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Pozemkové úpravy pro dalií rozvoj
zemědělství v ČSSR

Ing. Karel Hodal,
ministerstvo zemědělství
a výživy ČSR

I.
Rozdrobenost a roztříštěnost
zemědělských pozemků v období zakládání jednotných zemědělských družstev v ČSR si vyžádala pozemkové úpravy, které umožnily scelení nesouvislých a rozptýlených zemědělských pozemků v zájmu zlepšení hospodaření na nich. Byly tak vytvořeny základní
podmínky pro zavedení socialistické zemědělské
velkovýroby a především pro maximální využití mechanizace zemědělských prací při úspěšném zahájení hospodaření nových JZD a státních statků.
V létech 1950 až v podstatě do 1960 byly prováděny pozemkové úpravy jednoduchou formou slučování pozemků podle možností rozorání mezí mezi sousedícími pozemky. Trvalejší hranice jako
cesty, úvozy, odvodňovací příkopy a další, zustávaly. Teprve v druhé polovině tohoto desetiletí se
kr'2mě rozorání mezí prováděly drobné zemn.í práce.
V CSR v souvislosti s pozemkovými úpravami byla
vedle vlastních \Lztahů k půdě a jako evropská
zvláštnost zavedena nová kategorie
náhradního
užívání pozemků. Za pozemky zabrané pozemkovými úpravami je možno podle zákona přidělit do
náhradního užívání jiné, kvalitou přiměřené
náhradní pozemky, na které se vztahují všechna' práva vlastníka, kromě práva zcizení a zatížení.
Další zvláštní podmínky ovlivnily tento vývoj.
Pro celou zemi existovaly mapové a písemné operáty pozemkového katastru, tj. podrobné a přesné
katastrální
mapy s držebnostními
a politickými
hranicemi, soupisy parcel, jejich vlastníky, jednotnou bonitací a katastrálním výtěžkem. Tyto operáty doplněné v Jednotné evidenci půdy (později evidenci nemovitostí) o užívací vztahy byly dobrým
podkladem a pracovním nástrojem pro pozemkové
úpravy u nás. Hodnoty katastrálního
výtěžku
jsou relativně velmi staré, ale jejich hodnoty stále
ještě mohou sloužit a také slouží v rámci obcí
popř. seskupení obcí, pro porovnání bonity směňo:
vaných pozemků navzájem. Nikoliv tedy pro určení jejich ceny, ale jako poměrné číslo pro určení
?řiměřenosti
bonity náhradních
pozemků při jeJich směně. (Novou bonitaci budeme u nás mít asi
až po roce 1978.)
Vysoká roztříštěnost
pozemků, velmi malá výměra zemědělské orné půdy v průměru na 1občana
a vysoká intensita rostlinné a živočišné výroby
a z toho vyplývající vysoký zájem o půdu u nás
(který· sice dočasně klesl v horských a podhorských oblastech v pohraničí), to vše vytvořilo z pozemkových úprav mimořádně významný a důležitý
nástroj rozvoje socialistické
zemědělské
velkovýroby.
Význam pozemkových úprav v tomto období záležel tedy v tom, že umožnily přechod soukromě
hospodařící zemědělské malovýroby na socialistickou velkovýrobu bez značně omezujících a komplikujících směn cestou vykupování pozemků. Tak
bylo docíleno u nás socializace vesnice pokojnou
cestou v historicky krátké době.

Koncem padesátých let došlo v ČSSR ke skončení
social1zace vesnice a současně k první vlně konsolidace socialistických
zemědělských podniků. Jejich zemědělská půda s výměrou kolem 300-400
ha umožňovala relativně malou koncentraci a specializaci zemědělské Výroby a nízké využití s tím
souvisících výrobních prostředků. Došlo ke slučování malých družstev, takže výměra jejich půdy se
v naší republice v krátké době zdvojnásobila. To
znamenalo také kvalitativní změnu pozemkových
úprav. Místo tzv. jednoduchých projektů byly zahájeny práce formou souhrnných
pozemkových
úprav, řešících komplexně novou, progresivní organizaci
celého území zemědělských
podtliků.
Souhrnné pozemkové úravy řeší a tvoří nové optimálně velké a tvarem pravidelné a dobře přístupné
pozemky, v souvislosti s tím zarovnání hranic s jinými kulturami a lesem, rekultivace neplodných
a málo úrodných půd, novou, maximálně hospodárnou (krátkou) síť polních cest, odpovídající požadavkům nové, moderní a rychlé dopravy pro široce
mechanizovanou zemědělskou velkovýrobu a současně sladěnou s progresivní organizací území zemědělského podniku. Síť polních cest se svými
cestními příkopy musí současně se samostatnými
odvodňovacími příkopy, záchytnými příkopy a příkopy melioračních koster, popř. silničními příkopy
vytvořit sOustavu odpadů, které budou schopny
neškodně odvést přebytečnou povrchovou (aspoň
pětiletou) vodu.
Souhrnné pozemkové úpravy kromě toho řeší
technická
opatření
protierosní
ochrany, která
umožní podchytit, zadržet a využít, pro zemědělskou výrobou potřebnou povrchovou vodu.
Dále řeší souhrnné pozemkové úpravy výsadbu
ovocného stromoví a dalších zvláštních zemědělských investic (vinohrady a chmelnice)
výsadbu
nových remízků v oblastech
chudých' na lesy
a v místech pro to vhodných, a orientačně výhledovou potřebu výstavby po pozemkových úpravách
investičního charakteru.
Tyto souhrnné pozemkové úpravy byly zahájeny
v roce 1959 ve všech krajích republiky. Podle
prvních zkušeností ověřených na řadě dalších případů byla vydána metodika pro tyto práce v roce
1962. Postupně se dokončovaly
jednoduché projekty a okresy přecházely na souhrnné pozemkové
úpravy, vytvářející komplexně řešenou progresivní
organizací území zemědělského podniku podmínky
pro další rozvoj koncentrované
a specializované
zemědělské výroby.
Za toto období od roku 1959 byly tyto souhrnné
úpravy do roku 1971 provedeny na zemědělské půdě o celkové výměře 530 tisíc ha.
V průměru bylo těmito úpravami získáno víc než
1 až 2 % nové zemědělské půdy a 2 až 3 % orné
půdy, bylo docíleno
- zvýšení průměrné velikosti pozemků o 40 až
100
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-

zvýhodnění průměrného

20

%,

tvaru pozemku o 10 až

- zhospodárnění nákladů na vybudování cestní
sítě a jejího provozu jejím zkrácením v průměru
o 15 - 20 %,
- zlepšení přístupnosti
pozemků (poměr průměrné dopravní vzdálenosti k poloměru hospodářského obvodu) asi o 3 %,
- snížení roztříštěnosti
území zeII!ědělského
podniku na minimum zemními pracemi a rekultivacemi.
Přínos souhrnných pozemkových úprav pro zemědělské podniky v minulých létech byl po ekonomické stránce vyčíslen třemi základními ukazateli:

XIV. sjezd Komunistické strany Ceskoslovenska
v uplynulém roce se mimo jiné zabýval politickou
a hospodářskou situací v naší zemi a vytyčil hlavní
směry hospodářské politiky v příštích létech. Na
úseku zemědělství stanovil, že je hlavním úkolem
krýt přírůstek spotřeby základních potravin. Rozhodujícím článkem toho je rozvoj rostlinné výroby, a mimo jiné efektivní využití a rozšiřování
osevních ploch. Sjezd uložil zajistit lepší využití
půdního fondu a jeho ochranu považovat za celospolečenský úkol.

- snížení vlastních nákladů o 70 až 130 Kčs na
1 ha zemědělské půdy,

V souvislosti s tím v závěrech sjezd konstatoval,
že traktory výkonnějších tříd, na nichž je založena
budoucí velkovýrobní technologie, se uplatní ekonomicky teprve při větší koncentraci ploch; další
rozvoj zemědělství, koncentrace a specializace výroby je v současných podmínkách podle našich
zkušeností a zkušeností dalších socialistických států schůdný cestou kooperačních vztahů.

- zvýšení produktivity práce na jednoho
covníka v rostlinné výrobě téměř o 40 %.

ÚV KSC a vlády CSSR v únoru a březnu 1971 a ve

- zvýšení zemědělské výroby na 1 ha zemědělské půdy o 280 až 360 Kčs,

Těmito problémy se zabývala také předsednictva

pra-

Rozbor kvality řady projektů a další studium pozemkových úprav ukázaly existenci objektivních
vztahů mezi přírodními a některými ekonomickými podmínkami a mezi progresivitou organizace
území zemědělských podniků. Dále byly zjištěny
objektivně platné vztahy mezi mírou zlepšení přírodních a ekonomických podmínek a růstem progresivity organizace území zemědělského ,podniku.
Přírodní a ekonomické podmínky lze vyjádřit
soustavou asi padesáti až šedesáti faktorů organizace území, jako například vertikální a horizontální členitost liniová a plošná, půdní druhy, charakter mateční horniny, Langův dešťový faktor,
množství přívalových srážek, tvar hospodářského
obvodu, délka hydrografických linií apod.
Míru progresivity organizace území charakterizují vybraná základní kritéria organizace území,
v počtu asi deseti, jako například zornění, míra
střídání plodin, schopnost území zadržet povrchovou vodu, schopnost území neškodně odvést přebytečnou povrchovou vodu, roztříštěnost území, velikost a tvar pozemků, délka cestní sítě a hlavních
polních cest, přístupnost pozemků.
Závěrem se ukázalo, že optimální hodnoty kritérií organizace území určují cíl komplexně pojatých pozemkových úprav a směr činnosti projektanta.
Objektivní vztah mezi faktory a kritérii je vyjádřen matematickými rovnicemi popř. tabulkovými hodnotami. Známe-li tedy příslušné faktory pro
dané území zemědělského podniku, můžeme vypočítat tomu odpovídající optimální hodnoty kritérií.
Tak si může projektant vypočíst objektivně optimální hodnoty řešení projektu, vedle toho porovnáním s mírou progresivity
před pozemkovou
úpravou
stanovit
celkový přínos pozemkových
úprav vyjádřený v hodnotách základních kritérií.
Tak byl empirickou cestou, dalším studiem, rozbory a propočty získán podklad pro vědecké zdůvodnění jednotlivých opatření v soustavě komplexně řešených pozemkových úprav.

svém usnesení stanovila základní směry rozvoje
specializace a koncentrace Výroby i jejich podrobné organizační
formy v zemědělství a potravinářském průmyslu. Současně bylo také stanoveno,
že další rozvoj rostlinné výroby je podmíněn vytvořením velkých pozemků a lepším využitím a zúrodněním půdy.
V celé zemi se nyní zpracovávají rozbory současné situace a hledají se způsoby jak tyto kooperační vztahy využít pro další rozvoj specializace
a koncentrace
zemědělské
výroby v okresních
a místních podmínkách.

Obdobně také pozemkové úpravy zhodnotily možnosti a úkoly v nových ekonomických podmínkách.
Byly vypracovány zásady postupu pozemkových
úprav a základního výrobně ekonomického podkladu plánu (perspektiv)
organizačně hospodářského rozvoje zemědělských
podniků
(POHR).
Podle těchto zásad bylo zpracováno několik konkrétních
POHR a projektlJ. pozemkových úprav
popř. doplňků k již dokončeným projektům. Zpracované a vyhodnocené příklady posloužily pro
zpracování metodik, které se v současné době projednávají. Pro informaci nové řešení několika problémů:

Upřesnění metodiky pozemkových úprav 1962
(v roce 1972) přináší konkretizaci úsilí vytvořit
další předpoklady pro specializaci a koncentraci
zemědělské výroby v nových ekonomických podmínkách kooperačních vztahů. Živočišná i rostlinná výroba překračuje hranice zemědělských organizací, JZD a státnIch statků, dostává nový, několikanásobně větší rámec kooperačních středisek či
skupin. Osevní postupy se uvolňují mimo hranice
hospodářských
obvodů a výměra nových honů
většinou jde nad možnosti přírodních, terénních
a dalších podmínek, pouze výjimečně tvoří hon jen
jeden pozemek, převážně je to seskupení vedle sebe
ležících pozemků. Nové hony, jak dokazují praktické zkušenosti např. ze státních statků v Tachově,
svoji velkou výměrou umožňují letecké hnojení
a v poslední době i letecké setí. U skládaček pozemků, které jsou děleny cestami nebo menšími to-

1972/80

Hodač, K.: Pozemkov~
zemědělství
v ČSSR

úpravy

Geodetický a kartografický
obzor
rol!nik 18/BO, l!íslo 4/1972
81

pro dal~í rozvoj

ky, ztráty vzniklé tím, že osivo spadané na cestu
nebo do potoka, jsou několikanásobně
vyváženy
úsporami v provozních nákladech a prudce zvýšenou produktivou práce.
Měníme tedy zásadu:
místo vytvářet pozemkovou úpravou optimálně
velké pozemky o velikosti např. 50 ha, razíme nově:
tvořit maximálně velké pozemky podle místních
podmínek a v souladu s velikostí hranic nových
kooperujících celků.
Souvisí s tím řada problémfi: např. mezní délka
jízdy zemědělských mechanismfi po poli; nová intensita zemědělské dopravy - na jedné straně nasazení těžkých a nejtěžších mechanismfi, na druhé
straně doprava např. hnojiv již ne po cestách, ale
vzduchem (podle podmínek), řešení dopravního
schématu v zájmu dalšího absolutního snížení celkové délky sítě polních cest, nahrazení některých
nezpevněných (zatravněných) polních cest dočasnými pomocnými cestami; propočet nejvýhodnějšího
řešení míry zapojení rfizných druhfi piid do jednoho
honu. Souvisí s tím dále vyřešení celého režimu
povrchových vod v hospodářském obvodě v úzké
návaznosti na síť cestních a silničních příkopfi
a odpadfi se stále tekoucí vodou, a další.
To jsou problémy, které projektant musí tvořivě
řešit podle místních podmínek s politickým, národohospodářským
i technickým rozhledem. Vyplývá z toho, že řešení nových pozemkfi, v souvislosti
se sítí polních cest a v návaznosti na celý režim
povrchových vod, tvoří těžiště pozemkových úprav
i v nových ekonomických podmínkách našeho zemědělství.

Pozemkové úpravy v nových podmínkách staví
také řešení protierosní ochrany na vědecký základ.
Vidí problém erose a protierosní ochrany jako rub
režimu povrchových i podzemních vod v daném
hospodářském obvodu, jakožto součásti celého povodí. Protierosní ochranu řeší pozemkové úpravy
jako nedílnou součást tvorby nové progresivní
organizace území a nahodilý shluk dosud předepisovaných protierosních opatření podle charakteru
dělí na:
a) opatření zvyšující schopnost území zadržet
a využít pro zemědělskou výrobu nutnou a užitečnou zejména povrchovou vodu,
b) opatření zvyšující schopnost území neškodně
odvést přebytečnou povrchovou vodu pomocí účelného systému záchytných, cestních, popř. silničních a samostatných odvodňovacích příkopfi.
Oba druhy těchto opatření je nutno rozlišit podle
toho, kdo a v jakých souvislostech je navrhuje, řeší a uplatňuje na:
a) opatření technická, jako vsakovací pásy, protierosní terasy, nové naorávané protierosní meze
nahrazující protierosní meze zrušené pro nevhodné
umístění apod.; tato opatření navrhuje a řeší projektant, pokud možno vždy jen v souvislostech
území celého hospodářského obvodu, v rámci pozemkových úprav;
b) opatření
provozní,
jako zpfisob orby po
vrstevnici, pásové pěstování plodin po vrstevnici,
líchování, brázdování, průlehy, přiorávání a kop-

čení po vrstevnici apod.; tato opatření jsou věcí
vedení zemědělského podniku a celého jeho provozu, dfisledně
dodržovaného
systému
práce
v rostlinné výrobě.
Význam soustavně a účinně prováděné protierosní ochrany je sice stále a na mnohých místech
zdfirazňován, ale zemědělskými podniky i projektanty nedoceňován a velmi často nedodržován.
Každoročně nám v českých zemích nenávratně
uniká s vodami našich hlavních řek (podle J. Spirhanzla) splavenin v objemu asi jednoho milionu
tun. Na Slovensku jsou škody v důsledku erose
ještě horší: podle Výzkumného ústavu vodohospodářského v Bratislavě činí ztráty každoročně 2,8
miliontl tun splavenin.
Význam protierosní ochrany ovšem není jen celospolečenský. Ztráty živin z pfidy zpfisobené erosí
jsou (podle J. Spirhanzla) větší než živiny využívané vegetací a rostlinami z pfidy. Z toho vyplývá
význam protierosní ochrany pro zemědělský podnik. Velikost ztrát přímo zemědělských podniků
v rámci hospodářského obvodu zatím není propočítávána a hodnocena a zemědělskými podniky není věnována potřebná péče důsledné, soustavné
a účinné protierosní ochraně! Také na tomto úseku
musí být pozemková úprava nástrojem jejího prosazení.

