
dat o nemovitostech do MGP z prvotních dokladů,
označených EN·PDl až EN·PD4:

SP)

d) Soubor informací o parcelách C (SP EL). V
je pro každou parcelu uložena jedna věta s informa.
cemi podle tab. 2. vsetřídění vět podle 01, 025, 02, 03,
04, 05, 06. Duplicitní soubor EL (jako evidenční listy)
má věty uspořádané podle 01, 025, 018, 024, 08, 04,
05,06.

Pořadí informací ve větách duplicitních souborů se
nemění.
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Soubory informací jsou na všech čtyřech MGP uklá·
dány podle územních evidenčních jednotek. To jsou
zpravidla evidované obce. Jen výjimečně mají některé
větší obce o více kat. územích povoleno vést operáty
(tj. i EL) podle kat. území.
Pro zpracování je nutné ú7'emní jednotky očíslovat.
Bylo použito těchto čísel:
a) úplné číslo obce, složené z čísla kraje (2 místa»
okresu (2 místa) a obce (3 místa), podle územní
organizace z r. 1972. Např. 0203057
b) relativní číslo katastrálního území v obci (2 místa)
např. 01, 02
c) číslo územní evidenční jednotky (ÚEJ): 00, je-li
ÚEJ obec o jednom nebo více kat. územích, a číslo
kat. území 01, 02 atd., jsou.li výjimečně ÚEJ jed.
notlivá katastrální území.
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Úplné číslo územní evidenční jednotky je tedy např.
020305700, je-li ÚEJ celá obec, nebo 020305702 je-li
ÚEJ výjimečně kat. území např. s číslem 02.
Čísla územních evidenčních jednotek byla - na po·
žadavek PVT - začleněna do všech informačních vé~
To má některé výhody při zpracování, i když to vyžaduje více místa v MGP. Ve větách B souboru SUV
a ABC je to informace BO (viz tab. 1.); ve větách O
souboru SP a EL (tab. 2.) je to rozloženo do dvou informa.cí CI a 025. Úplné číslo územní evidenční jed.
notJry ve větě O je tedy (100. CI + 025).

3.3 Prvotni doklady pro nahráni souborů B a C
Pro nahrání souboru B se použije podle tab. 3 upravený seznam uživatelů (SU označený EN-PD3-1)
arejstřík uživatelů a vlastníků (RUV, označovaný EN·
PD3-2J ..__._
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Věty V EN-PD3-1 i EN-PD3-2 smí obsahovat jen
jeden evidenční list (EL), jeden list vlastnictví (LV)
a jedno jméno. Je-li zapsáno údajů více, musí být pro
druhý a další údaj rozepsány věty vždy na konci RUV
(nikoli SU).
V EN-PD3-1 se musí doplnit (pokud tak dosud není)
číslo sektoru, a (pokud je jiné sídlo podniku než je evidovaná obec) sídlo podniku; doplní se i číslo EL podniku a znak poznámky k sektoru (Např. u sektoru
19 znak 1 pro velikostní skupinu do 0,50 ha, jinak znak
pro odlišení JZD, je-li jich v obci více, nebo pro odlišení
farem státních statků, apod.). Poznámka k sektoru je
hlediskem, pro které se v přehledu úhrnných údajů
evidenčních listů (PÚÚEL) bude uvádět mezisoučet.
Jméno (název) uživatele se musí upravit na maximální rozsah 43 znaků včetně mezer. Pokud není v se·
znamu zapisován LV, musí se dopsat, má-li uživatel
LV zřízen.
V SU musí mít každá věta číslo EL, jméno a sektor.
(Číslo EL z řady 1 až 79999 nebo - dokud jsou vedeny
přespolní vztahy - také z řady 90000 až 99998).
V RUV bude zapsáno buď jen číslo EL (maximálně
do 9999), nebo jen LV, nebo EL i LV, dále jméno,
a v případech stejných EL i LV v různých větách ještě
pořadové číslo ve sl. pro sektor. Jinak se může ještě
vyskytnout položka výkazu změn (ve tvaru bez lomítka).
Oba soubory musí mít na první straně příslušné označení EN-PD3-1 nebo EN-PD3-2, dále úplné devítimístné číslo ÚEJ (Bo), počet vět k děrování a označení
čísla štítku. Doklad je ostránkován. V JtUV jsou věty,
určené k děrování výrazně označeny na levé straně
křížem. K děrování nesmí však být v RUV označeny
věty, které jsou zapsány v SU. Oba prvotní doklady
musí být zásadně oddělené, protože se jinak zpracovávají.

Pro nahrání souboru C se použije jako prvotního
dokladu (EN-PD4-i) jedna z šesti alternativ i = O až 5
dosavadního soupisu parcel a dodatků, zpracovaných
na děrnoštítkových strojích Aritma nebo vyhotove.
ných ručně . .Alternativy se liší pouze pořadím některých informací ve větě v prvotním dokladu. Pořadí
v alternativách znázorňuje tab. 4.
Při děrování se dosavadní označení čísla kraje, okresu
a kat. území nahradí novým číslem územní evidenční
jednotky a číslem kat. území. Proto musí být na prvé
straně soupisu změn každého kat. území zapsáno výrazně
číslo ÚEJ, např. 020305700
číslo kat. území, např. 01
a mimo to druh číslování parcel v kat. území, např. 1.
Druh číslování parcel se uvádí znakem 1, jsou-li sta·
vební i pozemkové parcely číslovány z jedné řady
a znakem 2, jsou.li číslovány ze dvou samostatných
řad. (V novém operátu budou stavební parcely dvojího
číslování tištěny se znakem ,,-"
před kmenovým
číslem parcely.)
Pokud jsou dosud vedeny soupisy parcel přespolních
(přírůstkových) pozemků místního vztahu 3, očíslují
se jednotlivá kat. území, v nichž pozemky leží ve zpracovávané obci uživatele, pracovními čísly 81 až maxiM
málně 99.
Pro děrování se ještě připraví stránkové součty
výměr (a to dohromady zemědělské i nezemědělské
půdy) pro kontroly děrování jednotlivých stránek.
Pro všechny tři prvotní doklady platí, že musí být
naprosto jednoznačně čitelné. Nečitelné věty je třeba
škrtnout a zapsat ěitelně na konec téhož prvotního dokladu.

Str. 1
Počet pol.: 12

Seznam uživatelů
EN-PD3-1

I

Čís. úz. evid. jedn.:
Císlo
EL

I

Olslo
LV

1

020200700

I
I

Název (jméno) uživatele a byd1iětě

I

15

I

Sídlo p.

I

Ev. 1. p.

I

Pozn.

Pol. VZ

I

Sektor

0202115

1
1
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Čs. stát Státnf statek v S.

2

evidence
počítače

-

16
._-
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I

I

Alternativy EN -PD4-i
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:J.4 Postup nahrání

základních

dat programy

etapy A

Po na děrování a kontrole děrování se nahrávají data
z děrných štítků odděleně pro soubor B a odděleně pro
soubor C všech současně zpracovávaných
ÚEJ. Při
tom se jednak provedou některé úpravy, jednak možné
kontroly.
Úpravy v souboru B jsou u vět děrovaných z rejstříku uživatelů a vlastníků tyto: Nenulová čísla EL
se zvětší o 80000. Prázdná (nulová) čísla EL se nahradí
číslem 99999.
U vět z EN-PD3-1 se úprava neprovádí. Kontroluje
se pouze, zda je vždy zapsáno číslo EL, jméno a sektor
a zda sektor je v mezích 1 až 50. U ostatních informací
se kontroluje jen, zda jsou v přípustném řádovém rozsahu (pokud je to podle stavby programu nutné).
Úplnost položek je kontrolována podle počtu položek,
zapsaných na první straně každého prvotního dokladu.
U souboru C podle prvotního dokladu EN-PD4-i se
kontroluje,
zda je zapsáno nenulové číslo parcely,
číslo EL, kultura a výměra. U kultury mimo to, zda je
v rozsahu 2 až 8 nebo 10 až 14. Pro kontrolu úplnosti
a kontrolu výměr slouží předepsané plošné stránkové
uzávěry.
Všechny zjištěné závady se tisknou do protokolu.
Úkolem PVT je provést opravy chyb, vzniklých děrováním. Ostatní opravy chyb zaviněných střediskem
geodézie mají být zapsány do výkazu změn a opraveny
při nejbližší aktualizaci.
Soubor B se setřídí na SUV, soubor C na SP a na EL.
Soubory SUV a EL na MGP se ještě kontrolují na
správnost přiřazení parcel k uživatelům. Zjistí se, zda
každá parcela má v SUV zapsaného uživatele a naopak, zda každý zapsaný uživatel má alespoň jednu
parcelu. Závady se uvedou rovněž v protokole a odstraní výkazem změn při nejbližší údržbě. Pak se ještě
soubor SUV přetřídí na duplicitní soubor ABC.
4. Aktualizace
(neboli
údržba)
stavu EN (etapa
B)

základního

Běžná údržba EN bude prováděna na podkladě výkazu změn (VZ). Kromě toho se předpokládá hromadné
doplňování nebo změny některých informací pomocí
soupisu změn a doplňků (SZD).
4.1 Aktualizace

výkazem změn (EN-PD6)

Návrh výkazu změn byl uveden v tab. 7 článku [1],
kde byly také uvedeny principy jeho vedení. Z podnětu
pracovníků
z praxe došlo k poněkud upravenému
uspořádání záhlaví tak, jak je uvedeno dále na obr. 2,
kde jsou uvedeny zároveň příklady zápisu všech deseti
kategorií změn, které přicházejí v úvahu. Do výkazu
změn se zapisují i vlastnické vztahy dosavadními způsoby, které v obr. 2 nejsou zapsány. Také nejsou uvedeny další zápisy jako důvod změny apod., které zůstávají nezměněny. Výkaz změn musí pro děrování obsahovat jen minimální zápis, jak je uveden na obr. 2.
Protože SG potřebuje pro svoji práci ijiné platné údaje,
např. číslo EL, sektoru, kulturu, výměru, zapíše je do
příslušného sloupce avšak přeškrtne, aby nebyly zbytečně děrovány. Každé děrování údajů, které nejsou
nutné, je zbytečným zdrojem většího počtu chyb.
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a aktualizace
nemovitostí
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Kategorie změn byly uvedeny v [2] na str. 57. Označíme-li D-EL, N-EL, D-PA, N-PA zápis dosavadního
a nového stavu čísel EL a parcel, a budeme-li určitý
(nenulový) EL označovat A nebo B, určitou parcelu c
nebo d, můžeme všechny změny analyzovat na tyto
kategorie (Je to analogie elementárních typů při číselné
údržbě map.):

I

indikačni úd.
..:l

..:l

'A" 'Z"

~
P;-

o<j
il<

~

Z

provede se
Význam změny
vSUV

chybný zápis
zrušl."ní EL A
1
1
změna inf. EL A
sloučení EL A do B
1
zrušení parc. c
změna inf. o parcele c
O O c d nová parc. d vzniklá
na části
I
nebo celé parcele c
O A O c změna inf. o parcele
12)
c se změnou
EL na A nebo se
změnou inf. o uživateli A
O A c d změna dělením parc.
12)
c na d
s převodem d do EL I
čís. A nebo se změnou inf. o uživa- I
teli A

O
A
O
A
O
O

O
O
A
B
O
O

O
O
O
O
c
O

I

I

v SP

pol.,
řádek
na
obr. 2

I

O
O
O
O
O
c

-1)
-

-

1
1

1,1
2,1
3,1
4,1

1

5,1

1

6,1

1

7,1

1

6,2

'I

I

Parcely se v SP neruší, jen se poznamená nesoulad
do protokolu. Ruší se jen věta v SUV.
2) Změna se týká SUV jen když jde o změněné informace
nebo nový EL číslo A. Jinak je zápis čísla evid. listu A
jen změněnou informací o parcele. Doporučuje se změny
inf. o uživateli zapisovat jen kategorií OAOO,resp. ABOO,
nikoli kategorií OAOCnebo OAcd. Kategorie AOOOa OAOO
se používají také pro zrušení nebo zřízení EL spoluuživatelů a vlastníků, ale v tom případě vždy musí být
uváděn zápis LV a zápis pořadového čísla z údaje sektoru, pokud jsou nenulové (viz obr. 2, položka 8; 9,1; 9,2).
1)

Kromě zápisu nenulových indikačních údajů, charakterizujících
kategorii zapisované změny, je třeba
zapsat jen nové (změněné) informace. Vždy se musí
zapsat číslo položky, číslo řádku v položce a kontrolní
součet ve sl. 28 (viz obr. 2). Kontrolní součet zahrnuje
všechny zapsané údaje (kromě jména) a jejich indexy
(čísla sloupců). Výmaz některých informací lze provést
znaménkem (-O) bez uvedení údaje. V tom případě
se do součtu započte též číslo sloupce, ve kterém je vymazávací znak zapsán. Znakem -O se však nemohou
vymazávat indikační údaje (EL a parc. číslo).
Nové objekty (kterými jsou čísla EL, čísla parcel,
čísla LV, čísla popisná a jména) se doporučuje zapisovat červeně. (Změnou dotčené parcely se musí v SP
vyškrtat a neplatné EL vyjmout.)
Se zápisem řádků do VZ se v SP a na EL musí vždy
poznamenat položka výkazu změn a rok.
Na konci výkazu změn se zapisují kontrolní počty
řádků každé stránky výkazu změn, tak, že se zapíše
číslo poslední položky a řádku, stálý index ,,99" a počet
řádků, určených k děrování. Tyto součty slouží k zabezpečení, aby při děrování nedošlo k vynechání celé
stránky nebo některých řádků výkazu změn.
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4.2 Princip programu pro aktualizaci na podkladě vý·
kazu změn
Programem etapy B (podle VZ) se nejdříve načte do
paměti počítače výkaz změn, naděrovaný na médium
(DŠ nebo DP), při čemž se provede kontrola řádkovým
součtem a některé logické kontroly zejména kontroly
rozsahu (např. rozsah zapsané kultury). Vadné položky
se zaregistrují v protokole avšak neuloží. U uložených
vět se provedou nutné úpravy. Např. je-li zapsáno
u kmenového čísla znaménko ,,-"
upraví se číslo
s předřazením 1 na pátém řádu kmenového čísla parcely (to odpovídá úpravě informace 03 v tab. 2), jinak
s předřazením vždy čísla 2.
Po nahrání všech výkazů změn se práce přeruší
a opraví se děrné štítky podle protokolu. Opravené věty
se pak dohrají k dosavadním. Je·li dohrání opravených
vět již bez chyb, přejde se na pokračování ve zpracování.
Především se jednotlivé změny "kategorizují" podle
čI. 4.1 a podle toho, zda se týkají jen SP nebo jen SUV,
uloží do pracovních souborů O nebo E. Oba soubory
O a E se pak setřídí podle čísel územních evidenčních
jednotek, čísel položek a čísel řádků v položkách, neboť
při nahrávání mohlo dojít k přehození chronologického
pořadí.
V další fázi zpracování se zpracovávají odděleně
změny souboru SP a souboru SUV. Zpracování každého souboru jde ve dvou cyklech, principiálně takto:
V prvém cyklu se nejdříve přisouvá jedna věta základního stavu za druhou a prohledává se v souborech
O (resp. E), zda je příslušný objekt (parcela či EL)
dotčen nějakou změnou. Jestliže ne, základní věta se
beze změny převezme do nového stavu. Jestliže ano,
změny se provedou a věta souboru O či E (mimo kate.
gorii 6) se označí jako "odbavená", aby se dalšími
větami základního stavu neprohledávala. Když se tak
prošetřil a opravil celý základní stav souboru SP,
respektive SUV, přejde se na druhý cyklus. Změny
mohou totiž být vícestupňové. Nově zřízený objekt
může být znovu v tomtéž výkaze změn dále měněn.
Proto v druhém cyklu počítač postupně vybírá ze souboru O (resp. E) věty, které nebyly odbavené v prvém
cyklu.
První nalezenou neodbavenou větu považuje za větu
základního stavu a prohledává všechny chronologicky
později zapsané věty téhož souboru O (resp. E), ob·
dobně jako v prvém cyklu, zda se dále mění. Jestliže
ne, uloží se věta považovaná za větu základního stavu
do nového stavu. Tak se pokračuje, až do vyčerpání
celého souboru O (resp. E).
Tímto způsobem budou provedeny všechny změny
podle výkazu změn, jak v SP tak v SUV. Skutečné
zpracování programů se od tohoto principiálního v detailech odlišuje podle jednotlivých počítačů.
V další fázi se musí nejdříve soubory nového stavu
setřídit na SP a SUVa soubor SP hned také na EL.
Soubory SUV a EL se kontrolují analogicky jako
soubory základního stavu v čI. 3,4 pos!. odstavec. Na.
konec se ještě setřídí soubor SUV na ABC, takže se
získá opět nový stav po změnách na dvou dvojicích
duplicitních MGP.

