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Geodetický a kartografický obzor

528.14:681.3.06

CHARAMZA, F.

Automatické programování úloh vyrovnávacího
počtu.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, č. '7,
s. 189-193, 1 obr., 1 tab., 6 lit.

Charakteristika speciálního systému automatické-
ho programování MNe-I, který byl navr3en a rea-
lizován ve VOGTK v Praze. Systém je určen k pro-
gramování a řešení úloh z oboru vyrovnání meto-
dou nejmenších čtvercu. Zákla(lní vlastnosti sy-
stému. Ukázka vyrovnávacího programu.

528.74:528.45 + 528.96

PICHLiK, V.

Některé problémy fotogrammetrického vyhodDlJCc-
ní zastavěných tratí a údržby map.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 7,
s.- 194-197, 1 obr., 4 tab., 3 lit.

Zkušenosti s fotogrammetrickým určením bodi'l
v zastavěných tratích. Připojení volné mě'ické
přímky na fotogrammetricky určené body. Expe-
rimentální" ověření přesnosti měřické přímky.

528.516/.517.089.6

DELONG, B.

Etalonování elektronických dálkoměrii v CSSR.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 7,
s. 197-199

Zásady zavedené metodil{y přístrojových kontrol
a charakteristiky parametrů základen pro etalono-
vání elektronických dálkoměru v CSSR. Stano-
visko k otázce účelnosti národních a mezinárod·
ních etalonních záldc:den.

528.931.1:003.62

SRNKA, E.

Kritéria využití signatur při kartografickém
zobrazení sídel.

Geodetický 'li kartografický obzor, 14, 1968, Č. 7,
s. 201- 204, 3 obr., 7 tab., 14 lit.

Zásady pro použití signatur jakožto smluvené
značky pro kartografické znázornění sídel. Odvo-
zení kritérH pro volbu signatur. Zhodnocení užití
signatur na některých mapách a v některých aHa-
sových dílech.

ABTOMaTHQeexoe nporpaMMHpOBaHHe sa;n;aq ypaBHHTeJI&-
Ho,ro Bl>I'IHCJIeHHll.

reo,IJ;eSHqeCKHH H J>apTorpa.pH'leCKHH 06sop, 14, 1968,
No 7, c. 189-193, 1 .pHr., 1 Ta6., 6 JIHT.

XapaKTepHsyeTCll CneIJ;HaJIbHall cHcTeMa' aBTOMaTH'leC-
Koro nporpaMMHpoBaHHll MHQ·1, BblBe,IJ;eHHaJIH pea-
JIHSHpOBaHHaJI B I!aY'lHG-HCCJIC,IJ;OBaTeJIbCKOMHHCTHTYTe
reO,IJ;esHH, Tonorpa.pHH H KapTOrpa.pHH B Ilpare. CHCTe-
Ma HaSHa'leHa ,IJ;JIJInporpaMMHpoBaHll:JI H peIlleHHll sa·
,IJ;a'l B 06JIacTH ypaBHHBaHHJI no cnoco6y HaHMeHbIllHX
KBa,IJ;paTOB.OCHoBHble CBOHCTBaCHCTeMbI.IlpHMep npo-
rpaMMbl ypaBHHBaHHJI.

HeKOO'OpbIe oonpOCbI ~rpaMMeTPHqeCKOH 06pa6orKH
saCTPoeHHJ,IX SeMeJIbHIdX yqaCTKOB H nOllllepmaHHJI
KapT Ha ypoBHe COBpeMeHHOCTK.

reO,IJ;eSH'IecKHH H KapTOrpa.pH'leCKHH 06sop, 14, 1968,
No 7, c. 194-197, 1 .pHr., 4 Ta6., 3 JIHT.

OnblT .pOTorpaMMeTpH'IeCKOrO onpe.n;eJIeHHJI nYHKTOB
saCTpoeHHblX SeMeJIbHblX Y'laCTKOB. IlpHBJIsKacBo6o,IJ;HoH
C~eMO'lHOH JIHHHH K .pOTorpaMMeTpH'leCKH onpe,IJ;eJIeH-
HblM nYHKTaM.. SKcnepHMeHTaJIbHall npOBepKa TOqHOCTH
C~eMO'lHOH JIHHHH.

528.516/ .517 .089.6

L\SJIOHf, B.

STaJIOHHpOBaHHe SJIeKTP0HHqeCKHX lll1JlbHOMepoB B Qe-
XOCJlOBaKHH.

reO,IJ;eSHqeCKHHH KapTOrpa.pH'leCKHH 06sop, 14, 1968,
No 7, c; 197-199

IlpHHIJ;HTIbI npHMeHJIeMDH MeTO,IJ;HKHHHCTpYMeHTaJIb-
HblX npoBepoKH XapaKTepHCTHKH napaMeTpoB 6asHcoB
.n;JIll 9TaJIOHHpOBaHHll 9JIeKTpoHH'lecKHX ,IJ;aJIbHOMepoB
B QCCP. Coo6palKeHHJI no Bonpocy IJ;eJIeCOO6pasHocTH
HaIJ;HOHaJIbHblX H MelK,IJ;YHapo,IJ;HblxKOHTpoJIbHblX 6a-
SHCOB.

KpHTepHH HCnOlI&30BaHHJl HOMepOB npH KapTorpa~H'
qecxOM HsoopalKeHHH noceJIKOB.

reo,IJ;eSH'leCKHH H KapTOrpa.pH'leCKHH 06sop, 14, 1968,
No 7, c. 201-204, 3 .pHr., 7 Ta6., 14 JIHT.

IlpHHIJ;Hnbl HCnOJIbSOBaHHJIHOMepOB B KaqeCTBe YCJIOB-
Horo SHaKa ,IJ;JIJIKapTOrpa.pHqeCKOrO Hs06palKeHHJI no-
CeJIKOB. BblBe,IJ;eHHe KpHTepHH .n;JIJI Bbl60pa HOMepOB.
OIJ;eHKa HCnOJIbSOBaHHJI HOMepOB Ha HeKOTopblX KSp-
Tax H aTJIaCax.
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528.14:681.3.06

CHARAMZA, F.

Automatische Programmierung der Aufgaben der
Ausgleichungsrechnung.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 7,
Seite 189-193, 1 Abb., 1 Tab., 6 Lit.

Charakteristik des speziellen automatischen Pro-
grammierungssystems MNČ-1, das im Forschungs-
institut fur Geodii.sie, Topographie und Kartogra-
phie (VÚGTK) in prag vorgeschlagen und realisiert
worden ist. Das System dient zur Programmie-
rung und Ltlsung von Aufgaben aus dem Bereich
der Ausgleichung mittels Methode der kleinsten
Quadrate. Haupteigenschaften des Systems. Mus-
ter eines Ausgleichungsprogramms.

528.74:528.45 + 528.96

PICHLIK, V.

Einige Probleme der photogrammetrischen Aus-
wertung im bebauten Geliinde und der Laufend·
haltung der Karte.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 7,
Seite 194-197, 1 Abb., 4 Tab., 3 Lit.

Erfahrungen mit der photogrammetrischen Be-
stimmung von Punkten im bebauten Gelii.nde. An-
schlu.B emer freien Vermessungslinie an photo-
grammetrisch bestimmte Punkte. Experimentale
Genauigkeitsuntersuchung der Vermessungslinie.

528.516/.517.089.6

DELONG, B.

Etalonierung elektronischer EntfernungsmeBge-
riite in der CSSR.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 7,
Seite 197-199

Grundsatz9 der eingefiihrten Methodik der Gerate-
kontrollen und Charakteristiken der Parameter
der Vergleichsbasen fiir die Etalonierung elek-
tronischer EntfernungsmeBgerii.te in der ČSSR.
Standpunkt zur Frage der Zweckmii.Bigkeit natio-
rialer und internationaler Etalonieru~gsbasen.

SRNKA, E.

Kriterien der Anwendung von Signatureu bei der
kartographischen Darstellung von Siedlungen.

Oeodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 7,
Seite 201-204, 3 Abb, 7 Tab., 14 Lit.

Grundsii.tze zur Anwendung von Signaturen als
Kartenzeichen fiir die kartographische Darstellung
von Siedlungen. Ableitung der Kriterien fiir. die
Wahl der Signaturen. Bewertung der Signaturen-
anwendullg bei manchen Karten- und Atlaswerken.

528.14:681.3.06

CHARAMZA, F.

Automatic programming of adjustment computa-
Uon.

,}aodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 7,
p. 189-193, 1 fig., 1 taD., 6 ref.

Characteristics of a special system of automatic
programming MNé-1, which has baen designed in
the Research Institute for Geodesy in Prague. It
should be used in computations of adjustments
by the least squares method. Practical examples.

528.74:528.45 + 528.96
PICHLIK, V.

Some problems of plotting of urban areas aud
keeping of up-to-date of maps.
Geodetický a kartografický obzor, U, 1968, No. 7,
p. 194-197, 1 fig., 4 tab., 3 ref.

Experiences with plotting of points in urban ar-
eas. Conjunction of a loose survey line to photo-
grammetrically plotted points. Experirnental check
of accuracy Df the survey line. '

528.516/517.089.6

DELONG, B.

Standardisation of electronic distance meters iu
Czechoslovakia.
Geodetický a kartografický obzor, 14. 1968, No. 7,
p. 197-199.
Principles of the CzechDslovak method of checking
of instrurnents and features of bases for checking
of electronic distance meters. Oppinion about
national and international bases for standardisa-
tion.

528.931.1:003.62

SRNKA, E.

Criteria for using of neurons in cartographic
drawing of settlements.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 7,
p. 201-204, 3 fig., 7 tab., 14 ref.

Principles of using fleurons as conventional signs
for settlements. Criteria for the choice of fleurons.
Discussion about fleurons in some maps and atla-
ses.
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Automatické programovánf úloh
vyrovnávacího počtu

Článek [5], otištěný v minulém čísle GaKO, se obecně
zabýval tematikou automatizace programování geode-
tických výpočtů. Na ilustrativních úlohách byl v něm
demonstrován způsob vyjádření. algoritmů řešení úloh
v jazycích systémů automatického programování jak
obecných (autokód počítače ODRA 1003 a ALGOL 60),
tak speciálních (maticový systém S 1500, systém
COGO, maticový systém DENISONŮV a systém
KRIJGERŮV). Na práci [5] navážeme charakteristi-
kou speciálního systému automatického programování
MNČ-I, který byl navržen a realizován v létech 1965
až 1966 ve VúGTK v Praze.

Systém MNČ.I je určen k automatickému progra-
mování a řešení úloh z oboru vyrovnání metodou
nejmenších čtverců (odtud název systému), dále ozna·
čovaných jako vyrovnávací. Vznikl doplněním
obecného systému automatického programování EL-
LIOTT-ALGOV) tak, aby bylo vyhověno poža-
davku stručnosti a srozumitelnosti zápisu vyrovnáva-
cích úloh. Jazyk systému je dialektem jazyka ALGOL
60. Systém MNČ-I umožňuje řešit tzv. obecnou
úlohu vyrovnávacího počtu [I] včetně jejích
zvláštních případů jako je vyrovnání přímých, zpro-
středkujících nebo podmínkových pozorování aj. Pro·
gramování je přitom zjednodušeno natolik, že v pod-
statě stačí pouze definovat vstupní veličiny (např.
pozorované hodnoty měřených veličin a jejich váhy)
a zapsat rovnice, obecně nelineární, které popisují
danou úlohu. Forma zápisu je blízká matematické
formulaci těchto rovnic.