3. Péče o půdu v intravilánu
Přes dfikladné opatření zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (zák. č. 53/1966 Sb.
a vyhl. č. 97/1966 Sb.) nám ubývá v ČSSR stále
každoročně tisíce hektarů nejúrodnější půdy. Pozemková úprava proto rozšiřuje dosavadní péči
o využití půdy z extravilánu také na intravilán.
Sociologickým průzkumem zjišťuje dosavadní a perspektivní rozvoj obyvatelstva u každého venkovského sídliště, zjišťuje stav a další potřebu služeb,
bytové, občanské a další výstavby a průmět těchto
současných i perspektivních potřeb do půdy podle
místních podmínek. Dále zjišťuje v intraviláma
stav zemědělské půdy, ale také nezemědělské půdy
nevyužité, proluky a půdy s různýmí nevyužitými
objekty, ponejvíce z období zemědělské malovýroby, jako opuštěné stodoly a stáje, které nelze vhodně adaptovat jako rozšíření přilehlé bytové jednotky. Tuto nezemědělskou půdu shrnují do tzv.
"asančních obvodů" a v samostatné studii, která
se projednává s orgány územního plánování (odboru výstavby ONV) a která tvoří resortní podklad pro územní plán, navrhují umístění všech
(i perspektivních)
požadavků na půdu především
do těchto asanačních obvodů. Bude to sice znamenat zdražení výstavby pro stavebníka o majetkoprávní vypořádání, demolici a odvoz materiálu
z demolice, ale bude dosaženo kýženého výsledku:
bude ušetřena zemědělská půda. Toto řešení bude
napříště ve všech případech požadavků a žádostí
na vynětí ze zemědělského půdního fondu sloužit
ONV odboru vOdního a lesního hospodářství a zemědělství jako rozhodující podklad pro usměrnění
všech požadavkO na pfidu: ukáže možnost umístit je
především na nezemědělskou pfidu v intravilánu.
Rozšířením péče pozemkových úprav o využití
pfidy také do intravilánu, se z hlediska rozsahu
prací dostáváme v ČSSR (byl dohodnut společný
postup v ČSR a SSR) na úroveň pozemkových úprav
v SSSR a dalších socialistických státfi.
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4. Péče pozemkových úpravo životní prostředí
Prohlubující se péče o člověka, postupné překonávání rozdílu mezi městem a vesnicí, mezi prací
v prfimyslu a v zemědělství, kladou zvýšené požadavky na tvorbu nového životního prostředí na
venkově. Pozemkové úpravy plní svfij podíl na
tvorbě pracovního, přírodního a obytného prostředí
na venkově tím, že
-

velkými pozemky vytvářejí podmínky pro použití
velkovýrobních
progresívních
technologií,
zvyšují úroveň a bezpečnost dopravy na nových
cl:lstách,
- vytvářejí nové kulisy v krajině, zvyšují její
obyvatelnost vysazováním ovocných a okrasných
stromů, zakládáním nových remízků, ochranných
zelených pásfi, sadfi, zelených ploch kolem zemědělských
staveb, zalesňováním
nezemědělských
pfid ohrožených erosí,
- novými protierosními opatřeními rozšiřují zelené plochy v souladu se zvyšováním jejich hospodářského využití, osazují nové terasy na svažitých
pfidách podle místních podmínek ovocným stromovím, vino hrady,
- využívají nezemědělské
plochy pro ťíčely
rekreační, zakládají víceúčelové vodní plochy, malé rybníky,
- prověrkou využití zemědělské pfidy v intravilánu nacházejí možnosti využít i nezemědělgkou
půdu pro další rozvoj zemědělského podniku a také venkovského sídliště, vytvářejí podmínky pro
vhodné využití proluk pro novou výstavbu, pro
umístění rodinných domků, speciálních zemědělských staveb jako skleníků, sušáren apod.; umožňují využití opuštěných zahrad pro založení nových okrasných a ovocných sadfi, vyřešení dopra·
vy funkční úpravou tras komunikací také v místní
trati, odvedení dálkové dopravy mimo místní trat
a další asanaci místní tratě; při tom se posuzuje
možnost lepšího využití půdy pro zemědělství,
rekreaci apod. z hlediska současné i perspektivní
potřeby dané vesnice jako sídla zemědělského
podniku a jako sídliště převážně zemědělského
obyvatelstva.

Zvláštních vlastností technických kritérií a faktorů organizace ťízemí využíváme pro technické
hodnocení pozemkových úprav. Tak tedy mfižeme
pomocí technických jednotek vyjádřit míru využití zemědělské půdy a míru zhospodárnění provozu
zemědělského podniku, a celkem míru progresivity
organizace
území zemědělského
podniku v závislosti na potřebách prohlubující se- specializace
a koncentrace výroby kooperujících zemědělských
podniků.

Realizace pozemkových ťíprav a všech jejich
záměrfi neinvestičních i investičních je věcí především zemědělských
podniků, JZD a státních
statkfi.
Neinvestiční zásahy dokumentuje
projekt pozemkových úprav: projekt zemních pracÍ (a rekul-

tivací] je jeho součást. Dokumentací investičních
zásahů je prolekce následné výstavby. Z velké
části realisují pozemkové úpravy zemědělské podniky svépomocí. Vlastními prostředky, buldozery
s radlicí a dalšími mechanismy uskutečňují novou
tvář celé krajiny, nové a lepší podmínky pro socialistickou zemědělskou velkovýrobu, nové pracovní a přírodní prostředí.
Na speciální práce využívají zemědělské podniky dodavatelských organizací okresních, jako zemědělské stavební podniky, meliorační družstva,
STS a další, a v kraji n. p. Zemědělské stavby. Pro
větší rozsah výstavby a obnovy polních cest, zejména pro živičné technologie bude třeba v dohledné
době spolupráce i okresních n. p. Silnice, popř. vybavení zemědělských stavebních organizací speciálními mechanismy.
Novou progresivní organizaci území uskutečňují
zemědělské podniky vlastními prostředky. Ceská
národní rada však přijala dne 8. 7. 1969 pod č. 77
zákon o Státním fondu pro zúrodnění pfidy, který
mimořádně vysokými částkami subvencuje také
pozemkové úpravy. Zemědělské podniky mohou
požádat a obdržet subvence na zemní práce a další
neinvestiční
realizaci pozemkových úprav podle
upřesněných směrnic pro rok 1972 do výše 70 %
rozpočtových nákladů subvencovaného
opatření;
jde-li o rekultivaci nevyužívané zemědělské pfidy,
dosahuje subvence výši až do 100 %. Okresní zemědělská
sdružení zpracovala
a schválila začátkem roku 1971 dlouhodobý program pozemkových úprav a dlouhodobý program výstavby a obnovy polních cest. Podle těchto programfi by měly
být pozemkové úpravy v průměru skončeny do
roku 1982, a zpevněné polní cesty skončeny v průměru do roku 1994, poslední okres do roku 2002.
Další prohloubení a urychlení rozvoje specializace a koncentrace
zemědělské výroby 'Cestou
kooperačních vztahů bude mít pravděpodobně vliv
i na tyto perspektivy a urychlí a zkvalitní také
realizaci nové progresívní organizace území pomocí pozemkových úprav v CSSR.
Lektoroval:

Ing. Jaroslav Čipera, ČÚGK

Ing. Daniel Lenko paťdesiatnik
Je to už tak, čas nemožno zastavit A tak naraz
konštatujeme, že zástupca šéfredaktora nášho odborného časopisu a zároveň vedúcl slovenskej časU redakčnej
rady Ing. Daniel Len k o sa dožíva dňa 4. aprHa 1972
svojich pliťdesiatin.
Rodák z podtatranských
Hýb, po skončení zememeračského
iÍ1~inierstva na SVST Bratislava nastupuje
v r. 1946 ha Katastrálny meračský úrad v Bratislava.
Rezortu geodézie a kartografie ostáva verný až· do dnešných dní, ked pracuje na r6znych úsekoch a v r6znych
funkciách. Naviac popri plnení úradných povinností v r.
1966 ukončuje
štúdium ekonomického inžinlerstva
na
VSE v Bratislave. Pri zriadení Slovenskej správy geodézie a kartografie Ing. Len k o je menovaný za námestníka riaditela SSGK. Okrem funkcH, ktoré mu vyplývajú
z tohto postavenia, pracuje v politických a spoločenských organlzáciách.
V CSVTS vykonáva funkciu podpredsedu
Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnosti. Venuje sa 1 pedagogickej činnosti. Na SVŠT prednáša od r. 1960 O r g anI z á c i u, p lán o van i e a
e k o n o m 1 k u zem e m e rač s k Ý c h p r á c. Citatelia
Geodetického a kartografického
obzoru ho poznajú ako
autora vlacerých príspevkov.
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Do dalších

rokov želáme jubilantovi

vela úspechov.
Redakcža
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T.:

Pl'esnos(

polohopisu

máp

Presnosť polohopisu máp
kej projekci i

V

In š t r u k c i a z r. 1904 (Utasítás az Drszágos
katazteri
felmérés
végrehajtására,
Budapešť
1904).
•
Všeobecne platí, že novšie inštrukcie
mali
kritéria presnosti merania aj zobrazenia prísnejšie ako starš'ie. Rozbor a zbodnotenie presnosti
máp v stereografickej projelkcii sa javí velmi patrebným, lebo ich používame pri EN na 64 % územia SSR.
máp

Presnosť polohopisu
máp všeobecne závisí
v prvom rade od :kritérií, akě určuje na tvorbu máp
príslušný služobný predpis. Pre mapy v stereografickej projekcii je polohopi'sná presnosť celkove
výslednicou troch hlavných fa!ktorov závislých od
a) presnosti
geodetiokých
p o 1o h o P i s n Ý c h
základ
ov
b) grafickej
map O' v a c e jme
t ódy
a
c) nedefinovatelnej
z rá ž k y pap i e l' a ako nositeta polohopisu.
Grafická mapovacia metóda sama nutne prinášala ustanovenia o prípustnosti posunov strán rámov mapových Ustov pri vyrovnávaní stykov, odchýlok na stykoch hraníc mapovacích jednotieík,
dalej ustanovenia o krajných odchýlkach pri graflckýoh ťahoch, o Ikrajných odchýlkach medzi
dlžkou nameranou na mape a odmeranou v teréne.
Ďalšími činitelml posobiacimi už n i e t a k l' o zhod u j ú c o na presnosť sterea grafických máp je
ich základná mier'ka a určená presnosť odčítania
priamo meraných mier pri mapovaní.
Vo výraznej m1iere sa na požadovanej presnosti
stereografických
máp odzr,kadluje dobová prístrojová technika, potreby a materlálne možnosti vtedajše j spoločnosti.
2.1 Presnosť

polohopisných

Ing. Jozef Blunár
Slovenská správa geodézie a kartosrafie,
Bratislava

stereografic-

Mapovanie v stereografickej projekcii na Slovensku sa vykonávalo od r. 1866 až do r. 1915
a velmi ojedinele až do r. 1927. Zá'kladná mierka
máp bola 1:2880.
Mapy v stereografickej projekcii boli vyhotovené padla troch služobných predpisov:
In š t r u k c i a z r. 1865 (lnštruction ZUl' AusfUhrung der in Folge der allhochsten Patente
von 23. Dezember 1817 und von 20. October
1849 angeordneten
Katastral-Ve'rmessung, Viedeň 1865)
- In š t r u k c i a z r. 1869 (Utasítás a kataszteri
felmérés végrehajtásá>ra, Budín 1869)
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v stereogl'aficke;

základov

Polohopisné základy máp v stereograflckej
projekcii tvorili trigonometrické
body 1. až IV.
rádu. Body I. až III. rádu s a v ž d Y u r č o val i
ě i s e lne a stabilizovali sa 'kameňmL Rovnako aj

body IV. rádu sa určovali číselne okrem území
terajších okresov Liptovský Mikuláš, Ziar nad Hronam, Banská Bystrica a častí okresov Zvolen a
Martin, kde boli určované grafickou trianguláciou
v r. 1865 a 1866.*) Pri výslkyte mapovania v stereografickej projekcii v týchto oIkresoch po roku
1910 boli trigonometridké
body IV. rádu znova
určené číselne.
Triangulácia
v stereografickej
prajekcii sa
vykonala na vačšom území Slovenska ako samotně mapovanie
v tejto projekcii.
Presnosť trigonometrickej siete v stereograflckej pr.ojekcii sa mnohokrát preverila pri znovuurčovaní a použití jej stabilizácie pre trigonometrickú siet v S-ITSK. Rozdiely medzi s!Úradnicaml znova určenými a zíslkanými transformáciou
vel m i o j e d in e 1e dosahovali rozdiel 10 cm.
Ak sa vyskyla pri kontrole trigonometrických
bodov* *) pri niektorom bode smerová odchýlka
a nebolo zistené jednoznaČ'Ile, v Iktorom bode je,
bola povolená úprava polohy trigonometrických
bodov na meračskom stole. Velkosť zistenej smerovej odchýlky podla lnštrukcie z r. 1869 nesmela
prekročiť 1/1000 zo vzdialenosti medzi trigonometrickými bodmi. ***)
Podla Inštrukcie z r. 1904 bola prípustná smerová
odchýlka 0,3 siahy. Ďalšie smerové odchýlky sa
považovali za chyby a museli sa odstránit. Smerové odchýlky v polohe trigonometrických
bodov
sa odstraňovali polením. Uvádza sa to preto, lebo
aj to ovplyvňavalo presnosť mapy v negatívnom
zmysle. Nevieme zistiť,ktoré trigonometriclké body
mali takto upravovanú polohu.
2.2 Krajné odchýlky
povacej met6dy

vyplývajúce

z grafickej

ma·

Možno konštatovať, že celkove mapy v stereografiokej projekcii (až na ojedinelé výn~mky) holi
vyhotovené
g l' a f i c kým i map
o v a c í m i
met6dami.
-Z trigOinometrických bodo\' grafidkým. pretína ním sa určovali body geometrickej siete. Inštrukcia z r. 1904 už pripúšťala vo zvláštnyc'h prípadoch a to vo v1ičších mestách určenia hodov základnej siete čfselne. (V Inštrukcii z r. 1904 je
*) V rt~chto okresoch sa vyskytuje aj grafioká triangulácia v bezprojekčnej projekcii z rokov 1857-

1858.
* *) Kontrolla boLa povinná pred zahájením určova:ni,a
bodov geomeůridkej siete - stanovísk meračského
stola, orientaČlllfoh
bodiQiv a spoločnfoh 'bodov
v ,'blí~kosti sůrán rAmu mapy a obecnfch hraníc.
***) lnštrukciu z r. 1865 autor nemá ík dispoZícii.
Moono opráNnene pred,pokladat, že smerová oddhf~ka lpadla Inštrukcie z r. 1865 bola tiež 1/1000,
lebo je taká aj v Inštrukcli z r. 1856.
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užívaný názov z á 'k I a d nás
ieť
šieho názvu geometric1ká sieť).
2.21 Odchýlky obrazov

miesto

bodov geometrickej

Iprvsiete

Polohová pres'llosť 'bodov geometrickej stete
nebola výslovne stanovená a nebola ani určovaná.
Podla krajných odchýlok ich obrazov možno usudzovať o ich polohovej presnosti.
Body geometrlckej siete sa určovali grafickým
pretínaním od obvodu mapového listu do jeho
vnútra. Pri stranách mapových listov sa určovali
tzv. s p o I o č n é bod y pre oba susedné mapové
listy. Mali to byť aspoň tri body a rohy máp. Spoločné body boly súhlasné v Iprírode, ale určené museli byť osobitne a nezávisle na každom zo súsedných mapových Ustov. Krajná odchýlka v zobrazení spoločných bodov mohla dosiahnúť, vo vzťahu k palcovej sieti strán rámov oboch susedných
mapových Ustov v smete oboch súradníc, 2 siahy.
Krajná odchýlka v zobrazení spoločných bodov potom bola 2. 2" siah, to je asi 2,8 siahy, čiže
5,31 m. Rozdiel v zobrazení spoločného bodu sa
odstraňoval polením rozdielov v sÚ'radnlciach a
o tieto hodnoty sa posúvali strany rámov máp,
pričom zObrazený polohopis v danom mieste na
susedných mapách sa nemeni!. Z toho vyplýva, že
od povodu rám mapy mohol mať vačšie alebo
menšie rozmery. Strany rámu nemuseli byť prlamkou ale aj čiarou. Pri posunoch strán rámu dochádzalok
znovurozdeleniu strán rámu na palce
a tým mohla byť narušená povodná presná poloha
vyneseného tr'igonometrického bodu vočl stranám
rámu a zmenenej palcovej siete.

V

Ak uvážime, že geometric'ká sieť 'bola mčovaná od rámu do stredu mapového listu, možno
oprávnene predpokladať,
že smerom do stredu
mapového listu nepresnosť v určení bodov geometrickej
siete
s k o r v z r a s t a I a. Polohové
odchýlky bodov geometrickej
siete sa prenášali
aj na podrobné body z nich určované.
Na mapách vyhotovených
podla Inštrukcie
z r. 1904 bola krajná odchýlka vZlobrazení spoločných bodov voči palcovej steti oboch susedných
mapových Ustav v smere oboch súradníc po 0,3
siahy. Rozdiel v poloha obrazov spoločnýchbodov
na susedných mapových listoch mohol dosiahnuť
hodnotu 0,3 X
== 042 siahy == 0,80 m.

V'2

2.22 Odchýlky obrazov obecných hraníc
V Inštrukcii z r. 1869 nie sú uvedené krajné
odchýIky pre obrazy obecných hraníc zozbrazené
v oboch susediacichobciach.
V Inštrukcii z r. 1904 gÚ uvedené s rozlÍšením
podla'toho, či spoločně body obecnej hranice boli
určované pretínaním alebo grafickým ťahom.
Pri určovaní spoločných bodov obecnej hranice ,pretínaním bola 'krajná odchýlka 0,3 siahy
prekaždý z mapových Ustov, teda spolu 0,6 siahy,
čo je asi 1,14 m. V ta:komto prípade sa obraz
obecných hraníc na mapách nemenil, čiže taký
nesúhlas obecných hraníc sa neopravoval.
Ak sa spoločné body obecnej branice určovali
grafickými
ťahmi, potom odchýl1ky v obrazoch
obecnej hranice na oboch mapových listoch mohli
dosiahnúť 0,6 stahy na každom liste, spolu 1,2
siahy, čo je asi 2,28 m, teda asi 0,8 mm na map-e.
Odchýlka sa roz polila a obraz hranice bol totowý
na oboch mapových 11stoch.