4.3 Aktll~~!z_~~~
soupisem změn a doplňků (SZD)
Pro hromadný zápis informací do SP nebo SUV
(a to s omezením nejvýše na tři informace), při kterém
však nedochází ke změně objektů, lze použít soupisu
změn a doplňků. Ten obsahuje 1 (až 3) sloupce vyhledávacího údaje a 3 sloupce pro záznam nových údajů.
Který soubor, kolik a které údaje to jsou, určují organizační data (viz čI. 6).
Pro práci programu musí být jak základní stav (SP
nebo SUV), který má být doplněn či opraven, tak soupis
změn setříděn podle téhož (vyhledávacího) údaje.
Potom program ke každé větě základního stavu zjiš.
ťuje, zda je vyhledávací údaj v soupise změn shodný
s odpovídající informací základního stavu. Jestliže ano,
provede zápis informací, k zapsání určených, a přisune
další větu základního stavu. Jestliže příslušná informace této věty je větší než vyhledávací údaj SZD,
přejde také na další větu SZD. Tak se pokračuje do
vyčerpání celého základního stavu.
Tento způsob aktualizace je určen pro jednorázové
doplňování informací, které jsou zatím v EN uvažovány jako rezerva (např. bonita, kvalita výměry, souřadnice definičních bodů apod.), nebo k hromadnému
přečíslování (např. čísel popisných, čísel obcí při územní
reorganizaci atd.).
Způsob bude výhodný zejména pro práce informačního systému geodézie a kartografie, nebo pro výběr
informací z EN pro podniky. Podnikové evidence ne·
budou např. zajímat vždy všechny údaje základní evidence nemovitostí resortu geodézie, ale naproti tomu
některé jiné informace. Soupisem změn bude možno
proto nahradit pro podnik nepotřebné údaje EN jinými
informacemi podnikovými (pokud to rozsah informací
dovolí) a pak provést tisk takto upravených souborů.
5. Tisk základnich

operátů

EN (etapa

CaD)

Jak vyplývá ze schématu v obr. 1, lze zařadit etapu O
přímo pro tisk základního stavu, nebo pro tisk nového
stavu po provedení změn.
V etapách O a D lze volit různé alternativy základ·
ních operátů (tiskových sestav) pomocí organizaěních
dat takto:
Evideněni listy:
Altem. 41 žádný tisk
42 tisk všech EL.
43 tisk změnou dotčených EL; zadává se dvoj.
číslem roku.
44 tisk EL od čísla do čísla; zadávají se ČÍR.
poč. a koncového EL.
45 tisk všech EL podle zadaného Reznamu;
zadán seznam.
46 tisk všech EL mimo zadané v Reznamu;
zadán seznam.
Přehled úhrnných údajů EL (etapa D):
Altem. 51 žádný tisk.
52 tisk v uspořádání podle čísel EL.
53 tisk v uspořádání podle sektorů.
54 tisk v uspořádání podle sektorů, ale sektor
21 jen sumárně, nikoli pro všechny EL.
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Soupis parcel:
Altern. 61 žádný tisk.
62 tisk celého SP (Obnova SP).
63 dodatek soupisu parcel; zadá se dvojč. roku
a počáteční strana.
64 výpis soupisu parcel od parcely do parcely;
zadává se desetimístné číslo parcely jako
údaj C3, 04, C5, C6 věty C.
Seznam domů a evid. staveb:
Altern. 71 žádný tisk.
72 celý soubor (seznam domů i evid. staveb).J
73 jen seznam domů.
74 jen seznam evid. staveb.
Rejstřík uživatelů a vlastníků:
Altern. 81 žádný tisk.
82 celý RUV dohromady.
83 odděleně rejstřík uživatelů a rejstřík vlastník•u.

a aktualizace
evidence
nemovitostí
na střední počítače

Řešení úkolu je v zásadě ukončeno. Realizace si však
vyžádá ještě hodně práce. Prvních dvacet zkušebních
obcí v krajích ukázalo, že největší potíže činí správné
naděrování základního stavu. Chyby, kterých je v počátcích vždy hodně, vznikaly hlavně z nedokonalé
kontroly děrování, méně z chyb v přípravě dat. Zdar
úkolu tedy závisí hlavně na dokonalé kontrole a to jak
kontrole děrování, kterou musí zabezpečit PVT, tak
na kontrole výsledných operátů středisky geodézie.
Oprava všech zjištěných chyb ve výsledných operátech
musí být zapsána do VZ, aby se chyby opravily v MGP.
Tento článek navazuje na předchozí informace v GaKO
v těchto článcích:
[1] VÁLKA, O.: Automatizace
při provádění
změn
v operátech evidence nemovitostí, GaKO čís. 1 a 2
1970.
[2] VÁLKA, O.: Komplexní zpracováni a údržba operátů evidence nemovitostí na počítači MINSK 22,
GaKO čís. 3 a 4 1972.
Do redakce došlo 7. 2. 1973

Seznam uživatelů a vlastniků:
Altern. 91 žádný tisk.
92 jen seznam uživatelů.
93 výpis ze seznamu uživatelů od - do; zadává se počáteční strana, počáteční číslo EL
a koncové číslo EL.
94 výpis od zadaného poč. EL do konce; zadává se počáteční strana a počáteční EL.
95 seznam uživatelů a odděleně seznam vlastníků (podle čísel LV).

Lektorova!:

Ing. Karel Maxmilián,

VÚGTK

v Praze

Požadavky se zadávají v tiskopise, který PVT pro
volbu alternativ navrhl. Po změnách budou obvykle
požadovány alternativy 43 a 63.
Kromě toho bude do souboru programů začleněn
obecný tiskový program, vypracovaný v Geodetickém
ústavu, kde bude možno (zatím jen na počítači TESLA)
vytisknout volené informace ve volené sestavě, a to
z libovolně setříděného souboru C nebo B.
Formát všech standardních operátů, kromě PÚúEL
je A4. PÚÚEL bude mít věty pro EL v každém katastrálním území na formátu A3 a bude obsahovat
součty (u alternativ 53 a 54) za EL (má-li EL věty
z více kat. území obce), za poznámkou sektoru B5, za
sektorem B4 a za sídlem podniku B6. Jednotlivé v sumarizaci úbytkové pozemky budou sesumarizovány
podle sídel podniků, do kterých se přesouvají.
Další sumarizace (v okresech a krajích) i vazba na
sumarizaci lednovou budou předmětem řešení další
etapy E.

Organizační data jsou zadávána podle potřeby jednotlivých programů na tiskopisech. V programech
etapy B podle výkazu změn jsou organizační data předtištěna na titulním listě. Pro programy údržby podle
soupisu změn a doplňků i pro programy tisku, kterými
se volí alternativy podle čI. 5 byly tiskopisy organizačních dat navrženy v prozatímních technologiích. Konečná forma tiskopisů se ještě bude upravovat.

001

+

62 (47)

je nový časopis, který od letošního roku vychází v SNTL
a jehož vydavateli JSOU Ceskoslovenská akademie věd
a Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj.
Jeho hlavním posláním je šířit informace o pokrocích vědy a techniky v Sovětském svazu a tak aktivně
přispívat k rozvoji vědecko-technické
spolupráce
mezi
CSSR a SSSR na základě komplexního programu
integrace zemí RVHP. Tematicky zahrnuje zejména tyto
obory: fyziku, astronomii a kosmický výzkum, geologii,
chemii, biologii, elektrotechniku,
energetiku,
strojírenství, hutnictví, stavebnictví, lékařství a životní prostředí.
Kromě toho přináší časopis materiály o československo-sovětské
vědecko-technické
spolupráci,
referuje
o dosažených výsledcích a o perspektivách dalšího rozvoje. Vedle hlavních článků informuje o vědeckém a technickém životě v SSSR, přináší zprávy z významných vědeckých a odborných zasedánlí, sympozií apod. Dále obsahuje hlídku o nových knihách.
Casopis je určen pracovníkťim vědeckých, výzkumných
a vývojových pracovišť, řídícím pracovníkům, konstruktérům, projektantům a technikům v průmyslu, pracovníkťim v lékařství a biologii a posluchačům vysokých škol
technických a přírodovědeckých směrů.
Casopis vychází šestkrát ročně, cena jednoho výtisku
je 10 Kčs. Objednávky přijímá PNS - Ústřední expedice
tisku, odd. náboru čtenářů odborných časopisů, 125 05
Praha, Jindřišská
14; mťižete si jej předplatit
také
v SNTL, 113 02 Praha, Spálená 51.
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Souřadnicová lokalizace nemovitosti
v registru evidence nemovitosti
a její využiti
Pojednání

Ing. Karel Maxmilián,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze

je určeno pracovníkUm při zavádění výsledkU výzkumu

1. Úvod
Zpracování evidence nemovitostí (EN) se provádí od
roku 1973 v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického na samočinných počítačích, a to v úz~mní
síti Podniku výpočetní techniky (PVT). S orgaruzačními opatřeními a koncepcí zpracování EN byli čtenáři
seznámeni v GaKO č. 3/72, str. 53 až 61 a č. 4/72,
str. 89 až 93.
Převáděním všech údajů EN na paměťová média
středních počítačů vzniká základ registru evidence ne·
movitostí (REN), jenž bude součástí postupně vytvářeného informačního systému geodézie a kartografie.
Úkolem REN je poskytovat, s využitím vyššího stupně
zpracovatelské techniky bez nároku na zvyšování živé
práce, nové varianty uspořádání údajů EN orgánům
a veřejnosti a pro účely integrace s dalšími budova.
nými informačními systémy. K tomu účelu je však
třeba doplnit údaje EN dalšími prvky, mezi nimiž
zaujímá velmi důležité místo souřadnicová lokalizace
nemovitostí, resp. parcel.
Výsledky výzkumu na tomto úseku jsou dokumen·
továny v samostatné výzkumné zprávě; v tomto
článku jsou uvedeny pouze hlavní zásady a předpoklady pro využívání souřadnicové lokalizace nemovitostí v praxi.
2. Globální
souřadnicová
nemovitostí

lokalizace

Dosavadní obsah EN umožňuje i při využívání samočinných počítačů vytvářet výstupní sestavy jen v rámci
tradičních územních celků, jimiž jsou katastrální území
a správní územní jednotky (obec, okres, kraj, ČSR,
resp. SSR a ČSSR), nebo pro okruh nemovitostí (par.
cel), užívaných konkrétními zemědělskými podniky,
popř. jinými uživateli.
Tento nedostatek se odstraní zavedením nového tří·
dícího prvku do REN, souřadnic defl.niěniho bodu ne·
movitosti. Každou nemovitost bude reprezentovat jen
jediný definiční bod, jenž se vztahuje k pomy~ln~~u
centru parcely, resp. půdorysu budovy, a Vyjadřuje
svými rovinnými pravoúhlými souřadnicemi v S·JTSK
polohu celé nemovitosti v území. Definiční body nemovitostí (DBN) necharakterizují tedy tvar ani výměru
nemovitostí (parcel) a nejsou určeny k řešení technic·
kých úloh, jako dělení pozemků, výpočet výměr apo~.
Umožňují však jednak vytřiďovat příslušné nemovl·
tosti a na ně navazující jevy, pro územní oblast vyme·
zenou hranicí definovanou souřadnicemi, a pak schematicky graficky znázorňovat jejich rozložení v území,
obvykle formou kartogramu.
2.1 Získání souřadnic DBN
Rozvoj tvorby digitálních map je teprve v počátcích
a výzkum na tomto úseku se bude zabývat i otázkami
stanovení souřadnic DBN z exaktně určených sou-

do praxe

řadnic lomových bodů hranic parcel, popř. obrysů
budov. Předmětem tohoto pojednání jsou zásady nej.
jednoduššího a nejhospodárnějšího způsobu získáni
souřadnic DBN z graficky vyhotovených map, jež
budou v praxi ještě dlouho tvořit naprostou převahu
proti digitálním mapám velkých měřítek, a jejich za·
členění do souboru informací v REN, uložených na
paměťovém médiu samočinných počítačů, kterým je
v současné době magnetická páska (MGP).
Podkladovými mapami pro volbu DBN a získání jejich souřadnic jsou mapy EN, jejichž obsah korespon.
duje s písemným operátem EN, dokumentovaným
v podobě REN. Každý mapový list se doplní průhlednou plastickou fólií (např. Folarex) s uvedením ozna·
čení mapového listu a s vykreslením rohů sekčního
rámu, na níž se vyznačuje v některých případech jed.
noznačná poloha DBN a pak průběh a lomové body
obvodů vymezovaných oblastí.
DBN se nečíslují a příslušnost jejich souřadnic k nemovitostem je určena číslem parcely. Jejich poloha se
na mapě zpravidla zvlášť nevyznačuje a je dána:
a) umístěním hlavy poslední číslice kmenového čísla
parcely, leží-li uvnitř příslušné parcely, resp. v půdorysu budovy označené číslem popisným na stavební
parcele; pokud je uvedeno parcelní číslo na mapě
v téže parcele několikrát (velké a liniové parcely,
zobrazení parcely na dvou nebo více mapových lis.
tech), vyznačí se poloha DBN jednoznačně na průsvitce (škrtnutím nadbytečných parcelních čísel, jež
nedefinují DBN, popř. vepsáním příslušného parcel.
ního čísla do místa, které se nejvíce blíží centru
parcely);
b) umístěním tečky na počátku šipky vedoucí ze středu
malé parcely k jejímu parcelnímu číslu, umístěnému
mimo parcelu;
c) středem malých obdélníkových parcel;
d) ležatým křížkem na průsvitce, kde nemůže být DBN
umístěn podle zásad v písmo a) až c), např. u stavebních parcel, kde není parcelní číslo umístěno do
půdorysu budovy s číslem popisným, pro jeho malý
rozměr.
Obecně platí zásada, že DBN se umísťuje u stavebních
parcel, na nichž je zobrazena budova označená číslem
popisným resp. evidenčním, vždy do půdorysu této
budovy. U stavebních parcel se zobrazenými budovami, jež nejsou označeny číslem popisným (průmyslové
objekty apod.), umí"tí se DBN do půdorysu dominující
stavby, charakterizující účel celého objektu, nebo do
centra parcely (podle písmo a), nelze·li spolehlivě ta·
kovou stavbu vybrat.
Souřadnice DBN se snímají kartometricky, a to buď
jednoduchými pomůckami nebo vhodným dos~upným
digitalizátorem, z pozemkové mapy EN, doplnené průsvitkou. Pro hromadné snímání velkého počtu DBN
z jednotlivých mapových listů je vhodné použít pra vo·

1973/71

Geodetický a kartografický obzor
ročník 19/61, číslo 3/1973

Maxmilián,

72

úhlý rastr na průsvitné podložce nebo pravoúhlý koor·
dinátograf, a z dostupných digitalizátorů pravoúWý
koordinátograf firmy Car! Zeiss Jena, doplněný regis.
tračním zařízením a výhledově obdobné zařízení ČS.
výroby Digipos. Přistroj anglické firmy d·mac je méně
vhodný, protože úprava jeho záznamu na MGP do po·
doby přijatelné pro další zpracování na počítačích po·
užívaných k zpracování EN v PVT, je velmi kompli.
kovaná a nehospodárná, a nelze ho vůbec použít pro
snímání souřadnic z mapového originálu nalepeného na
kovové podložce.
Snímání souřadnic na jednotlivých mapových listech
se provádí obvykle v obecné souřadnicové soustavě.
Nejdříve se sejmou dvakrát souřadnice identických
bodů, jimiž jsou rohy sekčního rámu a potom jedenkrát
souřadnice DBN, popř. současně lomové body na obvodu územních oblastí, jsou-li již vymezeny. Všechny
souřadnice se zaokrouhlují na celé metry. Přesnost
kartometrického určení souřadnic vyjádřených v celých metrech (míra zaokrouhlení M = O) vzhledem
k zobrazenému polohopisu na mapě, závisí na přesnosti
snímání, vyjádřené střední chybou (1"'11:
LIl

= 5. 10M-I, tj. 0,5 m při

(1"'11

< 5.lOM-2,
tj. 0,05 m ve skuteč.

Ll2

=

2(5. 10M-I),

tj. 1 m při

(1"'11

< LIl>
tj. 0,5 m ve skuteč.

V praxi bude dosaženo nepřesnosti LIl pouze při použití
nejpřesnějších metod snímání souřadnic, a to ještě jen
na mapě v měřítku 1 : 1 000. Při použití běžných map
EN (měřítko 1 : 2 000 a 1 : 2 880) zpravidla nepřekročí
nepřesnost v určení polohy bodu hodnotu Ll2, tj. 1 m
(ve skutečnosti). Přesnost polohy bodů vyjádřených
sejmutými souřadnicemi v porovnání s jejich skuteč·
nou polohou v terénu však bude značně rozdílná podle
druhu použité pozemkové mapy, jak je uvedeno dále.
Na podkladě transformačního klíče vypočteného pro
všechny rohy sekčního rámu, se transformují souřad·
nice DBN a lomových bodů na obvodu oblastí z obecné
soustavy do S-JTSK.
Pozemkové mapy EN lze z hlediska vhodnosti jejich
využití ke kartometrickému snímání souřadnic DBN
rozdělit na tři skupiny:
a) Pozemkové

mapy

v S-JTSK,

popř.

b) Mapy EN v souvislém

zobrazení

tvoří největší podíl map EN a pokrývají cca 90 %
území ČSR. Byly vyhotoveny v období let 1963 až
1968 na podkladě otisků katastrálních map a map
Jednotné evidence půdy v soustavách Gusterberg
a Sv. Štěpán, a to převážně v měřítku 1 : 2 880
a pak 1 : 2 500. Jejich specifickým rysem je nestejnorodost zobrazení polohopisu jednotlivých částí ka.
tastrálních území, obsažených v souvislém zobrazení
ve společném sekčním rámu. Jednotlivé části výsledného mapového listu se kopírovaly ze samostatných
podkladových map (otisků, popř. originálů kata·
strální mapy), jež zpravidla nevykazovaly shodnou
srážku papíru. Tím nemohlo být ve většině případů
v základním mapovém listu plně ztotožněno zobra.
zení buď společné katastrální hranice nebo určité
sekční čáry.
Z praktických důvodů by bylo vhodné tuto skutečnost při kartometrickém snímání souřadnic pominout a vztahovat všechny souřadnice DBN (ze všech
katastrálních území obsažených v příslušném ma·
povém listu) jen k základnímu sekčnímu rámu a ty
pak transformovat klíčem, stanoveným pro jeho
rohy, do S-JTSK. Chyba v takto zjištěných souřad·
nicích je u DBN, ležících v připojených kat. územích, v zásadě přímo úměrná rozdílu délkových
srážek ve směru sever - jih a západ - východ, pod.
kladových mapových listů z připojených částí kat.
území, proti základnímu sekčnímu rámu, jemuž od.
povídá vždy převážná část zobrazeného polohopisu
v obnoveném mapovém listu.
Stanovme si podmínku, že rozdílnost těchto srážek
nesmí v žádném případě způsobit takovou chybu
v poloze DBN vyjádřené souřadnicemi v S'JTSK,
aby vybočila z hranic příslušné parcely resp. půdorysu budovy, vyjádřených souřadnicemi v S-JTSK,
ale získaných s ideální přesností přímo z podkladové
mapy. Při posuzování tohoto kritéria působí tři veličiny:
-

S·42

jsou nejvhodnějším podkladem pro spoleWivé určení
souřadnic DBN, protože jde převážně o originály
zajištěné kovovou folií, nezatížené přenášením a hro·
maděním nepřesností reprodukčními procesy a srážkou papíru. Pokrývají však dosud sotva 10 % území
ČSR, avšak jsou pořízeny z velké části v expono·
vaných městských oblastech.
Přesnost jejich polohopisné kresby v porovnání se
skutečnou polohou zobrazených prvků v terénu, je
charakterizována
dopustnými odchylkami, které
podle příslušných technických předpisů jsou vesměs
nižší než 1 m (ve skutečnosti). Lze tedy očekávat,
že při použití těchto druhů pozemkových map nepřesáhne nepřesnost kartometrických souřadnic ve
srovnání s exaktně určenými souřadnicemi hodnoty
2 m a u map měřítka 1 : 1 000 lze snížit tuto hodnotu
(při zajištění přesnosti snímání vyjádřené střední
chybou (1"'11 < ± 0,05 mm na mapě) přibližně na 1 m.
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odlehlost DBN od nejbližší hranice parcely . . . . . . . . . . . . . . . .s (m)
vzdálenost posuzovaného DBN od místa zto·
tožnění polohopisné kresby, popř. sekční čáry,
v části připojeného kat. území se shodným
obsahem základního sekčního listu . . . k (m)
rozdíl délkových srážek podkladových map ve směru sever-jih a západ.východ ...
LI v, LId (%)

Jejich závislost vyjadřuje zjednodušeně vzorec:

Hodnoty veličin "s" a "k" se odměří na mapě EN
v souvislém zobrazení a srážky papíru podkladových
map z jednotlivých kat. území jsou uvedeny ve skeletu téže mapy. Pro představu si sestavme přehled
závislosti chyby v poloze DBN představovanou
krajní přípustnou hodnotou ,,8", na rozdílu srážek
podkladových map Llv, LId, a to za předpokladu, že
vzdálenost "k" posuzovaného DBN od místa ztotožnění polohopisné kresby se rovná asi jedné polovině
delší sekční čáry mapového listu, tj. cca 950 m (ve
skutečnosti) :
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11

1

2

s(m)

----

2

VLIv'

+ LId'

0,21

( %)

nemovitostí

5

-0,53

10
--

1,06

20
--

2,1

Z přehledu je zřejmé, že např. rozdíl srážek, dosahující podle výrazu v řádku 2 hodnoty 0,21 %, způsobí chybu v poloze DBN 2 m. Aby tedy byla dodržena vpředu uvedená podmínka, nesmí se v posuzovaném prostoru vyskytovat parcela užší než přibližně 4 m, tj. nejkratší vzdálenost jejího DBN od
hranice musí být minimálně 2 m.
Při posuzování nepřesnosti karto metrických souřadnic získaných z map EN v souvislém zobrazení,
ve srovnání s exaktně určenými souřadnicemi, je
nutno brát v úvahu řadu vlivů jež snižují přesnost
zobrazeného polohopisu, a to nejprve v podkladových mapách a pak v užívaných otiscích map EN.
Při zjednodušené aplikaci stanovených dopustných
odchylek pro katastrální mapy a dalších vlivů, lze
předpokládat nahromadění následujících chyb v polohopisné kresbě (mapa v měř. 1 : 2 880): -

dopustná délková odchylka v kat. mapě (stolové)
2~0 (za předpokladu:

-

8

= 950 m) ...