Systém MNČ·I lze po formálních úpravách pře-
vést na libovolný počítač, vybavený překladačem pro
jazyk ALGOL 60. U ostatních počítačů může sloužit
jako základ analogických systémů s některým jiným
jazykem, např. autokódem.

Detailní charakteristiku systému MNČ.I nalezne
čtenář ve výzkumných zprávách VúGTK [2] a [3].

V textu předpokládáme znalost některých pojmů
z oboru automatizace programování a to rozsahu, v ja-
kém.byly zavedeny a objasněny v [5].

2. Základní vlastnosti systému MNČ-I

Programovací systém MNČ-I představuje souhrn pro·
středků, které do značné míry usnadňují a urychlují
vlastní programování konkrétních vyrovnávacích úloh
a umožňují jejich automatický výpočet. Jak bylo na-
značeno v úvodu, je určen nejen k řešení úloh základ-
ních, jako je např. vyrovnání podmínkových nebo
zprostředkujících pozorování, ale umožňuje řešit
i obecnou úlohu vyrovnávacího počtu. Označme

Ing. Frantiiek Charamza, CSc.-
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra

fický, Praha

x - vektor měřených veličin Xi (i = 1,2, ... , m)

xo - vektor jejich pozorovaných hodnot Xio

v - vektor oprav Vi

P - diagonální matici vah Pi pozorovaných hodnot

y - vektor neměřených neznámých Yi (i = 1,2,
n)

yo - vektor jejich přibližných hodnot YiO

z - vektor přírůstků Zi

vektory vyrovnaných hodnot měřených veličin a ne-
měřených neznámých.

Obecná úloha vyrovnávacího počtu potom spočívá
v nalezení takového řešení (xv, Yv) systému obecně
nelineárních rovnic

které minimalizuje výraz [pvv] = v'P v. Rovnice (1)
nazveme definičními rovnicemi dané úlohy.
Přitom předpokládáme, že jsou splněny známé poža-
davky, kladené teorií vyrovnání, zejména pokud jde
o strukturu definičních rovnic, vzájemné vztahy mezi
dimenzemi m, n a k a vlastnosti funkcí li. Je třeba zdů.
raznit, že předpokládáme rovněž vzájemnou nezávis-
lost hodnot XiO' Systému MNČ-I lze tedy použít pouze
tehdy, je.li matice vah P resp'. odpovídající matice
váhových koeficientů diagonální.

Program pro řešení jedné nebo něk0lika různých
vyrovnávacích úloh, případně širšího oboru úloh
stejného typu, sestavený podle pravidel jazyka systé-
mu MNČ.!, nazveme vyrovnávacím programem.

Vedle obecné úlohy vyrovnávacího počtu jsou
systémem MNČ.! rozlišovány ještě tři její zvláštní
případy, a to:

1. obecná úloha s přechodem na vyrovnání zpro-
středkujících pozorování,

2. vyrovnání zprostředkujících pozorování,

3. vyrovnání podmínkových pozorování.

I když jde o zvláštní případy obecné úlohy, užívá
systém MNČ.! pro řešení úloh prvních dvou kategorií
speciálnioh formulí. Stavba programovacího systému
se tím sice poněkud komplikuje, dochází však ke znač·
nému urychéní výpočtu a zvětšení přípustného roz·
sahu četných praktických úloh. Pouze při vyrovnání
podmínkových pozorování je úsporně užito obecného

1968/189
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algoritmu, upraveného jen v detailech. Typ výpočet-
ních formuli je volen automaticky, může však být
ovlivněn uživatelem systému. Uživatel může úlohu
klasifikovat jako

1. obecnou - potom systém úlohu analyzuje a
rozhoduje o výběru mezi vzorci obecnými nebo
vzorci první, příp. třetí speciální kategorie,

2. vyrovnání zprostředkujících pozorování, jsou-li
splněna jistá kritéria - potom systém přímo
užije odpovídajících vzorců, aniž by musel často
dosti pracně úlohu analyzovat.

Kromě nalezení vektorů Xv a Yv se při užití systé-
mu MNČ-I určuje střední chyba v jednotce váhy a vo-
litelně váhy vyrovnaných hodnot a jejich střední chyby.
Rovněž lze současně s vyrovnáním určit hodnoty libo-
volného systému funkcí '

pro X = Xv a Y = Yv, spolu s jejich vahami a středními
chybami.

Systém MNČ-I automaticky linearizuje definiční
rovnice (1) i vyrovnávané funkce (2) vzWedem kopra.
vám a přírůstkům. Převádí je na tvar

A(kxm), 8(kxn), d(kxl), Aa(pgxm), 8,,(pyxn),

da(Paxl) (5)

jsou generovány počítačem a tištěny na výstupu (ma-
tice A, 8, Ag, 8a volitelně). Analytický výpočet par-
ciálních derivací, užívaný obvykle při linearizaci v sou-
vislosti s výpočty na kalkulačních strojích, je přitom
nahrazován derivací numerickou.

Přetvořené definiční rovnice (3) systém MNČ-I
analyzuje a signalizuje některé evidentní chyby v jejich
struktuře. Při analýze je zjišťována podle vzájemného
výskytu oprava přírůstků příslušnost každé přetvořené
definiční rovnice k jedné ze čtyř skupin rovnic. Systém
stanoví a na výstupu indikuje počty rovnic v těchto
skupinách a ověřuje přípustnost takto zjištěných hod·
not - kontroluje např. zda mezi přetvořenými definič-
ními rovnicemi nejsou takové, v nichž nevystupují ani
opravy ani přírůstky.

Dalším produktem řešení úlohy je tisk matice sou-
stavy normálních rovnic a matice k ní inverzní. Jak
známo z teorie vyrovnávacího počtu má tato inverzní
matice kličový význam při případném dalším zpraco-
vání výsledků vyrovnání, např. při výpočtu matic
váhových koeficientů, při dodatečném určování vah
vyrovnaných funkčních hodnot složenýc~ funkcí, při
spojování výsledků několika dílčích vyrovnání, při
opakovaném výpočtu stejné úlohy s jiným vektorem Xo
a jinde.

Je-li matice N soustavy normálních rovnic pozi-
tivně definitní, charakterizuje systém MNČ-I její pod-
míněnost číslem

M* = r max (nii . qii)
i

kde nii jsou diagonální prvky matice N, qii jsou diago-
nální prvky matice k ní inverzní a r je počet nor-
málních rovnic. Lze dokázat, že číslo M* zavedené
v systému MNČ-I, je v jistém smyslu minimálním
TURINGOVÝM M-číslem podmíněnosti [6] pro da-
nou pozitivně definitní matici N. U dobře podmíně-
ných matic nebude číslo M* příliš odlišné od r. U
matic diagonálních bude rovno r, což je současně jeho
minimální hodnota.

Správnost výpočtu lze posoudit mj. podle vý-
sledku dvojího určení výrazu [pvv], počítaného jednou
nepřímo pomocí výsledků řešení soustavy normálních
rovnic a po druhé přímo z oprav jeko součin v'P v.
Dále jsou během řešení úlohy určována rezidua, která
vznikla po dosazení vektorů vaz do linearizovaných
rovnic (3) a vektorů Xv a Yv do původních definičních
rovnic (1). Jejich tisk umožňuje dodatečně stanovit
vliv zaokrouhlovacích chyb a nejistoty linearizace
v konkrétní úloze. Podobný účel má i dvojí tisk hleda-
ných funkčních hodnot systému funkcí (Ji, získaný
jednak dosazením vektorů vaz do (4) a jednak dosa-
zením vektorů Xv a Yv do (2). Pro lepší orientaci v ře-
šené úloze a zejména pro snazší nalezení případných
hrubých chyb jsou na počátku výpočtu tištěna rezidua,
která dávají definiční rovnice (1) po dosazení vektorů
Xo a Yo' Se stejnými argumenty jsou pro úplnost určo.
vány rovněž funkční hodnoty systému funkcí (2).

S ohledem na rycWost výpočtu může být v někte-
rých případech výhodnější neužívat automatické linea-
rizace systémů (1) a (2), ale stanovit prvky matic (5)
jinak, např. analytickým výpočtem. I tehdy lze vý-
hodně užít systému MNČ-I ovšem za předpokladu, že
výpočet těchto prvků bude programován v jazyce
ELLIOTT-ALGOL jako součást vyrovnávacího pro-
gramu. Někdy bývají matice (5) známy předem, bez
zvláštního výpočtu. Pro takové úlohy byl pomocí
systému MNČ-I vypracován speciální vyrovnávací
program nazvaný MNČ·I-VSTUP MATIC, který po-
kládá matice (5) za součást vstupních dat. Při jeho
užití stačí pouze děrovat matice (5) do děrné pásky
spolu s hodnotami parametrů úlohy m, n, k, Pg, mati-
cemi (vektory) xo, P, Yo, symbolickou klasifikací úlohy
(obecná úloha nebo vyrovnání zprostředkujících pozo-
rování) a indikací požadavku na výpočet vah a střed-
ních chyb vyrovnaných hodnot měřených veličin a ne-
měřených neznámých. Program MNČ-I-VSTUP MA-
TIC kontroluje správnost děrování vstupních dat.

V ČSSR je možno systému MNČ-I bezprostředně
použít na počítačích NATIONAL-ELLIOTT 803 B
(NE 803 B) a ELLIOTT 503 (E 503). Přitom je třeba,
aby kapacita operační paměti byla minimálně 8192 slov
a aby byl počítač vybaven aritmetickou jednotkou pra-
cující s pohyblivou řádovou čárkou. Připojení filmo-
vých jednotek není nevyhnutelně nutné, jejich užití
však urychluje a usnadňuje řešení úlohy.

1968/190



Clzaramza, F.: Automatické programování úloh vyrovná-
vacího počtu

Geodetický" a kartografic;ký obzor
roi!. 14 (58), i!fslo. 7/1988 191

Rozsah úlohy Váhyvyrov. (jas

I I I I Typ úlohy
m n k Pg r hodnot [mim)

6 O 3 4 3 podmínková pozorování ano 2,7*)
6 3 6 2 3 zprostředkující pozorování ano 2,8
8 I 5 O 6 obecná úloha ano 4

20 O 6 O 6 podmínková pozorování ne 6
20 10 20 O 10 zprostředkující pozorování ne 13
79 O 9 O 9 podmínková pozorování ne 19
79 O 9 O 9 podmínková pozorování ano 29

"ťři výpočtu na počítači NE 803 B je rozsah řeše-
ných úloh omezen těmito nerovnostmi: .

obecná úloha:

0,5 (k + n)2 + (m + n) (k + py) + 6,5 n + 3m +
,+ 3,5 k + Po + max (2k + n, m) < x (7)

obecná úloha s přechodem na vyrovnání zprostředku-
jících pozorování:

0,5 n2 + (m +n) (k + pyj + 4,5 n + 3m + 2k + py +

+ max {k [n + 0,5 (k + 1)], 2n +max (2n, ml} < x

(8)

n (m + pyj + py (m + 1) + 5m + 4n +.
+ max [2m, 0,5n (n + 1)+ 2n + max (2n, m)] < x

(9)

0,5k2 + m (k + py) + 3m + 3,5k + py +

max (3k, m) < x.