J.:
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Ak boli spoločné body o'becnej hranice v jednej obci určené preHnaním a v druhej grafic'kým
ťahom, potom celá krajná odchýlka obrazov obecnej hranice bola 0,3 + 0,6 = 0,9 siahy. V takomto
prípade sa preberala
obecná hranica u r č e n á
p 'r e t í n a ním.
Mala potom súhlasný obraz na
oboch mapových listoch.
Vačšie odchýlky v zobrazení obecných hranic
sa pokladali za chyby z mapovania a museli sa
odstrániť prípadne aj opakovaným meraním.
2.23 Odchýlky pri grafických

ťahoch

VýchodIskovým a koncovým bodom grafického
ťahu boli body určené grafickým pretínaním. Grafickým ťahom druhý krát určený ,obraz 'koncového bodu
ťahu mohol vykazovať voči jeho obrazu určenému
p1retínaním odchýlku 1/200 z dlžky ťahu, ktorá
zahrňovala zložku smerovú aj dlžkovú. (Inštrukcia
z r. 1904 určovala krajnú odchýlku pre mapovanie
v miel'ke 1:1440 1/300. nlžka grafic'kého ťahu bola
už obmedzená na 1000 siah.) Pri prípustnej 'odchýl'ke 1/200 z dlžky, mohla byť nelstota v určení
vrcholov v str-ede grafického ťahu polovicou Ikrajnej odchýllky. Pri dlžke ťahu 1000 S'iah to mohlo
dostahnuť 2,5 siahy (4,74 m). Grafic:ké ťahy sa
celé merali priebežne v jednom smere.
2,24 Relatívne odchýlky obrazov podrobných bodov
polohopisu
Relatívna vzájomná odchýfka obrazov podrObných bodov polohopisu nehola priamo stanovená.
Aplikujeme na ňu rozdiel medzi dlžkou odsunutou
na mape a nameranou v skutočnosti, ktorý mohol
dosiahnuť 1/200 dlžky. Táto odchýlka mohla sa
aplikovať vo všetkých smeroch okolo 'kontrolovaného hodu. Dá sa teda tvrdiť, že mala charakter
relatívnej odchýl'ky. Táto odchýlka bola cel kove
malá, obzvlášť alk predpQlkladáme, že v 2/3 prí'padov dosiahla len polovičnú hodnotu.
Podla lnštrukcie z r. 1904 bola krajná relatívna polohová odchýlka ohrazov 'bodov polohopisu 0,3 siahy, t. j. 0,57 m a 0,2 mm na ma,pe.
Rozdiel medzi vzdialenosťou odsunutou na mape
a nameranou v teréne bol definovaný ako dovolený rozdiel medzl dvoma priamymi meraniaml
dlžky, zvačšený o 0,2 siahy. K r a j n á od c h Ý 1k a vdI ž k e medzi dvoma meraniami za stredných podmienok bola definovaná vzorcom t:. s =
0,001 s + 0,01 V:f pričom s je meraná dlž,ka v siahach. Za priaznivých podmieno'k merania sa krajná odchýlka o štvrtinu
zmenšovala a za nepriaznivých podmienok tak isto zvačšovala.
2,3 Vplyv zrážky papiera na polohovú presnosť
máp

Podiel nepravid'elnej zrá~ky papiera na polohovú presnosť určitého bodu na mapách vyhotovených grafickou mapovacou metódou n e v i e m e
z i s t i ť. Už aj preto, že originálna mapa, :ktorá
bola napnutá
na sklenenej
doske meračského
stola sa z Hej strhla na výp'očet plOch. Dá sa
zistiť len pri bodoch polohopisných základov tak,
že novým vynesením súradníc zobrazíme tieto body
drl1hýkrát. Podla skúseností z praxe tieto odchýlky dosahovali hodnotu až 0,4 mm (1,2 mj. V tom
možu byť aj posuny rámov, ktoré nevieme vYčleniť a zistiť.
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Z toho sa dá len usudzovať, že vplyv zrážky
papiera v blízkom okolí bodov polohopisného zá,kladu na polohovú presnosť máp, bude približne
rovnaký.
2.4 Další činiteli a ovplyvňujúci
máp

polohovú

presnosť

Sú to mierka mapy a presnosť odčítania mier.
MieIika mapy 1:2880, pri uvažovaní rozliŠ'ovacej
schopnosti fudskéhoo'ka
0,1 mm, sama skrýva
nepresnosť asi do 30 cm v. kresbe mapy. Odčítavanie mier bole uložené na 0,1 siahy. PrI zaokrúhlovaní
mier na celé desatiny siahy mohlo
ísť o rozdiely asi do 10 cm. Títo činitelia op o ds t a tne
n e o v p I Yv n i I i polohovú
presnosť
máp.
O niečo vličšiu polohovú nepresnosť sposobilo
miestami používanie krížových mier pri mapovacích a z(jbrazovacích prácach, spravidla pred'po'kladaná pravidelnosť pod·orysných obrazcov stavieb a mier. Nedostatky uvedené v tomto odseku
v podstate odstránila Inštrukcia z r. 1904, ktorá
zaviedla do výstroja merača prístroj na vytyčovanie kolmíc, obmedzlla používanie krížových mier
pri mapovacích a z.()brazovacích prácach a uložila
používanie omerných a kontl'olných mier pri mapovaní.
3. Polohová

presnosť

máp

Polohovú presnosť máp treba uvažovaťdvoja'kú, a to voči bodom geodetic'kého zálkladu a ralatívnu, teda bodov polohopÍ'su navzájom. O tejto
už bola zmienka v ods. 2.24.
Polohovú odchýl'ku určitého bodu mapy dostaneme, a:k určíme meraním jeho čís'elné súradnice
a vYlilieseme ho do mapy zo súradníc. Všeobecne
dostaneme namape
dva obrazy toho istého bodu.
Spojnica obrazu bodu vyneseného zo súradníc a
jeho povodného obrazu na mape nám dáva polohovú odchýlku, ktorú nazývame tiež m i e s t n o u
d e f o l' m á c i o u P o I o h y bod u. Táto polohová odchýlka je daná velkosťou, smerom a zmyslom. Vznikla vektorovým súčtom skutočný'ch polohových odchýliek podla ods. 2,1, 2.2, 2.21, 2.22,
2.23, 2.3 a 2.4.
Odchý,lky uvedené v ods. 2.2 (okrem 2.24)
boli len odchýlkami medzi dvoma obrazcarmi bodov
a čiar neodvisle určenými. Tieto mali aj skutočné
polohové odchýlky, ktorénepo~náme.
Ta'ktiež neznáme sú nám skutočné polohové odchýlky sposobené zrážkou papiera ods. (2.3) a dalšími čInitelmi podla ods. 2.4.
Pri bode, ktorého polohovú odchýlku poznáme,
nevieme ju rozložiť na jednotlivé zložky 'padfa ich
vzniku. Charakter čiastkovej polohovej odchýlky
má len rozdiel povodných súradníc trigonometrického bodu a súradníc zistených pri jeho znovuurčení.
Polohové odchýlky polohopisných bodov stereografických máp, ktoré vznikli grafickou mapovacou metódou podfa skúseností dosahuje hodnotu
do 4-5 m v slkutočnosti. Za povšÍ'mmitie stojí; že
takú hodnotu celkove dosahujú povolené odchýl'ky
obrazov spoločných bodov pri rámoch mapových
Ustov.
Treba ešte spomenúť niektoré dOležité vlastnosti polohových
odchýlok
máp vyhatovených
grafidkou mapovacou metódou. N a lm e n š i e sO

v okolí bodov stereografiekej
trIgonometrickej
siete. Vzrastajú dosť pravidelneso
v~dialenosfou
od trigonomietrických bodov.Pribúda
aj ubúda ich
dosť plynule a všeobecne rovnomerne. Velkosť, smer
a aj zmysel polohových odchýlok sa na ploche mapového listu menia. Pri meraniach malého rozsahu
nadviazaných na pevné body polohopisu polohové
odchýlky (deformácie) pri práci v mapách nepociťujeme. V takomto prípade pracujeme v polohopise, ktorý na seba nadvadzuje v rámci vzájomnej
- relatívnej polohovej presnosti. Táto je skutočne
vysoká. Pri prácach vef'koplošných a velkorozmerových - vy,konávaných v mapách číselnými mapovacími metódami - polohové odchýlky mápsa
takmer vždy objavujú. Oni vyvolali hlavnú požiadavku pre zá!kresy do máp "v s u n u t i e n o v éh a p o I o h o P i s u d a n a j b I i ž š i e h o o k 0I i a".
4. Záver
Z polohových odchýlok polohopisu vyplývajú
aj hlavné zásady fotogrametrického
doplňovania
rnáp "p o ča s t i ach
a v ž d Y P l' i s P o s o b elilí m n a 5 t a ven i a n a s k o l' šíp
o 1 o h op.i s". Ďalej zásada zameriavania skoršieho polohopisu prIčíselnom zameriavaní zII\ien, aby sa umožnil zákres do máp "vsunutím novej zmeny do najbližšieho okolia".
Polohové odchýlky máp vyhotovených grafic,kými mapovacími metódami v rozhodujúcej miere
ovplyvňuje všetky práce pre tieto mapy a práce
v mapách samých. Ak polohové odchýlrky nezohladníme, vznikajú posunuté zákresy a aj plošky
na mapách, ktoré vonku nejestvujú alebo naopa:k.
Tím sa narušuje homogenita polohopisu máp.
Pri najnovších
rnapovaniach. vyhotovujú sa
mapy číselnými mapovacími
metódami. Na ta'kýchto mapách predpokladáme polohové odchýlky
obrazov podrobných bodov do 40 cm a vysokú
relatívnu pres'Oosť obrazov bodov polohopisu ...Pri
grafických mapovacích metódach vznikajú mapy
·s vysokou relatívnou
vzájomnou presnosťou
obraz·ov bodov. Túto vlastnosť takých má'p možeme
využiť pr! ich dekadizácii.
Treba ju vy'konávať
.premietaním po častiach pomdeou identických bodav na mape a vonku, pričom identické body by
mali meraním vOIlku určené súradnice v S-JTSK.
Zameraním tohto 'krátkeho rozboru je poskytnúť pracovníkom na SG aspoň malú informáciu
o relatívnej a poIohovej ,presnosti máp v stereografickej projekcli. Tým sa im ozrejmí výskyt
polohových odchýlok pri prácach v týchto mapách
s čís'elnými mapovacími metódami. Podobný výskyt
polohových odchýliek je na všetkých mapách vyhotovených grafic'kými mapovacími metódami, .teda
aj na mapách v projekcii bez p l' o j ek č n e j a
v á I c o v e j.
Lektoroval: Ing. Ján Sulo,
Katedra mapovania a pozemkových
úprav SV$T,Bratislava
Do redakcic

došlo 6. 9. 1971.

p o u žit á I i t e r a t

Ú

r a:

Utasítás a 'i«ltaszteri felměrés végrehajtá'sára, B1.!da1869,
Utasítás az országos kataszt,eri felmérés végrehajtására,
Buda'Pesť 1904.
MOLNAR, V.: Vfskumná správa k úlohe Č. 121013
"Zhodlnotenie bfvalfch uhorskf·ch trigonome1JrIckfc'h
sieU na Slovensku z nladis'i«l dokU'men1ácle".
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Vkládání síti do relativně méně přesných
geodetických základů

Úloha je zaměřena na potřeby zejména rozvoj 0vých zemí, kde často existuje jen řidší a méně přesná
trigonometrická síť využitá v minulosti pro topografické mapování v malých měřítkách. Tak např. v Nepálu je sít 2. řádu o stranách asi 11 km dlouhých, založená Indy pro účel fotogrammetrického mapování
v měřítku 1 : 64 000. Pro polohu jejich bodů jsou po
ruce jen zeměpisné souřadnice udané na 0,01". Dospěje-li se v takové zemi k požadavku vybudování hustého bodového pole, sotva tam obhájí geodet názor
začít nejprve zpřesněním geodetických základů.
Prosadí nanejvýš dodatečně nové měření sítí 1. a 2.
řádu, kterým by se budování bodového pole spolu
s katastrálním mapováním neoddálilo. Postupovat
za takových podmínek co nejvýhodněji je účelem
článku.

Je třeba, aby ucelené části vkládané sítě byly
schopny samostatné existence v tom flmyslu, že mají
nejen tvar, ale i rozměr. Samy o sobě budou tyto části,
jako sítě volné, podmínkově vyrovnávány, přičemž
se může souřadnic vypočtených z vyrovnaných veličin s výhodou. použít dvakrát: jednou při vkládání
do dané (nepřeměřované) sítě 2. řádu, a podruhé do
sítě zpřesněné. Při první verzi má být oslaben vliv
nepřesnosti daných bodů, čehož se dosáhne např.
Helmertovou transformací uplatněnou tak, že se jejich
souřadnice změní. Význam první verze proto trvá,
i kdyby k zpřesnění dané sítě novým měřením nedošlo.
Obecně lze tvrdit, že při existenci přesných elektrooptických dálkoměrů je sledovaná metoda aktuální
i v jiných zemích než rozvojových.
Protože můžeme počítat s krajinami neposkytují.
cími dostatek stavebního materiálu v místě potřeby,
musíme předpokládat použití přenosných signalizací.
Za těchto okolností je nejvýhodnější metodou polygonizace. Za části vkládané sítě tedy budeme pokládat soubor několika uzavřených polygonů s elektroopticky měřenými délkami. Důležitou charakteristikou vkládané sítě totiž musí být větší relativní přesnost, než má daná sít 2. řádu.
••
Z hlediska první verze má, z titulu oslabení vlivu
nepřesnosti daných bodů, každá část obsahovat více
než 2 takové body. Omezení pracnosti nezávislého
vyrovnání pak vyžaduje menší počet polygonů tvo·
řících jednu část. Vzhledem k nutnosti odstraňování
rozporů na styčných pořadech sousedních částí je dále
pro urychlení procesu, kterým se dospěje ke konečným souřadnicím, nutné, aby části nebyly příliš
rozlehlé.

K.:

Vkládání

sítí

do relativně
m~ně přesných
geodetických
základů

Ing. Dr. Karel Kuěera, CSc.,
Praha

Budeme proto části vkládané sítě definovat tak,
aby na jejich obvodě byly 4 (výjimečně 5) dané body,
a aby jejich pole bylo rozčleněno na 4 (6) uzavřené
polygony. Počet normálních rovnic pak bude 13 (20).
Způsob vyrovnání je uveden v oddílech 1-;-5 publikace [1].

Mějme danou trigonometrickou síť 2. řádu s nižší
přesností ve tvaru podle obr. 1. Její trojúhelníková
pole sďružíme po dvou v části, aby tím z hlediska
transformace souřadnic vznikla klíčová pole čtyřúhelníková (obr. 2). Chybějí-li stabilizace některých
bodů (např. č. S, 21, 24), lze to vyřešit druhým možným způsobem seskupování trojúhelníků (u č. 21 na
obr. 380), popř. vytvořením pětiúhelníků s čtyřmi
danými body (u č. S a 24). Konečně, nemá-li daná trio
gonometrická síť sudý počet trojúhelníků, vytvoříme
ze tří trojúhelníků výjimečně jeden pětiúhelník s pěti
danými body.

Klíčové pole 2. řádu 6, 7, 10, 11 z obr. 3a je
v obr. 3b rozčleněno na 4 uzavřené polygony s novými
body 101-;- 117 a se stranami 4. řádu, tedy bez přechodu přes řád třetí. Kdyby se na obr. 3b ponechaly
vedle daných bodů jen body 102, 105, lOS, 111, 114,
vznikl by stejný počet polygonů se stranami 3. řádu.
Přímý sestup na 4. řád má proti postupnému ekonomickou výhodu větší rychlosti. Přes nevýhodu menší
tuhosti sítě by se mu měla dát přednost.
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Na. obr. 30 je rozčlenění pětiúhelníkového klíčového
pole na 6 polygonů. Křížkem je vyznačeno těžiště
T jeho danýoh bodů. Při rekognoskaoi je z Wediska
výpočtů účelné volit jeden polygonový bod poblíž
těžiště (těžišťový bod TB = 132). Nemusí to být uzel,
jako je tomu u bodu 114 na obr. 3b.

Při symbolice
DB
dané body trig. sítě 2. řádu,
KP
klíčové pole,
n
počet klíčových polí v síti 2. řádu,
n'
. . . počet klíčových polí stýka.jících se v jednom

Kučera, K.: Vkládání sttí do relativni!
geodetick!ích základů

DB,
Pv

...

Ht
Oap

samostatné podmínkové vyrovnání polygonů
v jednom KP podle [1],
Helmertova transformace na DB jednoho KP,
obecné aritmetické průměry souřadnic z několika Ht s vahami rovnými reciprokým
vzdálenostem od těžišť DB v zúčastněných

KP,
SP
Pt

... styčný pořad zahrnující i dva připojovací DB,
..• podobnostní transformace bez nadbytečných
veličin,
těžišťový bod,
těžiště DB jednoho KP

TB
T

Z Wediska. pořadí rozlišujeme pořady obvodové,
které omezují klíčové pole. Přiléhají-li klíčová pole
k pořadu z obou stran, jde o styčný pořad. Pořady probíhající uvnitř klíčového pole jsou pořady vnitřní.
Ty z nich, které spojují T B s některým vroholem obvodového pořadu, jsou Wavní, ostatní jsou vedlejší.
K nečíslovaným mezibodům uvnitř polygonů přihlédneme až v odd. 5.4.

vyznačíme přeWedně postup hlavních výpočtů v tab. 1
(definitivnost některých souřadnic je třeba ohápat
jen z hlediska první verze vkládání).
K úkonu 2 se připomíná, že původních souřadnic
danýoh bodů se využívá jen k orientaci, umístění a.ke
změně měřítka jednotlivých částí vkládané sítě. Pro
další výpočet ztrácejí platnost a pozmění se.
Úkon 3 znamená odstranění rozporů u souřadnic
daného bodu pocházejících z několikeré Helmertovy
transformace v různých KP. Pochází-li bod (na obvodu
sítě) jen z jedné transformace, je ovšem yD = yH,
xD

Předpokládáme, že jsou dány pravoúhlé rovinné
souřadnice trigonometrické sítě 2. řádu, konkrétně
západní oblasti sítě z obr. 30.omezené čarou 5-10.11-12,
s 5 klíčovými poli rozčleněnými na uzavřené polygony
podle obr. 3b, popř. 3c. Máme měřené veličiny, tj.
polygonové strany a. vrcholové úhly, a také příslušné
triangulační listy s nákresem sítě dané i sítě vkládané,
kterého použijeme pro kontrolu změn měřenýoh veličin ze zobrazení. Už jen pro sblížení hodnot předběžných a vyrovnaných jižníků (při postupu podle [1])
změříme na kterémkoli da.ném bodě celé oblasti sítě
jeden orientační směr. S výpočty pak musíme započít
v jednom z těch klíčových polí, jejichž vrcholem
je zvolený bod. Rozumí se, že je pro diferenoiaci výpočtů účelné, bude-li v oblasti několik orientačních
směrů. Přibližné souřadnice novýoh bodů pak poskytuje již postup podle [1]. Orientaoe také umožní
zjednodušení transformačních vzorců (při malé hodnotě úhlu stočení e).
5.1 Souřadnice
obvodových
a těžišťového
bodu

=

xH.