.4,7 m

zanedbání nepravidelnosti srážky podkladové
mapy (cca 0,3 mm) . . . . . . . . . 0,9 m
grafická nepřesnost kresby (rytí) na matrici
souvislého zobrazení (cca 0,3 mm) ....
0,9 m
nepřesnost snímání souřadnic zaokrouhlených
na celé metry (Lf2) • • • • • • • • • • 1,0 m

Nepřesnost kartometrických souřadnic dosáhne tedy
hodnoty asi ± 7,5 m a zanedbáním rozdílnosti srážek podkladových map se zvýší o další přibližně
2 až 5 m. Tyto skutečnosti je třeba mít na zřeteli
při posuzování spolehlivosti vytřídění zejména drobných parcel podle souřadnic DBN, a to za předpokladu, že souřadnice lomových bodů na obvodu
vymezených oblastí byly stanoveny jinak než kartometrickým snímáním na mapě EN.
c) Jiné druhy pozemkových
map EN
pokrývají jen asi 1 % území ČSR a jejich použití pro
snímání souřadnic DBN je nutno posoudit vždy individuálně. Nevhodným podkladem budou ve většině
případů pozemkové mapy v měřítku 1 : 5 000, pocházející z osídlovacích akcí nebo vyhotovené jako
fotoplány v soustavách dřívějších map.
Celkově lze konstatovat, že na drtivé většině území
ČSR (99 %) jsou existující pozemkové mapy EN využitelné pro kartometrické určování souřadnic DBN.
Nižší přesnost kartometrických souřadnic z map EN
v souvislém zobrazení v porovnání s exaktními souřadnicemi příslušných bodů lze v případě potřeby eliminovat, a to použitím těchto map i k vymezení příslušných oblastí a k sejmutí souřadnic lomových bodů na
jejich obvodu.
2.2 Uloženi souřadnic DRN na MGP a jejich aktualizace
Při zpracování EN na středních počítačích v PVT
vznikají tři základní soubory informací uložené na
MGP:
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A. Soubor informací oevidovaných obcích
B. Soubor informací o uživatelích a vlastnících
C. Soubor informací o parcelách
Souřadnice DBN mají úzký vztah k souboru C, jejž
tvoří věty konstantní délky s údaji o každé parcele.
V této větě je ponechána rezerva pro úplné souřadnice
y, x v S-JTSK, zaokrouhlené na celé metry. Do ní
budou podle potřeby pořizované souřadnice DBN doplňovány podle obecného programu, který zabezpečuje
změny a doplňky v REN na podkladě prvotního dokladu Soupis změn a doplňků. Konečnou úpravu programu a přesnou formu vstupních údajů dokončuje
v současné době PVT.
Vytváření samostatného souboru informací o globální souřadnicové lokalizaci nemovitostí se nejeví nezbytné ani hospodárné a není zatím uvažováno.
Pracovní postup od snímání souřadnic DBN až po
jejich ukládání na MGP v REN je účelné zracionalizovat tak, aby spotřeboval minimální rozsah živé práce
a omezil se tím zároveň zdroj chyb. Záznam souřadnic
snímaných v obecné soustavě se upraví tak, aby byl
současně vstupem pro samočinný počítač k provedení
transformace souřadnic do S-JTSK. výstup z počítače
po transformaci bude plnit zároveň úlohu vstupních
dat pro doplnění souřadnic DBN na MGP v REN. Podrobná úprava nosičů informací (většinou děrný štítek
nebo páska) se provede podle technologického postupu
upravujícího v příslušném výpočetním středisku strojové zpracování transformace a pak podle formy vstupu
doplňujících údajů pro REN, které stanoví PVT.
Obecně budou jednotlivé druhy záznamů obsahovat:
a) Vstupní údaje pro transformaci souřadnic:
- označení mapového listu (shodně jako v písemném operátu EN),
- čísla identických bodů (rohů sekčního rámu) a jejich souřadnice v obecué soustavě i v S-JTSK,
.- úplný znak obce a podle katastrálních území
označení DBN (parcelním číslem) a jejich sejmuté souřadnice.
b) Vstupní údaje pro doplnění souřadnic DBN na
MGPvREN:
- úplné číslo obce,
- podle katastrálních
území úplná čísla parcel
(včetně označení dílů) a souřD,dnice jejich DBN
v S·JTSK.
Pokud by byly snímány souřadnice přímo v S-JTSK,
pak se upraví záznam ihned ve smyslu písmo b).
Souřadnice DBN budou po uložení v REN předmětem běžné údržby EN, prováděné středisky geodézie
v okresích. Při vzniku nové parcely nebo při podstatné
změně tvaru a výměry dosavadní, budou z pozemkové
mapy EN určeny souřadnice jejich definičních bodů
výše popsaným způsobem. V případech ojedinělých
změn na jednotlivých mapových listech se odsunou nové souřadnice DBN obvykle přímo v S-JTSK na podkladě čtvercové souřadnicové sítě, např. pravoúhlými
trojúhelníky. Přihlédne se přitom k případné srážce
papíru mapy.
Prvotním dokladem pro uložení nových souřadnic
DBN v REN je výkaz změn, užívaný od letošního roku
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v nové úpravě, vyhovující zpracování EN na samočinných počítačích. Program pro provádění změn v REN
zajistí spolu s aktualizací dosud evidovaných údajů EN
i opravu nebo doplnění souřadnic DBN v celém souboru informací o parcelách.

Tabulka II.
Obsah sestav údajů vytřfděných

Sestava člslo
10

Číslo obce a kat.~ území
Název obce

Souřadnice DBN umožňují vytřídit z vymezeného
území nemovitosti a údaje, jež se k nim vztahují a sestavit je do netradičních účelových výstupních sestav,
nebo je uspořádat na vhodném nosiči jako vstupní data
pro další informační systémy, popř. za účelem jejich
schematického zobrazení, např. ve formě kartogramu.
Územní oblast lze vymezit bez ohledu na průběh
hranic katastrálních území a hranic správních územ.
ních jednotek. Obvod území je však třeba definovat
souřadnicemi v S-JTSK, v němž jsou určeny též souřadnice DBN. Byly stanoveny tři způsoby vymezení
oblastí a příslušné programy byly experimentálně od·
zkoušeny v roce 1972 na počítači MlNSK 22:

Číslo parcely
1Výměra parcely
Kultura -

druh pozemku

Poznámka ke kultuře
Místní vztah
Číslo listu mapy
Číslo popisné -

evidenční

Druh vlastnictví
Číslo listu vlastnictví
Číslo evidenčního listu
Jméno a název uživatele
Číslo sektoru

a) Územní oblast vymezená čtvercovou sítí
Určující prvky:
p",.1I ••••• souřadnice severovýchodního rohu sítě
a
délka strany čtverce
u
počet stran ve směru osy Y
1· •..•••••
počet stran ve směru osy X

pro vymezené území

I
I
I

I
I
I

b) Územní oblast vymezená uzavřeným polygonem
Určující prvky:
Vrcholy polygonu P1 až P, uvedené v souřadnicích
x, y (v celých metrech); imax = 50
c) Územní oblast vymezená kružnicí
Určující prvky:
8"'.11 •••.• souřa~ce
s~ře.dukružnice
r
polomer kruzmoo
Pro experimentální ověření využitelnosti souřadnicové lokalizace nemovitostí bylo navrženo 5 základních
výstupních sestav se širším obsahem údajů, aby byly
využitelné pro všechny hlavní obory činnosti, jež o ně
projevily v dotazníkové akci zájem. Obsah a názvy
jednotlivých sestav jsou zřejmé z tabulky II.
S e s t a val O vychází z "Metodických pokynů federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze
dne 2. listopadu 1971 pro vypracování návrhů změny
funkčního využití pozemků" a nahrazuje předepsanou
tabulku "Seznam dotčených pozemků". Dá se však
využít v rámci hranic stavebm'ho nebo dobývacího
prostoru jako podklad pro výkup nemovitostí určených
k zástavbě nebo dobývání nerostného bohatství.
Sestava 21,22 umožňuje ve své prvé alternativě sestavení seznamu domů podle čísel popisných a evidenčních pro libovolně vymez.ené části místní tratě hlavně
měst, jako urbanistické obvody, sčítací obvody apod.,
nebo získání přehledu o výskytu určitých objektů rozli.
šených poznámkou k druhu pozemku, ve stanoveném
okruhu, popř. čtvercové síti, o hustotě zastavění ve vymezené oblabti atd. Druhá alternativa sestavy obsahující souřadnice definičních bodů staveb může být
podkladem pro schematické grafické znázornění rozmístění domů nebo jen vybraných objektů v území
apod.

I_I
I I
I I

I
I
I

I
I
I

~- I-~~';
I

I I I ___ I I_
I I I
_1_1 1_ I --I
I
I
I _
I I
I
I _
I _1
_
I ~L_ -.1_ -.1__

-1-1-1

Souřadnice DBN
Příslušnost parcely k S~O

j

I 21 I 22 I 30 I 40 I 50

!=I=-I

-TI-I-

=1=1 /

N dzvy sestav:
10 Podklady pro vypracováni návrhu změny funkč. využiti pozemků
21, 22 Seznam domů ve vymezené části obce (2 alternativy)
30 Uspořádáni zemědělského půdního fondu v rámci sltě neměni·
telných hranic
40 Analýza využiti pozemků v zastavěné části obce
50 Ptislul§nost parcel k SSO v rámci vymezeného urbanistického
obvodu

Sesta va 30 zprostředkovává bilanci půdního fondu
v pevně ohraničených blocích před zpracováním projektů hospodářskotechni ckých úprav pozemků (HTúP)
nebo vytváří podklad pro plánování zemědělské výroby.
Sestava
40 dává přehled o zastoupení jednotlivých
druhů pozemků v místní trati obcí a je podkladem pro
usměrňování využití zemědělské půdy v intravilánu
a pro výběr volných ploch pro výstavbu apod.
Sestava
50 stanoví příslušnost jednotlivých parcel
k stálým statistickým obvodům (SSO), vytvoří soupis
parcel podle SSO a vypočte výměry SSO. Zprostředkuje současně lokalizaci informací integrovaného měst·
ského systému, které se váží v území na nemovitosti
evidované v EN. Součástí úlohy je též doplnění čísla
SSO na MGP, obsahující v REN soubor informací
o parcelách.
Ukázky uvedených sestav posoudí ještě širší okruh
uživatelů REN a jejich forma i náplň mohou být pro
běžné praktické využití upraveny. Zvláštní pozornost
bude věnována v dalším výzkumu otázkám přímé integrace vybraných údajů REN s informačními systémy
vytvářenými mimo resort Českého úřadu geodetického
a kartografického.

Dosavadní výsledky výzkumu a experimentální aplikace na úseku globální souřadnicové lokalizace nemovitostí prokázaly reá1nost a v mnohých směrech účelnost
rozšíření obsahu dosavadní EN o souřadníce DBN.
Předpokladem pro praktické využití tohoto nového
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prvku je převedení všech údajů EN na paměťová
média samočinných počítačů, které se má postupně asi
během pěti let uskutečnit a dále přeprogramování aplikačních úloh z počítače MlNSK 22 na střední počítače
používané v PVT, s čímž se v letošním roce počítá.
Omezený rozsah experimentálních prací nemohl poskytnout dostatek spolehlivých podkladů pro exaktní
stanovení ekonomických ukazatelů. V zásadě se ukazuje, že spotřeba živé práce při strojovém zpracování
uváděných úloh (včetně pořízení souřadnic DBN) je
nižší než při dosavadním ručním způsobu pořizování
obdobných výpisů, avšak náklady se použitím drahé
výpočetní techniky zpravidla zvýší. Účelné využití
uspořené kapacity na kvalifikovanější výkony ovšem
tento nepříznivý aspekt značně eliminuje a v příznivých případech se dosáhne dokonce ekonomického přínosu.
Podmínkou rentability rozšíření údajů EN o lokalizaci nemovitostí je skutečné využití pořízených souřadnic DBN k vyhotovování nových druhů sestav.
Opakované využití jednou pořízených souřadnic samozřejmě ekonomický efekt znásobuje. Bude tedy vhodné
zatím vybírat pro pořízení souřadnic DBN oblasti, kde

je v dohledné době tato podmínka zajištěna. Půjde
především o města, kde byly vymezeny urbanistické
obvody a vytváří se tam současně městský integrovaný
informační systém, s nímž bude třeva zajistit i vhodnou
integraci REN a dále o případy, kdy souřadnice DBN
zprostředkují potřebné grafické znázornění rozmístění
určitých nemovitostí nebo jevů, a nakonec i o jednorázové vytřídění velmi rozsáhlých souborů parcel ve
vymezeném území.
Lokalizace nemovitostí je prvým a zřejmě úspěšným
krokem k rozšiřování využitelnosti dosavadní EN, což
je hlavním cílem při vytváření kvalitativně dokonalejšího REN, jako součásti rozsáhlého informačního systému geodézie a kartografie.

Báze dat digitální technickohospodářské
mapy

Ing. František Šllar, CSc.,
Ing. Jil'i Čálek,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze

Pojednání
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Lektoroval:

Ing. Václav Slaboch, ČÚGK, Praha

je určeno pracovníkUm při zavádění výsledků výzkumu

Řešení úloh různých oborů národního hospodářství
na počítačích vyžaduje, aby technickohospodářská
mapa (THM) byla uživateli předávána nejen v dosavadní grafické formě, ale i ve formě digitální. K tomuto
cíli též směřuje proces automatizace zpracování a vykreslení THM při její tvorbě i údržbě. Výsledkem tohoto procesu se pak stává tzv. digitální technickohospodářská mapa (DTHM), která bude postupně tvořit
součást subregistru geodetických informací (SGI) připravovaného informačního systému geodézie a kartografie (ISGK).
Mapy, vyhotovené dosud jen v grafické formě, jsou
velkou pamětí informací různého druhu. Takové mapy
(označujeme je jako grafické mapy) a jejich informace
nelze pomocí současné techniky (i techniky nejbližší
budoucnosti) bez další úpravy přímo integrovat s informacemi různých informačních systémů. Lze je však
převést na takovýto tvar digitálním vyjádřením jejich
obsahu.
Mapu, která vzniká přímým měřením číselnými geodetickými a fotogrammetrickými metodami, označujeme jako číselně vyhotovenou mapu (např. mapu
z býv. nového měření). Končí-li vyhotovení takové
mapy jejím automatickým vykreslením na automatickém koordinátografu, mluvíme pak o digitálně vyhotovené mapě, což je stále ještě grafická mapa. (Do
synonyma "číselný" = "digitální"
vnášíme určitý
rozdíl v tom, že označení "digitální" ponecháváme
pro postupy a výsledky spojené s automatizací.)

do praxe

Pod označením digitální mapa pak rozumíme kombinaci digitálně vyhotovené mapy se souborem informací
o jejím obsahu (bází dat), která má následující vlastnosti:
- obsah mapy je vyjádřen diskrétně, a to tak, že
každý prvek je nahrazen množinou bodů, vyjádřených
souřadnicemi v daném geodetickém systému,
- informace jsou uloženy ve vhodně uspořádané struktuře na paměťovém médiu počítače,
- existuje (na paměťovém médiu uložený) předpis pro
vzájemné vztahy prvků mapy a pro jejich grafické
zobrazení.
Je uvedena stručná informace o výsledcích výzkumu
tvorby báze dat DTHM. Tato báze dat se v nejbližší
době stane součástí technickohospodářského mapování
a spolu s dalšími bázemi dat bude postupně vytvářet
informační systém geodézie a kartografie a stane se
jedním ze základů budoucí banky dat ISGK. Stručně
jsou též popsány zásady aktualizace báze dat DTHM,
možnosti jejího využití a předpoklady realizace včetně
očekávaného přínosu.