Hodnota" v nerovnostech (7) až (10) je v podstatě ka·
pacita paměti, která zůstane volná po překladu vy.
rovnávacího programu do strojového kódu. Při použití
programu MNČ·I-VSTUP MATIC je " ~ 3500, jinak
" klesá s délkou vyrovnávacího programu; u nepříliš
dlouhých programů se bude v průměru pohybovat
kolem 3000 buněk.

Rychlost výpočtu závisí na rozsahu, typu a formu-
laci úlohy, na komplikovanosti definičních rovnic a dal·
ších faktorech. Tab. 1 obsahuje empiricky zjištěné
časy, potřebné k vlastnímu výpočtu zkušebních úloh
různého rozsahu na počítači NE 803 B. Pro ilustraci je
v tabulce uveden rovněž stupeň r matice soustavy
normálních rovnic, která byla přitom invertována.
K čistým výpočetním časům je třeba přičíst při použití
programu MNČ·I.VSTUP MATIC dobu, potřebnou
k zavedení programu (dvojková páska), která je rovna
110 sec. S přibližně stejnou dobou je třeba kalkulovat

při výpočtech podle každého jiného vyrovnávacího
programu ovšem pouze za předpokladu, že byla vyho-
tovena odpovídající dvojková páska. To bude zpra·
vidla tehdy, bude-li vyrovnávací program určen k hro-
madnému použití při výpočtech úloh stejného typu.
Při výpočtech úloh jednorázových je pro stanovení cel-
kové potřeby strojového času nutno zvýšit výpočetní
dobu o ztrátový čas, nutný k zavedení překladače
ELLIOTT.ALGOL, pásky systému MNČ-I, vyrovná.
'vacího programu a k překladu. Tuto dobu lze od·
hadnout na (15 + (X) minut, kde (X je doba potřebná
k překladu vlastního vyrovnávacího programu. Ve-
likost (X závisí na délce a složitosti vyrovnávacího pro-
gramu a bude v jednodušších případech přibližně rovna
5 minutám. Bude·li současně řešeno více jednorázo-
vých úloh s různými definičními rovnicemi, je možno
pro všechny napsat jediný vyrovnávací program. Ta-
kové řešení je zřejmě výhodnější než sestavení samo-
statných dílčích vyrovná~acích programů, neboť vede
k relativnímu zkrácení ztrátových časů.

Systém MNČ.I byl v plném rozsahu vyzkoušen
a prakticky použit prozatím na počítači NE 803 B,
kterému odpovídají i všechny uvedené časové údaje.
Při užití systému MNČ-I na počítači E 503 lze očekávat
zvýšení výpočetní rycWosti přibližně 20ti až 40tiná-
sobné. Současně bude možno podstatně zvětšit rozsah
řešených úloh.

V jazyce systému MNČ-I byly sestaveny pro-
gramy různých vyrovnávacích úloh, jako je např. vy-
rovnání nivelačních, trilateračních, trojúhelníkových
nebo základnových sítí, současné vyrovnání několika
bodů určených protínáním, vyrovnání polygonového
pořadu, určení koeficientů transformačních rovnic,
aproximace funkčního vztahu, určení prvků vnitřní
orientace fotogrammetrické komory aj. [3]. Pro ilus-
traci způsobu programování podáme v následujícím
odstavci ukázku instruktivního programu pro vyrov·
nání trojúhelníka.

Formulace úlohy:

Předpokládejme, že v trojúhelníku ABO (obr. 1) byly
měřeny všechny strany a úhly (v setinné míře), a že
jsou dány vedle pozorovaných hodnot měřených ve-
ličin i jejich váhy.
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Vyrovnávanou funkci nechť v naší úloze představuje
např. plocha trojúhelníka ABC

~6

Obr. 1

Typ úlohy:

vyrovnání podmínkových pozorování - m = 6, n = O,
k = 3, Pu = 1. .

Definiční rovnice mohou)nít např. tvar:

Xl+ x2 + xa - 200 = O

1 begin

integeri;
array X, P [1 : 6];
procedure DEFR1 (f, g);

5 array f, g;
begin

f[1] : = x[1] + x[2] + x[3] - 200;

f[2] : = x[4] * sin(x[2]jRO) - x[5] * sin
(x[1]jRO);

f[3] : = x[4] * sin(x[3]jRO) - x[6] * sin

(x[1]jRO);

10 g[1l : = 0.5 * x[5] * x[6] * sin(x[1]jRO)

Vysvětlivky:l)

(1) -Základní symbol, který uvozuje vyrovná.vaoí
program.

(2) - Popis (deklarace) typu pomocné ·proměnné •
(viz řádek (13».

(3) - Popis polí měřených veličin a vah. Meze indexů
obou poli jsou stejné - jazyk ALGOL 60 dovo-
luje v takovém případě zapsat meze pouze
jednou. Oba identifikátory je možno volit prak-
ticky libovolně.

(4) - (11) - Popis tzv. definiční procedury, který
předepsanou formou definuje konkrétní úlohu.
Popis je složen ze základního symbolu procedure,
hlavičky procedury (řádek (4) a (5) a ope.
rační části procedury (složený příkaz na
řádcích (6) až (11».

Hlavička procedury obsahuje v daném příkla-
dě vyhrazený identifikátor definiční procedury
DEFR1, následovaný souhrnem formálních
parametrů a souhrnem specifikací na
řádku (5). Formální parametry f a g slouží k
odlišení zápisu definičních rovnic od zápisu vy-
rovnávaných funkcí v operační části procedu-
ry. ,Řádkem (5) jsou formální parametry spe-
cifikovány jako identifikátory polí.
Levé strany fi definičních rovnic (1) a funkce gi
(2) jsou funkcemi měřených veličin Xi (i =
1,2, , m) a neměřených neznámých Yi (i =
1,2, , n). Operační část definiční procedury
musí být programována tak, aby obecně při-
řazovala proměnným f[ i] funkční hodnoty li
(i = 1,2, ... , k) a pokud je Pu > O proměnným
g[j] funkční hodnoty gi (j = 1, 2, ... , Pul.
V našem příkladě odpovídají řádky (7) až (9)
definičním rovnicím (12) a řádek (10) funkci
(11). Identifikátor RO patří k několika speciál-
ním identifikátorům, kterých je možno užít,
aniž by byly popsány ve vyrovnávacím pro--
gramu. Hodnota proměnné RO je rovna 200j7&.
V jediném vyrovnávacím programu může být
popsán větší počet definičních procedur. Pro
jejich označení má programátor k dispozici pět
identifikátorů

(12)- Symbol" $" má v jazyce systému MNČ-I spe.
ciální význam, jehož výklad přesahuje rámec
článku. V našem příkladě zakončuje deklarace
a uvozuje vlastní příkazy vyrovnávacího pro-
gramu.

(13) - Před vyrovnáním je třeba přiřadit proměnným,
v uvedeném příkladě x[i] a P[i],pozorované
hodnoty odpovídajících měřených veličin a je.
jich váhy. V úloze předpokládáme pro jedno-
duchost čtení pozorovaných hodnot i vah
z děrné pásky, kde musí být děrovány v pořadí
XiO, Pí (i = 1,2, ... , ml. Vystupují-li v definič-
ních rovnicích neměřené neznámé Yi, je třeba
před vyrovnáním přiřadit jim odpovídajícím
proměnným přibližné hodnoty YiO'
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(14) - Vyvoláváni speciálni procedury, při němž dojde
k vyrovnáni a k tisku výsledků a některých
mezivýsledků řešení, případně k indikaci ne-
správně formulované úlohy. Jednotlivé sku-
tečné parametry v příkazu procedury MNČmají
následující význam:

1. "x" - Identifikátor, kterým je v konkrétní úloze
označeno pole měřených veličin.

2. ,,6" -'- Počet m měřených veličin. Skutečným para-
metrem může být obecně aritmetický výraz, stejně
jako u parametrů uvedených ad 4, 5 a 7.

3. "x" - Identifikátor, kterým je v konkrétni úloze
označeno pole neměřených neznámých. Neexistu-
jí-li v úloze neměřené neznámé (n = O), je sku-
tečný parametr totožný s prvnim skutečným para-
metrem.

6. "P" - Identifikátor,.kterým je v konkrétní úloze
označeno pole vah.

8. "true" - Indikace typu úlohy. Skutečným para-
metrem je obecně booleovský výraz,2) stejně
jako u parametrů uvedených ad 9, 10 a 11. Je-li
jeho hodnota rovna logické hodnotě true, bude
úloha řešena jako obecná s případným automatic-
kým přechodem na vyrovnáni zprostředkujících
pozorováni nebo jako vyrovnání podmínkových
pozorováni při n = O. Hodnota skutečného para-
metru může být rovna false pouze tehdy, je-li
matice A jednotková při n > O. V takovém případě
proběhne výpočet podle vzorců pro vyrovnání
zprostředkujících pozorování.

9. "true" - Indikace linearity. Jsou-li levé strany
definičních rovnic a (nebo) vyrovnávané funkce
nelineárními funkcemi argumentů Xi a (nebo) Yi,

musí být hodnota skutečného parametru rovna
logické hodnotě true. Jsou-li levé strany definičních
rovnic i vyrovnávané funkce lineárními funkcemi
argumentů Xi a Yi, může být jeho hodnota rovna
false. V takovém případě proběhne výpočet zpra-
vidla s vyšší přesností a poněkud rychleji.

10. "true" - Indikace požadavku na výpočet vah
a střednich chyb. Hodnota skutečného parametru
musí být trne, mají-li se počítat váhy a střední
chyby vyrovnaných hodnot měřených veličin. Je-li
rovna false, nedojde k výpočtu těchto vah a střed-
ních chyb.

11. "false" - Indikace požadavku na výpočet vah
a středních chyb. Hodnota skutečného parametru
musí být trne, mají-li se počítat váhy a střední
chyby vyrovnaných hodnot neměřených nezná-
mých. Je-li rovna false, nedojde k výpočtu těchto
vah a středních chyb. Neexistují-li v dané úloze
neměřené neznámé(n = O), nezáleží na hodnotě
skutečného parametru.

12. "r - Indikace definiční procedury. Skutečným
parametrem je obecně aritmetický výraz, který
může nabývat celočíselných hodnot z intervalu
< 1, 5 >. Při plnění příkazu procedury MNČbude
úloha definována tou definični procedurou, jejíž
identifikátor obsahuje číslici rovnou hodnotě sku-
tečného parametru.

(15), (16) - Základní symboly, které zakončují vyro';-
návací program. První z nich odpovídá
symbolu begin z řádku (1). "Lichý" sym-
bol end v řádku (16) je jako důsledek
struktury systému MNČ.I nutnou sou-
částí každého vyrovnávacího programu.

Poznámka 1. Pořadová čísla řádků programu slou-
ží pouze ke snazší orientaci a nejsou součástí vyrovná-
vacího programu.

Poznámka 2. Vedle aritmetických výrazů, které
mohou nabývat celočíselných nebo racionálních hodnot,
existují v jazyce ALGOL 60 i tzv. booleovské vý-
razy, které mohou nabývat pouze jedné ze dvou tzv.
logických hodnot true nebo faIse. Při vytváření
booleovských výrazů se užívá mj. relačních operá-
torů, např. <, =, ~ a logických operátorů, např.
.--..(negace), /\ (konjunkce) a V (disjunkce). Kupř.
a > 2 /\ b = 3 je booleovský výraz, jehož hodnota je
rovna true pouze tehdy, platí-li současně a > 2 a b = 3;
ve všech ostatních případech je jeho hodnota rovna
false.