Úkon 4 představuje první etapu odstraňování rozporů u souřadnic polygonového bodu na SP pocházejících z dvojí Helmertovy transformace a úkon 5 jeho
druhou etapou.

bodů

Obvodovými body se rozumí všechny body na obvodových pořadech. Patří tedy mezi ně i body dané.
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Výsledek
Úkon

yo,

Souřadnice všech bodů každého KP z Pv

.1
2

Souřadnice všech bodů každého KP z Ht souřadnic

3

Souřadnice každého DB z Oap yH,

xH

všech

n'

4

Souřadnice všech bodů každého SP z Oap yH,

Souřadnice všech bodů každého SP z Pt souřadnic
připojovací DB s yD, xD
.

6

Rozdíl dvojích souřadnic T
L1YT

=

y~ -

L1xT

yIj,

=

x~ -

yO, XO

xH

XO

n

systémů

prozatimní

yD,xD

definitivní

dvou přilehlých KP
yS, xS

charakt .

yH,xH

KP

5

I

sou,řad.

.

prozatímní

yS, xS

,

na dva
y, x

definitivní

YTB,XTB

definitivní

xIj

Souřadnice T B

7

YTB

=

yIfB

+ L1YT,

XTB

=

'H

XTB

+ L1XT

Úkony 6 -:- 7 je s určitou přibližností nahrazena
další samostatná Helmertova transformace souřadnio
yH,xH těžišťového bodu TB po získání definitivníoh
souřadnio DB (úkonem 3). Je přitom využito známé
vlastnosti podobnostní transformaoe,
že těžiště T
.transformaoí neztráoí svou vlastnost.
Rovnioe podobnostní transformace v úkonu 5 je
možno zjednodušit 'vzhledem k ,nepatrnosti
změny
měřítka qa úhlu stočení e1), z tvaru
.y
x

Vyloučením u z posledníoh rovnio při symbolice
L'2

q=

+ (x' sin e + y' oos e)q,
= b + (x' oos e - y' sin e)q,
patří k definitivní

sou·

x = --y'e

L2
Další parametr

+ a,
+ x'q + b.

= 1 + u,

x

+ dx',

= x'

y

= y'

+ dy'

dx'

dx'

+ b.

Parametry e, u určíme po dvojím dosazení souřadnio
konoového bodu K a počátečního Z pořadu do každé
z obou rovnio. U rovnioe (1) to bude
YK -

= yzu

y$-Yz

+ xze

L2)
( ---1
L'2

=

2 '

=

xz-xz

y'z (1
(1

+ u) -

x'ze ,

+ u) + y'ze

u(x' -

y'z)

+ e(x'

-

xz) ~ e(y'-

x'z)

+ (yz -

y'z) ,

y'z)

+ (xz -

x'z)

x;.

dy'
dx'

+a ,
+a .

-1

Výrazy (y' -y'z); (x' - x'z) znamenají na počátek redukované souřadnice y;,
Vzoroe pro transformační
změny pak jsou, při užití (6), (6'), (4)-(5), (3'), (4),

= YKU + xKe

YK

+2u=>2u=

z (3) je

dy' = u(y' -

+ x' e + a,

= x'u-y'e

,dy' ,

Po jejioh dosazení do (1), (2) je

bude
dy' = y' u

-

= ,dy2 + ,dx2

a = yz b

q

= ,dy
,

1 +u=>q2":"1

=q2-1=>u=

= y' q + x' e

y

(jy

(jx = ,dx' -,dx

=a

kde nečárkované proměnné
řadnicové soustavě, na tvar

+ ,dx'2,

= ,dy'2

=

y;u

+ x;.e + (yz - y'z),}
+ x;u + (:l:z- x'z)

= --y;.e

(7)
,

(3)

Po odečtení těohto rovnio a při symbolioe
,dy

= YK -'
,dy'u

yz,

,dy'

= YK -

yz

atd:

(3')

+ ,dx'e = ,dy-,dy'

Podobně dostaneme

z (2)

,dx'u-,dy'e

=,dx~,dx'

1) Tyto vlastnosti jsou zá.roveň podmínkou zjedno.
dušeIÚ v úkonech 6 -;- 7.
.

Poznamenává se, že této transformaoi, kterou na·
zveme transformační zplisob pořadového vyrovnání,
je ekVivalentní klasioký způsob vyrovnání vetknutého
polygonového pořadu s rozdělová.ním jeho délkové
odohylky úměrně délká.m stran, které by se však musi·
ly, zároveň s jejioh jižníky, vypočítávat ze souřadnio
y' - yS, x' = xS. Při výpočtu pořadu by se vyoházelo
ze souřadnic yD, xD počátečního bodu.
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Komplexní zpracování a údriba operátů
evidence nemovitostí na počítači
MIN5K 22

vidla od adresy 200 (tedy 561 = 200,
230,260 ... ) (viz tab. 4)
Rl je číslo složené z čísla skupiny MGP
a počáteční adresy uložení ostatních
informací (např. 10001000, 10007300, ..
atd). Císlo na 7, řádu· udává skupinu
(dvojici), zbytek adresu. Na adrese Rl
je vždy jako první uloženo kontrolní
číslo obce, které musí být totožné s E
(viz tab. 4)
860 je číslo, udávající poslední adresu
ukládací MGP, na níž může být ještě
uložena poslední informace.

Vstupní data programů tvoří jednak data. organi.
zační (nebo parametry), jednak u některých programů
ještě data základní ..
Základní data tvoří:
Tab.!.
U programu:

AO
AI

Druh stálých dat a způsob vstupu

Stálá data na dp
Data zákl. stavu v uspofádání"EL"
na
dp nebo data inf. o parcelách v uspoř.
"EL" na DŠ,8 daty inf. o uživatelích na dp

A3

Data s informacemi o parcelách· na DŠ

A4

Data 8 informacemi o uživatelích na dp

A5
B3

Data 8 inf. o parcelách na dp
Data 8 inf. o změnách podle výkazu změn
nadp

Všechny programy, tj. i ty, které nevyžadují vstup
základních dat, vyžadují data organizační. Jejich
přehled je uveden v tab. 2
V tabulce uvedené veličiny mají tento význam:

H3 značí počet současně zpracovávaných

obcí a je
uveden vždy jen u prvé obce (je to poslední pořadové číslo současně zpracovávaných obcí);
H4 je pořadové číslo každé obce;
E je úplné číslo evidované obce (podle označení
vEN);
Z je druh číslování parcel; je-li alespoň v jednom
kat. území evidované obce dvojí číslování parcel,
musí být Z = 0, jinak z = 1;
Zl je druh vstupu: ,,0" z dp z počítače, ,,1" z dp
přímo děrované,
,,2" z DŠ a dp - při.prlílgramu
AI, ,,3" nebo ,,4" při programu A3 80,,5" při
programu A5;
K značí číslo sl. inf. o obci a může nabývat hodnot
postupně 5, 9, 10 .... 20;
AK je úplné číslo kat. území v evidované obci a zapisuje se do sl. K informaci o obci.
Název obce je vždy zakončen maltézským křížem,
jakožto ukončovacím znakem textu.
Další veličiny mají speciální význam, odlišný v každém programu:
V programech AI, A3, A5 značí 1( ukončovací znak
informací o obci.
Program A2: 861 je počáteční adresa informací o obci,
uložených v MGP 12 a 13. Tyto informace jsou uloženy po 30 buňkách zpra.

Program A5: Kl udává celkovou výměru nebo nulu,
E6 udává počet parcel nebo nulu,
Program B3: H9 udává rok výkazu změn (4ciferný),
HlO = O, není-li výkaz změn, nebo 1,
je-li výkaz změn.
Program CI: 8129 je druh výstupu ,,0" jen tisk. ,,1"
a děrování do dp, ,,2" tisk a zápis
do MGP, ,,3" jen děrování do dp,
,,4" jen zápis do MGP.
8130 je formát tisku EL: ,,0" malý
formát na samost.listy, ,,1" velký
na samost. listy, ,,2" malý formát
průběžného tisku, ,,3" velký formát průběžného tisku.
8131 určení EL k tisku: ,,0" jen změněné, ,,1" všechny, ,,2" tisk EL, zadaných seznamem, ,,3" tisk všech EL
mimo ty, které jsou uvedeny v seznamu. Je-li uvedeno číslo ,,2"
nebo ,,3", musí být za organizačními daty děrován seznam, zakončený záporným číslem.
8132 stránka prvního EL (zpravidla
,,1 ").
8138 číslo MGP s informacemi o parcelách, z níž bude proveden tisk (2
nebo po změnách 4).
860 jako v A2 maximální adresy ukládacích MGP. Vždy musí být
uveden plný počet dat, i když některá nemají smysl. (Např. formát,
jde-li jen o děrování do dp apod.)
Program C2: El značí číslo MGP, z níž bude proveden
tisk,
G17 udává malý formát [A4] číslem 40
nebo velký číslem 60.
E3 určuje číslem O, že je žádán celý sou~
pis parcel nebo nenulovým dvojčíslím
(např. 71) rok dodatku. Kromě toho se
při zapnutí určitého klíČé zadá.vá dálno·
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-
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-
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H3
H4

861

Název

-

~81o

-

-

I
I

A4

H3
H4
E
-

-

I

A5

I

B3

H3
H4

H3
H4
E
H9

Z
Zl

Název

HlO

-

K
AK
1(

-

K1
E6

pisem číslo MGP, odkud mají být čteny
informace o obci, dále číslo tříděného
sloupoe a konečně název sestavy.
Program 03: Wl udává číslo MGP, z níž bude proveden tisk,
W2 označením ,,0" určuje vynechání
programu pro tuto obec, označením ,,1"
určuje požadavek na. provedení programu. Kromě toho je možné použití klíče
jako při 02.
Program D: H25 značí rok sestavení PÚÚEL,
R maximální přípustná adresa v MGP S
a 9 (jako 860),
KS = Otisk POOEL v sestavení podle
čísel EL, K8 = 1 netisk,
K9 =
tvoření ZSP v MGP 8 a 9,
K9 = 1 bez ZSP,
KIO =
netisk PÚÚEL v sestavení
sektorů, KI0 = 1 tisk,
K13 = 1 tisk též EL sektoru 21,
K13 = netisk EL sektoru 21.

°
°
°

Program UK bez klíčů; zadává se:
B číslo kontrolované MGP, O číslo, které má být na
této MGP zapsáno na adrese 199. Údaje se zakončí
vždy ukončujícím znakem 2(
Program UK s klíčem 4; zadává se:
E číslo MGP, do které se ukládá, El počáteční adresa
skupiny ukládaných čí8el, Fl jednotlivá čísla (kterých
smí být max. 1000) a ukončovací znak skupiny ,,3(",
pak se ukládá další MGP, adresa a skupina a za poslední skupinou je ještě druhý ukončovací znak ,,7{".
Program UK s klíčem 10; zadává se:
E číslo MGP, do které se ukládá, El počáteční adresa
uložení, E2,maximální dopustný počet buněk textu,
F text, zakončený ukončovacím znakem textu (maltézským křížem).
Program UK s klíčem 20; zadává se:
E číslo MGP, z níž se má číst, El počáteční adresa,
I počet ,čísel (maximálně 1000). (Použije se jen pro
čtení malého množství údajů. Pro větší množství se
použije programu pro výpis z MGP ze "software", při
nichž se výsledek tiskne na široké rychlotiskárně.)
Třídící programy mají různé vstupy, podle volby
tvůrce programu. Pro soubor při zpracování EN je
použit třídící program, přiněmž se zadávají tato data:
a) první pomooná MGP,
b) druhá pomocná MGP,
o) čislo výstupní MGP,

-

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

I

C1

H3
H4
E
8129
8130
8131
8132
8138
860

-

I

02

H3
H4
E
E1
G17
E3
-

-

I

03

H3
H4
E
W1
W2

-

I

I
I

D

H3
H4
E
H25
R
K8
K9
K10
K13

I -

počáteční adresa uložení na výstupní MGP,
O,
O,
číslo vstupní MGP,
počáteční adresa uložení souboru na vstupní MGP,
ukončovací znak souboru,
počet slov ve větě,
počet klíčových slov, podle nichž se třídí,
jednotlivá klíčová slova, počítaná pořadím od I,
a to od vnitřního uspořádání k vnějšímu (jako při
třídění na třídičích Aritma).

Obsah a způsob děrování základních dat je přesně
vymezen příslušnými technologickými postupy.

Před vlastním zpracováním na počítači se připraví
nejdříve průvoání list podle tabulky 3, kde se zapíší
ve sl. 2 jednotlivé programy, jak budou postupně za
sebou vyvolávány. K nim se zapíší potřebné MGP
(zpravidla se ovšem navěšují všechny MGP podle
zavěšovacího plánu; takže zápis MGP do průvodního
listu může odpadnout). Dále se uvedou potřebné klíče
a druh výstupu (tisk). Ve sl. 8 se předepíší pro jednotlivé zpracovávané obce organizační data podle tab. 2.
Ve sl. 9 se poznamená, zda jsou či nejsou další data
(základní stav nebo změny) a na jakém nosiči informací.
Organizační data u programů, u nichž jsou další
vstupní data děrována na děrné pásce, se po naděrování přilepí před tato data každé obce. Ostatní organi.
zační data se děrují za sebou do společné děrné pásky.
Mezi každým úsekem podle programu a obce se ponechává delší prázdná část pro poznamenání programu
a čísla obce. Při zpracovávání se postupně vkládají
do snímače potřebné části děrné pásky organizačních
dat.
Sled programů na průvodním listě se připraví podle
schematu na obr. 1. Je ovšem možno volit i jiné kombinace programů. Pracovník, který průvodní liilt připravuje musí však dobře znát postup zpracování, aby
věděl, kdy má který soubor na které pra,covní MGP
k dispozici. Nemůžeme např. zařadit po programu B3
třídění soupisu parcel z MGP 6 jako vstupní, jako
jsme to mohli učinit po programu A3, neboť po programu B3 je obsah MGP 6 zcela jiný. Při programu
B3 byly MGP 6 a 7 použity již jako pomocné MGP.
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PRŮVODNÍ

LIST pro zpracování

EN Ms

.

Zpracování dne:
Obce: a = 803060 b = 803042 0=803037
Cia.

I Druh

MGP

programu
1

I

uklád.

prao.
2

A3

3

-I

I 6,7

Klič

4

5

8,9

-

Tiak

Pal'.

---

a

-

-

A4

2,3,6,7

-

-

---

-

---

-

-

B3

---

2,3,4
5,6,7

8,9

a

--4, 5, 6,

8,9,
12, 13

7

AN

-

----

6,7

8,9

AN

-

c

---a
c
a
b

I
Předepsal dne:
Kontroloval dne:

a

b

---D

c

--

b

-CI

---

-

---,--

I

10

soup. parc.
soup. parc.
soup. parc.

3 1 803060
2803042
3 803037

+dp
+dp
+dp

sezn. uživ.
sezn. uživ.
sezn. uživ.

3 1 803060 1971 1
2 803042 1971 1
3 803037 1971 1

+dp
+dp
+dp

výkaz změn
výkaz změn
výkaz změn

děrná páska na výstupu A3

---b

---

9

+DŠ
+DŠ
+DŠ

--

6,4,5
2

8

+ 5 803060
9803061 l(
2 O 4 Nova Ves + 5803042 1(
3 1 4 Zablati + 5803037 1(

c

TP

děrováno dle

3 1 O 4 Roudna

b

---

+ data

7

6

-

Organizační údaje

c

3 1 803060 2 O 1 1 4 90000
2 803042 2 O 1 1 4 90000
3 803037 2 O 1 1 4 90000
3 1 803060 1971 90000 1 O 10
2803042 1971 90000 1 O 1 O
3803037 1971 90000 1 O 1 O

-

-

-

-

i

podpis
podpis

Rovněž tak po programu Cl je v MGP 6 a 7 uložen
již PÚÚEL, nikoli původní, po A3 nahraný, obsah
prvotního dokladu, apod.
Jako příklad uveďme tuto úlohu: Stálá data jsou
již v MGP nahrána. Máme nahrát 3 obce, naděrované
na děrné štítky v neuspořádaném pořadí, přiřadit jim
jména uživatelů, naděrovaných na děrnou pásku,
provést změny podle výkazu změn a vytisknout
všechny evidenční listy (S131 = 1), na malé samostatné formáty (S130 = O) a zároveň uložit nový
stav do MGP 12 a 13 (S129 = 2). Pak máme vytisknout POOEL jen podle sektorů, bez tisku EL sektoru
21 a s vytvořením ZSP v MGP. (KIO = 1, K13 = O,
KS = 1, K9 = O).
Zvolená cesta je tedy kombinací programů:
A3-TPEL-A4-B3-Cl-D
Předepsaná organizační data jsou na tab. 3.
Při zpracování není požadován ani tisk soupisu
parcel, ani seznamu domů, rejstříku uživatelů a seznamu uživatelů. Jestliže by byly tyto sestavy požadovány, musely by být zařazeny do průvodního listu
třídící programy a tiskové programy C2 a C3.
Po předepsání a řádném zkontrolování průvodního
listu, naděrování základních dat, výkazu změn a organizačních dat lze přistoupit ke zpracování. Jako první
práce při zpracování je vždy navěšení MGP podle
zavěšovacího plánu, pak - pokud by programy ještě
nebyly nahrány v MGP - musí být nejdříve programy
přeloženy a přeložené vloženy buď do MGP nebo do
děrné pásky. Teprve pak se postupuje podle průvodního listu, zařazováním jednotlivých programů.

6. Protokol o zpracováni
Dálnopis zprostředkuje dialog počítače s operátorem.
O zpracování vypisuje protokol, ve kterém jsou jednak
zapsány potřebné informace o programu, výsledky
kontrol, příkazy, požadavky na vložení hodnot a závady.
Kromě programu TP, ktery nebyl zpracován ve
VúGTK, je každý program především kontrolován
zápisem druhu programu a názvu obce, např. pro obec
Roudná:
OBEC: ROUDNA
PROGRAM AI
Dále pak jsou různé záznamy, z nichž důležité jsou
počty parcel, počet evidenčních listů a počáteční
eventuálně další volné adresy pro uložení v pracovních
i ukládacích MGP.
Ukončení zpracování obce je oznámeno zápisem:
KONEC PROGRAMU AI OBCE ROUDNA
a konec poslední obce je poznamenán zápisem:
KONEC AI POSLEDNI OBCE,
načež počítač zastaví ve STOP-u 1.
Technologický postup uvádí i potřebné změny
v postupu, jestliže je třeba např. z důvodu značného
množství vykazovaných závad vyřadit některou obec
ze zpracování anebo jak si počínat~ jestliže z neznámého důvodu počítač zastaví nebo se na magnetické
pásce projeví neodstranitelný sboj (tj. nelze přečíst
nebo zapsat do určitého místa MGP údaj).
Pokud se týká ojedinělých závad, j~ou programy
sestaveny tak, aby počítač závadu v protokole uvedl,
ale pokračoval, pokud je to možné, ve zpracování s pří.
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Sk. MGP

l\.í8.