Báze dat DTHM je soubor informací TH mapy, uložený v digitální formě. Charakteristický rys báze dat
spočívá v tom, že se údaje uloží takovým způsobem,
aby byly nezávislé od programů, které je budou využívat. To znamená, že se neuchovají a nedefinují podle
požadavků uživatele (aplikačních programů), ale zvolí
se jednotný a nezávislý způsob definování a uspořádání

1973/75

Geodetický a kartografický
roi!nfk 19/61, i!fslo

76

Šilar,

obzor
3/1973

všech údajů, které budou postupně v ISGK ukládány.
To umožní, aby údaje, uložené v bázi dat, využívalo
nezávisle více uživatelů. Podstatnou roli zde hraje
výběr vhodného systému řízení báze dat. Je to jednak
technické zařízení, které umožňuje manipulaci s uloženÝmi daty, a jednak je to všeobecný programový
systém, který umožňuje ukládat data, udržovat data,
provádět různé výběry a různé úkony.
Vytvoření báze dat je třeba chápat jako prvý krok
k systémovému uspořádání informací ve vhodné formě,
umožňující co nejširší využitelnost. Při zakládání ISGK
se předpokládá, že každá dílčí báze dat bude mít v prvé
etapě svůj vlastní řídící systém, ale při tom budou již
tvořit jednotný integrovaný celek. V další fázi vývoje,
až bude k dispozici potřebné technické zajištění, přikročí se k vytvoření banky da t ISGK. Při tom dojde
k fyzickému sloučeni bází dat do jednoho místa a k používání jediného řídícího systému, kterým bude počítač banky dat.
Obsah informací v bázi dat DTHM je prakticky totožný s obsahem informací v TH mapě. V prvé fázi
vývoje a realizace této báze dat se nepočítá s tím, že by
obsahovala též složku popisu mapy. Obsahuje tedy informace polohopisné složky a výškopisné složky TH
mapy. Základní jednotkou obsahu báze dat je prvek,
který je buď plošný, liniový nebo bodový. Každý prvek
je tvořen množinou podrobných bodů a jejich spojnic
(spojnice bodového prvku jsou nulové). Poloha podrobných bodů je dána rovinnými pravoúhlými souřadnicemi x, y ve zvoleném geodetickém souřadnicovém systému a u výškově určených bodů též souřadnicí
z ve zvoleném geodetickém výškovém systému. Je tedy
každý prvek báze dat jednoznačně definován jeho
číslem (identifikací), seznamem souřadnic x, y, z a předpisem spojení jeho podrobných bodů.
Protože v rámci integrace DTHM s jinými informačními systémy jsou požadovány určité změny v dosavadním seznamu předmětů měření, zpracovává se samostatně otázka seznamu prvků báze dat DTHM,
jejich klasifikace a kódování, a to v souvislosti s revizí
obsahu TH mapy a v souvislosti s přepracováním klasifikace poznámek ke kulturám v evidenci nemovitostí.
Jednotlivé prvky jsou v bázi dat uspořádány podle
územní hierarchie. Za základní územní jednotku, ve
které jsou uloženy všechny prvky, je oblast, označovaná jako náčrt. Jde o oblast, jejíž hranice je pevně
vymezena, přičemž poloha podrobných bodů této hranice je dána rovinnÝmi pravoúhlými souřadnieemi.
K volbě této jednotky vedou dva důvody. První z nich
spočívá v tom, že v současné etapě vývoje automatizace je třeba počítat s konverzací člověka s počítačem
a data organizovat v oblastech, jejichž hranice jsou
v přírodě identifikovatelné a pro člověka srozumitelné.
Není tomu již např. u souřadnicově vymezených
čtverců, u nichž identifikace hranic v přírodě je pro
člověka obtížnější. Druhým důvodem je úzká návaznost na technologii TH mapování, kdy pak zvolená
základní územní jednotka je totožná s náčrtem u geo·
detických metod a se skupinou u fotogrammetrických
metod.
Vyššími hierarchickÝmi územními jednotkami jsou
pak při uspořádání prvků báze dat: katastrální území,
okres, kraj, republika. O jiném hierarchickém uspořádá.ní prvků báze dat bude možno pomýšlet až v dalším
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vývoji ISGK (např. po vytvoření banky dat ISGK).
Základním plošným prvkem TH mapy v grafickém
tvaru je parcela, ke které je vztaženo číslování plošných prvků, vyměry a další informace. Z hlediska mapovacího procesu je ale tímto základním prvkem díl
parcely, který je v přírodě měřen a zobrazen v mapě.
V rámci integrace informačních soustav se zájem uživatelů soustřeďuje na menší územní jednotku, než je
parcela. Má to být taková plošná jednotka a objekt,
který se od ostatních plošných jednotek liší svou podstatou a funkčním využitím, např. obytná nebo průmyslová budova, garáž, kultura apod.
Tyto důvody vedou k tomu, že za základní plošný
prvek báze dat DTHM je volen díl parcely, který též
obdrží svou identifikaci. Evidování dílů parcel jako
základních plošných prvků značně zvýší hodnotu informací při prakticky nezměněné technologii sběru in·
formací (měřických prací). U nového mapování to znamená. úpravu v systému číslování parcel a dílů, u dřívějších mapování, převáděných do báze dat DTHM,
to znamená dodatečné přečíslování.
Počítá se s tím, že nové lokality THM (asi od r. 1974)
budou předepisovány již po dílech parcel. Předpis po
dílech parcel u dřívějšího mapování bude proveden
v rámci údržby. Ukládací a aktualizační programy počítají s oběma možnostmi, v přechodném období bude
možno oba způsoby kombinovat. Přechod na díly
parcel u dříve mapovaných lokalit bude vyžadovat též
zrušení původního předpisu spojení po parcelách. Nový
předpis po dílech bude proto asi 2,5krát delší při údržbě
a asi o 20 % delší při novém mapování. Na druhé straně
to bude znamenat zkvalitnění a širší využitelnost
DTHM. V souvislosti s klasifikací obsahu báze dat
se řeší i otázka redukce počtu dosud vyznačovaných
dílů a parcel a omezení se jen na ty případy, které jsou
z hlediska využitelnosti a možnosti aktualizace významné.
Z hlediska využívání se báze dat DTHM člení na
prvotní (základní) soubor a na sekundární (odvozené)
soubory. Základní soubor obsahuje veškerá data,
která tvoří obsah DTHM a je členěn podle uvedené
územní hierarchie. Vzniká při založení báze dat DTHM
v příslušném území a je předmětem aktualizace podle
pravidel, stanovených dále pro aktualizaci báze dat
DTHM.

r

f Odvozené soubory se vytvoří z určitých údajů základního souboru tehdy, má-li jich být využito k určitým účelům, tj. prakticky tvoří soubor vstupních informací pro aplikační programy. Jak vyplývá ze schématu v obr. 1, tvoří odvozené soubory:
-

registr polohopisu,
registr výškopisu.

Pro zařazení podrobných bodů do jednoho z obou
těchto registrů slouží v základní informační větě podrobného bodu zvláštní číselný znak.
Data z odvozených souborů budou využívána jednak
pro vnitřni, a jednak pro vnější aplikaění programy.
Vnitřní aplikační programy budou zajišťovat především konverzi mezi digitální a grafickou částí digitální mapy. Dále sem patří různé výběrové a kreslící
programy polohopisu a výškopisu, programy generali.
zace polohopisu a kresby vrstevnic. Mezi vnější apli.
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ČÍlIelná údržba
EH

Vstup do
bú.

dlIt DTiIII

VDitřni
aplika15n!
prograll7

VnějI!
aplika15ni
progr&II\Y

Výběrové a kreslící
programy
polohopillU

Výběrové a vynášecí
program,y
výškopisu

Programy
generalizace

Pr~
výběru
bodd a vykreslen!
polohopisu

Interpolace výšek
bodl1

kační -programy - patH"' různé -programy, které budou
zpracovávány pro vnější uživatele.
Polohopisná složka báze dat je blíže popsána v další
kapitole. Výškopisná složka je ještě předmětem vý.
zkumu, a to v souvislosti s automatickou kresbou
vrstevnic.

3.1 Vazba na technologii TH mapováni
Zakládání báze dat DTHM navazuje úzce na technologii TH mapování, která předStavuje v současné době
v polohopisné složce digitalizovaný proces s automatizovaným zpracováním informací a s automatickou
kresbou mapy. Vstupní hodnoty, získané geodetickými,
fotogrammetrickými nebo kartometrickými metodami
jsou zpracovávány na počítači a výsledná data jsou
ukládána na tyto děrné pásky (DP):
1. DP souřadnic bodů geodetických základů a podrob.
ných bodů polohopisu,
2. DP - seznam parcel,
3. DP předpisu,
4. zobrazovací páska.
Zobrazovací páska slouží jako vstup do automatického
koordinátografu
Coragraph, který vykreslí mapu.
Děrné pásky nejsou vhodným nositelem informací
z hlediska požadavků na bázi dat, a to především pro
svou opotřebovatemost a dlouhou vybavovací dobu.

Prograa kresby
vrstevDic

Program,y
optimalizace

Jsou předávány středisku geodézie, kde dochází k jejich znehodnocování, a to jednak stárnutím neudržo·
vaných dat, a jednak nevhodným uskladněním.
Za paměťové médium báze dat DTHM je zvolena
magnetická páska (MP). Z některých hledisek by byl
optimálním médiem magnetický disk, není ale v tomto
směru dosud k dispozici potřebný hardware a software,
který by pro účely DTHM zajistil plynulou realizaci
(s magnetickými disky se počítá později). Zvolená MP
má tyto parametry: 9 stop, hustota 800 b. p. i., úprava
stop podle normy ECMA, šíře 0,5 palce.
Pro založení souboru báze dat DTHM z dřívějších
mapování (dosud uložených na DP) je zvolena magnetopásková jednotka AMPEX, řízená počítačem Minsk
22 nebo Minsk 32. Tato jednotka představuje typ vnější
paměti s vysokou kapacitou informace a je vhodná pro
hromadné zpracování dat.
Jedna MP má kapacitu asi 3,6.106 slov při průměrné
délce bloku 1024 slova hustotě záznamu 800 b. p. i.
Délka kotouče MP je 750 m.
Vedle založení báze dat DTHM dřívějších lokalit
slouží jednotka AMPEX výzkumnému ověření řešených úloh. Pro zakládání bází dat nových lokalit THM
se počítá s magnetopáskovou jednotkou počítače Tesla
270 s použitím MP uvedeného standardu. Sem budou
později převedeny založené soubory na jednotce
AMPEX. Obsluha obou magnetopáskových jednotek
podle dále uvedené technologie a programů se před.
pokládá v Podniku výpočetní techniky, závod Praha.
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Vstupními daty je soubor dat získaných při digitálním vyhotovení THM. Jsou to:
I. DP 5ti stopá, kód CorT 2 2. DP 5ti stopá, kód CorT 2 -

seznam souřadnic,
páska předpisu.

Vstupní data budou upravena jen minimálně. Tato
úprava je nutná z hlediska celkové koncepce báze dat.
Děrné pásky digitálně zpracovaných THM budou přehrány na MP v nezměněném tvaru, to znamená po
parcelách; na předpis po dílech bude MP doplněna až
v rámci údržby.
Vstupní data budou předána k přehrání na MP spolu
s formulářem "Prvotní doklad DTHM pro ukládání dat
na MP", v němž budou uvedeny všechny doplňující
údaje. Budou to čísla katastrálního území a kvalita
bodu. Číslo kat. úz. bude pěticiferné ve shodě s připravovaným Jednotkovým číselníkem obcí.
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souřadnic bodů geodetických základů a podrobných
bodů polohopisu TH mapy včetně digitálně vy jádřeného předpisu jejich spojení. Každé katastrální území
je nahráno na jednu MP, tzv. ukládací MP (MP I).
Ukládací MP každého katastrálního území se skládá
ze tří částí:
I II III -

Seznam náčrtů
Seznam souřadnic
Seznam předpisů

Seznam náěrtů se vytváří na počítači při konečné
organizaci dat na MP 1. Umožňuje rychlé vyhledávání
požadovaných dat především při aplikačních progra·
mech.
Skládá se z: A) záhlaví seznamu náčrtů,
B) seznamu náčrtů.
Záhlaví seznamu náčrtů tvoří jedna věta o devíti slovech.

Založení báze dat DTHM se provede pomocí programu (obr. 2), který tvoří součást programového systému DIGlMAPA. Registr polohopisu báze dat tvoří
soubor magnetických pásek, na nichž je uložen soubor
AO - číslo katastrálního území - maximálně 10 cifer
AI - A5 - název katastrálního území - maximálně
30 alfanumerických znaků,
A6 - pomocná buňka - adresa počátku seznamu
souřadnic - max. 6 cifer,
A7 - adresa počátku seznamu předpisů - max. 7 cifer,
A8 - adresa konce seznamu předpisů - max. 7 cifer.

nahrát souřadnice
z DP souřadnic
nahrát předpisy
z DP předpisO

Seznam náčrtů tvoří maximálně 200 vět o devíti slovech.

soubory souřadnic
a předpisO setřídit
po náčrtech,
parcely dále po parcelách a dílech

A2

A6

A7

č.n. Ymin Ymax Xmin Xmax Yr

Xr

ph.

--

Ymin'Ym8X'~in'~
pro jednotlivé
náčrty

A4

--

A8

-- -- --

--ph.

max. 3 cifry,
9 cifer (souřadnicové údaje),
9 cifer,
9 cifer,
9 cifer,
9 cifer (redukované souřadnice),
9 cifer,
seznamu předpisů - max. 7 ciseznamu souřadnic -

max. 7 ci.

Seznam souřadnic se nahraje z DP, náčrty se setřídí
aritmeticky. Tvoří je maximálně 63000 vět o šesti
slovech.
~l
A

I ::. l_č
AO -

Obr. 2: Blokové 8chéma uložení dat z DP na MP 1
(uklrú1ací)

A3

--

AO - číslo náčrtu AI - Ymin - max.
A2 - Ymax - max.
A3 - Xmin - max.
A4 - Xmax - max.
A5 -.:...Yred - max.
A6 - Xred - max.
A7 - adresa počátku
fer,
A8 - adresa počátku
fer.

vyhledat hodnoty

seznamu náčrtO,
seznaDl.náčrtO,
seznam souřadnic,
seznam předpisO
na MP báze dat

AI

A5

AO

-- --

AI -
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číslo náčrtu - max. 3 cifry, pro izolované body
je AO= O!,
číslo bodu - max. 4 cifry,
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pro izolované body (AO = O) je ěislo skupiny max. 8 cifer, pro ostatní body (AO =f:. O)je číslo
charakteristiky - max. 2 cifry,
A3 - souřadnice Y (bez desetinné čárky) - max.
9 cifer,
A4 - souřadnice X (bez desetinné čárky) - max.
9 cifer,
A5 - souřadnice Z (bez desetinné čárky) - max.
6 cifer.
Na začátku seznamu souřadnic jsou uloženy souřadnice bodů geodetických základů a PBBP, setříděné
aritmeticky po číslech bodů. Ve sloupci pro číslo náčrtu
je nula, ve sloupci pro číslo charakteristiky skupinové
číslo (8 cifer). Číslo charakteristiky udává kvalitu bodu
(1. cifra) a vztah k registru výškopisu (2. cifra).
Seznam předpisů kontinuálně navazuje na seznam souřadnic. Aby se maximálně využila kapacita pamětí počítače, obsahují některá slova věty seznamu předpisů
několik různých informací, které z nich jdou při aplikaci dekódovat přisvojením znaménka. Seznam předpisů tvoří maximálně 210 000 vět o šesti slovech.
A2 -

AI A2 A3 -

A4 -

Tab. VI.

A4: řád

AI

pseudoslovo

skup.
číslo

AO-

I

I

A4

A2

A3

číslo
bodu

klasifikač.
znak

-

A5

A5: řád

pseudo- pseudoslovo
slovo

18

t. p.
---t. p. -

AO : řád

p. č. pod. Č. d.

t. s. -

• 1.:.1 " ~
4. Zásady

číslo náčrtu, do jehož obvodu parcela
patří - max. 2 cifry,
parcelní číslo (bez desetinné čárky) max. 4 cifry,
podlomení - max. 3 cifry,
číslo dílu - max. 1 cifra.

Toto uspořádání je naprosto nutné pro efektivní provádění údržby a aplikačních programů. Tímto číslem
lze totiž seznam předpisů setřídit, aniž by při tom
došlo k porušení sledu bodů v parcele a porušení náležitosti parcely k náčrtu. Se seznamem předpisů potom
jde zacházet jako se setříděným souborem. Hledání,
přesuny a úpravy takovéhoto souboru je značně efektivnější, než u souboru nesetříděného. Aby nedocházelo k "odtržení" obvodu skupiny a izolovaných bodů
od náčrtu, je zařízeno, že:
Pro obvod skupiny:
Č.

n.

=

Č.

n.;

p. č. = 0000
pod. = 000
č.d. = O.

Např. pro náčrt 32 a bod obvodu skupiny platí:
AO = 3200000000

+,

je-li čára nepřerušena, je pk =
je-li čára přerušena, je pk =-,
tI. - stovky v čísle A4 udávají sílu čáry v desetinách mm; např.: A4 = 100; pak síla
čáry je 0,1 mm,
zn. - udává dle literatury (2) druh vykreslené
značky.
max. 8mi místné pseudoslovo následujícího charakteru:

Tab. V.

n. -

zn.