Programovací systém MNČ-I podstatně snižuje dobu,
a tím i náklady spojené s programováním rozmanitých
úloh vyrovnávacího počtu. Řešení úloh geodetické
praxe pomocí systému MNČ-I ukázalo, že sestavení
vyrovnávacího programu je zpravidla otázkou něko-
lika málo hodin, zatímco programování stejné úlohy
obvyklými programovacími technikami by si vyžádalo
často i týdny. To umožňuje ekonomické užití samočin-
ného počítače i pro výpočty četných úloh jednorázo-
vých, které se často vyskytují např. při výzkumné čin-
nosti. Díky srozumitelnosti jazyka ALGOL 60 jsou
vyrovnávací programy poměrně dobře čitelné i pro
zadavatele úlohy, tj. pro geodety, kteří se nezabývají
programováním. Systém MNČ-I přispívá ke zkvalit-
nění řešení vyrovnávacích úloh. Přibližné vyrovnávací
postupy lze totiž nahradit exaktními a současně zís-
kat bohatší informace o řešené úloze než při běžném
ručním výpočtu.
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Pichlík,' V,; NfJkteré problémy foťográm'nletrickéňO' 1}iJ·
hodnocenI zastavfJnOch lratí a údrfby map

Některé problémy fotogrammetrického
vyhodnocení zastavěných tratí
a údržby map

Vhodnost aplikace letecké fotogrammetrie pro mapo-
vání zastavěných tratí závisí od rozsahu geodetických
doměřovacích prací, který je dán počtem nevyhodno-
cených předmětů měřeni. Jestliže je mapa vyhotovo-
vána fotogrammetrickou metodou, pak měřická síť pro
geodetické doměření se má připojit na geodeticky
určené pevné body bodového pole, nebo na body vy-
hodnocené fotogrammetricky. Zatímco pro mapování
ortogonální, polární nebo stolovou metodou je nutné,
aby byla vybudována poměrně hustá síť geodetických
bodů, pak zvláštností a výhodou fotogrammetrické
metody je to, že lze mapový elaborát vyhotovit jen
z malého počtu vlícovacích bodů.

Protože bodové pole s hustou sítí geodetických
bodů je nutné jen tam, kde lze předpokládat potřebu
přesnějších geodetických prací technického charakteru,
je podle okolností možné oddělit vyhotovení mapového
elaborátu od vybudování podrobného bodového pole.
Pro geodetické doměření fotogrammetricky nevyhod-
nocených předmětů měření a pro údržbu mapového
elaborátu mohol1 být použity fotogrammetricky vy-
hodnocené body; ať již numerickým nebo grafickým
způsobem.

2. Zkušenosti s fotogrammetrickým určením bodú
v zastavěných tratích

Možnost určit fotogrammetricky síť bodů pro geode-
tické doměření byla v ČSSR sledována současně s vý-
zkumem využití letecké fotogrammetrie pro technicko-
hospodářské mapováni. Po kladném výsledku ověřo-
vacích zkoušek se v současné praxi před leteckým sním-
kováním fotogrammetricky signalizují body měřických
přímek, s cílem využít je pro doměření všech fotogram-
metricky nevyhodnocených bodů předmětů měření.
Síť bodů, určených uvedeným způsobem, vyhovuje .
svou přesností požadavkům instrukce a umožňuje
v kratší době geodeticky doměřit nevyhodnocené před.
měty měřeni.

Zkušenosti z praxe ukázaly, že je obtížnější foto-
grammetricky vybudovat síť měřických bodů pro do-
měření v zastavěných tratích, než v polních tratích.
V zahradách a dvorech uvnitř zastavěných bloků je
obtížné vybrat vyhovující nezastíněn'é body pro geode-
tické doměření a proti očekávání ztrátovost signálů
na měřických bodech uvnitř stavebních bloků byla
větší než v polních tratích. Byly proto uvnitř zastavě·
ných bloků zkušebně voleny a signalizovány body na
sloupech plotů s předpokladem, že se tím sníží jejich
ztrátovost a že v menší míře bude docházet při letec-
kém fotografování k jejich zakrytí nebo zastíněni. Dále
bylo předpokládáno, že po jejich vyhodnocení bude

Ing. Václav Pichlik, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-

fický, Praha

lehce možné na spojnicích takto fotogrammetricky
určených bodů zvolit vhodné měřické body pro geode-
tické doměřeni.

Zkušenosti však nepotvrdily výhodu signalizace
měřických bodů na sloupech plotů. Ještě dále se dost
často vyskytovaly případy, že signalizované body ne-
byly na snímcích identifikovány v důsledku jejich za-
krytí nebo zastínění. Navíc ještě, proti signalizovaným
bodům na zemi, byla fotogrammetrická signalizace
a geodetické využití bodů na sloupech plotů obtížnější.
Ukázalo se, že při budování měřické sítě fotogram-
metrickou metodou pro geodetické doměření v zasta-
věných tratích je velmi nesnadné vybrat a udržet foto-
grammetrickou signalizaci bodů, které po leteckém
fotografování by byly viditelné na snímcích.

Proto na základě uvedených zkušeností a po-
znatků ze zkušebních prací z roku 1959 v k. ú. Blatná,
kdy bylo konstatováno, že na snímcích jsou dobře
viditelné kanální šachty a vyústění komínů, byla zkou-
mána možnost použít jako síť pevných bodů pro geo-
detické doměření nevyhodnoceného polopisu a pro
údržbu mapy fotogrammetricky určené středy komínů.
Vyústění komínů v důsledku přirozené a trvalésigna-
lizace černou barvou se na snímcích jeví jako čtverce
nebo obdélníky, na něž lze dobře pointovat měřickou
značku a navíc jejich stabilisace je trvalá a je snadné
je ve skutečnosti jednoznačně identifikovat.

V praxi se někdy projevuje snaha měřit z kontrol-
ních důvodů co nejpřesněji. Jestliže cílem prací je gra·
fické zobrazení polohopisu předmětú měření a vrstev-
nicové vyjádření výškových poměrů, pak kvalitativně
lepší měření často nepřináší kvalitativní zlepšení vý-
sledků. Je účelné jen tehdy; není·li nákladnější a namá-
havější. Proto i pro grafické vyjádření polohopisu v ně-
kterých zastavěných tratích není potřebné budovat
nákladnou geodetickou síť bodů, když pro jeho zamě-
ření postačí méně nákladná, ale dostatečně přesná mě-
řická síť [1]. Byla proto zkoumána možnost, do jaké
míry lze nahradit měřickou síť pro geodetické doměření
sítí volných přímek, excentricky připojených na foto-
grammetricky určené středy komínů.

3. Připojeni volné měřické přimky na fotogrammetricky
určené body

o využití volných měřických přímek při budování mě·
řickýchdtí pojednává Válka [1]. Volnou měřickou přím-
kou rOZUli{me měřickou přímku, přimykající se pokud
možno nejvýhodněji předmětům měření tak, aby jejich
zaměření bylo co nejsnazší. Pro grafické zobrazení
geodeticky doměřeného polohopisu je nutné, abychom
pro konstrukci měřické přímky v mapě znali souřad·
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Střední polohová. chyba
Měřítko Počet Počet bodů ve skutečnosti v měřítku snímkusntmkova-sntmků cích m"",(cm) . m"",(Bm)

Ms dvojic
A I B I c A I B I c A I B I c

1 : 3350 9 91 703 94 5 16 10 15 48 30
1 : 5000 18 133 3086 583 9 17 15 18 34 30
1: 9000 57 728 7815 1 215 14 22 22 16 24 24
1 :15000 3 45 510 67 16 34 34 li 23 23
1 :20000 1 28 98 13 28

I
32 28

I
14 16 14

1 :25000 1 29 100 13 30 42 46 12 17 18

nice 2 bodů. Na obr. 1 je zobrazena volná přímka s
počátečním bodem Po a konečným bodem Pl•

V praxi při doměřování fotogrammetricky nevy-
hodnoceného 'polohopisu se pro připojení volné měřické
přímky na středy komínů K - zastaničí měřické
body A, B a zaměří úhly /x, {J.

středu komínu

staničení měřických bodů

a úhlů /Xl' {Jl

kde úhly /Xl = /Xl l ; /Xl P {Jl = {Jl l ; {Jl P

jsou průměry Čtení na levý a pravý okraj komínu, se
v soustavě volné přímky vypočtou ortogonální sou-
řadnice středu komínu

XB, -XA,YK =-------
, cotg /Xl - cotg {Ji'

XK, = cotg /Xl + YK,

a transformační koeficienty

AX~LlxK + LI Y~LlYK
q = 82

LlX~ = X~. - X~" LI Y~ = Y~, - Y~l

LI,XK = XK. - XK" LlYK = YK. - YK,

82 = Llxi + LlYk .

Souřadnice koncovÝ<:h bodů /po a Pl volné měřické
přímky se pak vypočtou podle rovnic:

Xp, = X~, + PYK, -qXK"

Yp, = Y~, -<JYK,-PXK,

Možnost využití fotogrammetricky určených souřadnic
středů komínů pro připojení volných přímek za účelem
geodetického doměření zastavěných tratí, byla ověřo-
vána ve zkušebních územích Kostelní Střímelice a Tře-
bestovice. Jako základní materiál pro experimentální
práce byly použity snímky jmenovaných lokalit, po-
řízené v letech 1962, 1963 a 1965 komorami Wild
R05 s parametry 21/18, 11/18, 15/23 a Zeiss MRB
s parametry 21/18, v měřítkách používaných zejména
pro technickohospodářské mapování v měřítku 1 : 1000
a 1 : 2000.

Vyhodnocení převážné většiny snímkových dvojic
bylo provedeno numericky na stereometrografu SMG
Zeiss·Jena. Geodetické souřadnice fotogrammetricky
vyhodnocených středů komínů byly určeny z měřic-
kých bodů dané polygonální sítě tak, že po zastaničení
měřických bodů a určení úhlů na středy komínů jako
průměru čtení na jejich levý a pravý okraj, byly vy-
počteny geodetické souřadnice. Stejně byly zaměřeny
některé rohy střech. Z geodeticky určených souřadnic
středů komínů, rohů střech a signalizovaných bodů
zkušebního fotogrammetrického pole a fotogramme-
tricky vyhodnocených souřadnic byly vypočteny pro
jednotlivé varianty snímkování střední polohové
chyby. S přihlédnutím k nepodstatným rozdílům střed-
ních polohových chyb určených jak ze zkušebního
území Kostelní Střímelice, tak i ze zkušebního území
Třebestovice ze snímků pořízených různými komora-
mi o různých parametrech, bylo možné v tab. 1 uspo-
řádat varianty 'snímkování jen v závislosti na měřít.
kách snímků, '

Na základě vztahů mezi měřítky snímků Ms a hod-
notami středních polohových chyb mZ'J' uvedenými
v tab. 1, byly odvozeny rovnice vyjadřující vztahy
mezi měřítky snímků a hodnotami středních poloho-
vých chyb:
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ms
m:tll (8, n) = 5 + 1000 vcm (7)

b) rohů střech

ms ( ms )2m:tll (o, n) = 10 + 2,0 1000 - 0,03 1000

c) středů komínů

ms (ms)2m:tll (k, n) = 5 + 2,5 1000 - 0,04 1000

kde m:tll (8, n) je střední polohová chyba signalizova-
ných bodů vyhodnocených numericky

m:tll(o, n) je střední polohová chyba rohů střech
vyhodnocených numericky

m:tll(k, n) je střední polohová chyba středů komínů
vyhodnocených numericky

Přesnost geodetického doměření je závislá na přes-
nosti připojení volných měřických přímek na středy
komínů, a ta byla ověřena tak, že podle rovn~c (5) a (6)
byly vypočteny souřadnice koncových bodů polygono-
vých stran suponovaných za volné přímky, na nichž
z měřických bodů bylo provedeno jejich úhlové připo-
jení na středy.