1

12
13

= 40360
= 41054

Inf. o oboi
861

Obeo

Evid. čís. MGP

803060
803012
atd.

I

název

od

200
230

Párná
Suchá

padným vynecháním položky, v níž se závada vyskytla. Oprava se v tom případě musí ve výsledných
tištěných elaborátech provést ručně a současně se
musí zapsat do nového výkazu změn, aby se dostala
při dalším provádění změn i do základního stavil, uloženého v MGP.

I

Inf. o parceláoh a.ev. listeoh
R1

do

229
259

od

10001000
10007363

I

Da.tum

do

10007362
10014222

4.5.71

experimentální realizace je nutno jak programy, tak
i samotnou koncepci pozměňovat. To pochopitelně
znamená i vydání, která rozvrhnuta do nákladů na
jednotku (parcelu nebo evidenční list či obec) zkreslí
obraz o finančním efektu.

Velmi důležitými údaji v protokole jsou údaje
adres uložení v ukládacích MGP 12 a 13, které se
z protokolu musí přepsat vždy do přehledu o uložení
obcí. Tyto údaje nám umožní kdykoli při požadavcích
na něja.kézpracování z určité obce nalézt MGP, na níž
je tato obec uložena a předepsat pro program A2
organizační data. Bez tohoto záznamu bychom si
museli dát vypsat informace o obcích ze všeoh ukládacíoh MGP a tam uložení příslušné obce vyhledat. To
by bylo pracné.

V žádném případě však nemůžeme čekat, že by
vlastní zavedení základního stavu do paměti počítače
spojené s tiskem nového operátu bylo stejně drahé
nebo levnější než dosavadní zpracování tisku operátů
na děrnoštítkových
strojích Aritma. Vyplývá to
z pouhé úvahy, že teoretická rychlost čtení tabelátorem, při ceně cca 40 Kčs za hodinu tabelátoru, je
6000 štítků, zatím co při použití např. ruského snímače počítače MIN8K je sice 18 tisíc a rychlosnímače
Aritma dokonce 60 tisíc štítků, avšak při ceně 1000 až
1200 Kčs za hodinu počítače.

Záznam o uložení obcí v MGP je znázorněn na
tab. 4.

(To je ovšem ve všech případech rychlost teoretioká,
bez dalšího potřebného času na zpracování.)

Průvodní listy, protokol o zpracování i záznam
podle tab. 4 musí být uchovávány, a to nejméně do
doby dalšího zpracování (tj. 1 rok). Podle nich lze
později zjišťovat eventuální další závady ve zpracování i důvody, proč se tak stalo.

Lepší poměr nebude ani v případě, že přistoupíme
na zpracování na středním počítači. V každém případě
musíme jít přes děrné štítky nebo děrnou pásku a jejich
načtení, jakož i jejich přípravu, tj. děrování a kontrolu (popřípadě setřídění předem). A protože strojový
čas je drahý, bude celý tento proces drahý.

Jako každá automatizace je i automatizace v geodézii velmi závislá na kvalitě vstupních dat, na optimálnosti vypracovanýoh programů a na dobrém chodu
strojů. V neposlední řadě je velmi důležitá i dobrá
organizace práoe a dokonalá znalost celého procesu
u pracovníků, kteří se na zpracování podílejí. Velmi
často se posuzují ekonomické efekty jen podle toho,
o kolik je práce automatizovaná levnější než stejná
práce prováděná ručně. A tu docházíme při automatizaci k záporným výsledkům, že práce prováděná automatizovaně je dražší, i když nám umožňuje časové
zkrácení údržby EN a některé další výhody.
Příčinou těchto konstatování je (pokud jde o srovnání s ruční prací) poměrně nevýhodný cenový vztah
strojové práce a mzdy u nás. Avšak příčinou je také,
že se pro srovnání berou jednak počáteční výsledky
ve stádiu, kdy se nový způsob zavádí a chybí mu dokonalá propracovanost, optimálnost i organizace, jaká
je u dosavadních způsobů výsledkem dlouhodobé
praxe, jednak že ~ porovnává vždy jen úsek zavádění
automatizace a nesleduje se kvalitativní rozdíl, ani
celá šíře možností.
Koncepce automatizovaného zpracování
operátů EN, rak zde byla stručně popsána, i
pro počítač MIN8K, které mají reálnost
ověřit, nejsou ještě zdaleka dokonalé. V

a údržby
programy
koncepce
počátcích

Kdybychom tedy posuzovali vhodnost automatizo.
vaného zpracování jen z hlediska dosažení finančních
úspor při zavedení základního stavu do počítače, museli bychom automatizaci zavrhnout. Zavedení základního stavu do MGP počítače je však třeba považovat
za určitou investici pro další zpracovávání. Především
pro další údržbu operátů. A tu se již dá očekávat
lepší výsledek. Tak ku příkladu při zpracování podle
popsaných programů musíme na zavedení základního
stavu do počítače z děrných štítků a děrné pásky
uživatelů, spojené s tříděním, postupem A3-TP-A4
počítat na. 1000 měrných jednotek (parcel
EL)
asi 20
16
7 = 43 minut, zatím co na zavedení
základního stavu z ukládací MGP do pracovní jen
7 minut. Při tom ještě v prvém případě jde navíc
o děrování a kontrolu děrování, kdežto v druhém
nikoli. Pokud by ukládání v MGP bylo přímo v pracovní formě, jak tomu bude pravděpodobně při použití
středního počítače s magnetickými páskami o vysoké
kapacitě, odpadne i potřeba uvedených 7 minut.

+

+

+

První zkušenosti při zpracování také ukazují, jak je
důležitá organizace práce. Programy byly nejdříve
zpracovány tak, aby se jedna obec zpracovávala všemi
programy. Ukázalo se, že je vhodnější zpracovávat
současně větší počet obcí vždy jedním programem,
a tak odstranit ztrátové časy vyvoláváním programů.
Také navěšení MGP znamená časovou ztrátu 10 až 13
. minut (tj. 200 až 260 Kčs) podle zručnosti operátora.
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Válka, O.: Komplexní
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zpracování
na počítači

a údržb(2 operátů
MINSI{ 22

.Geodetický a kartografický obzor
roěník 18/60, iHslo 4/1972
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Je proto třeba získat u výpočetního střediska větší
doby na zpracování než tomu bylo při zkušebních
pracích, aby se tyto ztrátové časy neprojevily tak
velkým procentem. (To je také jeden důvod, proč je
okamžitá aktualizace, o níž se mluví v souvislosti
s informačními systémy, zatím nereálná.)
.V neposlední řadě je třeba vážit optimálnost pro"
gramů. I když se při vyhotovování programů zdál
zvolený postup řešení jako nejvýhodnější, ukazuje se
při použití programů, že by bylo někde vhodnější
postup pozměnit. Je proto třeba mít čas na to přepra.
covat části nebo i celé programy, jestliže se z prvních
zkušeností zjistí, kde to v programech časově vázne.
Dokonalé zvládnutí celého procesu je dalším důležitým momentem, který má vliv na ekonomiku zpracování. Ani sám zpracovatel programů, pokud neprovede
prakticky několik obcí, a nezíská určitou rutinu, nemůže pracovat rychle a bez chyb. Tím spíše to nelze
-očekávat u pracovníka, který programy jen aplikuje.
Proto je třeba, aby zpracování řídil pracovník, který
se s programy a celou organizací prací dobře seznámí
a na více obcích si to odzkouší. A teprve pak bude
možno hodnotit a srovnávat ekonomický přínos a to

v celé šíři zpracování, tj. nejen při zavedení základního
stavu do počítače a "ytištění písemných operátů, ale
i při údržbě a dalším využití základního stavu na
magnetických páskách.
Podle zatímních zkušeností můžeme odhadovat čas
pro {Jelé zpracování cca 1000 měrných jednotek při
zakládání z děrných štítků (mimo děrování a kontrolu
děrných štítků) na 1 až 1,5 hodiny strojního času, tj.
1200 až 1800 Kčs. Čas na údržbu zákl. stavu, který již
byl nahrán na MGP cca 0,5 až 1 hod. podle velikosti
výkazu změn (tj. 600 až 1200 Kčs).
To jsou ovšem přibližné odhady podle zatímních
zkušeností a za předpokladu, že se nevyskytnou
nepředvídané strojové závady. Úpravou programů,
organizací práce a získáním rutiny bude možné časové
i finanční náklady snížit. Do té doby než se tak stane,
není vhodné zatím automatizaci EN rozšiřovat na
široké základně, ale jen v omezeném rozsahu a při tom
dále zkoumat koncepci s cílem dosáhnout příznivějších ekonomických výsledků - eventuálně i s použitím jiného počítače.
Do redakce došlo 10. 8. 1971
Lektorova1: Ing. Jaroslav Čipera, ČÚGK

Využití fotogrammetrie pro údržbu
a obnovu map evidence nemovitostí
s ohledem na možnost přechodu
na číselné mapy

Ing. Miroslav Koule,
Český úl'ad geodetický a kartografický,
Praha

2.5 Výzkum problematiky urěování výměr
Aby nebyl narušen soulad operátů EN, měl by spolu
s obnovou měřického operátu vznikat i nový písemný
-operát. Podkladem pro vznik nového písemného
operátu by byl prvotní doklad, zpracovaný na základě
údajů stávajícího písemného operátu, výsledků míst.
ního šetření a na základě nového výpočtu výměr.
Nový výpočet výměr by byl proveden analyticky
pomocí získaných digitálních údajů.
Využití nových VÝměr bude bezpochyby možné
u všech parcel, které budou zasaženy změnou a budou
při realizaci postupu nově vyšetřeny a zaměřeny.
Nově zjištěné výměry nahradí v obnoveném písemném
operátu výměry původní. Řešit však bylo nutno,
jakých výměr využít u parcel, které se v terénu nezměnily, nebudou nově vyšetřeny a zaměřeny, ale budou
v plném rozsahu převzaty z KM.
Muselo být prověřeno:
a) Jakou přesnost určení VÝměr poskytuje soubor
kartometricky získaných souřadnic bodů převzaté
situace z KM;
h) zda se při realizaci zkoumaného postupu původní
výměry z~íněných parcel nemění, případně mění-li
se, tak do jaké míry a· proč.

2.51 Přesnost urěení výměr z kartometricky získaných
souřadnic
Pro vybranou množinu bodli převzaté situace z KM
byly na zkušební lokalitě kartometricky získány souřadnice dvakrát nezávisle. Po transformaci souřadnic
do S-JTSK byl dvakrát proveden výpočet výměr
těchže parcel. Výsledky byly srovnány a vyčísleny
diference výměr dP. Celkem bylo prověřeno 49 parcel
o průměrné velikosti 6920 m2• Relativní přesnost
analytického výpočtu: výměr S využitím kartometricky
získaných souřadnic byla pak definována hodnotou
průměrné diference:

která nabyla hodnoty b

= ± 20,2 m2 •.

Dané průměrné velikosti parcely a měřítku mapy
1 : 2000 odpovídá krajní odchylka. pro dvojí určení
výměry:
L1P

= ± 40,2 m2 podle

XXIV

L1P

=±

9 přílohy
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39,3m2

tabulky
[4], nebo
podle tabulky
předpisu [21].
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Roule, M.: Využití fotogrammetrie pro údržbu a obnovu
map evidence nemovitostí s ohledem na možnost
přechodu načíseln~ mapy

obzor
4/1972

Protože hodnota průměrné diference. 6. dosahuje
poloviny hodnoty krajní odchylky LiP, neboli splňuje
základní vztah pro určení krajní odchylky LiP = 26,
je přesnost určení výměr z kartometricky získaných
souřadnic vyhovující.
2.52 Porovnání původních a nově určených výměr
Výměry parcel, které byly v plném rozsahu převzaty z KM, byly určeny analytioky opět s využitím
kartometricky získaných souřadnic příslušných lomových bodů. Získané výměry byly srovnány s výměrami
odpovídajících parcel, uvedenými v písemném. ope.
rátu EN. Odchylky oP mezi původní a nově zjištěnou
výměrou byly porovnány s krajními odchylkami LiP,
které platí pro rozdíly mezi výměrami nově zjištěnými
a výměrami v písemném operátu [5]. Celkem byly
porovnány výměry 139 parcel. Výsledky jsou uvedeny
v tabulce 7.
Z tabulky 7 vyplývá:
45 odchylek oP nepřevýšilo hodnotu
1/2LiP = O < oP < 1/2L1P ..... 32
31 odchylek oP nedosáhlo hodnoty
LiP = 1/2 LiP < oP < LiP ..... 23
4 odchylky oP byly rovny hodnotě
LiP =
oP '0= LiP . . • .. 3

%
%
%

Krajní odchylku LiP nepřevýšily
odchylky oP u
80 parcel

.....

58

%

Krajní odchylka LiP byla překročena
u výměr
59 parcel

....

.42

%

Výměry, jejichž rozdíly oP převyšovaly velikost
krajní odchylky LiP(oP > LiP), byly prověřeny a byla
hledána příčina nesouhlasu. V elaborátu nového analytického výpočtu výměr nebyly zjištěny chyby.
Proto byly prověřovány údaje vedené ve stávajícím
písemném operátu EN. Protože se jednalo o parcely,
jejichž výměra byla určena původně planimetrová.
ním, byly výměry kontrolovány opět dvojím nezá.
vislým plariimetrováním na původní katastrální mapě
a výsledky byly opraveny s ohledem na její průměrnou
srážku.
'. Bylo zjištěno:
40 nadměrných odchylek oP bylo způsobeno nesouhla.sem mezi stávajícím měřic'kým a písemným operátem EN
.. ;'.. 29
5 nadměrných odchylek oP bylo způsobeno
tíJ1l, že příslušné parcely byly v KM zobra·
zeny na styku dvou mapových listů a původní výměra nebyla určena přesně
3
14 nadměrných odchylek oP bylo pravděpodobně způsobeno převodem kresby KM
do mapy v novém kladu, především při
opravě geometrických vlastností původní
mapy; v původních ani v nových údajích
výměr nebyly nalezeny chyby
.....
10

%

%

%

Protože výsledky vycházejí z rozboru pouze na jedné
lokalitě, nelze předpokládat
jejich zcela obecnou
platnost. Přesto však je možné vyslovit závěr, že kva·
litně provedený převod ověřené situace KM do obno-

vované mapy EN s využitím fotogrammetricky ověřených a vyhodnocených identických prvků, nezpůsobí
zhoršení kvality vykazovaných
výměr. Naopak,
postup se může stát nástrojem, který umožní objevit
a odstranit chyby v dosavadních operátech. Prostřednictvím získaného digitálního tvaru se zachová opravený stav již ve stabilní podobě do budoucna, nezávisle
na stavu mapy EN, jak tomu bylo dosud. Mapa EN
již nebude měřickým podkladem pro další měření.
Tyto důvody a snaha zachovat vzájemný soulad
písemného a měřického operátu EN vedou k tomu,
aby byly při realizaci zkoumaného postupu i u· převzatých parcel z KM plně využity nově získané výměry. Pouze výměry parcel, vypočítané z přímo měřených měr nebo určené analyticky ze souřadnic získaných z přímo měřených prvků, zůstávají vždy neměnné.
Podmínkou ale je, že bude nově vyšetřen a číselně
zaměřen průběh hranice katastrálního
území či
hranice správní.' Jen v nevyhnutelných případech,
kdy není možné provést změnu průběhu neznatelné
hranice tak, aby probíhala po hranicích znatelných,
zobrazí se v obnovované mapě EN hranice původní,
neznatelná. Její průběh se převezme z KM toho
katastrálního území, u kterého lze zjistit lepší předpo.
klady pro její původní zaměření. Souřadnice lomových
bodů se v takovém případě určí kartometricky.

Technologický postup je realizován pracovníky SG
i pracovníky ostatních výrobních středisek n. p.
Geodézie (G). Způsob rozdělení prací je motivován
snahou, aby každý prováděl práce a výkony, které
nejlépe ovládá a má pro ně optimální teoretické,
praktické i materiální předpoklady. Kooperační vztahy
nejsou příliš složité. Jak vyplývá z obrázku 1, plní
pracovníci SG i G své úkoly každý v ucelených pracovních fázích, které na sebe vzájemně plynule navazují [23].

1. etapa prací SG zahrnuje práce přípravné, které se
uskutečňují nejméně půl roku před zahájením vlastních prací a práce před provedením leteckého snímkování.
V rámci přípravných prací se uskuteční informativní
schůzka pracovníků SG s vlastníky a uživateli nemovitostí v příslušné obci za účasti zástupců MNV a provedou se přípravné práce pro místní šetření [9].
Před leteckým sníinkováním se provede rekognoskace příslušného území, spojená s volbou PBPP na
meznících i technických objektech a vyšetří se průběh
správní či katastrální hranice [7] [20].
Práce 1. etapy se ukončí vypracováním projektu
přednáletové signalizace na otiscích mapových listů
SMO-5, který obsahuje zákres v terénu trvale stabilizovaných bodů, zejména všech bodů, které jsou
v příslušném území stabilizovány mezníky.
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Údržba a obnova map EN fotogrammetrickou
metodou spojená s jejich pl'evodem
do S-JTSK a dekadického měřitka
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3.2 J. etapa prací G
I. etapa prací G zahrnuje práce prováděné před
a bezprostředně po leteckém snímkování a práce před
fotogrammetrickým vyhodnocením.
Před leteckým snímkováním se uskuteční volba
vlícovacích bodů a přednáletová signalizace všech
volených bodů na lokalitě, včetně její údržby. Po
leteckém snímkování se provede identifikace signalizovaných bodů na kontaktních kopiích, výběr snímků,
ze kterých budou zhotoveny zvětšeniny, výběr snímko-.

vých dvojic a vypracuje se objednávka na zhotovení
vybraných snímkových materiálů. V průběhu těchto
prací se zaměří volené vlíoovací body a provede se
výpočet jejich souřadnic a výšek [21].
Práce 1. etapy se ukončí zhotovením diapozitivů
zvětšenin KM a PM do měřítka 1 : 2000, případně
zmenšenin KM do přibližného měřítka 1 : 8500 a zhotovením konstrukčních listů 1 : 2000 v S-JTSK.
Diapozitivy stávajících map EN jsou podkladem
pro indentifikaci změn a identických prvků (3.3), pro
ověření identity navržených prvků při fotogram-
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metrickém vyhodnocení (3.4), pro převod situace KM
do originálu obnovené mapy EN (3.6) a jsou využitelné pro další práci SG k případným identifikacím.
Konstrukční listy obsahují i převzaté využitelné
výsledky předcházejících polohových měření.