Tab. VII.

je pseudoslovo o deseti cifrách. Je vždy kladné.
Je vytvořené ze 4 slov následujícím způsobem:

Č.

tI.

pk -

,_ZD

PWfIWl6

Imam-i_" "R
pk

A5 -

AO

skupinové číslo bodu, max. 8 cifer,
vlastní číslo bodu, max. 4 cifry,
číslo klasifikačního znaku, max. 3 cifry.
Při ukládání dat dřívějších lokalit THM se klasifikační znak doplní až při aktualizaci (postupně).
U nově mapovaných lokalit a při údržbě EN·
bude používán po vyřešení klasifikace obsahu
báze dat DTHM, která je ještě výzkumně řešena.
je pseudoslovo následující struktury:

dle literatury [2] znaménko čísla udává
typ parcely, pro t. p. = - jde o parcelu
vnitřní, u níž se nevyčísluje výměra,
dle zásad, uvedených v lit. [2] určuje
typ spojnice. Jsou to nejnižší dva řády
čísla A5. Pro t. s. = Oje spojnicí přímka.

aktualizace

báze dat

Aby báze dat sloužila svému účelu, tj. podávala pohotově aktualizované informace o území a jeho prvcích, bylo nutno vyřešit spolehlivý systém údržby.
Vzhledem k důležitosti této otázky jsou vypracovány
dvě alternativy aktualizace AI, AII, které se kvalitativně liší. Alternativa AII, která se dosud výzkumně
řeší, bude použitelná až po zavedení magnetických
disků.
Vstupními daty u obou variant jsou soubory dat
získané při číselné údržbě THM, uložené na DP nebo
MP.
Údržba DTHM bude prováděna na SG. Dosud se po
zaměření změny (ať již jde o geometrický plán nebo
měření v rámci úplné přehlídky) provádí na základě
měřického náčrtu a zápisníku předpis výpočtu souřadnic podrobných bodů. Po vyděrování se tento předpis posílá výpočetnímu středisku k výpočtu souřadnic
na počítači a k jejich vytištění (spolu s čísly bodů).
Dále se v některých případech vyhotovuje zobrazovací
páska, která se předá k vykreslení nebo k zobrazení na
automatickém koordinátografu. Tento předpis spojení
se však zatím neudržuje ve shodě se skutečností (obr. 3).
Informace v bázi dat je však nutno operativně
udržovat. Nelze proto vyplňovat jen předpis výpočtu
jako dosud, kdy zobrazení bylo předepisováno bez
kresebných prvků; bude nezbytný i předpis zobrazení
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Program 01- Vyhledat a vytisknout souřadnice bodu,
.zadaných číslem bodu.
02 - Vyhledat a vytisknout souřadnice 10mových bodů parcel nebo dílů parcel,
zadaných číslem parcely nebo dílu, parcely a díly vykreslit a vytisknout seznam parcel a dílů s výměrou.
03 - Vyhledat a vytisknout souřadnice 10mových bodu dílu a parcel určitého
prvku mapy (podskupiny nebo skupiny
prvků), zadaného číslem klasifikačního
znaku prvku (podskupiny nebo skupiny). Parcely a díly vykreslit, vytisknout seznam parcel a dílů s výměrou.
04 - Vyhledat a vykreslit oblast, vymezenou
souřadnicemi vrcholu pra voúhléhočtyřúhelníka se stranami rovnoběžnými
s osami X, Y souřadnicové sítě.
05 - Vyhledat a vykreslit oblast nebo zvolené prvky oblasti, vymezené souřadnicemi vrcholů obecného polygonu.
06 - Vyhledat a vykreslit obsah nebo zvolené prvky obsahu náčrtu, zadaného
číslem náčrtu.

aktualizace póvodních
informaci podle MP 2

Programová dokumentace se v současné době zpracovává, takže uvedených aplikačních programu bude
možno využívat v lokalitách, kde bude založena báze
dat DTHM. Tyto programy bude možno doplňovat
dalšími podle požadavků uživatelů.
DTHM představuje v podstatě nový výrobek, tj.
nový druh výsledku geodetických a kartografických
prací. Má dvě riizné formy, ve kterých bude předávána
uživateli, a to:'
-

Obr. 3: Blokové schéma aktualizačniho programuDTHM
MP 1
magnetická páska ukládaci
MP 2 ... magnetická páska změn
na zvláštním formuláři. Oba předpisy se naděrují nebo
nahrají na MP. Počítač vypočítá souřadnice podrobných bodů, uloží je na MP změn do seznamu souřadnic
a souřadnice vytiskne. Předpis bude uložen na MP
změn v seznamu předpisu. Z předpisu a ze souřadnic
podrobných bodů lze vyhotovit zobrazovací pasku
a provést výpočet výměr. Rozdíl mezi oběma navrže·
nými alternativami údržby AI a AU je v podstatě
v tom, že se do MP změn nahrávají:
- u AI jen změny, které byly právně provedeny,
- u AII všechny změny (jak do seznamu souřadnic,
tak do seznamu předpisu) s uvedením čísla akce a čísla
znaku právního stavu.
Při změně právního stavu SG upozorní pracoviště
udržující bázi dat číslem akce na změnu a to ji provede
v pásce změn změnou čísla znaku právního stavu.
Vlastní aktualizace se provede sehráním puvodní
a změnové MP. Předpokládá se, že k tomuto sehrání
dojde jednou ročně. (O aktualizaci bude pojednáno podrobněji později v samostatném článku.)

5. Možnosti

využití

a předpokládaný

přínos

Průběžně aktualizovaná báze dat bude moci uspokojovat zájem uživatelu podáváním nejrůznějších informací. Aby po vytvoření báze dat byl připraven
i způsob jejího využití byly teoreticky propracovány
tyto základní programy:

formu mapy v grafickém tvaru,
formu báze dat na paměťovém médiu.

Tato dvoustranná forma mapy představuje kvalita.
tivní zvrat ve zpiisobech dosavadního využívání mapy.
Uživatel dostává potřebné informace na vyšší technické úrovni a na médiu, z kterého lze přejímat informace integrovaně přímo na vstup počítače. Současně
představuje digitální mapa vyvrcholení automatizace
zpracovatelského procesu tvorby a údržby mapy.
Základní zpiisoby využití DTHM budou:
-

při permanentní automatizované údržbě TH mapy
v grafickém tvaru na základě aktualizace báze dat,
- automatické vykreslení vybraných lokalit v růz- ,
ných měřítkách, generalizacích, výběrech prvků
atd. pro různé účely,
- integrované a neintegrované předávání geodetických informací riizným uživatelům k řešení různých
prostorových úloh na počítačích, a to i v ruzných
výběrech podle oblastí, druhu prvku apod.
Postupné budování DTHM vytvoří též podmínky
pro zavádění počítačU do projekční praxe, a tó na
úrovni úvodních, souhrnných a prováděcích projektových řešení. Tak lze přistoupit k optimalizaci projekčních záměrů, ke zvýšení kvality a efektivnosti projekčních prací. Na takto zpracované projekty lze navazovat vytyčování ze souřadnic. Na tomto úseku plní
DTHM úlohu podrobné souřadnicové lokalizace.
Přechod na digitální formu znamená ale též zvýšení
spolehlivosti obsahu TH map. Kontrolou oměrnými
mírami,·zahrnutou do výpočtu na počítači včetně dal·
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digitální

ších kontrol, je odstraněna naprostá většina chyb měřických prací. Rovněž konstrukční práce jsou zkvalitněny bezchybným výpočtem výšek, podchycením a odstraněním hrubých chyb zobrazení, přesným výpočtem
výměr a vysokou kvalitou kresby.
Z tohoto stručného výčtu vlastností DTHM vyplývá
tedy především společenský a technický přínos jejího
řešení. Za základ ekonomického srovnání nákladů a spotřeby času použijeme průměrný stupeň obtížnosti, kterým je u místní trati (MT) a polní trati (PT) stupeň V.
Potom např. pro nové lokality DTRM lze uvést toto
srovnání pro 1 ha:
spotřeba času (SR) náklady (Kčs)
1. založení DTRM
PT 7,2 MT 26,1 PT 455 MT 2012
2. tvorba TRM neautom.
16,9
6,6
227
532
+0,6
+1480
9,2
+228

+

Z tohoto srovnání vyplývá, že tvorba DTRM oproti
neautomatizovanému zpracování TRM vyžaduje větší
spotřebu času a větší náklady. Je tedy nový výrobek
relativně dražší. Při tom průměrné náklady na 1 podrobný bod činí u nových lokalit DTRM v PT
16,20 Kčs a v MT 13,40 Kčs, při čemž s přibývajícím stupněm obtížnosti tyto náklady klesají. Při tom
náklady na převedení dat do báze dat DTHM u dřívějších lokalit činí asi 0,25 Kčs na 1 podrobný bod.
Lze tudíž provést obdobné srovnání spotřeby času
a nákladů z hlediska dlouhodobého rozboru. U map
velkých měřítek dochází v ČSR průměrně ročně ke
změnám asi u 5 % prvků mapy. To znamená, že asi za
20 let dojde průměrně ke změně všech prvků v dané
oblasti a za tuto dobu by zde mělo dojít k novému TR
mapování. Lze tedy provést srovnání spotřeby času
a nákladů u obou procesů za období 20 let, při čemž
u neautomatizovaného
způsobu se předpokládá nové
mapování v tomto období, zatímco u automatizovaného způsobu se předpokládá obnova grafické mapy na
podkladě aktualizované báze dat DTRM.
Promítne-li se toto srovnání na roční rozsah mapovacích prací, dochází k úspoře asi 232 000 SR většinou
kvalifikovaných pracovníků a ke zvýšení nákladů asi
o 9,4 mil. Kčs. Uvážíme-li, že pracovníci mohou v ušetřeném čase provádět další měřické a zpracovatelské
práce v průměrné hodnotě 50 Kčs/hod., pak po odečtení uvedeného zvýšení nákladů na automatizaci
dojde v uvedené oblasti k úspoře nákladů ve výši asi
2,2 mil. Kčs.

Jsou podány základní informace o výsledcích výzkumu tvorby báze dat DTRM. Se založením báze dat
se počítá v roce 1973, a to nejprve v lokalitách, kde již
bylo provedeno TR mapování digitálním způsobem
a později též v lokalitách, kde bylo dříve provedeno
kartometrické snímání souřadnic. Tak vznikne soubor
asi 500 000 podrobných bodů. U nových lokalit (pravděpodobně od r. 1974) stane se tvorba báze dat součástí
TR mapování. K tomu budou vydány potřebné technologické podklady a organizační pokyny, jakým způsobem budou geodetická pracoviště dodávat a na druhé
straně též využívat jednotlivé informace z báze dat.
Řídícím počítačem báze dat od r. 1974 se stane po-

čítač Tesla 270 v Podniku výpočetní techníky Praha,
na jehož MP jednotku budou převedena data z MP
jednotky AMPEX. Ve stejné době bude přikročeno
k aktualizaci báze dat, a to po dořešení některých problémů přímé vazby na číselné zaměřování změn a jejich
automatizaci. V období 1974-75 bude možno podle
potřeb různých uživatelů a geodetických pracovišť realizovat některé z potřebných aplikačních programů.
Tím bude možno postupně zvýšit využívání infor·
mací DTRM v různých oborech národního hospodář.
ství, což povede k vyšší společenské efektivnosti celého
díla a též ke kompenzaci zvýšených nákladů na jeho
pořízení.
Literatura
[1] Návod pro vedeni měřického náčrtu a zápisniku měřených údajů, určených ke strojovému zpracováni.
Praha, 1971, ČÚGK
[2] Návod k provedení předpisu pro kresbu a výpočet
výměr při strojovém zpracování TH mapy.
Praha, 1971, ČÚGK
[3] SILAR, F. a kol.: Informačni systém geodézie a kartografie (ISGK), návrh základnf koncepce struktury,
výzkumu a realizace.
Praha, 1971, VÚGTK, výzkumná zpráva č. 429
[4] SILAR, F., ČÁLEK, J.: Báze dat digitální technicko·
hospodářské mapy.
Praha, 1972, VúGTK, výzkumná zpráva č. 498
Do redakce došlo 7. 2. 1973
Lektoroval:

Ing. Miloslav Kilberger. ČÚGK. Praha

Z cyklu vědeckých předná~ek
z oboru geodézie na ČVUT v Praze
V pondělí 8. ledna 1973 přednesl Doc. Ing. Jaromír
T I u stý
v rámci cyklu přednášku
na téma: "Oprava
svazku laserového záření pro geodetické a jiné účely."
Praktické využití laserů v geodézii, v důlním měřictví
a v jiných technických oborech závisí na laseru samotném a na dalších faktorech. Především je nutno zvolit
takový laser, aby jeho funkce vyhovovala llčelu. Pro
geodetické llčely vyhovuje laser plynový helium-neonový, vysílající kontinuální záření ve viditelném spektru.
Laser je zcela nový prostředek takřka bodového, koherentního a monochromatického
světla. Tento prostředek
bylo nutno nejprve poznat, pochopit jeho specifické
vlastnosti a teprve potom jej využívat v konkrétních
případech. Etapa poznávání je nejdůležitější a nelze říci,
že je ukončena. Také laser prodělává
vývoj a proces
zdokonalování v celém světě i v ČSSR.
Autor se v přednášce nezabýval všemi problémy, které
s laserem souvisejí, ale soustředil se na jeden z nich,
podle jeho názoru nejdůležitější.
Souvisí s dodatečnou
úpravou světelného paprsku. Jde zejména o tyto otázky:
1. divergence vstupního záření,
2. stabilita záření,
3. fokusace,
4. další llpravy fokusovaného svazku.
Tyto otázky souvisejí s příjmem záření na detekční
ploše možnými metodami, s přesností v určování středu
světelného svazku a jeho stopy. Souvisejí tedy přímo se
všemi úlohami, pro které by bylo využití laseru progresivní. V poslední části se autor zmínil o výzkumném
nasazení laseru při zatěžovacích zkouškách Nuselského
mostu a o jiných aplikacích.
V diskusi, kterou vedl prof. Hauf vystoupila řada
llčastníkfi přednášky s věcnými dotazy.
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Laserové vytyčovací zařízení
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Výzkumný

Lasery jsou nové zdroje koherentního záření, neboli kvantové generátory světla, pracujrcí na principu vzájemného působení hmoty a elektromagnetického zářenf. Název "laser" je odvozen z počátečních písmen anglických slov "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Předchil.dce laserů byly tak zvané "masery" lišící se od
lélserů délkou elektromagnetické
vlny. Masery byly známy již v roce 1954, lasery až v roce 1960, kdy
byl Maimanem vyvinut rubínový laser. V roce 1961
Javanem, Bennetem a Herriotem popsán plynový
laser. O rok později následoval laser polovodičový
a kapalinový. V roce 1966 byl poprvé použit hélium-neonový laser při stavbě tunelu. V současné
době je známo přes 1000 technicky využitelných
kvantových
přechodů
ve vlnovém rozsahu
od
0,2 fl.mdo 100 fl.m.
Ve stavebnictví se ve světě používají dosud pouze plynové He-Ne lasery s kontinuálním zářením.
Tyto lasery vysílají červené světlo o vlnové délce
0,6328 fl.m. Energie obsažená ve vyzařovaném svazku nepřesahuje hodnotu 10 mW. Váhy těchto laserů se pohybují podle typu a výrobce v rozsahu od
4 do 8 kg. Délky laseril. se pohybuií od 0,4 do 0,6 m.
Pro laboratorní účely dosahují délky až 3 m. Lasery se upevňují obvykle na přenosnou třínožku,
nebo na stabilní podstavec. Napájení laserů může
být provedeno buCf ze sítě nebo z 12 V baterie. Spotřeba energie při provozu laseru se pohybuje kolem
100 W.
V zahraničí se lasery používají pro stavební práce, při kterých je nutno udržet daný směr a rovinu,
jako např. při pokládání inženýrských sítí, nebo při
úpravě rovných ploch, při zemních pracech. Mimo
tyto práce se však lasery uplatňuií také při provádění melioračních
rýh, zakládání
staveb, při
stavbě tunelil., štol, při protlačování potrubí a při
stavbě železničních
svršků. Lasery se používají
také při stavbě výškových budov, mostil., komínil.,
a to nejen jako řídící, ale také jako kontrolní
a měřící zařízení. Jsou známy také aplikace lase·
ru při vytyčování vrtacích a montážních
bodil.
v podzemním i pozemním stavitelství
a důlnícn
pracech.
2. L a s e r o v li v Y tyč o v a c f z a f f z e n f
V roce 1970 byly ve Výzkumném ústavu pozemních staveb v Praze Hostivaři provedenv ve spolupráci s katedrou speciální geodézie ČVUT Praha
prvé ověřovací pokusy s využitím He-Ne laseru pro
stavební účely.
K pokusům bylo pou~tto laseru tvpu Tesla TKG
202, vyvinutého ve Výzkumném ústavu vakuově
elektrotechnikv v Praze.
Účelem zkoušek v této prvé fázi bylo:
1. Ověřit možnosti využití laserového záření pro
provádění stavebních prací a visuální řízení stavehních stroii\.
2. Určit požadavky n~ vývoi nového typu laseru
určeného soeciálně pro stavební účely.
Na základě těchto ověřovacích pokusil. byl v ro-

Ing. Karel Macek,
ústav pozemnich staveb,
Praha

ca 1971 ve Výzkumném ústavu pozemních staveb
proveden vývoj víceúčelového laserového vytyčovacího zařízení pro provádění stavebních prací a řízení stavebních strojů. Jako zdroj laserového záření byl v tomto případě použit nově vyvinutý laserový vysílač se studenou katodou typu Tesla TKG
205.
2.1. Oblast

použiti

laserového

vytyěovacího

zaří-

zení
Laserové vytyč ovací zařízení je určeno pro vytyčování směru aktivní světelné přímky v horizontální rovině a pro její vizuální snímání.
S přídavným zařízením lze laserové vytyčovací
zařízení použít především pro:
- přesné kladení potrubí 0 250--1800 mm na
vzdálenost 50 až 100 m s přesností ± 1 cm,
- strojní rovnání terénu v přímce; délky 100 až
150 m s přesností ± 2 cm,
- vytýčení výškových bodil. v terénu s přesností
odečítání ± 1 mm,
- kontrolu výšky mezilehlých bodil. v terénu
a měření nerovnosti zemních a montážních pracÍ.
Výhledově lze s dalším přídavným zařízením použít laserového vytyčovacího zařízení při stavbě
inženýrských a komunikačních sítí pro:
- měření vzdáleností v rozsahu 0-150 m,
- kontrolu hloubky rýh při jejich hloubení 10patovým rýpadlem,
- kontrolu směru potrubí při protlačování,
- kontrolu směru při ražení štol a tunelů,
- vytyčování a kontrolu při zakládání staveb,
- kontrolu výšky pilot při zarážení na vodní
hladině
- vytýčení
vrtných a montážních bodů v horizontální rovině,
- srovnávání zemní pláně a podkladních vrstev
vozovek v přímé trase a v roviných plochách.
2.2 Technický

po~is

Laserové vytyčovací zařízení (schema č. 1) se
skládá z:
a) laserového vysílače - Tesla TKG - 205 a mechanicky výsuvného stativu (1, 2),
b) napájecího zdroje pro síťová napětí 220 V
(3), nebo
c) napájecího akumulátoru 12 V-24 Ah (3),
d) cílového terče s výsuvný'm stativem (9, 10),
e) středfcího
terče
pro· ukládání
kameniny
o 250 až 1800 mm (4),
f) odměřovací latě délky 160 cm (5),
g) vyhledávacího terče pro odměřovací lať (6),
h) optického přijímače pro strojní rovnání te-

rénu

(7,8)

a

i) pomocných přídavných zařízení (optika, Adegon 135, Adegon 50, olovnice, zaměřovací dalekohled, nastavovací libela pro nastavení podélného
sklonu s přesností
nastavení
0,1 %0 v rozsahu
:1:= 5 %, měřič proudu a napětí, propojovací kabely,
selenový usměrňovač, optický hranol pro zaměření
laserového paprsku nízko nad terénem).
Jednotlivé části laserového vytyčovacího zaříze-
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ní pro stavbu inženýrských sítí jsou znázorněny
v následujících obrázcích. Na obrázku 1 a 2 je znazorněno upevnění laserového vysílače na horní
a dolní části výsuvného stativu. Na obrázku 3 jsou

Obr.
()br.