Po porovnání geodetických souřadnic polygono-
vých bodů se souřadnicemi určenými podle rovnic (5)
a (6), byly pro jednotlivé varianty vyhodnocení vy-
počteny střední polohové chyby, charakterizující přes-
nost volných přímek. Průměry těchto chyb jsou uve-
deny v tab. 2.

Tab. 2.

Přesnost určení souřadnic koncových bodů volné přímky
připojené na fotogrammetricky vyhodnocené středy

komínů

Počet Stfední polohová.
Počet chyba

Měřítku ~nímků snimko- polygon.
Ms vých nebo ve sku- Iv měřítku

dvojic měřických tečnosti snímkubodů mrmJ (cm) mrmJ (pm)

1 : 3500 6 24 8 24
1 : 5000 4 61 13 27
1 : 9000 17 192 21 24
1 : 15000 5 16 29 19
1 : 20000 1 4 23 11
1 : 25000 1 4 51 20

Válka [1] po rozboru přesnosti volné měřické
přímky uvádí, že střední polohové chyby měřických
bodů na volných přímkách a střední pOlohové chyby
bodů, na něž je volná přímka připojena, jsou v zásadě
stejné. Experimentální ověření citovaného závěru je
uvedeno v tab. 3.

V roce 1967 bylo provedeno v 5 výrobních ústa"
vech resortu ÚSGK ověření polohové přesnosti měřic-
kých bodů na volných přímkách, připojených na foto-
grammetricky určené středy komínů. Ověření bylo pro-

Středni polohová. chyba mrmJ I
v cm ,

Měřítko snímku koncov$'ch RozdilMs stí'edů komínů bodů
volných
přímek

z tab. 1 z tab. 2

1 2 . 3 I 4=2-3

1 : 5000 15 13 +2
1 : 9000 22 21 +1
1 : 15000 34 29 -'-5
1 : 20000 28 23 +5
1 : 25000 46 I 51 -5

vedeno způsobem, užitým v katastrálních územích
Kostelní Střímelice a Třebestovice. Výsledky jsou uve-
deny v tab. 4.

Hodnoty m"'1/ středních polohových chyb měřic-
kých bodů, určených z fotogrammetricky vyhodno-
cených středů komínů Ústavem geodézie a kartografie
v Českých Budějovicích, jsou menší, než průměrné
hodnoty středních polohových chyb signalizovaných
bodů. Byly však určeny jen na jedné volné přímce,
a to pravděpodobně při shodě zvlášť příznivých pod-
mínek. V praxi však lze spíše očekávat hodnotu střední
polohové chyby ± 20 cm, jež byla určena jako vážený
průměr všech případů, uvedených v tab. 4.

Podle "Prozatímních pokynů pro THM" [2] v ČSSR
lze měření při doplňování a při údržbě mapy měřítka
1 : 2000 připojit na body určené s přesností, charakte-
rizovanou střední polohovou chybou ± 0,15 mm
v mapě.

Ze vztahu (9) a tab. 2 a 4 je tedy zřejmé, že při
doplňovacím měření a při údržbě mapy v měřítku
1 : 2000 lze měřickou síť připojit na fotogrammetricky
určené středy komínů. Fotogrammetrické vybudování
měřické sítě, založené na využití komínů, se jeví vý-
hodné z následujících důvodů:

a) Jako pro každoU: fotogrammetricky určenou
síť bodů není třeba na snímkové dvojici kromě 4 až 5
vlícovacich bodů určovat geodeticky další body.

I ~ ~.) I
m", mli mxu..,.,

Ústav ~.§
~'a (cm)

ÚGK
Čes. Budějovice 1 20 ± 7,90 ± 5,86 ± 9,84

ÚGK Liberec 3 16 ± 19,02 ± 15,73 ± 24,68

ÚGK Pardubice 4 36 ±H,13 ± 14,66 ± 20,36
l1'GK Plzeň 3 8 ± 7,80 ± 14,48 ± 16,45

ÚGK Prešov 5 16 ±17,12 ± 14,03 ± 22,13

Celkem 16 96 ± 14,22 ± 13,39 ± 19,53
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b) Komíny v zastavěných tratích vytvářejí pro
letecké snimkováni jednoznačně identifikovatelnou síť
trvale signalizovaných a stabilizovaných bodů.

c) V každé zastavěné trati lze fot~grammetricky
určit dostatečný počet středů komínů pro připojení
potřebně husté sítě měřických přímek.

d) Potřebný čas pro gJ:afické a numerické vy-
hodnoceni polohy 15 až 20 středů komínů prodlouží
dobu potřebnou pro vyhodnoceni snimkové dvojice
maximálně o 1/2 hod.

Bude účelné, jestliže výběr komínů pro fotogram-
metrické vyhodnocení bude proveden po dohodě pra-
covníků, provádějících klasifikaci na leteckých sním-
cích, s pracovníky na vyhodnocovacích fotogramme-
trických strojích. Při hustotě sídlišť - jak tomu je
např. v ČSSR -lze při fotogrammetrickém vyhodno-
cování graficky i numericky vyhodnotit středy dosta-
tečného počtu vhodně rozložených komínů. Pro gra-
fické znázornění fotogrammetricky vyhodnocených
středů komínů jeví se vhodné použít smluvenou značku
pro stabilizované hraniční body.

Polohové, případně i výškové souřadnice středů
komínů na některých domech v zastavěných tratích,

zejména na osamělých domech, dávají momost vy-
budovat měřickou síť bodů nejen pro geodetické domě-
řeni fotogrammetricky nevyhodnocených předmětů
měřeni, ale i pro údržbu map přileWého okolí zastavě-
ných trati.

Středy komínů s fotogrammetricky určenými sou-
řadnicemi mohou vytvořit s danou sítí geodetických
bodů hustou síť stabilizovaných,avětšinou tedyi trvale
signalizovaných bodů, umožňujících s vyhovující přes-
ností určit protínáním souřadnice potřebných bodů pro
údržbu technickohospodářských map, popřípadě pro
údržbu i jiných map z předcházejících měřeni.

Literatura:
[1] Vá,lka, O.: KOll(~epcebodového pole, jeho stabilizace, měí'eni

a výpočty.
Výzkumná zpráva VÚGTK, čís. 184 - Praha 1965

[2] ÚSGK: Technickohospodáfské; mapování (Prozattmní pokyny)
Praha 1965

[3] Pichlfk, V.: Výzkum technologie technickohospodMského
mapování v zastavěných tratích metodami letecké fotogram-
metrie.
Výzkulnná zpráva VÚGTK, čís. 195 - Praha 1965

Etalonování
elektronických dálkoměrů v ČSSR

Zabezpečení nejvyšší přesnosti a hospodárnosti
při měření délek elektronickými dálkoměry vy-
žaduje jejich správné a pravidelné etalonování.
Etalonováním elektronických dálkoměrů rozumíme
provádění přístrojových kontrol k posouzení je-
jich konstrukčních parametrů (např. hodnoty mo-
dulační frekvence a součtové konstanty) a pro-
vádění {)věřovacích zkoušek k posouzení jejich
aplikačních parametrů (např. přesnosti, dosahu
a vhodnosti různých metod měření). Zobecněním
několikaletých zkušeností s ověřovacími zkouška-
mi elektronických dálkoměrů byla v ČSSR vypra-
cována a v resortu ÚSGK zavedena metodika pří-
strojových kontrol, která se vztahuje zejména na
dálkoměry s pevnými modulačními frekvencemi.
K provádění těchto přístrojových kontrol a
k umožnění ověřovacích zkoušek elektronických
dálkoměrů i různých metod měření byly v ČSSR
vybudovány etalonní základny a zkušební sítě.
K nim dále přistupuje zřízení časové základny
na Geodetické observatoři Pecný, která je vybave-
na potřebnými elektronickými aparaturami pro
komparaci modulačních frekvencí. Předložené po-
jednání popisuje zásady zavedené metodiky pří-
strojových kontrol, charakterizuje parametry zá-
kladen pro etalonování elektronických dálkoměrů
a zaujímá stanovisko k otázce účelnosti národních
a mezinárodních etalonních základen.

Ing. Bořivoj Delong, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra.

fický, Praha

Správné provádění přístrojových kontrol umožňu-
je spolehlivou znalost základních konstrukčních
parametrů přístroje v okamžiku měření, čímž se
u elektronických dálkoměrů spolehlivě zajišťuje
jednotné měřítko měřených délek. Metodika pro-
vádění přístrojových kontrol je odlišná pro různé
druhy elektronických dálkoměrů. V zásadě ji lze
rozdělit na metodiku pro velké světelné dálko-
měry, pro malé světelné dálkoměry a pro rádiové
dálkoměry. O výsledcích všech přístrojových kon-
trol se učiní stručný zápis do provozního sešitu
přístroje.

Ze základních přístrojových kontrol se u velkých
světelných dálkoměrů provádí komparace modu-
lačních frekvencí a ověření součtové konstanty.

a) Komparace modulačních
frekvencí

Komparace modulačních frekvencí se provádí
u nových přístrojů po dobu tří let dvakrát ročně,
a to před zahájením a po ukončení polních prací,
a po třech letech jednou ročně, a to před zahá-
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jením polních praci. Kromě toho je nutno kompa-
raci provádět ve všech případech, kdy vznikají
určité pochybnosti o stabilitě modulačních frek-
venci na základě výsledků měření, nebo v dů-
sledku větších oprav přístroje. Při komparaci se
modulační frekvence srovnávají s vhodným frek-
venčním etalonem vysilaným časovými službami
(např. OMA v ČSSR). Před zahájením komparace
musí být dálkoměr asi 3 hod. v provozu. Rozdilo-
vý kmitočet se zjišťuje pomocí speciální apara-
tury po dobu asi 1 hod., a to pro každou modu-
lační frekvenci zvlášť. Určení nové hodnoty
modulačních frekvencí nebo nastavení jejich no-
minálních hodnot se provede s přesnosti nejméně
± 1.10-7•

Ověření součtové konstanty je nutno provést dva-
krát do roka, a to před zahájením a po ukončení
polních prací, a kromě toho ve všech případech,
kdy vznikají určité pochybnosti o její hodnotě.
K tomuto účelu se použije vhodné etalonní zá-
kladny o délce kolem 1km, určené s reálnou přes-
nosti ± 1mm. Před ověřovacím měřením na začát-
ku sezóny je nutno provést podle pokynů návodu
k obsluze úplnou justáž optických systémů dálko-
měru. Vlastní ověřovací měření se provede podle
stejného observačního programu jako měření nor-
málních délek, tj. alespoň ve 3 nocích a nejméně
ve 20 měřických sériich. Liší-li se hodnoty součto-
vých konstant CI a C2 z prvního a druhého určení
více, než představuje veličina

kde ml a m2 jsou jejich vnitřní střední chyby,
rozvrhne se jejich rozdil rovnoměrně s časem a
všechny délky měřené v dané sezóně se opraví
o příslušný podil. V opačném případě se součtová
konstanta neopravuje. Součtová konstanta odrazo-
vého systému se určuje nebo ověřuje jednou pro
delší časové období [např. 3 roky) užitim stej-
ného .observačního programu.