Výškopis se fotogrammetricky vyhodnocuje obvykle
jen tam, kde obnovené mapy EN 1 : 2000 pokrývají
celé listy SMO-5, případně tam, kde bude výškopis
v nejbližší době požadován pro jiné účely.
3.5 III. etapa prací SG

3.3 II. etapa prací SG
V II. etapě prací SG se provede založení fotogrammetrických náčrtů na zvětšeninách leteckých snímků,
porovnání KM a PM s obrazem leteckých snímků
a uskuteční se místní šetření a pochůzka v poli.
Cílem porovnání situační kresby KM a PM se
zvětšeným obrazem leteckých snímků je identifikace
změn a prvků, které jsou identické ve stávajíoích
mapách EN a v terénu.
,. Účelem místního šetření je vyšetření průběhu vlastnických a užívacích hranic a hranic druhů pozemků
(kultur), které jsou v příslušné oblasti změnami oproti
stavu zobrazenému ve stávající PM, dále vyšetření
hranic, které budou zahrnuty do vybrané sítě identických prvků, vyšetření dalších údajů, které se zapisují
v EN a vyšetření změn v pomístním názvosloví [9].
Výsledky místního šetření se zapisují do soupisu nemovitostí, který se připraví předem v tiskopisu výkazu
změn.
Účelem pochůzky v poli je provedení klasifikačních
zákresů na zvětšeninách leteckých snímků a vykonání
nutných geodetických měření.
Výsledkem prací v II. etapě je fotogrammetrický
náčrt na zvětšenině leteckého snímku, kde jsou kromě
ostatních náležitostí vyznačeny zejména identifikované body stávajícího a nově budovaného bodového
pole, identické pb a lomové body vyšetřených hranic.
3.4 II. etapa prací G
II. etapou prací G je vlastní fotogrammetrické
vyhodnocení. V rámci fotogrammetrického vyhodnocení se provede orientace snímkové dvojioe, ověření
identity volených identických prvků a grafické a numerické vyhodnocení polohopisu.
Cílem ověření identity volených identických prvků
je současně ověřit kvalitu KM, prověřit její geometrické vlastnosti, lokalizovat případné deformace, a tak
vytvořit předpoklady pro optimalizaci převodu nezměněné situace KM do originálu obnovené mapy EN
(3.6). K prověření identity polohy prvků se využije
diapozitivu zvětšeniny KM (3.2).
Předmětem fotogrammetrického vyhodnocení polohopisu jsou dané body základního i podrobného polohového pole, včetně vlícovacích bodů, dále nově určované PBPP, ověřené identické pb, vyšetřené a ověřené
identické hranice a vyšetřené změny polohopisu.
Vyhodnocení se uskutečňuje podle fotogrammetrického náčrtu. Registrované modelové souřadnioe se
děrují do pětistopé děrné pásky, grafické vyhodnocení
se provádí do konstrukčního listu (3.2).
Výsledkem II. etapy prací G je originál platného
stavu, který zobrazuje výsledky grafického vyhodnocení, dále děrná páska lit tabelace souřadnic v S-JTSK
numericky vyhodnocených
bodů, průsvitka
čísel
a průBvitka popisu.

V průběhu III. etapy prací SG se kontrolují a dopl.
ňují výsledky fotogrammetrického vyhodnocení.
Především se posoudí výsledek vyhodnocení, zejména závažnost změn, které byly identifikovány až při
fotogrammetrickém ověření a vyhodnocení polohopisu. Rozhodne se, zda bude jejich vyhodnocení využito. Dále se originál platného stavu doplní situací
převzatou z využitelnýoh výsledků dříve konaných
měřicích prací (např. pro geometrické plány) a z výsledků případného doměření změn, které nastaly po
provedeném snímkování.
Výsledkem III. etapy prací SG je kromě doplněného
originálu platného stavu i doplněný seznam souřadnic
v S-JTSK podrobných bodů příslušného mapového
listu 1 : 2000.
3.6 III. etapa prací G
Ve III. etapě prací G se provede převod situace KM
do originálu platného stavu, kartografické zpracování
získaného originálu obnovené mapy EN, digitalizace
z KM převzaté části situace a předpis výpočtu výměr.
Do III. etapy je možné zahrnout i reprodukční
zpracování a tisk obnovené mapy EN.
Převod nezměněné situace KM se uskutečňuje
s využitím fotogrammetricky ověřených a vyhodnocených identických prvků postupem optickomechanické, popřípadě mechanické transformace.
Kartografické zpracování originálu obnovené mapy
EN se provede metodou kartografické kresby. Vyhotoví se kartografický originál polohopisu obnovené
mapy EN a kartografický originál popisu. Kartografický originál polohopisu, vyrýsovaný černou a zelenou barvou (zeleně je zobrazena situace převzatá
z KM), slouží současně jako obnovená pozemková
mapa v měřítku 1 : 2000 v S-JTSK.
V rámci digitalizace převzaté situace se-kartometricky určí souřadnice převzatých podrobných bodů.
Kartometricky
získané souřadnioe, transformované
do S-JTSK na SAPO, se uvádí ve výsledném seznamu
pouze na jedno desetinné místo (dm). Čísla příslušných bodů se zeleně doplní vprůsvitce čísel.
S využitím získaného digitálního vyjádření polohopisu obnovené mapy EN se uskuteční předpis výpočtu
výměr. Analy.tický výpočet výměr s vyrovnáním
a sestavením výměr parcel pro katastrální území se
provede na SAPO.
Při reprodukčním zpracování obnovené mapy EN
se z kartografiokého originálu polohopisu vyhotoví
negativ a po retuši kopie polohopisu na plastické
fólii. Současně se z kartografického originálu popisu
zhotoví kopie popisu. Z obou kopií se vyhotoví soukopie na plastické fólii matrice
mapy EN
1 : 2000. Matrice se využije pro vykopírování tiskové
desky pro tisk obnovené mapy EN.
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Výsledkem III. etapy prací G je obnovená
mapa
EN 1 : 2000 v S • JTSK včetně obnovené mapy pozemk.ové, výsledný seznam souřadnic v S-JTSK
PBPP pro katastrální území, seznamy souřadnic bodu
polohopisného obsahu map a jim odpovídající pmsvitky čísel a konečně výsledné sestavení výměr parcel
pro katastrální území.

IV. etapa prací SG zahrnuje práce spojené s vyhotovením obnoveného písemného operátu EN.
Podkladem pro vyhotovení nového písemného operátu je prvotní doklad, který vzniká využitím výsledku
místního šetření, nového výpočtu výměr a dosavad.
ního písemného operátu EN. Při porovnání, kontrole
a zavádění nových výměr platí zásada, že výměry
parcel, vypočítané z přímo měřených měr nebo určené
analyticky ze souřadnic získaných z přímo měřených
prvku, jsou neměnné.
Obnovený písemný operát EN se zpracuje na SAPO
ve výpočetním středisku.
Na závěr prací IV. etapy se projedná obnovený
písemný a měřický operát EN v obci a vyhlásí se jeho
platnost [20]. Pokud je to vhodné a účelné, provede se
v rámci projednání nového operátu současně i komplexní založení vlastnických vztahu [7].

Na základě ekonomických rozbom dosud provedených prací je možné předpokládat, že se budou náklady
spojené s realizací uvedeného postupu pohybovat
okolo průměrné hodnoty 250 Kčs na 1 ha zpracová.
vané plochy. Náklady vynakládané na práce a výkony,
které provádí G, představují v pmměru hodnotu
195 Kčs na 1 ha zpracovávané plochy [26].
SG se na předpokládaném rozsahu prací podílí asi
čtvrtinou potřebné časové kapacity. V porovnání
s provedením pětiletého cyklu údržby EN pochuzkou
celého území obce, představuje uvedený rozsah prací
zvýšení časové spotřeby u ITP asi o 40 %, u PD
080 %.
Pro pruměrnou lokalitu:
- plocha: 1000 ha,
- poměr ploch místní a polní tratě: 20 % a 80 %,
- počet mapových lístu v S-JTSK: 11,
- hustota signalizace: 20 bodu!l kIU2,
- počet podrobných bodu: 10 000,
- počet parcel: 1700,
je možné na 1 ha zpracovávané plochy předpokládat
priiměrnou časovou spotřebu u SG:
ITP - konstrukční práce: 0,39 SR, polní práce:
0,33 SR, celkem 0,72 SR
PD polní práce:
0,25 SR, celkem 0,25 SR
Pruměrná spotřeba času vyhodnocovacího stroje
při fotogrammetrickém vyhodnocení plochy 1 ha je
oca 0,48 SR, tj. plocha mapového listu 1 : 2000 se
vyhodnotí v priiměru za 120 SR ITP, neboli za cca 7
pracovních směn. Kapacita jednoho fotogrammetric-
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kého vyhodnocovacího stroje za rok, při jednosměnném provozu, je asi 35 mapových listu zpracovaných
postupem fotogrammetrické údržby a obnovy. Za
období 1972 až 1975 by bylo např. možné vyhodnotit
až 250 mapových listu obnovené mapy EN 1 : 2000
na jednom vyhodnocovacím stroji při dvousměnném
provozu.
Postup prací na lokalitě je ovlivněn zejména termínem leteckého snímkování a volnou kapacitou fotogrammetrického pracoviště. Optimální časová posloupnost jednotlivých prací na pruměrné lokalitě při
podzimním termínu snímkování je znázorněna na
časovém harmonogramu (Obrázek 2):
a) Přípravné práce
Jeden - únor
(Rok A)
b) Práce před provedením
leteckého snímkování
červenec - srpen
o) Letecké snímkování
září
d) Práce po provedeném
leteckém snímkování
zan - prosinec
e) Práce před fotogrammetrickým vyhodnocením
prosinec-duben
(Rok B)
f) Fotogrammetrické
vyhodnocení
duben - srpen
g) Práce po fotogrammetrickém vyhodnocení
červenec - prosinec
h) Vyhotovení nového
operátu EN
prosinec-červen
(Rok C)
(Časová posloupnost prací při jarním termínu snímkování je uvedena v [17]).
Z uvedeného vyplývá, že pracovní cyklus údržby
a obnovy mapy je cca 1,8 až 2 roky. V časových obdobích, které odpovídají příslušným pracovním etapám,
jsou uvažovány dostatečné časové rezervy na potřebné
kooperace.
.

Technologický postup vychází z požadavkU nové
koncepce zaměřování změn [22]. Sleduje vytvoření
takového mapového díla v S-JTSK a dekadickém měřítku, které by mohlo při cílevědomé práci pracovníku
SG plynule přecházet na digitální formu TR map.
Cílem postupu tedy není nahrazovat THM, naopak
ho maximálně usnadnit. Nejde o tvorbu mapového
provizoria, ale o symbiozutoho nejlepšího, co v dosa·
vadních mapách zustalo· a toho nejlepšího, co se za
současných podmínek dokáže vytvořit.
Získaných výsledku, především digitálního záznamu
polohopisného obsahu map, mUže být výhodně využíváno k nejruznějším účeliim [29], zejména ke zkvalitnění souvislého mapového díla na území našeho státu
v měřítku 1 : 5000 a údržbě dalších map pro hospodářskou výstavbu.
Postup je využitelný především v polních tratích
obcí 2. pořadí, v oblastech, kde umožní sjednotit dosavadní mapový fond EN (včetně místních tratí v obcích 3. pořadí) [28], popřípadě v oblastech, kde je stav
stávajících map nevyhovující. Uplatní se však jen
tam, kde se neplánuje TRM.
V roce 1971 bylo podle základní technologie zahá·
jenozpracovánísedmi
lokalit v ČSR. V každém kraji
je zpracovávána jedna obec. Cílem těchto prací je
prověřit postup v podmínkách praxe a získat další
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zkušenosti využitelné pro zdokonalení postupu. V budoucnu bude únosné zahajovat na každém SG vždy
každý druhý rok zpracování jedné obce. Takový sled
prací by vázal kapacitu asi jednoho fotogrammetriokého vyhodnocovaoího stroje v kraji.
V současné době je zpracována
teohnologie
základní
[23], tj. varianta, kterou je možné okamžitě
v praxi realizovat za daného stupně rozvoje a zavedení
výpočetní techniky, existujících kooperačních vztahů
a daného materiálního
vybavení příslušných pracovišť.
Cílový
stav
technologie
bude charakterizován
vyšším stupněm mechanizace jednotlivých praoovních
procesů včetně využití automatického
koordinátografu. Bude představovat
úplný přeohod k digitální
formě zpracování obsahu map EN. Cílový stav bude
podmíněn plným zavedením a osvojením základní
technologie v praxi.
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V GEOD~ZIl

socialistickýnii závazkami podla určených kTitérU
Slovenskej správy geodézie a kartografie najma:
splniť a pre1kročiť ,plánované výrobné úlohy (objem výkonov), odstraňovať nedostatky a ihned
riešiť vys'kytnuvšie sa problémy vo výrobe,
zvýšiť produktivitu práce,
- znižovať výrobné náklady,
- skracovať dodacie lehoty,
- absolvovať dobrovolné brigády v akcii "Z".
Ú vod
Dosledným plnením a uplatňovaním racionalizačných opatrení, správnym využívaním fondu pra}edným zo zálkladných predpokladov realizácovného času, upevňovaním pracovnej disciplíny,
cle politicko-ekonomického
programu KSČ je aktiv hnutí "Každý po socialisticky" došlo v roku 1971
vita a iniciatíva pracujúcich a ich cielavedomá
v organizáciách Slovenskej správy geodézie a kar,výchova.
\ tografie k ďalšiemu kvalitatívnemu
prehlbeniu
Cielom aktivity a iniciatívy pracujúcich je:
pracovnej iniciatívy a socialistického
sútaženia,
ktoré sa pravidelne vyhodnocovalo.
v plnom rozsahu rozvíjat a využívat všetky doterajšie pozitíva v tejto oblasti, schopnosti a
V nadvaznosti na toto úsilie našich pracujúskúsenosti pracujúcich
pri plnení každodencich kolektívov čestne splniť prijaté socialistické
ných úloh na našich pracoviskách, teda všade
závazky, uskutočnili Slovenská správa geodézie a
tam, kde sa vytvárajú hospodárslke hodnoty a
kartografie a ÚV SOZ pracovníkov štátnych orgákde možno tiež určovat korrkrétne úlohy,
nov, peňažnlctva
a zahraničného
obchodu dňa
27. mája 1971celoslovenský
aktív najlepších praumožňovať
pracujúcim
nájsť
Ulspokojenie
covníkov rezortu S-SGK, po ktorom došlo lk dalv práci pre blaho našej sociialistickej spoločšiemu prehlbeniu pracovnej iniciatívy tak, že sonosti,
cialistická súťaž podstatne ovplyvnila plnenie plávytvárať 'Socialistické vzťahy medzi jednotlivnovaných úloh a kvalitu prác v rezorte SSGK.
cami i v celej pospolitosti,
Prijaté a vysoko prekročené sociaUstic1ké závazky
súčasne sa vyvarovať chýb, ku ktorým v obla'sti
predstavujú
nielen materiálne, ale aj morálnoiniciatívy pracujúcich v predošlých rokoch dopolitické hodnoty, ktorými sa uspokojili požiadavchádzalo,
ky príslušných
odvetví národného hospodárstva
viesť délsledný boj proti formalizmu a byrokraako aj našich občanov, najma poskytovaním špetizmu.
ciálnych služieb a výrobkov z odboru geodézie a
kartografie.
Z hladiska
úspešného splnenia našej platej
Hodnota prijatých socialistic:kých závazkov na
plltročnice ide o to, aby naši pracujúci pri riadení
rok 1971 činila 5 538468 Kčs'. Splnené socialistické
a rozvoji národného hospodárstva vychádzali zázávazky za rok 1971 proostavujú hodnotu 12 437 703
sadne z komplexnej racionalizácie, a to 'prostredkorún.
níctvom najúČinnejších foriem pracovnej iniciatívy, .ktorými sú predovšetkým socialistické sútaPodla horeuvedených
hodnotiacich
,krltérií
ženie, brigády socialistickej práce, hnutie vynálezv rámci socialistic.kej súťaže k 50. výročiu zalocov a zlepšovatelov a systematicky plnili, respe'kženia KSČ rozvoj pracovnej iniciatívy a socialistíve prekračovali prijaté socialistické závazky.
tického súťaženia v rdku 1971 politicky organizačne velmi dobre zabezpečili najmi!.:
Inžinierska geodézia, n. p., Bratislava a OblastI.
ný ústav geodézie v Bratislave. V obidvoch týchto
Slovenská správa geodézie akartografle
,vy- organizáciách na šIrokej masovej základn'! rozvinulo sa i hnutie "Každý po socialisticky", pričom sa
c'hádzajúc z horeuvedených
predpokladov a zo
súťažilo aj o získanie titulu BSP. Oblastný ústav
Skúseností
predchádzajúcich
rokov orientovala
geodézie v Bratislave má toho času 17 a Inžinierdalšie kvalitatívne prehlbenie rozvoja pracovnej
ska geodézia, n. p., Bratislava 22 súťažiacich ,koiniciatívy a socialistického súťaženia v uplynulom
roku 1971 na počesť 50. výročia založenia KSČ, le'ktívov o zís'kanie titulu BSP.
Slovenská správa geodézie a kartografie a ÚV
pričom spolu s ÚV SOZ ·pracovníkov štátnych orSOZ pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva
gánov, peňažníctva a zahraničného
obchodu vya zahraničného obchodu v dos:ledku velmi dobrej
hlásila social1stickú súťaž o získanie titulu "Podúrovne rozvoja pracovnej iniciatívy a závazkového
nik - ústav 50. výroěia založenia KSC", pričom
hnuti a a dosiahnutých
výsledkov v roku 1971
vyzvala podriadené organizácie, aby sa do tejto
súťaže prihlásili. Na základe tejto výzvy a hnutia
schválili návrh na udelenie diplomu vlády ČSSR
"K a ž d Ý p o s o c i a I i s t i c iky" prihlás1l1 sa do a ÚR ČSROH k 50. výročiu vzniku KSČ.
socialis!ickej súťaže na počesť 50. výročia založe1. Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava,
nia KSC všetky podriadené orgány a organizácie,
2. udelili titul "Ústav 50. výročia založenia KSČ"
a to:
Oblastnému ústavu geodézie v Bratislave.
1. Geodetic'ký ústav v Bratislave
2. Oblastný ústav geodézie v Bratislave
3. Inžinierska geodézia, n. p., Bratislava
4. Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
5. Výskumný ústav geodézie a kartografie v BratiČo sa týka perspektívy dalšieho rozvoja praslave.
covnej iniciatívy v rezorte SSGK v roku 1972 možRozprúdilo sa závazkové hnutie na širokej
no reálne predpokladat, že výsledky tohto hnutia
masovej základui. Pracovníci sa zaviazali prijabudú ešte prenikavejšie ako v roku 1971, nakolko
tými kole,ktívnymi (570) a individuálnymi (2916)
rozvoj ,pracovnej iniciatívy v podmienkach rezor-