1 -

Lctseruvý vysílač
s
(vysílač
upevněn nad
2 Laserový
vysílač
s
(vysílač
upevněn pod

Obr. 3 -

Napájecí
zdroj pro
a napájecí akumulátor

výsuvným
statžvemj.
výsuvným
statžvemj.

statžvem

napájecí zdroje pro střídavé napětí 220 V nebo stejnosměrné napětí 12 V. Na obr. 4 je cílový terč s výsuvným stativem. Jeho konstrukce umožňuje dobrou viditelnost světelné stopy na pracovní vzdá-

Obr. 4 _ Cílový

terč s výsuvným

statžvem.

statžvem

síťové napětí
12 V 24 Ah.

220 V

Obr. 5 -
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Obr. 6 Obr.

7

Odměřovaci lať pro vytyčeni výškových
bodů v terénu.
Optický
přijimač
pro strojní
rovnání
terénu.

lenost i za slunečního počasí. Na obr. 5 je znázorněn
středicí terč pro ukládání kameninového
potrubí
0250-500 mm. Na obr. 6 je vidět konstrukci odměřovací latě pro kontrolu a vytyčení výškových bodů
v terénu a přesností odečítání ± 1 mm. Obr. 7
znázorňuje optický přijímač pro kontrolu polohy
radlice dozeru při rovnání terénu. Přijímač lze použít jako přídavné zařízení k různým kontinuálně pracujícím stavebním strojům, u nichž se požaduje přesné výškové řízení pracovního orgánu.
3. V Ý s led k y a p I i k a cíl
řízení
ve stavebním

a s e r o v é h o z aprovozu

Ve stavebním provzu byly provedeny dosud tyto
aplikace s laserovým vysílačem TKG 202 a TKG 205
1. Použití laseru pro měření vzdáleností.
2. Použití laseru pro vytyčení naváděcího vedení
finišeru v přímkové trase.
3. Použití laseru pro kontrolu uložení a vyrovnání potrubí.
4. Použití laseru pro visuální řízení dozerů.
5. Použití laseru pro visuální řízení grejdrů.
6. Použití laseru pro kontrolu směru potrubí při
protlačování.
7. Použití laseru pro kladení potrubí 0 700
a 1800 mm.
Uvedeme velmi stručně některé výsledky zkournaných aplikací.
3.1. Použití laseru pro měření vzdáleností
Měření vzdáleností laserem bylo provedeno metodou rozdvojení světelného paprsku. Vzdálenost
byla stanovena
odečítáním
úseček vymezených
dvěma světelnými body na svislé nebo vodorovné
lati. Tato aplikace byla provedena za účelem přibližného určení vzdálenosti, které se může vyskytnout při některých pracích. Při použití svislé latě, dělené po 1 mm byla při konstantě optického
dálkoměrného
klínu K = 100 pro bílé světlo, měřena vzdálenost v intervalech od O do 120 m po
10 m se střední chybou m ± 4,8 cm.
Vyšší přesnost a rovnoměrnější výsledky byly dosaženy při použití vodorovné latě. Vzdálenost byla stanovena se strední chybou m = ± 2,9 cm v intervalu 0-130 m po 10 m a jestliže byla provedena
korekce na vlnovou délku laserového záření se
střední chybou m = ± 1,3 cm.
Měření vzdáleností
laserovým paprskem
bylo
provedeno
pomocí jednoduchých
pomůcek bez

zvláštní úpravy latě a také optického klínu. Na
základě zkušeností získaných p;:'i měření lze však
předpokládat,
že při úpravě měřících prvků lze
touto metodou měřit tyto vzdálenosti
laserem
s přesností se střední chybou m = ± 1,2 cm v intervalech od O do 130 m.
3.2. Použití laseru pro vytyčení naváděcího vedení
finišeru v přímkové trase
V tomto případě bylo použito laserového
paprsku, jako kontrolního zařízení při vytyčení naváděcího drátu nivelační automatiky bezbožnicového finišeru G+Z. Naváděcí drát vytyčený na
vzdálenost 60 m byl kontrolován v 6 bodech v intervalech po 10 m.
Laserovým paprskem bylo zjištěno, že maximální
odchylka vytyčeného drátu činí 6 mm od předepsané nivelety. Optimální kontrolovaná nebo vytyčovaná vzdálenost se může pohybovat v rozmezí
100-150 m za denního osvětlení. Metoda je však
využitelná v přímých úsecích případně v zakřivenj"ch úsecích, u nichž křivka nivelety se nemění.
Značná výhoda při využití laserů v této oblasti je
už v tom, že paprsek netvoří překážku pro přísun
stavebního materiálu a že je možno snížit počet vytyčovaných profilů (bodůj na minimum. V přímých
úsecích a za dne na 100 m úseky. Vzhledem k požadavku automatického řízení finišerů je nutno použít dvou laserů, anebo rozšíření svazku do roviny
a použít elektronické
snímače laserového záření.
3.~i. Použití laseru pro kontrolu

uložení a vyrovnání potrubí
Při stavbě inženýrských sítí je možno provádět
kontrOlu uložení potrubí ve štolách nebo v rýhách
i při denním osvětlení. V rámci výzkumu byla provedena kontrola uložení potrubí v otevřeném výkopu i ve štole. Ve štole o celkové délce 40 m, bylo
kontrolováno celkem 32 bodů v intervalech
po
1,2 m. Celková doba měření trvala 14 minut při
obsluze 2 pracovníků. Maximální naměřená odchylka od přímky činila 10 cm. Délka kontrolovaného
úseku může dosahovat 100-150 m za denního
světla. V noci a za tmy muže být tato vzdálenost
podstatně zvýšena.
3.4 Použití laseru pro vizuální řízení dozerů
Spojením laserového vysílače a optického pr!jímače laserového světla může být vytvořeno zařízení pro řízení polohy p~acovních orgánů kontinuálně pracujících strojů za denního osvětlení. Toto zařízení bylo vyzkoušeno u malých německých
dozerů fy Schmiedag a fy Orenstein Koppel a u velkého sovětského dozeru D 157. Všechny stroje byly
vybaveny ručním hydraulickým ovládáním radlice
a pásovým podvozkem.

Obr. 8 -
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Váhy strojů a délky podvozků byly značně rozdílné. Vizuální snímač byl upevněn na radlici každého stroje tak, aby řidič mohl na stínítku přijímače sledovat polohu světelného bodu (obr. 8).
Na přijímači bylo vymezeno toleranční
pole
:+- 2 cm, jehož meze neměl světelný bod opustit,
aby stanovená přesnost výsledné úpravy byla dodržena.
K splnění tohoto požadavku je nutno přizpůsobit
rychlost jízdy stroje tak, aby řidič byl schopen
reagovat na změny polohy stroje zplIsobené nerovností terénu. Ve všech případech ověřovacích zkoušek nebyly však překročeny toleranční meze na
stínítku ± 2 cm, 1. j. ani v úpravě terénu. Měření
bylo provedeno na vzdálenost 0-40-100 m vzhledem k daným možnostem upravovaného
terénu.
l,ze předpokládat, že vzdálenost pro vizuální řízení
dozerlI za denního osvětlení bude 0-150 m, přičemž mlIže být dosaženo i větší přesnosti při dokonalejším zácviku řidiče. Pomalejší pracovní rychlo!':t stroje není na závadu, poněvadž se sníží počet
pojezdů a řidič sám si kontroluje jakost své práce.
Tento systém mlJže být využit i jako kontrolní po

3.i-;' Použití laserů pro kontrolu směru potrubí při

protlačování
Při protlačování potrubí může být použito jednoduché protlač ovací zařízení bez možnosti mechanického průběžného řízení směru potrubí, nebo zařízení, které je vybaveno mechanickým nebo automatickým řízením směru.
V prvém případě je účelné použít laserové kontrolní zařízení při zavádění 1 až 2 roury, kdy je
možno ještě částečně ovlivnit jejich polohu a směr.
Během protlaku a po skončení protlačování
je
možno využít také laserové zařízení pro kontrolu
výsledku práce.
V druhém případě je laserové flzení nepostradatelnou pomůckou pro udržení směru protlačovaného potrubí.

Obr. 10 -
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skončení úpravy pláně. Je pochopitelné, že u menších a kratších strojů je dodržení požadované přesnosti při prvých jízdách v nerovném terénu obtížnější než u strojů velkých s dlouhým podvozkem.
3.5. Použití laserů pro vizuální řízení grejdrů
Pro vizuální řízení grejdrů bylo použito dvou
světelných bodů vysílaných z 1 laserového vysílače na optický přijímač upevněný na radlici stroje.
Vzhledem k šířce stínítka byla provedena zkušební
jízda na vzdálenost 60 m. Byl srovnáván terén, je!Joi nerovnost v podélném směru se pohybovala
v rozmezí od + 1 do - 14 cm. Tato nerovnost byla
měřena rovněž pomocí laserového paprsku. Po projetí jednoho jízdního pruhu při rychlosti 3 km/hod
byla radlice grejdru vedena řidičem tak, že odchylka od požadované nivelety v podélném směru
nepřesáhla ± 1 cm. Při tom byl pomocí dvou světelných bodů udržován současně i požadovaný příčný sklon.
Konstrukce optického přijímače umožňuje sledovat světelný paprsek, jak při jízdě stroje proti
směru vysílání, ak i při jízdě ve směru vysílání
světla, tj. při jízdě stroje proti stanovišti laseru
i směrem od něho.

Vyrovnání osy potrubí do osy laserového
paprsku pomoci středícího terče.

Při protlačování ocel ::>véroury (chráničky) o průměru 180 cm na vzdálenost 28 m bylo požadováno
celkové výškové stoupání + 2 cm. K tomuto účelu
bylo částečně vyzkoušen::> laserové zařízení, sestávající z vysílače a dvou směrových terčů rozměru
10 X 10 cm, jejichž plochu tvoří soustředné kružnlce. Přední terč je nutno volit buď ve zcela propustné formě [skleněná deska), anebo jako štěrbinu tak, aby paprsek dopadal zcela nezkreslen a nedeformován
na zadní terč. Při zkouškách byly
zí!':kány ještě další poznatky: Terče nutno instalovat na přední a zadní stranu protlačované roury
tak, že se přední terč umístí cca 1 m od čela roury.
Roury je nutno zatlačovat postupně a zajistit současné těžení materiálu, aby nedošlo k poškození
a k zavalení terčlI a tím ke změně daného sklonu
a směru. Laserové zařízení je nutno doplnit zaří·
zením pro trvalou nebo občasnou kontrolu určenéh:1 směru a výšky. Pro laser se musí vybudovat
chráněné stanoviště tak, aby v prlIběhu protlačovacích prací jeho poloha se nezměnila. V zahraničí se objevují lasery opatřené akustickým signálnim zařízením, které se rozezvučí při změně nastav:mého směru. Použití laseru při protlačování je
shodné s použitím laseru při ražení štol a tunelů
mechanickým způsobem.
3.7 Použití laseru pro kladení potrubí 0
a 1800 mm

700 mm

Kladení potrubí bylo prováděno v otevřené rýze
na vzdálenost 50-60 m. V prvém případě byla
ukládána kamenina Js 700 mm na podkladní betonové pražce, které byly předem výškově znivelovány pomocí laserového paprsku [::>br. g). Potom
byly na tyto pražce kladeny kameninové roury
a dorovnány do přesně vytyčené osy laserového
paprsku pomocí středícího terče [obr. 10).

1973/85

Macek, K.: Laserové vytyčování zařízení
pro stavební práce a řízení stavebních strojil

Geodetický a kartografický obzor
roi!nfk 19/61, i!fslo 3/1973

86

V druhém případě bylo ukládáno betonové potrubí s berolovou vložkou Js 1800 mm rovněž pomocí laserového paprsku. Vyrovnání 60 podkladních
pražců bylo provedeno v minimálně krátkém čase.
Rovněž kladení rour o váze 7,3 tuny bylo pomocí
laseru naprosto přesné a rychlé. Ukazuje se, že laserové vytyčovací zařízení je zvláště výhodné pouzít pro kladení v malých spádech a pro kladení
velkých průměrů potrubí.
Způsob nasazení laserového vytyčovacího zal'ízení
při kladení potrubí závisí na zvoleném technologickém postupu. V zásadě je možno provádět kladení
potrubí dvojím způsobem:
1. Kladení do otevřené rýhy mezi dva předem
výškově určené body (schéma č. 2).

a)

I..
I

2. Kladení potrubí proudovou
rypadlem (schéma č. 3).

metodou přímo za

V prvém případě se postaví laserový vysílač do
níže položené vstupní šachty a výškově se nastaví
do osy potrubí. D:> prostoru druhé vstupní šachty
se umístí cílový terč rovněž do osy potrubí. Laserový paprsek se zaměří dalekohledem
na cílový
terč (operace a).
Po vytyčení osy potrubí se mohou provádět následující pracovní operace:

Schéma

Č. 2 Použžtl laserového
zařízení.
'Úpravu dna rýhy a kladení. potrubí..

\

pro

- rovnání
dna rýhy dozerem (pokud není
v rozporu s normou) s optickým přijímačem (operace b),
- vytyčení výšky podkladních vrstev a pražců
(operace c),
- ukládání potrubí podle středícího terče (operace dl.
V druhém případě se postaví laserový vysílač do
rýhy až po vykopání délky asi 5 m. Ustaveni paprsku do požadovaného směru se provede bud pomocným teodolitem umístěným na krytu šachty,
nebo se směr vytyči pomoci olovnice. Sklon se nastavi libelou umístěnou na laserovém vysílači. Přesnost nastaveni je 0,1 o/co, tj. 1 cm/IDO m rozsah nastavení ± 5 %, tj. ± 50 %0 od vodorovné roviny.

\
\

\

\
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Mimo výše uvedené aplikace je možno použít laseru také pro další druhy prací prováděných ručním nebo mechanizovaným způsobem jako např.:
1. při pokládce obrubníků,
2. vyrovnání pásových a jeřábových drah,
3. při stavbě zděných a panelových výškových
budova komínů,
4. při vytyčování vrtných a montážních otvorů,
5. při pilotovacích pracích ve vodě,
6. při kladení betonových a dlážděných podlah,
7. při melioračních pracech a hloubení rýh,
8. při úpravě svahů a příkopů silnic a železnic,
9. při hloubení rýh cyklicky pracujícími stroji,
10. při úpravě terénu v sídlištích,
11. při sledování deformací a pohybu stavebních
obj.ektů.

V tomto příspěvku jsem se pokusil shrnout informaci o výsledcích našeho výzkumu s využíváním laserů jako řídícího prvku ve stavebnictví.
Kromě toho byly naznačeny další možnosti využití laseru v dosud nezkoumaných oblastech. Při tom
je třeba si uvědomovat, že laser nemůže ve všech
pHpadech nahradit
klasické geodetické metody
a přístroje (teodolity a nivelační stroje). Ekonomické využiti laseru se jeví hlavně v tom, že nahradí
opakované a velmi náročné práce při vytyčování
velkého počtu bodů a profilů, které jsou nezbytnou
součástí všech stavebních prací a zejména staveb
liniových. Použití laseru zvyšuje nejen produktivitu, ale i kvalitu stavebních prací prováděných mechanizovaným i ručním způsobem. Laserový paprsek lze využít nejen jako vytyčovací, ale také i jako měřici prvek. Ve spojeni s regulačními prvky
může být laserový paprsek využit také pro automatizaci stavebních strojů a procesů.
Prozatím všechna zařízeni a prostředky, které
byly při výzkumu použity byly vyvinuty u nás a také metody jsou poněkud odlišné než metody používané v zahraničí. To je důležité už proto, že jejich
využívání není vázáno na dovoz ane80 na nákup
a na využíváni zahraničních licencí.
I když v současné době není tato oblast výzkumu
za světovým vývojem nelze jej pokládat za ukončaný. Stejně tak není ukončený vývoj základního
prostředku laseru a jeho optických členů.
Výsledky výzkumu ukázaly, jaké problémy bude
nutno řešit při zavádění této nové techniky do stavebnictví. Budou kladeny nové nároky na konstrukci a vlastnosti laseru, ale také na pomocná a přídavná
zařízení
mechanického,
elektronického
a optického charakteru. Bude třeba řešit problémy,
spojené s vytyčováním, snímáním a kontrolou polohy světelného paprsku, zvyšovat jednoduchost
a spolehlivost celého zařízení, ale také seznamovat
stavební odborníky se všemi možnostmi i aspekty,
které laserová technika do stavebnictví přináší. Některé ze základních problémů, jako je optická viditelnost a snímatelnost laserového paprsku za dne
a manipulace s ním byly již částečně vyřešeny a provedly se prvé aplikace laseru československé výroby při prováděni stavebních prací a řízení stavebních strojů.
Do redakce došlo 28. 4. 1972

Z ČiNNOSTI VTS
Ze semináře o komplexní
socialistické racionalizaci v geodézii
a kartografii v Brně