Ze základních přístrojových kontrol se u malých
světelných dálkoměrů provádí komparace modu-
lačních frekvencí, ověření součtové konstanty a
kalibrace fázoměrné stupnice.

a) K o m par a c e m o d u I a ční c h
frekvencí

Komparace všech modulačních frekvencí se pro-
vádí u nových přístrojů po dobu dvou let dvakrát
ročně, a to před zahájením a po ukončení polních
prací, a po dvou letech jednou ročně, a to před
zahájením polních praci. Kromě toho je nutno
komparaci provést ve všech případech pochyb-
nosti o stabilitě modulačních frekvenci. Před za-
hájením komparace musí být dálkoměr asi 1 ho-
dinu v provozu. Komparace se provede tak, že se
zjišťuje pomocí speciální aparatury pro každou
modulační frekvenci rozdilový kmitočet vůči vhod-
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nému frekvenčnímu etalonu po dobu asi půl ho-
diny. Nové hodnoty modulačních frekvencí se určí
nebo jejich nominální hodnoty se nastaví s přes-
nosti nejméně ± 5.10-7•

b) Ověření součtové konstanty

Součtová konstanta se ověřuje zásadně dvakrát
do roka, a to před zahájením a po ukončení pol-
ních prací, a kromě toho při všech pochybnostech
o její hodnotě. K tomuto účelu se použije vhodné
etalonní základny o délce v rozsahu 100 až 500 m,
určené s reálnou přesnosti do ± 3 mm. Před ově-
řovacím měřením na začátku sezóny je nutno pro-
vést úplnou justáž optických systémů dálkoměru.
Vlastní měření délky etalonní základny se pro-
vede alespoň ve 3 měřických seriich, přičemž
každá serie zahrnuje všechny modulační frekven-
ce. Liší-li se hodnoty součtových konstant z prvního
a druhého určení více, než představuje veličina
me, rozvrhne se jejich rozdil rovnoměrně s časem
a všechny délky měřené v dané sezóně se opraví
o příslušný podil. Součtová konstanta odrazového
systému se určuje nebo ověřuje jednou pro delší
časové období (např. 3 roky) užitim stejného ob-
servačního programu.

c) Kalibrace fázoměrné stuPIÚce

Kalibrace fázoměrné stupnice se provádí jednou
do roka, a to před zahájením polních praci. Kro-
mě toho je nutno kalibraci provést po každé opra-
vě přijímacího systému dálkoměru, po každé vý-
měně fotonásobiče a ve všech případech, kdy vzni-
kají pochybnosti o správnosti hodnot kalibračních
tabulek. NesI/rávnost těchto hodnot se může ně-
kdy projevit velkými rozdily mezi výsledky mě-
ření na různých modulačních frekvencích. Ke ka-
libraci se použije stejné etalonní základny jako
k ověření součtové konstanty. Základna však mu-
sí být upravena tak, aby bylo možno posunovat
její koncový bod po stejných úsecích v rozsahu
o něco větším, než představuje jedna vlnová dél-
ka modulace (např. posuny po 25 cm v rozsahu
3 ml. Vlastní měření se provádí tak, že se kon-
cový bod měřené základny postupně přemisťuje
po zvolených úsecích v celém rozsahu v jednom
směru a pak ihned v opačném směru. Každá dél-
ka se měří při obou postupech v jedné měřické
serii. Práci je nutno organizovat tak, aby měření
všech délek v obou postupech proběhlo v rychlém
časovém sledu za prakticky stejných pozorovacích
podmínek. Je vhodné, provádí-li měření všech
délek jeden pozorovatel. Při zpracování výsledků
se měření z obou postupů (tam i zpět) spojuje
a pro každou délku se určí aritmetický prŮJ13r
z obou serii. Výsledkem zpracování je tabulka
oprav čtení fázoměrné stupnice, sestavená pro
každou modulační frekvenci zvlášť. Projevuje-li
se zřejmá funkční závislost mezi opravami čtení
a hodnotami čtení fázoměrné stupnice, je výhod-
né vyjádřit opravy čtení matematickým vztahem
na základě analýzy empirické funkce. Je-li fázo-
měrná stupnice rozvinuta v plném kruhu, lze
zpravidla vyjádřit opravy jejího čtení ve tvaru
periodické funkce. Zjištěné opravy se zavádějí
podle čtení fázoměrné stupnice ke všem délkám,
měřeným v příslušné sezóně. JSOU-lihodnoty oprav
menší než střední hodnota rozdilů obou měřic-
kých serii pro všechny měřené délky, nemá zavá-
dění oprav čtení fázoměrné stupnice praktického
významu.
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Ze základních přístrojových kontrol se u rádio-
vých dálkoměrfi provádí komparace modulačních
frekvencí a určení nulové opravy.

a) Komparace mOdulačních
frekvencí

Při komparaci se rozlišuje základní modulační
frekvence, na níž se provádí jemné čtení transit-
ního času, od ostatních modulačních frekvencí.
Základní modulační frekvence se komparuje u no-
vých přístrojfi po dobu tří let dvakrát ročně, a to"
před zahájením a po ukončení polních prací, a
po třech letech jednou ročně, a to před zahájením
polních prací. Komparaci ostatních mOdulačních
frekvencí lze provádět jednou za delší časové ob-
dóbí (např. za 3 roky). Před zahájením komparace
musí být každá stanice dálkoměru asi hodinu
v provozu. Komparace se provede tak, že se zjiš-
ťuje pomocí speciální aparatury pro zkoušenou
modulační frekvenci rozdílový kmitočet vfiči vhod-
nému frekvenčnímu etalonu po dobu asi pfil ho-
diny. Vzhledem k tomu, že modulační frekvence
rádiových dálkoměrfi musí nabývat stanovených
nominálních hodnot, opraví se zjištěná hodno~
zkoušené modulační frekvence pomocí ladícího
kondenzátoru tak, aby· shoda s nominální hodno-
tou byla u základní modulační frekvence lepší než
± 5.10-7 a ;li ostatních modulačních frekvencí lep-
ší než ± 1.10-6•

b) Určení nulové opravy
Nulová oprava rádiového dálkoměru představuje
v podstatě opravu čtení jeho fázoměrné stupnice
a vztahuje se vždy na určitou dvojici stanic a na
určité rozdělení jejich funkcí (řídící stanice a
protistanice). Nulová oprava se určuje jednou do
roka, a to před zahájením polních prací. Kromě
toho je nutno určení nulové opravy opakovat po
každé výměně katodové trubice, po každé opravě
jejich přidružených obvodfi a po každé výměně
jedné z obou kooperujících stanic. U rádiových
dálkoměrfi s oddělitelnou anténou je třeba určit
nulovou opravu pro pevné i oddělené antény
zvlášť. K určení nulové opravy se použije vhodné
etalonní základny o délce v rozsahu 500 m až
3 km, určené s reálnou přesností do ± 10 mm.
Základnu je třeba vybrat po dfikladném prozkou-
mání reflexních vlastností terénu tak, aby reflex-
ní vlivy při měření byly nepatrné. Tomuto poža-
davku vyhovují základny v terénech členitých,
pokrytých souvislou vegetací, pokud možno z vět-
ší části zalesněných a dostatečně vzdálených od
radiolokačních stanic. Základna však musí být
upravena tak, aby bylo možno posunovat její kon-
cový bod po stejných úsecích v rozsahu o něco
větším, než představuje celá fázoměrná stupnice.
U dálkoměrfi se základní modulační frekvencí
10 Mc/s jsou např. vhodné posuny koncového bodu
základny po 2 m v rozsahu 16 m. Vlastní měření
se provádí tak, že se koncový bod základny po-
stupně přemisťuje po zvolených úsecích v celém
rozsahu stále v jednom směru. Každá délka se
měří v jedné úplné měřické sérii, která zahrnuje
měření na 12 až 20 nosných frekvencích, rozlože-
ných rovnoměrně v celém rozsahu jejich změny.
Práci je nutno organizovat tak, aby zaměření všech
délek zvolené základny proběhlo v rychlém ča-
sovém sledu ·za stejných pozorovacích podmínek

a bez přerušení. Při měření je třeba přísně dodr-
žovat požadavek, aby se při posunech koncového
bodu základny neměnila výška visury nad teré-
nem, tj. aby středy antén pro počáteční i všechny
koncové body základny ležely na jedné přímce.
Je vhodné, provádí-li měření všech délek jeden
pozorovatel. Vzhledem k tomu, že fázoměrné stup-
nice rádiových dálkoměrfi jsou rozvinuty v plném
kruhu, vyjádří se nulová oprava ve tvaru perio-
dické funkce, která se odvodí harmonickou ana-
lýzou. Hodnoty nulové opravy se zavádějí při vý-
počtu měřených délek tehdy, je-li amplituda je-
jich periodických změn větší než 3 cm a je-li
požadována přesnost měřených délek větší než
± 10 cm.

II. Základny k etalonování elektronických dálko-
mArii

K provádění přístrojových kontrol elektronických
dálkoměrfi podle výše uvedené metodiky a
k umožnění ověřovacích zkoušek těchto přístrojfi
i rfizných metod měření byly v ČSSR vybudovány
tyto etalonní základny:

Tato základna byla vybudována již v roce 1943
pro polní komparaci invarových drátfi. Je dlouhá
960 m a je rozdělena na 40 úsekfi po 24 m. Beto-
novým stativem pro postavení přístrojfi a hlubo-
kou podzemní stabilizací jsou opatřeny oba kon-
cové body i středový bod, který rozděluje základ-
nu na dva přibližně stejné úseky po 480 m. Délka
této základny i obou jejích úsekfi byla určena
mnohonásobným měřením rfiznými soupravami
invarových drátfi za dobu více než 10 let s reál-
nou přesností ± 1 mm. Základna je umístěna
v parku na území hlavního města Prahy. Terén
základny je rovinný, takže posun kteréhokoliv
koncového bodu je možný v libovolném rozsahu.
Dnes tato základna slouží převážně k určování
a ověřování součtových konstant světelných dál-
koměrfi.