Rozvoj pracovnej iniciativy
a socialistického súťaženia
v rezorte Slovenskej správy
geodézie a kartografie
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tu SSGK sa stal trvalou a neoddelitelnou s:účasťou
zabezpečovania náročných úloh. a súčasne i stimulom ,kvalitného a dochvífneho plnenia geodetických a kartografických
prác. I .keď úlohy SSGK
v druhom roku piatej paťročnice sú ozaj velmi
náročné, vyslovujeme presvedčenie, že pracovníci
rezortu SSGK splnia novú výzvu SSGK a 'úV SOZ
pracovníkov štátnych oTgánov, peňažníctva a zahraničného
obchodu na další rozvoj :pracovnej
iniciatívy a soci,alistic'kého súťaženia napočesť
VIII. všeodborového zjazdu. Je potrebné, aby vedúci podnikov a Ú'stavov rezortu SSGK spolu so
ZO KSS a ZV ROH a ostatnými spoločenskými 01'ganizáciami sústredlli pozornosť na rozvoj hnutia
"Každý po socialisticky"
v zmysle Dokumentu
vlády SSR a Predsedníctva Slovenskej radyodborových zvazov.
V rezorte SSGK treba hlavné smery rozvoja
pracovnej iniciatívy v roku 1972 zamerať najma na:
a l splnenie a prekročenie národohos1podárskeho
plánu,
b) plnenie závazných úloh, závazných limitov a
orientačných ukazatelov, respektíve na plnenie
podmienok na priznanie príspevku,
c l zvyšovanie 'kvality vykonaných prác,
dl znižovanie vlastných ná'kladov,
e l vča'sné uzatvorenie
hospodárskych
zmlúv na
práce hradené SSGK a na ich plnenie,
f l plnenie úloh a opatrení kompleX'nej socialistickej racionalizácie,
g) plnenie Slovenského edičného plánu,
hl včasnosť a úroveň poskytovania služieb organizáciám a občanom.
Je len evidentné, že v tejto súvislosti vedenie
podniku - ústavu v spolupráci s odborovou organizáciou musí venovať zvýšenú pozornosť zdokonafovaniu vnútropodnikového
riadenia a organizácie, zlepšeniu pracovného prosti'edia a starostlivosti o pracujúcich, rozvíjaniu súdružských vzťahov, najma tiež spravodlivému hmotnému i morálne mu oceňovaniu
pracovných
výsledkov ako aj
správnemu organizaČ'nému a politickému usmerňovaniu socialistického súťaženia a jeho systematickému vyhodnocovaniu.
Výsledky socialistického súťaženia za rok 1972
budú vyhodnotené SlovenSkou správou geodézie
a kartografie ako aj ÚV SOZ podla platných zásad ihneď po právoplatnom
vyhodnotení hospodárskych výsledkov.
Záverom treiba podotknúť, že aktivitu a pracovnú
inici,atívu
treba
každoročne
podchytiť
vk o 1 e Ikt í V!lle j z m 1 u v e, ktorá je významným faktorom rozvoj a našej socialistickej ekonomiky.
Kole'ktívne zmluvy rozhodným sposoibom ovplyvňujú život pracujúcich a vytvárajú podmienky na
zvyšovanie produktivity práce. Ide nám o to, aby
sa spoločenská úloha a autorita kolektívnych zmlúv
z roka na rok upevňovali. Je evidentné, že si príprava a najma plnenie kolektívnej zmluvy vyžadujú ciefavedomý a nanajvýš zodpovedný prístup
hospodárskych i odborových orgánov. 'Účasť pracujúcich na príprave a uskutočnení verejnej kontroly kolektívnel zmluvy je významným výchovným
prostriedkom pracujúcich. Treba vždy zodpovedne
pristupovaťk
plneniu všetkých častí 'koh~ktívnej
zmluvy, leho práve tým sa rozmáha iniciatíva pracujúcich . na zabezpečovanie
hospodárskych
úloh
organizácií, 'k:ed pracujúci ,vidia, že aj !v oblasti

starostlivosti o pracujúcich sa nezaostáva. Obsah
kolektívnej zmluvy treba orientovať na rozhodujúce
úlohy vo výrobe, na hmotnú zainteresovanosť a na
starostlivosť o pracujúcich, ČO všetko treba podložit
konkrétnymi individuálnymi a kolektívnymi socialistickými závazkami na splnenie, respektíve prekročenie plánovaných úloh, na prehlbenie práce
s luďmi a na komplexnú starostlivos'ť o pracovné,
sociálne, kuItúrne a iné potreby pracujúcich. Ked
teda hospodárslke vedenie a odborová organizácia
budú všetkým čiastkam kolektívnej zmluvy venovať rovnalkú pozornosť (plneniu výrobných úloh
a oblasti starostlivosti
o pracujúcichl,
rozhodne
potom dojde 'k zle:pšeniu pracovného prostredia,
k spokojnosti pracovného kolektívu, čo všetko sa
nutne odrazí v rozvoji Výroby a vo zvyšovaní produktivity práce.
TUDr. lozet

Tlajda, pracovník

SSGK

Semináf O užití analytických metod
ve fotogrammetrii ve Varšavě

VědeckotechJnl,cká spole'čnost PLR uspořádala lVe Varšavě ve dneclh 5. a 6. <listopaťlu 1971 seminář "Použití
analytických metod ve fotogrammetrii".
Semináře se
zúčastnQlo asi 60 delegátíl.. Kromě delegátu z pořád,ajícího státu se ZÚĎalSt1I1ili
'zahranIční ťlelegáti z BLR (2),
MLR (2), NDR (2), ČSSR (2). Na seminářibydo
přednesooo cel'kem 16 přeldná!šak. Sborntk přednášek dosud
:nelbyl vydán, Ihude mslán dodate'čně a bude uložen
v knihovně VÚGTK.
JAN'ISZEWSKI,S., NOWOSlELSKI, A.: Urěeni prvků vnitřni orientace leteckých komor a zkresleni jejich objektivů ze snímků hvězdné oblohy.
V přednášce byly U'vedeny teQ['et:ické principy této metody a výsledky proveťlenýc:h u'ouše:k.
MAJDE,A.: Systém označeni v analytické fotogrammetrii.
Autor na'Vl"hl změněný systém označení potřebných fotogrtammetrickýc'h pojmíl., jednotných pro pozemní a leteckou fotogrammetlrii.
BOHONOS, B., KONIECZNY, J.: Použiti analytické fotogrammetrie
k urěeni deformaci územi v těžebnich
oblastech.
V předIlJášce by'ly uvedeny výsledky a přesn08U při sledování defomlací povrcihu terénu v otevřeném solném
dol'e.

ROGUr;SKI, M.: Nová metoda laboratorni kalibrace leteckých komor.
NeVTžená metod~ je variantou
metody, používanou
v OrdJnance SUl"Veyve Veliké Británii. Podstatnou částí
technologickéhopostulpu
je měření směrt'i DJll. pril.sečfky
mřížky, umístěné v obraZOlVérovině komory, teoclolitem
p'řes obje'ktiv komory.
MUSIAL, E.: Zkušenosti s analytickou aerotriangulaci
z nezávisltch modelů.
V přednášce byly uvedeny výsloo:ky pro měřítka sn1mkt'i 1: 3000, 1: 5000 a 1: 10 000. Získané 'výsled.ky jsou
pozUivní a uka'zují, že tato metoda míl.že ibtt použita
k vytvoření fotogrammetrÍ'cký'ch a geodetických
sm
s ohIedem na 'požada~ky techIlJiJcképolygon1zace II. řádu
(podle IpOlský,chsměrnic).
SYPlNIEWSKI,J.: Použiti samOěinných počítačů ve fotogramimetrických výpoi!tech.
V pi'ednášce byJa uvedena bloková schémata programíl.,
zásady 'zpooCOlVánív,tpočtíl. ft zlskaJIlé praikUcké výsle~y

1972/102

Geodetickt a kartografickt
obzor
roěnik 18/60, ěíslo 4/1972 103

programfi pro projektoválIlí leteckého snímkování, analytIckou aerotri.a:ngu'lacl v řadě a blOkovou aJIlalytickou
aerotrrengula,ci.
JACHIMSKl, J.: Poulití transformace k pfezkoulení přesnosti diferendOni
pfekreslentch
snímkii.
V přednášce navržená metoda přezkou'Šeni orthofotomapy se opf:rá o současnou aJIlalytickou souf,ad:nlcovou
transformaci podstatného počtu kontrolnich '00<111, signalÍ'WWLIlý,chna snimku. Byly 'použity tři drohy transformace,které umožňuji zjIstit skutečnou přesnost orthofotomapy, jaJkož i poukázat na plivod systematických
chyb.
JACHIMSKI, J., POKRZYWA, A.: Urěení systematicktch
chyb stereokomparátoru.
Autoř'i U'~áděj( techni'ku analýzy výsledkli z měřeni
kontrolni mř(žky 'k určení chyb v nekolmosti vedení,
v mrtvých chodeclh mi'krome1JrickýcJJ.šroll'bn a IVnerovnoběžnosti vedení. Zlskané výsledky potvrzují bezchybnost teoretických úvah, umožňují stanovit rovnice oprav
a vytvořit diagram korekcí.
GALDA,M.: Vtpoěet aerotriangulace v fadě.
PřednosU uvedené metody je, že umožňuje poměrně
lehce odhalit chyby v měření snlmkových SQUřadnic
bodfi ležících v trojIllásobném přeikrytu snfmkli již při
výpOčtu vzájemné orientace. Program je· univerzállní, tj.
nemá žádná omezeni vzhledem k uspořádání a počtu
bodli ve dvojici, rovněž počet snfmkfi mliže být Ubovoln,ý.
NIEMCZUK, J.: Zhuštění sitě v](covacích bodů pro tiěely
pozemní fotogrammetrie
na základě analytického vyrovnání stereomodelu.
Tlmto '~plisobem, použwaJIlým hlavně přI periodických
měřen(ch na povrchových dolech, jsou určovány vUcov,ac( 'body z konv,ergentnich sn(mkfi. K opravě orle[ltačni,ch pI"vkli jsou použity sign;alizoVané body s přesnými
souřadntcemi, umrstěnými mimo dosah těželbn(eh prací.
CISOWSKI, J.: Experimentální siť vUcovacích bodů pro
mapu v měř. 1: 500.
V přednál§ce bylo popsáno elťpe1rimentá'lní určeni vlkovac(chbo'dli analyUc'kou aerotriangu'laocí IV řadě mod:ifi'kovlanou metodou Schutovou. Byly použity sním:ky
v měř. 1: 2700 pořízené z vrtulníku. Účelem zkouš'ky
bylo p,rověřH možnost poll'žití analytické aerotTtangu,j,ace v,e městeclh misto budov,án( polygonových sUL
MIERZWA, W.: Splnění podminky [VYl = min pfi řešení
analytické aerotriangulace
v Padě.
V přednášce byla uvedena teoretická lldlivodněn( pro
rlizné zplisoby analytické ae'rotri'!IJngUllace'Vzhledem ke
stupni reailizace podmin:ky [vv] = min.
SITEK, Z., MIERZWA, W.: Prostorová analytická aerotriangulace z nezlivisltch modelů na poěítaěi UMC-l.
Předmětem přednlášky byl problém spojooí jednoHiiVých
model Ii.
JANISZEWSKI, S., MIZERSKI, W.: Komplexní metoda poěetniho zpracování fotogrammetricktch
snimků.
Tato analytická metoda je založena na podminkce kolineárnosti promUac(ch paprskli v předmětovém a obrazovém prostoru. V procesu 'vy,rovnáni jsou vyrovnáIVanými
hodnotamI lSIOímkoresouř.lIdnic,e, tj. měřené hodnoty. Při
vyrovnálVán( molhou být ulTč,enytyto skupiny neznámých:
1. prvky vnější orientace snímkli, 2. p'l',~voúhlé souřadnice v!ícOlVac(ch'i pOdrobných bodli.
DABROVSKI, S.: Státní soufadnicovt
systém k fellení
aerotriangulace.
V přednášce by,ly uvedeny některé pl'oblémy, tý'klajici se
možnosti přijmout systém prostorových sO'lř·adnic X, Y, Z,
k určení bodli, ·použitý,ch k řešení a vyrovnáni aerotriangulace.
WOROPAJEW,'E.: Určení měl'itka modelu při vyhodnocení stereoautogralfem Zeiss EL 1318 bez koordinátografu.
Určeni měi'Uka modelu je prov,á'děno podle modelových
. souřadnic v!ícovadch bodli, v~počtený'ch poč(tačem.
Témata přednášek jsou dOkladem šLrokého rozvoje ana·
Iytických metod ve fotogrammetrHIV Polslku.
Ing. B. Mandys, Geod~zie, n. p. Pardubice