Krajský výbor ČVTS pro geodézii a kartografU v Brně
uskutečnil dne 12. prosince 1972 celokrajský seminář,
zaměřený na problematiku komplexní socialistické
raclOnallzace (dále KSR) v odvětví geodézie a kartografie.
Za účasti 67 přítomných z resortních a z různých mimoresortních organizací přednesl Ing. František Čálek,
pracovník ČÚGK, hlavní referát na téma "Komplexní
socialistická racionalizace v geodézii a kartografU". Nejdříve definoval KSR jako trvalou metodu plánovitého
rozvoje národního hospodářství s cílem dosáhnout jeho
maximální efektivnosti. Uvedl pak její tři hlavní rysy:
univerzálnost, systematičnost a komplexnost. Univerzálnost KSR záleží v tom, že se dotýká všech oblastí národního hospodářství a státní správy. Systematičnost
KSR
spočívá v tom, že se z hlediska racionalizace
provádí
rozbor každé činnosti soustavně, na všech stupních řízení a za účasti všech pracovníkO. Komplexnost pak
znamená, že se řeší problematika všech činností z hlediska vzájemných vztahů a souvislostí, s přihlédnutím
k celospolečenským, technickým, ekonomickým, organizačním aj. aspektům.
KSR jako metoda je prakticky uplatňována prostřednictvím racionalizačních
programů, které jsou sestavovány na všech stupních řízení. Tyto programy tvoří soubor racionalizačních
opatření, jejichž realizací se má
zabezpečit plnění krátkodobých úkolů podnikO i dlouhodobých cílů hospodářského
rozvoje. Podrobně byly
rozvedeny záměry podnikových programO a cesty k jejich realizaci.
Ing. Čálek potom obrátil pozornost přítomných na
KSR v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického. Plánovaných l1kolů tam má být dosaženo zejména cestou mechanizace
a automatizace
výrobních
postupů u rozhodujících úkolO geodézie a kartografie,
tj. zvláště v tvorbě, l1držbě a obnově map ve velkých
měřítkách a map pro hospodářskou
výstavbu včetně
všech prací, které s tím souvisejí. Vyžadují to moderní
metody řízení a správy, územního plánování a projektování, které vyžadují pohotové, spolehlivé a čerstvé informace. Tyto požadavky naše mapy sice poskytují, ale
jejich grafická forma už nevyhovuje soudobým nárokům
a možnostem, které otevřel vývoj výpočetní techniky.
Moderní výpočetní technika umožňuje přetvořit dosavadní informační systém v geodézii a kartografii
na
automatizovaný
informační systém digitální. Má tedy
lidská práce být podle programu KSR nahrazena maximálně prací strojovou: na l1seku sběru geodetických informací zejména využitím fotogrammetrie a elektronických dálkoměrů, na l1seku zpracování geodetických informací využitím moderní výpočetní techniky, pomocí
programově řízených kreslicích koordinátografů
a moderní reprodukční a reprografické
techniky, na l1seku
dokumentace a sdělování geodetických informací využitím samočinných počítačO a reprografie, zvláště mikrodokumentace.
Ing. Čálek podrobně hovořil o využívání spolupráce
se zeměmi SOCialistického společenství, o realizaci výsledků výzkumu do praxe, o zavádění nových technologií. Dotkl se rovněž současného stavu vynálezcovského a zlepšovatelského hnutí v odvětví geodézie. V závěru připomněl významnou úlohu, která připadá ČVTS
při prosazování a prohlubování KSR na všech pracovištích geodézie a kartografie.
Po hlavním referátu následovaly koreferáty, ve kterých
pracovníci z resortních a z mimoresortních organizací
informovali o prOběhu racionalizačních opatření v jejich
podnicích.
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V koreferátu "Koordinace geodetických a kartografických prací jako podmínka KSR" podal Ing. Vratislav
Vlach podrobnou informaci o úkolech Krajské geodetické a kartografické správy k zajištění kontroly plnění
KSR na pracovištích geodézie a kartografie.
Na téma "Komplexní socialistická racionalizace
geodetických a kartografických prací v resortu dopravy" hovořIl Ing. Josef Jindra, který uvedl dosavadní zkušenosti
s plněním krátkodobých a dlouhodobých racionalizačních
programo. v geodézii v resortu federálního ministerstva
dopravy. Na konkrétních příkladech
uvedl kladné výsledky KSR v Geodetické kanceláři správy Střední dráhy
v Olomouci.
O stavu automatizace tvorby a údržby technicko-hospodářských map u n. p. Geodézie v Brně informoval
Ing. Miroslav Poláček.
Ing. František Wagner v příspěvku "Možnosti mikrofilmu v komplexní socialistické racionalizaci" shrnul zkušenosti s využitím mikrofilmu jako dokumentačního prostředku v n. p. Geodézie v Brně.
Ing. Rudolf Stella v koreferátu "Racionalizace geodetických prací v n. p. Geotest Brno" ukázal na konkrétních
měřických pracích v terénu a při využití počítače P 203
plnění racionalizačního
programu v n. p. Geotest Brno.
V diskusi si účastníci vyměnili některé zkušenosti
z KSR v geodézH. Ukázalo se, že na pudě CVTS je dostatek prostoru pro další využívání výsledko. vědeckotechnického rozvoje metodou KSR a pro její další přiblížení
konkrétním potřebám a požadavkum podnikli. a organizací v geodézll.

Politicko-odborné zajištění činnosti
ČVTS-společnosti geodézie a kartografie
na r. 1973

1. Zaměřeni a hlavni

likoly politicko-odborné

i!innosti

Zaměření a hlavní úkoly politicko-odborné
činnosti
společnosti geodézie a kartografie vyplývají ze začlenění
geodézie a kartografie do rámce řady odvětví a oborO.
(stavebnictví,
doprava,
vodní hospodářství,
národní
obrana, metro apod.), kde je práce geodeta a kartografa
nezbytná. Hlavní úkoly vycházejí z usnesení a programového prohlášení přijatého na VII. geodetické a kartografické konferenci (národním sjezdu CVTS-GKJ, které
bylo dále podrobně
rozpracováno
a konkretizováno.
Hlavní úkoly společnosti budou zabezpečovány formou
besed, přednášek, sympozií, konferencí, které budou konány během celého r. 1973 v rámci pusobnosti ZP, KV,
MV, OS a ÚV CVTS-GK.

2. Plán odborných akci CVTS-GKna r. 1973
I. Celostátní

akce:

1. "Kurs odpovědných geodetů"; Praha, přednášky 23.
až 25. března a 6.-8. dubna 1973; pořadatelem akce byla
pověřena ÚV CVTS-GK OS 1701 - inženýrská geodézie
ve spolupráci s CÚGK (Ing. J. Scháňka a Ing. J. Šimek).
2. Symp. "Automatizace
ve fotogrammetrii";
Praha,
2.-4.
října 1973; pořadatelem
akce z pověření ÚV
CVTS-GK je OS 1703 - fotogrammetrie
a OS 0103 ve
spolupráci se ZP CVTS-GK CÚGK (Ing. M. Roule, CSc.)
II. Národní akce:
1. Sem. "Zkušenosti s přípravou
na údržbu operátu
evidence nemovitostí na samočinný počítač"; Liberec,
září 1973; trvání akce dva dny; pořadatelem
akce je
OS 1704 - evidence nemovitostí (Ing. Mikota).
2. Sem. "Využití THM pro evidenci nemovitostí"; Ceský
Krumlov, první pule dubna 1973; trvání akce dva dny;

pořadatelem akce je OS 1704 - evidence nemovitostí
(Ing. B. Kuba).
3. Symp. "Automatizace v geodézii a kartografU"; Praha, třetí týden září; trvání akce dva dny; pořadatelem
akce je KV Středočeský CVTS-GK ve spolupráci s MV
Praha CVTS-GK, CÚGK, VÚGTK, ZP CVTS - Geodézie n.
p. a Kartografie n. p. ( Ing. M. Kotal).
4. Sem. "Informační systém geodézie a kartografie";
Praha, II. Q.; trvání akce jeden den; pořadatelem akce
je OS 1706 - automatizace (Ing. V. Saga).
5. "XI. bursa technických
zlepšení" (geodetické
informační dny); Brno, 11.-12. září 1973; trvání akce dva
dny; pořadatel: ÚV CVTS-GK, KV CVTS 07, ZP CVTS n.
p. Geodézie Brno.
III. Akce odborných skupin:
A. OS 1701 - inženýrská geodézie
1. Viz akce 1/1.
B. OS 1702 - kartografie
Budou pořádány akce lokálního významu.
C. OS 1703 - fotogrammetrie
1. Viz akce 1./2.
D. OS 1704 - evidence nemovitostí
1. Viz akce č. 11./1.
2. Viz akce č. 11/2.
E. OS 1705 - geodetické základy a mapování.
Budou pořádány akce lokálního významu.
F. OS 1706 - automatizace
1. Viz akce č. 11/4.
IV. Akce krajských (městského) výboru:
01 MV Praha
1. Viz akce č. 1/2.
2. Viz akce č. 11/3.
3. Beseda "Měřické práce a postupy při vytyčování 11niových staveb"; I. Q.; trvání akce jeden den; pořadatelem je MV Praha 01 a OS 0101 (Ing. J. Skalický).
4. Přednáška "Laserový dálkoměr AGA 8"; II. Q.; trvání akce jeden den; pořadatelem
akce je MV Praha
CVTS-GKa OS 0105 (Ing. Stranad].
5. Beseda "Sledování deformací a změn na údolních
přehradách
a svážlivých územích"; II. Q.; trvání akce
jeden den; pořadatelem
je MV Praha CVTS-GK a OS
0101 (Ing. J. Skal1cký).
6. Beseda "Aplikace fotogrammetrie pro speciální potřebu inženýrské geodézie"; III. Q; trvání akce jeden
den; pořadatelem akce je MV Praha CVTS-GK a OS 0101
(Ing. Skal1cký).
7. Seminář "Výpočetní technika ve službách geodézie"; III. Q.; trvání akce jeden den; pořadatelem akce je
MV Praha CVTS-GKa OS 0105 (Ing. Bubák).
8. Beseda s exkurzí "Metro - geodetické práce při
finalizaci stavby"; III. Q; trvání akce 1 den; pořadatelem
akce je MV Praha CVTS-GK a OS 0101 (Ing. Skalický I.
9. Beseda "Dokumentace a archivace technických dokladů"; IV. Q.; trvání akce jeden den; pořadatelem akce
je MV Praha CVTS-GKa OS 0101 (Ing. Skalický).
02 KV Středočeský
1. Viz akce č. 11/3.
03 KV Jihočeský
1. Viz akce č. 1I/2.
2. Beseda "Kongresy Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti a Mezinárodní kartograficke
asociace v Kanadě v r. 1972"; I. Q.; trvání akce jeden den; pořadatel
ZP CVTS Geodézie n. p. Ceské Budějovice.
3. "Aktiv o transformaci
z S-42 do S-JTSK"; IV. Q.;
trvání akce jeden den; pořadatel ZP CVTS Geodézie n. p.
Ceské Budějovice; (Ing. K. Hradecký).
04 KV Západočeský
1. Seminář "Všeobecná dokumentace
na SG"; I. Q;
trvání akce jeden den; pořadatelem akce je KV 04.
2. Seminář "Vedení výkazů změn pro samočinný počítač"; I. Q.; trvání akce jeden den; pořadatelem akce je
KV 04 (Ing. Vaněk).
3. Seminář "Mikrofilmová technika v geodézii a kartografU"; II. Q.; trvání akce jeden den; pořadatelem akce
je KV 04 (Ing. Vaněk).
4. Seminář "Inženýrská geodézie a prll.myslová měření; lIL-IV. Q; trvání akce jeden den; pořadatelem akce
je KV 04 (Ing. Švejda].
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05 KV Severočeský
Seznam pořádaných
06 KV Východočeský

akcí bude

uveřejněn

později.

1. Školení
"Převod
operátů
na samočinný
březen 1973; trvání akce jeden den; pořadatelem
KV 06, OS 0604 a ZP ČVTS-GK při SG Pardubice
dec Králové (Ing. Z. Nipl].
07 KV Jihomoravský
1. Viz akce

č. II/5.

2. I. Q. kurs ,,0 vytyčování
na staveništi"
stavby, KV 07 (doc. Ing. Dr. Zeman].
3. II. Q.
a technické

počítač;
akce je
a Hra-

přednáška
"Katastr
mapy měst"; garant

pro pozemní

podzemních
vedení
ZP n. p. Geodézie Brno.

4. IV. Q "Systém
řízení kvality geodetických
a kartografických
prací"; garant KV 07.
OB KV Severomoravský
1. KonL "Geodetické
práce
v poddolovaném
území";
l. Q.; trvání akce dva dny; pořadatel
akce KV Severomoravský
ČVTS-GK, ZP ČVTS-GK Geodézie
n. p. Opava,
Praskova
11, dále ve spolupráci
s orgány a organizacemi
ČÚGK a VŠB v Ostravě.
Národní
akce
SVTS slovenské
geodeticko-kartografické společ.:
1. Seminář
"Mikrofilmová
tp.chnika
v geodézii'
2. Q. 1973.
2. Seminář
"Automatizace
geodetických
prací"
2. Q. 1973.
3. "Aktuální
problém y
3. Q. 1973 (Akce Západoslov.
4.
map
5.
- 3.

geodézie
KV].

a

kartografie"

Seminář
k problematice
dekadizace
a aktualizace
[Akce KV].
"Racionalizace
údržby mapových
podkladů",
Košice
Q. 1973 [Akce Východoslov.
KV).

Plán ediční činnosti
byl předán
oddělení
odborné
činnosti R ČVTS s požadavkem
na tisk těchto publikací:
"Odpovědný
geodet v investiční
výstavbě",
"Sborník
VII. geodetické
a kartografické
konference
(národní
sjezd ČVTS-GK]",
"Automatizace
v geodézii a kartografii",
"Automatizace
ve fotogrammetrii".
Společnost
bude dále prohlubovat
spolupráci
s odborným
časopisem
Geodetický
a kartografický
obzor (GaKO].
4. Plán propagace

a informací

Na základě
dohody ÚV ČVTS-GK s redakcí
Geodetického a kartografického
obzoru bude společnost
především
využívat
stránek
zmíněného
časopisu
k propagaci
a informování
široké,
odborné
veřejnosti
o činnosti
společnosti (pořádání
nejrůznějších
akcí]. Společnost
bude využívat
dále i stránek
ostatních
odborných
a populárních časopisů
jako např. Technická
práca,
Technický
týdeník
aj.
5. Plán politicko-organizačních

opatření

Předsednictvo
ÚV ČVTS-GK v rámci vnitřní
politiclworganizační
činnosti
společnosti
bude zajišťovat
účast
svých zástupců
na zasedání
KV, MV a OS, dále pak na
akcích pořádaných
těmito orgány a podle možnosti
i na
dalších
akcích,
na kterých
budou
zástupci
ČVTS-GK
spolupracovat.
6. Plán

rozšiřování

členské

základny

a výstavby

ZP

Na základě
rozpracování
usnesení
a programového
prohlášení
ze VII. geodetické
a kartografické
konference
[národního
sjezdu
ČVTS-GK]
do podmínek
KV, MV
a OS bude se ÚV ČVTS-GK podílet
na politicko-organizačních
opatřeních
směřujících
k rozšíření
členské
základny naší společnosti
a zakládání
nových ZP.
Ing. Vladimír Kosek,
tajemník ÚV ČVT S - společnosti
geodézie a kartogratie

Vzpomínám
si velmi živě na první setkání
se s. Ing.
Procházkou,
na kterém
jsme
projednávali
podrobnosti
k otevření
vyšší zeměměřičské
školy v Praze. Ano, je
tomu již 21 roků, kdy do čela nově se tvořící
střední
odborné
školy v Praze, nyní střední
průmyslové
školy
zeměměřické,
byl postaven
s. Ing. František
Procházka
jako ředitel,
který se dne 7. března
t. r. dožívá 60 let.
Jubilant
se narodil
v Horní Sytové v Krkonoších
jako
syn železničního
dělníka.
Osm sourozenců
a nedostatečné materiální
podmínky
nutily mladého
studenta,
aby si
již při studiích
přivydělával
kondicemi.
Jeho životní poměry se ještě zhoršily
předčasným
úmrtím
obou rodičů.
Vystudoval
reálku
v Nové Pace a ve studiích
nejprve
pokračoval
na Karlově
universitě,
kde získal
aprobaci
profesora
matematiky
a deskriptivní
geometrie
pro školy
II. cyklu. Vysokoškolská
studia si později prohloubil
na
zeměměřičském
inženýrství
Vysokého
učení technického
v Praze. Ještě před ukončením
studií působil na této fakultě jako výpomocný
asistent.
V létech
1937 až 1946
vyučoval
na strojní průmyslové
škole v Praze a na reálce na Žižkově.
Mimořádných
pedagogických
výsledků
jubilanta
si v roce 1946 všímá školská
správa a povolává
ho na ministerstvo
školství,
kde působí až do roku 1951.
Úloha ředitele,
před kterou
byl postaven
s. Ing. Procházka,
nebyla
malá.
Dosud neexistovala
škola
tohoto
typu v zeměměřičském
oboru. Jubilant
dokonce
musel
překonávat
předsudky
některých
zeměměřičů,
kteří zřízení střední
odborné
školy nepřáli.
Bylo třeba přizpůsobit
vysokoškolské
učivo
jednak
věku
žáků,
jednak
k upotřebení
absolventů
školy
v praxi.
Vypracování
učebních
plánů a osnov leželo vesměs na bedrech
ředitele. Na tomto poli působnosti
bohatě rozvinul
své zkušenosti
získané
na ministerstvu
školství
a při desítileté
učitelské
činnosti.
Nemalé
starosti
působilo
i vybavení
školy měřickými
a zobrazovacími
pomůckami,
počítacími
stroji, knihami,
tabulkami,
diagramy,
obrazovým
materiálem
apod. S nevšední pílí a houževnatostí
překonával
jubilant
všechny
potíže a překážky.
Dovedl
vždy bezvadně
organizovat
jak vnitřní chod školy, tak i podniky
mimo školní budovu při exkurzích,
brigádách,
branných
cvičeních,
kulturních
podnicích
a lyžařských
zájezdech.
Kladl vždy
důraz nejen na správnou
výuku, ale i na výchovnou
činnost učitelů.
Jubilant
vždy přál modernizaci
vyučovacího procesu.
Jeho přispěním
se např. modernizovala
výuka v praktických
cvičeních.
Žáci si nejprve
procvičují
čtení
odečítacích
pomůcek
na promítnutých
diapozitivech a teprve potom přistupují
ke čtení na theodolitech.
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Po dobrých vyučovacích zkušenostech
používají kopií
diapozitivů i všechny střední průmyslové školy stavební.
Pod vedením s. Ing. Procházky dosáhla škola mimořádné úrovně a její absolventi se stali platnými členy
naší společnosti.
Pedagogická
činnost jubilanta byla
také oceněna školskými orgány; v roce 1963 byl jmenován zasloužilým učitelem.
Jubilant vytvořil kolem sebe profesorský sbor, který
dovedl nadchnout pro kantorské povolání. Spolupracovníky si vybíral obezřetně a se vší rozvahou. Kladl přitom
důraz nejen na odborné znalosti, ale také na povahové
a morální vlastnosti učitele. Soudružské prostředí ve
sboru je také jeho dílem. Přestože byl vždy přísný, nesmlouvavý a především k sobě velmi náročný, bylo jeho
jednání otevřené, srdečné a upřímné. Měl vždy porozumění pro problémy jednotlivců, a to jak učitel,ů, tak
i žáků. Nově nastupujícím učitelům byl vždy dobrým
rádcem a přítelem.
\' učitelské činnosti se soustředil na výuku geodetického počtářství, která pod jeho vedením dosahuje mimořádného výsledku. Sleduje zejména rozvoj v oboru samočinných počítačů a žákům podává základy nové počtářské techniky, které se zcela jistě stanou dobrým odrazovým můstkem pro další studium.
Své bohaté učitelské i odborné zkušenosti rozdává
nezištně a obětavě všem svým spolupracovníkům.
Je
zván do různých školských institucí a komisí, zejména
do komise ministerstva školství pro odborné školy. Své
odborné zkušenosti z oboru počtářské techniky, matematiky a geometrie uplatňuje též jako hlavní autor
v učebnici geodetického počtářství a v řadě učebnic pro
ZDS.