2. Etalonní základny "Pecný" a v sídlech
organizací ÚSGK

V letech 1960 až 1962 byly vybudovány na Geode-
tické observatoři Pecný (asi 40 km od Prahy)
dvě etalonní základny dlouhé 100 m a 380 m.
První z nich leží v rovině a je rozdělena na 10
rfizně dlouhých úsekfi (po 5, 10, 15 a 20 m). Kon-
cové i mezilehlé body základny jsou povrchově
stabilizovány. Délka této základny byla v prfiběhu
tří let mnohonásobně určena paralaktickou poly-
gonometrií vysoké přesnosti a dvěma invarovými
pásmy dlouhými 30 m. Přesnost určení základny
uvedenými metodami je charakterizována střed-
ními chybami ± 1,2 mm a ± 1,0 mm. Shoda obou
výsledkfi je v mezích těchto středních chyb. Dru-
há a delší základna probíhá nad plochým údolím,
je opatřena povrchovou stabilizací jen na konco-
vých bodech a je položena v terénu tak, že je
možný posun obou koncových bodfi v rozsahu asi
10 m.Její délka byla určena v prfiběhu tří let
paralaktickou polygonometrií, geodimetrem NASM-
2A, NASM-4B a elektrooptickým dálkoměrem EOS
ve větším počtu sérií. Obecný aritmetický prfiměr
ze všech výsledkfi má střední chybu ± 3,6 mm.
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Obě základny slouží k určovam a ověřování SQU"
čtové konstanty malých světelných dálkoměrů i
jejich odrazových systémů a ke kalibraci jejich
fázoměrných stupnic. Ke stejným účelům lze po~
užít také etalonních základen, vybudovaných v le"
lech 1961 až 1963 v sídlech všech krajských orga-
nizací resortu ÚSGK o délce do 1 km a zaměře-
ných s maximální přesností geodimetrem NASM-
2A.

3. Soubor krAtkých etalonnich délek (do 5 km)

V blízkosti Geodetické observatoře Pecnýbyl v le-
tech 1961 až 1964 vybudován soubor 14 etalon-
ních délek v rozsahu od 1,0 km do 3,8 km, které
tvoří plošnou síť. Etalonní hodnoty těchto délek
byly získány měřením pomocí geodililetru NAsM-2A
nejméně ve 30 sériích, přičemž většina délek byla
měřena ve dvou i více letech. Přesnost těchto
etalonních délek, je charakterizována úplnou
Střední chybou, zahrnující vliv nahodilých i syste-
matických chyb, tj. zejména vliv nepřesnosti konc
stant a redukčních hodnot, která v žádném pří-
padě nepřevyšuje hodnotu ± 10 mm. Střední chy-
ba měřené délky, vypočtená z délkového vyrovná-
ní celé plošné sítě, činí ± 8,0 mm, největší opra-
va z vyrovnání je - 8,5 mm. Délky tohoto sou-
boru leží v terénu zvlněném, pokrytém souvislou
vegetací, asi z jedné třetiny zalesněném, který se
vy'značuje nepatrnými reflexními vlivy. Používá
se jich jako etalonu při určování nulové opravy
rádiových dálkoměrů a při ověřovacích zkouškách
. rádiových a malých světelných dálkoměrů.

4. Soubor středních etalonnich délek (5-15 km)

Tento soubor představuje 9 délek v rozsahu od
5,8 km do 12,4 km a byl vybudován převážně
v roce 1964 rovněž v blízk6sti Geodetické obser-
vatoře Pecný. Všechny délky byly měřeny geodi-
metrem NASM-2Anejméně v 16 měřických sériích
ve 2 až 10 observačních nocích. Přesnost těchto
délek, vyjádřená úplnou střední chybou, je lepší
než 1: 500000. Šest délek tvoří čtyřúhelník
s oběma úhlopříčkami, v němž střední chyba mě"
řené délky z vyrovnání činí ± 10,7 mm při prů"
měrné délce' 9,5 km. V tomto čtyřúhelníku byly
rovněž měřeny všechny úhly s přesností triangu-
lace 1. řádu a rozdíly úhlů měřených a vypočte-
ných z délek činí v průměru 1,04cc a maximálně
- 2,37cc• Při společném vyrovnání měřených dé-
lek a úhlů je střední hodnota oprav délek± 7,2
mm a směrů ± 0,64cC a maximální hodnoty
oprav + 11,2 mm a - 1,62cc• Jedna délka souboru
(12,4 km) je současně geodetickou základnou, mě-
řenou v roce 1943 invarovýmidráty, a odchylka
geodimetru vií:či délce základny činí + 15 mm.
Délky tohoto souboru leží v terénu zvlněném,
zčásti zalesněném a vyznačujícím se příznivými
reflexnímivlastnostmi a slouží k ověřovacím
zkouškám rádiových a malých světelných dálko-
měrií:.

5. Soubor dlouhých etalonních délek (nad 15 km)

Tento soubor zahrnuje 7 délek v rozsahu 24,5 km
až 52,0 km, které vycházejí z trigonometrického
bodu Pecný. Všechny délky jsou stranami trigo"
nometrické sítě a byly měřeny v letech 1960 až
1965 rádiovými dálkoměry typu tellurometr MRA-l/

CW a MRA-2 v mnoha sériích a nejméně ve dvoll
letech. Odcbylky měřených délek vůči délkálll
trigonometrických stran činí v průměru 1 : 250 000,
jejich přesnost vyjádřená úpln'ou střední chybou
je lepší než 1: 200000. Nejkratší délka souboru
(24,5 km) byla rovněž měř,ena geodimetrem
NASM-2A v jedné noci a její odchylka vůči délce
trigonometrické strany činí -1,2 r.m a vůči délce
měřené rádiovými dálkoměry -13,4 cm. Délky to-
hoto souboru leží v terénu rozmanitého profilu a
různýcH reflexních vlastností a hodí se pro ověřo-
vací zkoušky rádivých dálkoměrů.

6. Bodové pole "Pecný"

V blízkosti Geodetické observatoře Pecný bylo
v letech 1963 až 1966 vybudováno zkušební bodo-
vé pole, které obsahUje lwlem 300 podrobných bo-
dů. Všechny body jsou povrchově stabilizovány a
signalizovány ochrannou tyčí a jejich průměrná
vzdálenost je asi 150 m. Polohy bodů byly určeny
většinou kombinovaným protíná ním a vypočteny
v lokálním systému, definovaném obvodovou opěr-
nou sítí měřenou geodimetrem NASM-2A. Polohová
přesnost podrobných bodů charakterizovaná střed-
ní polohovou chybou je v průměru ± 2 clil. Výšky
bodů byly určeny přesnou nivelací a jejich přes-
nost je lepší než ± 1 cm. Terén bodového pole je
rovinný, svahovitý i zvlněný, holý, pokrytý souvis-
lou vegetací i zalesněný a obsahuje též vodní plo-
chy. Bodové pole "Pecný" slouží jednak k ověřo-
vacím zkouškám přesných geodetických přístrojů
i metod měření, jednak pro účely fotogrammetric-
kého výzkumu.

Hlavním cílem etalonování elektronických dálko-
měrů je zajištění správného a jednotného měřítka
délek měřenýc;h těmito přístroji v zájmu dosažení
nejvyšší přesnosti a hospodárnosti měření. Rozměr
délek měřených elektronickými dálkoměry je de-
finován v rozhodující' míře hodnotou modulační
frekvence, jejíž odchylka od správné hodnoty způ-
sobuje v měřené délce chybu, danou součinem této
odchylky a počtu vlnových délek modulace, což
je značně veliké číslo (řádově 1000). V menší mí-
ře je rozměr závislý na hodnotě součtovékonstan-
ty (popř. nulové opravy), jejíž odchýlka od správ-
né hodnoty se projeVí jako chyba každé délky bez
ohledu na její' velikost. Pro zajištění správného a
jednotného měřítka délek měřených elektronický-
mi dálkoměry je .proto nezbytné provádět pravi-
delně komparaci modulačních frekvencí pomocí
frekvenčních etalonů a ověřování součtové kon-
stanty na etalonní základně podle metodiky, za-
vedené pro příslušný druh dálkoměru. Oba uvede-
né druhy přístrojových kontrol lze provést s do-
statečnou přesností pomocí národních prostředků
a základen pro etalonování elektronických dálko-
měrů. Z toho plyne, že pro zajištění správného a
jednotného měřítka délek nejsou mezinárodní zá-
kladny pro etalonování elektronických dálkoměrů
nutné. Za této situace mohou mít mezinárodní zá-
kladny význam pouze pro sjednocení přesnosti
technologií měření a jeho zpracování, což mtiže
nabývat důležitosti při realizaci rozsáhlých pro-
jektů měření elektronickými dálkoměry v rámci
mezinárodní spolupráce.
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Při zobrazování sídel na mapách je velmi často použí-
váno kroužkové metody,· tj. nahražení půdorysu sídla
kruhovou signaturou. Tato metoda se uplatňuje ze-
jména na přehledných mapách středních a malýoh mě-
řítek a má plnit současně dv.ě funkce. Za prvé zvý-
raznit existenci sídla, které by jinak opticky zaniklo,
za druhé, jsou-li použity kruhové značky různé vnitřní
úpravy, poskytnout informaci o počtu obyvate~.

Signatura by měla být v zásadě použita pouze
tehdy, jestliže plní především první funkci. To obecně
platí ve všech případech, kdy jsou skutečné rozměry
a tvary zobrazovaných prvků nahrazovány smhíve-
nýmiznaky. Rozměr smluveného znaku je zpravidla
vždy větší, než půdorys daného prvku v měřítku mapy.
Není-li tomu tak, ztrácí smluvený znak do značné
míry své oprávnění.

Při obrazování sídel na obecně geografických ma-
páchje však tato nesporně správná zásada často poru-
šována. Vyplývá to ze zpravidla náhodného stanovení
velikosti signatur přiřazených k jednotlivým skupinám
sídel, tříděných podle počtu obyvatel. Stává se, že sku-
tečné půdorysy četných sídel by byly v měřítku mapy
podstatně větší než užitá signatura. Předměstí velkých
měst se pak jeví jako zcela samostatná sídla, přičemž
prostor kolem signatury je prázdný. Pokud je na mapě
určitá kategorie sídel vyjádřena půdorysně, vznikají
mezi těmito sídly a sídly další nižší kategorie, znázor-
něnými již signaturami, často pronikavé plošné rozdíly,
naprosto neodpovídající skutečnosti. Tím je na mapě
podstatně zkreslen charakter osídlení daného území.

Uvedená zásada se samozřejmě týká výhradně
obecně geografických map, na kterých mají všechny
hlavní geografické prvky (včetně sídel) v podstatě
stejnou důležitost. Neplatí pro mapy tematické, na
kterých mají sídla často pouze orientační význam.

Cílem studia, jehož výsledky jsou v 'tomto článku
uvedeny, bylo stanovit aspoň přibližná kritéria
pro užití signatur sídel na obecně geografických mapách
při dodržení zásady, že půdorys sídla v měřítku mapy
nemá podstatně přesahovat velikost signatury.
Z uvedeného je patrno, že řešení úkolu spočívalo ve
srovnání plošných rozměrů sídel s velikostmi užívaných
signatur. Vzhledem k tomu, že sídla jsou na mapách
tříděna téměř vždy podle počtu obyvatel, bylo třeba
nejdříve definovat vztah mezi rozlohou sídel a počtem
obyvatel. K tomu účelu byly vyšetřeny rozlohy a počty
obyvatel u většího počtu sídel s vítJe než 10000 oby-
vateli různých států. Výběr sídel byl ovlivněn zejména

Ing, ErJtart Srnka, CSc·
Vojenská akademie A. Zápotockého

, Brno

dostupnými mapovými podklady větších měřítek, na
kterých bylo možno dostatečně přesně určit půdorys-
nou strukturu a rozlohu sídla. Bylo využito zejména.
samostatných plánů měst, plánů měst zařazených v ze-
měpisných atlasech a posléze půdorysných zákresů
měst na československých a zahraničních mapách vět-
ších a středních měřítek. Při výběru bylo sledováno,
aby v jednotlivých velikostních kategoriích sídel bylo
rovnoměrné zastoupení a aby se údaje o počtu obyvatel
pokud možno časově shodovaly s datem vydání pří-
slušného plánu, nebo mapy.