Z GEODETICK~HO KALENDÁŘE

(duben,květen,červen)
Po úmrtí Ing. J. Pudra, tvlirce rubri:ky "z goodetického
kalendáře", dostalo se mně cti, jako' jeho dlmiholetému
spolupracovniku, pokračovat v této práci, jejíž užitečnost
byla již všeobecně uznána. Ve většině zahraničních zeměměřicikých časopisů je též vždy nějaká stránka. věnována vzpomínce na zasloužilé pracovníky, nebo významná geodetická díla. Naposled se objevila rubrika,
obdobná naší, v sovětském časopise Geodezije i kartografija. Při dalši práci budou ovšem chybět obsáhlé vědomosti Ing. Pudra, i když je k dispozici jeho bohatý archív, který bude. podle přání zesnUllého' uložen v Národním technickém muzeu. Proto se obracím s prosbou
na všechny zeměměřiče, kteří se zajímaji o historii našeho oboru, samozřejmě i novodobou, aby mně v mé
práci pomohli. Budu vděčný za každé upowrnění na významná data nejen osobní, ale i pracovní, [la adresu:
Katedra mapováni FS, Praha 1, Husova 5. Chtěl bych, aby
Geodetický ,kalendář sledoval nejen osobni, ale zejména
i pracovní významná data zachycuFci např. počátky významných zeměměřic'kých prací, využ(vání nových technologií, významná data zlepšovatelského hnutí i veřejné
činnosti třeba ve VTS apod. V Geodetickém kalendáři
by měl být postupně shromážděn materiál pro dalši generace pracovnikli, ;který by, jak si to tvlirce této rubriky přál: "dokumentova'l mladým generactm snahy, cesty
a prostředky, jimiž práce zeměměřič li přispívala nejen
technickému, ale i všeobecnému pokroku".
7. dubna 1932 - před 40 lety zemřel Dr. h. c. Artur v.
Hilbl, rodem z Ceského' Těšína, jedna z nejvýznamnějšich
osobností bývalého vídeňského Vojenského zeměpisného
ústavu. Z jeho praci je třeba vzpomenout fotogrammetrického mapováni Vysokých Tater, ko'nst,rukce moderně
řešeného fototeodolitu. Za zásluhy o rozvoj rakouské fotogrammetrie mu byl udělen čestný dgktorát. Kromě fotogrammetrie se zabýval též reprodukcí map (heliografiíJ.
10. dubna 1967 - před 5 lety zemřel Ing. Alois Simek,
vI. rada a hon. docent Vysoké školy technické v Brně.
Svuj tvů.rčí život vyplnil zeměměřicikou prací v nejrliznějších úsecích oboru a činnosti pedagogickou. Byl moravským zeměměřičem-historikem,
z tohoto oboru činnosti je pozoruhodná jeho studie "Liesganigovo stupň.ové měření na Moravě". (Narodil se 15. června 1883.J
15. dubna 1707 - před 265 lety se narodil v Basileji
Leonhard Euler, slavný švýcarský matematik a fyzik. Své
vynikajícl vědecké práce uložil do velkého počtu svazkli,
řada pracovních postupli v uvedených oborech nese dodnes jeho jméno. Dlouhá léta plisobil jako profesor fyziky v Petrohradě (dnešn(m 'Leningradě], ,kde také 7. září 1783 zemřel.
17. dubna 1907 - před 65 lety se narodil Ing. RNDr. Jaroslav Procházka, profesor astronomie na VAAZ v Brně,
vedoucí katedry matematiky, fyzi'ky a astronomie. Celý
svlij život zasvětil pedagogické práci v oboru praktioké
astronomie, nejdříve na CVUT v Praze. a od r.1949 v Brně.
Jeho pU'blikačn( činnost je rovněž věnována pedagogické
literatuře z oboru astronomie.
30. dubna 1777 - 'Před 195 lety se narodil v Braunschweigu Karel Friedrich Gauss, slavný německý matematik, fyzik a astronom. Pro goo'dézii je nejvýznamnější jeho metoda nejmenších čtvercli, kteDOu použil již
v r. 1802, tedy před 170 lety, při výpočtu dráhy planetky
Ceres. (Zemřel 22. února 1855 v Gottingen.J
3. května 1942 - před 30 lety zemřel v Janě Otto v.
Gruber, profesor na Vysoké škole technické ve Stuttgartu, od r. 1930 činný u fy Carl Zeiss v Jeně. Plisobil po
dlouhá léta jako vedoucí oddělení geodetických a fotogrammetrických přístrojli. Svlij dlivtip a zkušenosti uplat-
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nil zejména při konstrukci fotogrammetrických
přístrojil. Známé jsou jeho základní teoretické práce z fotogrammetrie, z nichž zaslouží jmenovat zejména "Einfache und Doppelpunkteinschaltung
im Raum '. (Narodi,l se 9. srpna 1884 v Monchsbergu v Solnohradsku.)
5. května 1922 - před 50 lety zemřel René Benoit, ředi·
tel Mezinárodního ústavu měr a vah v Paříži. Byl znamenitým fyzikem a získal velké zásluhy o propagaci
soustavy metrické, její použití postavil na vědecký základ. (Narodil se 1844 v MontpeUer ve Francii.)
5. května 1947 - před 25 lety zemřel v Praze Ing. Vilém
l'rinke, vrch. měřický rada CSD v Praze, jedna z nejvýraznějších osobností železničních zeměměřičťJ. Jeho největší prací bylo vyřešení obtížného úkolu vzájemného
propojení soukromých drah v Praze a okolí. po jejich
zestátnění. Byl jedním ze zakladatelil Spolku českých geometril. (Narodil se 25. dubna 1871 ve Věstíl1ku u Bystřice.)
7. května 1887 - před 85 lety se narodil ve Škvrňanech
u Plzně akademik Frantilíek Cechura, profesor geodézie
a dillního měřictví na Vysoké š·kole báňské v Příbrami
a v Ostravě. Jeho bohatá publikační činnost se týkala
oboril dťJlního měřictví, geodézie a geofyziky, a to jak
teoretických, tak i praktických otázek těchto oboril, nevyjímaje řadu učebnic. Má zásluhu na uskutečnění nových konstrukčních zlepšení geodetických i dillněměřických přístrojil.
23. května 1897 - před 75 lety se narodil v Plzni Ing.
Dr. Frantilíek Boguszak, vynikající pracovník v oboru
topografického mapování a znamenitý pedagog pilsobící
na vysoké škole, prilmyslové škole i v řadě odborných
kursil. V lednu t. r. jsme se s ním rozloučili, když neočekávaně zemřel po krát,ké nemoci, v plné práci, dne
27. 1. 1972.
25. května 1962 - před 10 lety zemřel v Praze Ing. Dr.
Augustin Semerád, profesor geodézie a fotogrammetrie
na Vysoké škole technické v Brně. Byl výraznou osobností jak v pedagogickém životě, tak i v odborných zeměměřických kruzích. Jeho publikační činnost obsahuje
řadu učebnic, vědeckých pojednání a odborných článkil.
Byl prvním redaktorem našeho odborného časopisu a
velmi se zasloužil o pokrok oboru u nás. (Narodil se
27. srpna 1878 v Kutné Hoře.)
8. června 1892 - před 80 lety se narodil v Praze Ing.
Dr. Antonín Stván, profesor praktické geometrie na VTU
v Brně. Jeho bohatá, vysoce 'Odborná činnost jej v roce
1947 přivedla na vysokou školu, kde pilsobil aŽ do' svého
odchodu na trvalý odpočinek. Jeho rozsáhlá činnost se
samozřejmě pro'jevila i v jeho literárním díle, obsahujícím 20 vědeckých prací, 7 skript pro vysokoškolské
posluchače a řadu článkil. Po dlouhá léta byl členem
redakce našeho časopisu. (Zemřel 17. listopadu 1967
v Brně.)
10. června 1942 - před 30 lety zemřel v Praze Ing.
Josef Čunát, měř. rada býv. min. dopravy a techniky.
Byl dozorčím orgánem v delimitační komisi při vyhotovování topografických
podkladll pro hraniční dokumentaci. Později pracoval v přesné nivelaci. (Narodil
se 3. června 1884 v Jestřebicích).
11. června - před 65 lety se narodil v Zábřehu na Moravě Ing. Dr,. Karel Neset, DrSc., profesor na Vysoké škole báňské v O.,travě, vedoucí katedry dillního měřictví.
Po studiu v Příbrami pilsobí krátkou dobu jako asistent
u prof. Cechury, přechází do praxe, kde působí v nejrůznějších, velmi zodpovědných funkcích až do roku
1956. V tomto roce přechází na Vysokou školu báňskou
v Ostravě, kde působí dodnes. Bohatá je jeho činnost
puhlikační, dotýkající se všech důležitých problémů dillního měřictví. Neméně bohatá Je i jeho činnost veřejná
zejména ve vědeckých orgline!:h celostátního významu:
která byla oceněna udělením Rádu práce.

12. če;vna 1932 - před 40 roky zemřel v Brně RNDr.
Josef Llznar, profesor kosmické fyziky a zemského
magnetismu na Karlově universitě v Praze. Spolupracov~l dlouhou dobu s prof. Láskou. Pro zeměměřiče mají
vyznam Jeho práce týkající se barometrického
měření
Výšek a jednoduchý vzorec pro stanovení magnetické

'dekllnace.
Moravě.)

(Narodil se 28. října 1852 v Bromovicích na

19. června 1942 - před 30 lety byl popraven Ing.
Alois Eliálí, býv. ČS. generál, vynikající železniční zeměměřič. V době své civilní praxe se věnoval zejména
trasování a stavbě drah, i mimo naše území. (Narodil
se 29. září 1890 v Praze.)
25. června 1832 -,-' před 140 lety zemřel v Mladějove
u Jičína Frantilíek Josef Gerstner, první ředitel a profesor pražské polytechnické
školy. Napsal řadu význačných literárních
prací. Přednášel
matematiku
a
astronomii, pracoval však také v praktické geometrii,
vodním stavitelství i stavitelství železničním. S úspěchem kromě teoretických úkolů. řešil i řadu praktických problémů, v roce 1795 rekonstruoval např. zbirožské železárny. (Narodil se 23. února 1756 v Chomutově.)
25. června 1912 - před 60 lety se v Sýkořicích okr.
Semily, narodil Ing. Karel Česák, vedoucí ateliéru geodézie při Útvaru hlavního architekta Prahy. Podrobně
budou jeho životní běh a pTáce zvlá!šť zlhodnoceny.
1932 - před 40 lety bylo vydfÍno nařízení o důlních
mapách Báňským hejtmanstvím v Praze, které žádalo,
aby pravoúhlá soustava důlních map. byla zásadně
souhlasná se soustavou čs. základní trigonometrické
sítě.
Ing. O. TeMbek

GROSSMANN, W.: Vermessungskunde
I (Geodézie I),
14. rozšířené vyd., Sammlumg Goschen, sv. 4468. Vyd.
Walter de Gruyter et Co, Berlin - New York 1972,
s. 167, obr. 132, početné tab., formát 120 X 180 mm, cena
neudána.
Obg,ah: 1. Zá:k/.ady - Geodetioké systémy a teorie
Ghyb (s. 26); 2. Vytyčování a měření přímek (s. 20);
3. Zaměřování a zobraw'vání menších ,polohopisil (s. 16) ;
4. výpočty ploch r s. 18); 5. Nivelaoe - součásti měřických přístrojů (s. 24); 6. Přístroje a pomilcfky ,k nivelování (s. 29); 7. Nivelační 'postupy (s. 30); Výběr
novějších uče'bnic ,a příruČHk v němči!ně (s. 1); Věcný
rejstřík (s. 3).
GROSSMANN, W.: Vermessungskunde
II (Geodézie II),
11. ro,zšířené vydání, Sammlung Goschen, sv: 4469. Vyd.
Walte'r de Gruyter et Co, Bedin - N'éw YOTk 1971,
s. 175, obr. 109 a početné tab., formát 120X180 mm, cena
DM 7,80.
Obsah: 1. Teodolit a měření v'odowvných úhlil (s. 45);
2. Měření délek (s. 33 J; 3. Polygonometrické UTčování
bodil (s. 28); 4. Určování bodil tr,iangu/.ací (s. 29);
5. Určování bodil trHaterací a kombinovaným Z1Pilsobem
(s. 14); 6. Základy vyměřování ve/.kých území (s. 21);
Novější učebnice ,a příručky - výběr (s. 1); Věcný
rejstř1k (s. 4).
Obě k'llíž,ky,V1pravdě ,kapesního formátu PlQldávají
stl.'učný přehled současného sta'vu geodézie. V ,kostce
je v nich podána nižší geodézie výše citované ob/.asti.
Ještě vyjde 3. díl, který bude věnovám trigonometrickému a bal'O'metric'kému měření 'výšek, t,achymetrii a
vytyčování. Tento třetí díl bude 9. zlepšeným vydáním
svazku 862 sbírky S. G., rozsahem menší než ob.apřectohozí, se 145 S. a 101 obr., v oeně DM 4,80.
Autor podává látkm obou výše uv,edených svazkil vybraným 2lpilsobem, velmi promyšleně. Nesporně se vychází z dlouhodobých 'pedagogických
zkušeností. Při
porovnání se starším vydáním je zřejmé, že byly vypuštěny všechny zast.aralé přístroje a pomilcky a některé
překonané postupy. Výlklad je doplněn vhodně 'volenými
přík/.ady. Obrazová část i polygr.afiokézpracování
jsou
výborné. Autor objektivně uvádí i špič,kové výrobky
z přístrojového
,p,rogramu fy Zeiss-Jena (na Západě
označov,ané pod 2mač,kou Jena-Opttk) a cituje i autory
z NDR.
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Mladším čN~nářům je sbírka SamlIDlung Gos,chen větš~nou neznáma.
Tato sbírlm obsahuj'e někoUk tisíc
svazků, podává stl'uané informace téměř ze všech oblastí
vědy ve velmi levlné ceně. Přes stručnost jepodá:vána
látka velmi vybraným z'působem, ,čehož je dosahováno
náročným redakčnim
:zJpracováJníma hIavně přísným
výběrem autQ['ů. Do sblrky S. G. pišízpravidla
nejvyzna,čnější odbo'l'nici příSlUšných ooorů. Knížky jsou
vydávány 've značném ná'kladu ,a z velkého počtu opakO'vanýca vydání vY'Plývá, že jsou tyto publik,ace velmi
oblio'eny. SOilrka ma la'ké velmi dlOuhou 11lradid, vychází od počát,ku tohoto století, IPokud sah,ají mé informace.
Recenzova:né dva svazky Geodézie a další ,ohlášený
měly :předchůdce v oOdoonych třech sv,a.z.cích, téméř
so,uhlasnélho obsahu, a to pod č. 468, 469 ,a 862. Tyto
wníŽJky z mé osobní kniho~ny vyšly v le'téch 1!J3l
[5. vyd.], 1930 [3. vyd.] a 1934 [3. vyd.], jejich autorem
byl Iprof. Dr. Ing. P. Werkme,ister, 'veLmi známý autor,
tehdy profesor na Vys. šk. techn. v Drážďanech. Autor
nynějšich svazků je 'profesolrem TU v Banno'veru a současně ['·e,daktor,em časopisu Z. f. V., je auto'rem ř,ady
geodetických 'publikací.
Publik,ace sbirky S. G. jsou ve vše'ch větších ,kniho'vnách, lze je P'l'oto dopo,ručit mladší gener,aci 'ke studiu
a rozšíření okruhu vědomostí. Z oblasti zeměměřlctví
mohu některé
další ozna,čit. JSou ,to zejména Wer,kmeister, P.: Praktisches Z'élJhlenre'chnen, sv. 405; Weitorecht, W.: Ausgleichungrechnung
nach de'r Methode
der Ikleinsten Quadrate, sv. 302 a 641; Dook, H.:P,hotogrammetrie und Steroophotogrammetrie,
sv. 699; Gra.f,
U.: Kartenkunde, sv. 30 a 599; Hinrichs, W.: Einfiihrung
in die geOlllletrische Optik, sv. 532; Juooer, F.: Repetitorium Ulnd Aufgabe'sammlung zur Differe[JJtialrechnung,
sv. 146 a týž autor Rep'etitorlum und Aufga'besammlung
zur Integr,alrechnung,
sv. 147.
Poznámka recenzenta:
Obdobný záměr, joaký sleduje S. G., vedl Jednotu čs.
matematiků a fYZi,kůk 'zaloŽ!ení sb~rky s názvem "Cesta
,k vědění", ,která zanikla s novou o'rganizací vyd,avatelské činnosti 'v ,padesátých
letech. Kníž'ky této naší
sbírky měly též malý formá.t, a to 120X170 mm. Ve
sbfu'ce JGMF vyšlo ,a,si 60 sv,aZiků, vesměs vY'nik,ající
úrovně. Z nich stojí zde za :zJm~nkuhIavně ty, ,které
mají k zeměměřičům nejblíže; jsou to:
Bouška, J.: Zemský magnetismus
(GeomagneMsmus],
sv. 39, 1949;
Bacar, B.: Mechanika sluneční soustavy, sv. 41, 1948;
Kladivo, B.: Měři,cké chyby a joejlch vyrovnání, sv. 24,
1950;
Menší,k, M.: Fotogr,ammetrie praktická, sv. 43, 1948;
Poružák, P.: Pr,akUcká geometrie, sv. 30 - 1945 a sv. 49
- 1948;
ZMopek, A.: ]oak se studují země1Jřesení (Základy selismiky), sv. 50 - 1949.
V těchto, i v dalších svazcích lze najít mnoho poučení
k rozm:nožení zlualostí a rozšíření obzo'ru vědění. Pro,to
při této příležitosti upozorňuji i na zásluŽ'11'oUIlláa.'odiní
Sbírku JCMF.

SVTS Slovenská geodeticko-kartografická
spoločnosť, Odborná skupina pre kartografiu
v spolupráci
s CVTS - Odbornou skupinou pre kartografiu a Stavebnou fakultou SVŠT v Bratislave, plánuje usporiadať
v dňoch 7.-9. septembra 1972 v Bratislave

s medzinárodnou

účasťou na tému:

"Proces tvorby kartografických
z hladiska automatizácie".

diel

Vložné na konferenciu bude cca 400,- Kčs, v ktorom
sú zahrnuté réžijné náklady konferencie, vytlačenie zborníka a občerstvenie počas konferencie.
'PrihláSku na 'konferenciu prosímezaslať
do 1. máj-a
1972 na adresu: SVTS - Slov. geodeticko-kartografická
spoločnosť, s. Štefunková, Štefánikova Č. 39, Bratislava.

528.46:711.163:63 (437]
HODAC, K.
Aménagements fonciers JMIur le développement
ultérieur de I'agriculture en Tchécoslovaquie.
Geodetický ,a 'k,artografický Obzor, 18, 1972, No 4,
p,ages 79-82.
Les ,aménag,ement fonciers et 1'6ur développemenl
aetuel. Tíkhes émanant du XIV. Congré5 du Parti
Oommuniste Tché,coslov,aque. RelaUons entre les
conditions naturelles et économiques. Nouveaux
terrains fonciers o8t I,es tr,ansports agricol,es. La
proteetioon antiérosive du soL Soins apporté5 au
sol situé dans I,els,aggl,omér,ations. SO'i'nsappartés
p,ar les aménagements fonciers au miHeu vital.
Evaluation technlque des aménagements fo,nciers.
528.913.087.3(084.3-31] :515.53 (437.6]
BLUNÁR, J.
Précision de la planimétrie des cartes eo projection stéréographique.
Geodetický la k,artografický obzor, 18, 1972, No 4,
pages 83-85, 3 líttératures.
Dépend,anee de l,a précisiorn des ,cartes traitées
en Slovaquie par projeetion stéréographique, de la
préei:Si,on des ,lJ,as:esgéodésiques planimétrlques,
méthodes de levé graphiques et retr,aits lndéf1nls
du papi,er comme port,eul'S planimétriques. Autres
f,acteurs influeng,ant I,a précision pl,animétrique
des c,artes.
528.335;1
KUCERA, K.
Insel1tion des réseaux dans les basses géoděslques
relativement 'moins précises (I partie).
Geodetic'ký a k,artograHcký obzor, 18, 1972, No 4,
p,ages86-88,.
3 i1lustrations, 1 tableau.
OOlnception du ré5eau inserti. Déc01IllpOSitionparHene du réseau donné. DiiVislon des champs-clef
-en polygones. Procédé des Ic,alculs pour 108.
prem1ěre ve'rsion d,e l'ins'e,rtion (coordonnées des polnts
périplhériques et du point du centre de gr,avlté).
347.235.11 (437) :681.322
VÁLKA, O.
Tl'aitement complexe et eotretien des documeots
cadastraux sur ordioateur MINS 22. (fin).
GeodetÍC'ký ,a k,artografický obzor, 18, 1972, No 4,
p,ages 89-92, 4 tabl,eaux.
Dat,es d'entrée pour chaqu'un des programmes
p,arÍ'ÍicuUers. Prép,aratLon de l'exploltation lntégrale des donnés. Bulletin d,e vérification du tra1tement effectué. Réflexions é1conomiques et oonclusion.
347.235.11 (437) :711.436
ROULE, M.
Exploitation de laphotogrammétrie
pour I'entretien
et le renouvellement
des cartescadastrales
eo
considération
de la possibiIité de passage snr
cartes numériques (fio).
Geodetický a kartografieký obzor, 18, 1972, No 4,
p,ages 93-100, 2illustrations,
1 tableau, 29 llttér,atures.
Re'cherches effelctuées sur les p'rOlbIěmes de 1a
détermin.ation des rel1e'vés. Préclsion de la détermination dels releovés acquls de coordonnées c,aTtométr'iques. Gomp.arais,on desl'elevés
anoclens et
nooulVleUement.acquis. Princi'P'es essentiels du procédé technoIogiqueo. Réfleximl économique.
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Sběrny:
31 - Praha 2, Žitni 48
32 - Praha t, Vodilkova

36 - Praha 4, Na Pankricl
30

33 - Praha 1, Jungmannova
34 - Praha S, Janilkovo
35 - Praha 3, Tiborltski

14

nibl'. 15
16
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41 - Liberec, tI'. 5. května 32
42 - Plzeft, Tylova tf
43 - Ostrava
45 - Olomouc,

I, MlHlova 4
tI'. Osvobozeni

27