Význačného životního jubilea se Ing. Procházka dOŽlvá
v plné fyzické I duševní svěžesti. Přejeme jubilantu do
dalších let pevné zdraví, životní pohodu a mnoho úspěchů v další člnorodé prácI ve prospěch naší školy.

Řešení tohoto problému pro speciální případ uvádí M. S. Moloděnskij a spolupracovníci. Řešením vnější
Dirichletovy úlohy se zkracuje Somiglianův postup.
V předneseném referátu bylo ukázáno, že Moloděnského odvození, omezené jen na rotační zploštělý elipsoid,
lze velmi podstatně zobecnit a dále autor uvedl motivaci zavedení jednotlivých soustav, z nichž jednu
použil Moloděnskij ve svém řešení.
Diskuse se týkala praktického použití, dalšího
rozvinutí celé problematiky a vhodnosti uvedených
vzorců pro sféroid.
Druhou přednášku přednesl Ing. Miroslav Hampacher na téma: "Geodetické sítě na obecné ploše".
Zvyšování přesnosti a dosahové vzdálenosti dálkoměrů umožňuje modernisaci geodetických sítí jak co
do délky a počtu měřených stran, tak i co do volby
výpočetní plochy. V přednášce autor hovořilo některých z možných postupů výpočtů a vyrovnání na
obecnější ploše než je rotační elipsoid. Po definici
základních charakteristik obecné plochy v symbolice
Cartanova OJ - počtu byly odvozeny některé matematické redukce měřených úhlů a délek a několik
způsobů vyrovnání délkových sítí podle pozorování
zprostředkujících a podmínkových.
Diskuse se týkala praktického použití pro zpřesnění polohy sítí na naší planetě a dále použití rovnic
pro extrémní případy.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Z cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 6. listopadu byly na pořadu cyklu dvě přednášky. Nejdříve přednesl Ing. Ladislav Hora, CSc.,
přednášku na téma: "O 8(JmigIianově rovnici pro
normální tíži."
Rozložením síly tíže na povrchu Země za předpokladu, že ekvipotenciální plocha S je homogenní
rotační elipsoid, se zabýval P. Pizetti (1913). Jeho
výsledky modifikoval C. Somigliano (1929) a získal
relaci mezi třemi hodnotami tíže v různých zeměpisných šířkách
Yp b sin2 B
YB a cos2 B
Y=
(b2 sin2 B
a2 cos2 B)

V

+
+

Uvažovaný problém je možno formulovat takto:
Existuje-Ii těleso známé hmoty M rovnoměrně se otáčející kolem pevné osy rychlostí w a je-Ii dána hladinová plocha S síly tíže, úplně obepínající hmotu M,
pak jako důsledek gravitačního zákona a rotace Země
bude potencionální funkce W síly tíže a její první
derivace jednoznačně určena na ploše S a v prostoru
vně plochy S. V rovnici potenciálu síly tíže W = V
U potenciál odstředivé síly U nezávisí na hmotě
a tvaru tělesa. Potenciálová funkce V je řešením vnější
Dirichletovy úlohy pro plochu S.

+

+

K u t u z o v, I. A.: Rozvoj topograficko-geodetické
a kartografické
výroby v SSSR, str. 81-85
C s a t k a i, D.: Zkušenosti
s použitím
elektronlcKých
dálkoměrú
malého a středního
dosahu, str. 85-94
J o Ó, I.: Oloha inženýrské
geodézie v rozvojí národního
hospodát'ství, str. 94-97
E g r i, A.: Verifikace
pozemkové
držbv, str. 97-107
H a I m o s, F. - K á d á r, I.: Určení součtové konstanty
elektro·
optických dálkoměru,
str. 107-113
Mi c h a I í k, 1.: Použití elektrooptických
dálkoměru
pří určovánI
bOdu v triangulaci
4. řádu, str. 114-117
H o I I a i, K.: Kódový teodolit
MOM Ko-B1 a jeho použití,
str.
118-121
G a b o s,
Gy. Po g á n y, Gy.: Diskusní
příspěvek
k článku
"Použití
nového systému
hmotné
zainteresovanosti
a regulace
mezd v geodetických
podnicich",
str. 122-124
R e g ti c z i, E.: Lossaiho
kodex a jeho faksimile,
str. 128-133
H o nt o r ó d i,
L.: Geodetický
ústav
při
Technické
universitě
V Budapešti,

Geodézla

str.

136-137

és Kartográfia,

č. 3/1972

G e r e n c s é r, M.: Měření a výpočet
funkci přenosu
kontrastu
u negativí\ leteckých snímkí\ v Maďarsku, str. 161-177
H a z a y, 1.: Některé aspekty projekcí a praktické
otázky souřadnicové soustavy v jednotné
celostátní
projekCi, str. 178-183
J o Ó, 1.: Maďarský sféroid vztahující se k novému mezinárodnímu
elipsoidu, str. 183-185
K a t o n a, S.: Komunální
zařízení,
mapy komunálních
zařízení
a evidence komunálních
zařízeni,
str. 186-198
N é m e t h, L.: Některé otázky řízení v oblasti pozemkú, str. 199
až 202
W i n k I e r, P.: Zkušenosti
s leteckým
sním ková nim z vrtulníku,
str. 202-209
K il t i, L.: Staldizáce
bodů městské polygonové
sítě, str. 210-212
Pap p - v á r y:
Publikace
informující
o produkci
kartografických děl, str. 212-218
Dem e. Gy.: Moderní výpočetní
technika
při projektování
a provádění staveb, str. 218-222
B a I á z s, L.: práce 7. komise FW na 13. kongresu,
str. 222-224

1973/90

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
I' I i k,
M. S e I' a f í n,
S.: Laboratorní
zkoušky
nivelačních
přístrojů
KONI 007 z hlediska
jejich
použití
v přesné
nivelaci,
str. 156-160
C a c o ft, S.: KART! 500 mm .- nový stůl pro zhotovování
map,
str. 161-162
G I' a I a k, A. G I' a I a k, B.: Vytyčování
kruhových
oblouků
pomocí tachymetru
BRT 006, str. 163-164
K I' z Y w i c k a . B I u m,
E.: >( určení
hodnot
jednotek
půdních
komplexů,
str. 165-166
C i s o w s k i, J. - Mi e I' z w a, W.: Fotogrammetrické
podklady
pro tvorbu
map velkých
měřítek
se zřetelem
na využití
polských počítačů,
str. 178-181
P i I' W 1 t z,
K.: KaI'tograficko-reprodukční
činnost
Vojvodského
geodetického
podniku
komunálního
hospodářství
v Kielcích,
str. 182-183
B

K i I' i a k o v, N.: Tendence
rozvoje geodézie,
str. 3-6
Pe j (: (} v, 5.: UrU:~r.-l zeměpisné
šířky univerzálním
z pozorování
P G t I' o v, P.:
str. 9-10
O m u d ž ev,

průchodu
Výpočet

přístrojem

hvězdy prvním vertikálem,
str. 7-8
gravimetrické
složky
tížnicové
odchylky

S. M.: Určení

hodnot

aproximačního

polynomu

m,'-

todou nejmenších
čtverců,
str. 11-14
R u s e v, B. aj.: Statistický
rozbor
úhlových
měření
v místních
tribGnol!l~~rlrkých
sítích v Bulharské
lidové republice
str. 14-17
O i bor t, J~.: zpracování
údajů v geodézii, administrativě
a územním plánování, str. 18-21
a n k o v. A.: No\'é elektrooptické
přístroje
pro řízení a automatické
"edení
strojů
pomoci
světelných
paprskil,
str. 22-26
Ha t k o v, A. aj.: K otázce určení směru a rychlosti
pohybu velIJ

kých sesuvů, str. 27-30
Min č e v, S.: podstata
holografie
metrU,

G e o I' g i

str.
G

v,

a

její

použití

ve

fotogram-

30-32

B.

Ba t k o v,

A.:

Přistroj

pro

hydrostatickou

nivelaci
a možnosti
jeho použití v praxi, str. 33-35
S to j a n o v, B.
Z I a t k o v, A.: výzkumné
práce a pokusy
s použitím
polystyrénové
fólie pro plány a mapy, str. 36-39
.

O e u m I i c h, F.: K rozšíření
eptických
teodolitů,
str. 123-125
M ti II e 1', W. S z a n g o I i e s, K.: Korektor
modelu
přístroj k vyloučení
zkreslení
modelu
při fotogrammetrickém
vyhodnocování
stereodvojic,
str. 125-128
O ti I' S e I, J.: Zásady a hlediska
pro vybudováni
syst8mu dalšiho
vzděláváni
geodetů
a kartografů
v NDR, str. 129-132
B I' U n n e 1', H. Lan g, A.: Budování
banky
dat pro kartografické
názvoslovi,
str. 132-135
R a s c h e, W. L o I' e n z, W.: Standardizace

map

velkých

s

prováděním

inženýrsko-geodetických

prací při stavbě naftovodu,
str. 143-145
S t a r o s c z i k, H.: Zjišťování
přesnosti
komparátorů
ních stereokartografů
závodů Carl Zeiss JENA, str.

vermessungstechník,

Č,

a pozem146-143

5/1972

S c h 6 I e 1', H.: Některé
všeobecné
aspekty
automatizace
a jejich
použití při vědeckém
výzkumu systému v oblasti konstrukce
fo·
togrammetrických
přístrojů,
str. 161-165 _
.•
O e u m I i c h, F.: Tendence
rozvoje
optlckych
teodohtu,
str. 165
až 168
Me i x n e f, H.: Zkušenosti
s použitím
elektronických
dúlkoměrí.'1
v hornictví,
str. 169-172
8 a hne r t, G.: Určení a použití vertikálních
gradientll,
str. 172
až 175
N a s e r, K. Han k 8 P.: Možnosti
částečné
automatizace
ph
zhotovování
map velkých měřítek,
str. 175-178
P I' e y, R. H a I' n i s c h, G.: Sovětský
gravimetr
GAG-2, str.
179-182
C I a u s s, C.: Vstupní
informace
v přípravě
tvorby
tematických
map, str. 182~185
N i s c han,
H.: Úvahy o přípravě
tvorby
tematických
map, str.
186-188
Br e e t z, E.: Úvahy o pozici mapy v tem'ii poznání z pedagogic··
kého hlediska,
str. 188-192
Rod i g, K. H.: Výškové změny nástěnných
značek,
str. 192-193
Lan g, A.: Příspěvek
k metodice
výzkumu
vodorovných
pohybi'I
zemské
kůry
v teritoríálně
vymezených
ohlastcch
s aplikací
výsledků
na polabskou
nížinu, str. 194-195
t

K I' zem

i ú s k i,

W.:

Mnohostranná

spolupráce

socialistických

zemí v oblasti geodézie a geofyziky, str. 145-146
K a I' c z e w s k i,
A.:
Poznámky
a návrhy
týkající
se systému
hospodářských
informací
a ekonomických
ukazatelů
v geodetický<;h podnicích,
str. 147-148
K o los o w s k i, L.: Úvahy na téma mzdového
systému
geode·
tických
podniků
v resortu
komunálního
hospodářství
na příkladě Varšavského
geodetického
podniku,
str.
148-150
Len c o w s k i.
A.:
Pokus
o praktické
využití
hydrostatické
nivelace
při
přesný<;h
měřeních
tektonických
pohybů,
str.
150-155

fO

o pes

c u,

N.: K úkoHlm

na

r.

1972 v oblasti

půdního

fondu,

str. 3-8
Tu dol',
C.
Mi h a i I a,
M.: Úkoly vyplývající
z dekretu
Č. 305/1971 a opatření
potřebná
pro jejich
realizaci,
str. 9-12
B o i t a n,
N. S t a n,
A.:
Použití
fotogrammetrie
v oblasti
energetických
staveb, str. 13-17
R u s u, A.: Spektrální
reflexe
jako faktor
lesní fotointerpretace,
str. 18-26
I a I b a, N.: Tendence
nových technologických
postupů
v zeměměřictví,
str. 27-30
G u t u, A.: Použití fotogrammetrie
při restauraci
fasád Černého
kostela v Brašově, str. 31-41
G e o I' g e s c u, S.: Některé
problém,
modernizace
pozemkového
katastru
v Rumunsku,
str. 42-47
Ilo b I' e a, A. - oe f o u 1', D.: Možnosti komplexního
oceňování
pozemků v prostoru osídlených
center, str. 48-50

mě·

řítek, str. 135-136
Br e m e f, W. W i t t ID e y e f, W.: Racionalizace inžellýrsko.
geodetických
prací
při dokončovacích
měřeních
metodou
protí·
nání vpřed s použitím
elektronického
počítače,
str. 137-138
Bon i t z, P.: Úvod do jazyka ALGOL 60 s příklady
jeho použití
v geodézii,
str. 139-142
R i e c k, M.: Zkušenosti

a

pop es c u, N.: za racionální
využití
půdního
fondu,
str. 3-8
M a I' t o n, Gh. Pe t I' i '101',
V.: Algoritmy
a programy
pro
vytváření
a řešení systémů normálních
rovnic, str. 9-18
M u s t e a t a, A. V.: Výklad vzorců "Yung"
pro protíná ní vpřed,
str. 19-22
Den e s, R. M u I' e '1 a n u,
Gh.: oiazotypické
citlivé
vrstvy
určené
k pi'edběžné
sensibilizaci
desek
při pořizování
forem
p.ro tisk map, str. 23-31
!J o 'I,
N.: Určování
hustoty
lesních
porostů
pomocí
leteckých
snímků, str. 32-41
lVI e a s nic
o v, M.: Problémy
organizace
zemědělských
pozemků
na svazích,
str. 42-51
B o I d,
1.: Aspekty
efektivnosti

studia

systematizace

str. 52-58
H a g i e s c u, M.: Některé
problémy
organizace
mědělských
výrobních
družstvech
okresu
Arad,

Rcvista

de geodezie,

cad astru

,í

organlzarea

pozemků,

pozemků
v zestr. 59-60

terltorlulul,

Č.

3/1972

Pe pes c u, N.: Opatření
ke zlepšení
činnosti
katastrálních
úřa·
dů, str. 3-17
A I bot a, M.: Realizace
fotogrammetrického
zkušebního
polygonu
v Rumunsku,
str. 18-26
Mezinárodní
konference
o technice
geodetických
výpočtů,
str.
27-28
M&todologie sestavování
katastrálních
registrů
na elektronických
počítačích,
str. 30-4D
Předpisy
pro koordinaci,
ohlašování,
rlzení
a kontrolu
geodetic·
kých a kartografických
prací prováděných
na území Rumunská
socialistické
republiky,
str. 41-95

Revista

de geodezle,

cadastru

si organizarea

teriloríulul,

Č,

4/1972

U I' S e a, V. Tam i i o g a, ch.: Vliv povrchu
terénu na př')"nost měření
vzdáleností
rádiovými
dálkoměry,
str. 3-17
M i h a i I, O.: Testy pro analýzu
výsledků
geodetických
měření
prováděných
při určování
posunů
pozemků,
str. 18-31
P o s e s c u, M. A.: Některé
aplikace
elektronických
výpočtů při
topografickém
Tu dol',
C,

měření,
str. 32-48
O i nes c u, C.: Teorie

pracích,
str. 49-56
S c u I' e i, E.: Vedení

pozemkového

katastru,

sítí

při
str.

topografických
57-63

\lQUOPTR
PRRHR

OPRAVUJE

SPOLEHLIVĚ

•

Theodollty a nivelačnf přístroje (velké)

•

ve své opravně na

Sběrny:

36 - Praha 4, Na Pankráci 2

31 - Praha 2, Žitná 48

41 - Liberec, tř. 5. května 32

32 - Praha " Vodičkova 30

42 - Plzeň, Tylova 11

33 - Praha " Jungmannova 14

43 - Ostrava I, Milíčova 4

34 - Praha 5, Janáčkovo nábř. 15

44 -

35 - Praha 3, Táboritská 16

45 - Olomouc, tř. Osvobození

České Budějovice, tř. 5. května 29

Mezi základní
technické
práce na stavbě patří práce měřické.
Stavební
měřič
a stejně i stavbyvedoucí
musí k úspěšnému
vykonávání
své funkce
v dostatečné míře ovládat nejen teorii a praxi měřických
i stavebních
prací, ale musí
znát i příslušné
technické
předpisy
a normy.
Inženýry a středně
jp.ktování a hlavně

technické
pracovníky
při realizaci
staveb

v oboru geodézie a pracovníky
v proupozorií.ujeme
na první díl knillY

27
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MĚŘICKÉ

PRÁCE

Použití technických

předpisů

NA STAVBÁCH

I.

a norem ve stavební měřické praxi

Kniha obsahuje
přehled
předpisll
a norem, a to výhradně
těch partií z nich,
které se týkají nebo souvisejí
s měřicl<ými pracemi
na stavbách
všeho druhu.
Tato pomllcka
má usnadnit
náležitou
orientaci
v platných
směrnicích
a normiích, čímž se také příznivě ovlIvní jf"dnállí mezí. jednotlivými
partnery
staveb.
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Zákony
Vládní nařízení
a vyhlúšky
Směrnice
a předpisy
Úřední komentáře
Komentáře
autorLl přehlrldu
Českoslovensl,é
normy
Přehled
norem
Výtahy z norem

Příloha

1
ČSN 730120

Příloha 2
CSN 730122
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