Rozlohy jednotlivých sídel byly vyjádřeny kru-
hem, který optimálním způsobem pokrýval sídlo
a jehož plocha byla velmi přibližně totožná s plochou
sídla. Části sídel, zřetelně uvolněné nebo roztroušené
nebyly do celkové plochy pojaty. Příklady řešení jsou
na obr. 1.

••. ~

Sídla zřetelně protáhlého tvaru, jichž se vyskyto.
valo asi 15 %, nebyla do souboru pojata.

Počet vybraných sídel v jednotlivých kontinen-
tech, se samostatným vyčleněním území SSSR, ukazuje
tabulka:

(

IKontinent Počet sidel

Evropa 278
SSSR 24
Asie 36
Afrika 4
Amerika 25
Australie 2

Celkem I 369

I když byl počet zkoumaných sídel v jednotlivých
kontinentech značně nerovnoměrný, není nutno tuto
skutečnost pokládat za příliš negativní, neboť v celku
vyjadřuje posloupnost v zaměření československé kar-
tografické tvorby. Celkově bylo do souboru pojato
75 % všech existujících sídel kategorie nad 1000000
obyv., 29 % sídel kategorie 500000-1000000 obyv.,
11% sídel kategorie 100000-500000 obyv. a 0,6 %
sídel kategorie 10000-100 000 obyv. Údaje o celk~-
vém počtu sídel jednotlivých kategorií ve světě byly
převzaty z [4].
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Z uvedeného je, patrno, že zvolené řešení mohlo
poskytnout pouze velmi přibližné výsledky. Především
proto, že vymezení obvodu sídel a zvolení optimálního
kruhu, nebylo v řadě případů jednoznačné. Kromě
toho v případech, kdy byly půdorysné struktury sídel
určovány z map středních měřítek (asi 30 % z cel-
kového počtu), je nutno připustit, že ve stávající kar-
tografické praxi jsou někdy malé půdorysy sídel za-
kreslovány nad míru. Uvážíme-li však účel celého
zkoumání a způsob využití výsledků, lze považovat
uvedený postup za vyhovující.

o. : • • • ,~. .'

u••• :•• ~: :'::. o·,

. :.,0' •••'"•••··.0,· : .. : .

.' ,../.<.>~.:,:../ ..' .:.:.

Korelační pole, vynesené podle zjištěných údajů,
je uvedeno na obr. 2. Vyjadřuje závislost mezi prů-
měrem optimělního kruhu d(v km), pokrývajícího sídlo
a počtem obyvatel p (v jednotkách 10000 obyv.).
Korelační pole je vyneseno v logaritmické soustavě

~= lX log d

2
rJ = "3 lX log p ,

ve které body přibližně sledují přímku. Z charakteru
korelačního pole je patrno, že rozptyl bodů roste se
zvětšováním sídel. Největší rozdíly se ukazují mezi
městy asijskými (zejména čínskými; japonskými a iI'-
dickými) na jedné straně, kde na poměrně malé ploše
žije značné množství obyvatel a městy americkými,
rozrůstajícími se do velkých prostorů.

Rovnice vyrovnávací přímky, vypočtená z vyše-
třených hodnot podle metody nejmenších čtverců, má
tvar

Seskupení bodů kolem vyrovnávací přímky uka-
zuje na velmi těsnou závislost mezi oběma parametry,
což potvrzuje i vypočtený koeficient korelace 0,95.

Charakter závislosti obdržíme dosazením za ~, rJ
z rovnice (1) do rovnice (2). Po úpravě a převedení rov-
nice logaritmické na algebraickou, obdržíme vztah

který ukazuje, že průměr kruhu (v km), pokrývajícího
sídlo, roste přibližně s odmocninou počtu obyvatel
(v jednotkách 10000 obyv.).

Jak bylo uvedeno, byla systematicky vyšetřována
pouze sídla s více než 10000 obyvateli. Namátkové
zkoušky u řady menších sídel však ukázaly, že vyvo-
zené vztahy vcelku dobře vyhovují i pro sídla menší.

Sídla jsou při kartografickém vyjádření vždy tří-
děna do skupin s určitým rozpětím počtu obyvatel.
Hranice rozpětí počtu obyvatel jsou přitom do značné
míry typizovány podle měřítek map. Má-li být dodržena
zásada, že plocha sídla v měřítku mapy nemá být pod-
statně větší než užitá signatura, bude správné při určo-
vání průměru optimálního kruhu uvažovat vždy horní
hranici daného rozpětí počtu obyvatel. Při rozpětí
50000-100000 obyv. budeme tedy počítat průměr
kruhu pro 100000 obyv. apod .

Na obr. 3 je vztah, daný výrazem (3), graficky
znázorněn v úpravě vhodné pro konkrétní využití
v kartografické praxi. Průměry kruhů jsou vyjádřeny
v měřítku mapy pro rozmezí 0,5-5,0 mm, což jsou
prakticky krajní užívané rozměry signatur sídel, včetně
nástěnných map. Stupnice počtu obyvatel je logarit-
mická a jsou na ní vyznačeny nejčastěji užívané veli.
kostní hranice. Pro různá měřítka map, počínaje měř.
1 : 500000, jsou sestrojeny příslušné grafy závislosti.

Grafů na obr. 3 je možno využít v podstatě dvo-
jím způsobem:

a) V některých případech je účelné zvolit předem
průměry jednotlivých signatur, nebo aspoň průměr si-
natury největší. Z příslušného grafu je pak možno
k těmto signaturám vyhledat sídla s odpovídajícím
počtem obyvatel. V příručních a atlasových mapách se
např. volí velmi často průměr největší signatury 2 mm.
Zvolenou signaturou lze zobrazit např. u měřítka
1 : 500000 sídla do 9000 obyv., u měřítka 1 : 1000000
sídla do 37000 obyv., u měřítka 1 : 5 000 000 do
1 050000 obyv. atd. Sídla s větším počtem obyvatel,
než je uvedeno, je vhodné již zobrazit půdorysně.
Zjištěné hodnoty je možno zaokrouhlit, aby vyhovo-
valy užívaným hranicím rozpětí počtu obyvatel. Např.
10 000 obyv. u měřítka 1: 500 000, 30000 nebo
50000 obyv. u měř. 1 : 1000000, 10000000 obyv.
u měřítka 1 : 5 000 000 apod.

b) Je-li účelné předem stanovit zásadu, že půdo-
rysně budou zobrazena např. na mapě 1 : 5000000
pouze sídla s počtem obyvatel nad 1000000, pak
z grafu je možno určit, že pro nejblíže nižší kategorii
sídel (např. 500000-1000000 obyv.), bude nutno
použít signatury minimálního průměru 1,9 mm, pro
sídla 100000-500000 obyv. průměru 1,4mm atd.

Se zřetelem k výsledkům studia je možno posoudit
způsoby užití signatur sídel na stávajících mapách.
Uvedeme několik J?říkladů vhodného i méně vhodného
řešení na československých i zahraničních mapách. Pro
lepší přehled jsou výsledky sestaveny do tabulek, ve
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kterých jsou uvedeny v mm jednak průměry signatur
užité na příslušné mapě, a jednak průměry odpovídající
vztahu (3).

Soubor map "Poznáváme svět"
Československo I : 750 000

ÚSGK, Praha 1967

Sídla (obyv.) I Mapa I (3)

nad 500000 půdJrys
100 000-500 000 2,0 9,3
50000-100000 1,8 4,3
10000- 50000 1,2 3,1

pod 10000 1,0 1,4

Je patrno, že všechna sídla, vyjádřená signatu-
rami, jsou plošně značně podhodnocena. Neúměrný
rozdíl je např. mezi Prahou a Brnem a dalšími velký-
mi městy. Při zvolené maximální velikosti signatury
(2mm) by bylo vhodné zobrazit půdorysně všechna sídla
nad 20 000 obyvatel, nebo při užitém rozpětí aspoň
nad 50000 obyvatel.

Atlas Československé sooialistioké republiky
Československo - přehledná mapa 1 :'1 000000

ÚSGK, ČSAV, Praha 1966

Sídla (obyv.) I
Mapa I (3)

nad I
I

50000 pildorys
25 000-50 000 1,7 2,3
10 000-25 000 1,4 1,6
5000-10000 1,2 1,1
2000- 5000 1,0 0,8
pod 2000 0,6 0,5

g o o o o o o 8 o ggo o o o o o 8o o o o o o o o
o o o o o o o o o o oo OLC\O o
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Obr. 3

Signatury sídel na této mapě, která zároveň slou-
žila jako geografický podklad pro řadu tematických
map v měřítku 1 : 1 000 000, byly zřejmě voleny velmi
citlivě a správně.

Nástěnná mapa
střední Evropa 1 : 1 000 000

ÚSGK, Praha 1956

Sídla (obyv.) Mapa (3)

I
nad 1000000 půdorys

500 000-1 000 000 5,5*) 9,7
100000- 500000 4,5 7,0
50000- 100000 3,5 3,2
20000- 50000 3,5 2,3

pod 20000 2,5 1,5

Sídla 100000-1000000 obyv. jsou plošně značně
podhodnocena. V důsledku toho je např. Varšava, zo-
brazená na mapě půdorysem (v r. 1956 měla 1 031 000
obyv.) asi 4X větší než Praha, která v témže roce
nedosáhla ještě 1 000 000 obyvatel. Obě města přitom
nejsou ve skutečnosti plošně příliš rozdílná. Při zvolené
maximální velikosti signatury by bylo vhodnější zo-
brazit půdorysem všechna města nad 100000 obyv.

V několika dalších příkladech si ještě povšimneme
řešení signatur sídel na obecně geografických mapách
některých atlasů. U těchto kartografických děl je často
užíváno jedné soustavy signatur pro soubor map urči-
tého měřítkového rozpětí. Tím je volba velikosti sig-
natur podstatně ztížena. Současně se však ukazuje, že
zvolená měřítková rozpětí jsou u mnohých atlasů
příliš velká. V dalších přehledech jsou v rubrice (3)uve-
deny vždy hodnoty průměru signatury platné pro
obě. krajní měřítka daného rozpětí.
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Atlal;l Mira
GUGiK, Moskva 1954

Měřítka Sidla (obyv.) Mapa I (3)

nad
I

1 : 1000000 300000 půdorys
až 100000-300 000 2,0 5,4-2,2

1 : 2500000 50000-100000 1,5 3,2-1,3
10000- 50000 1,1 2,3-0,9

pod 10000 0,7 1,1-0,4

Řešení signatur mene vyhovuje u měřítek
1: 1000000 a u sídels většíql počtem obyvatel (ze-
jména u kategorie sídel 100000'-300 000 obyvatel).

Československý vojenský atlas
MNO, ČSAV, Praha 1965

MěJ'itka. Sídla.(obyv.) Mapa (3)

nad
I

1 : 1000 00l) . 500000 půdorys
až 100000-500 000 1,8 7,0-1,2

1 : 6000000 50 000-100 000 1,6 3,2-0,5
20 000- 50 000 1,4 2,3-0,4
10 000- 20 000 1,2 1,5-0,3
5000- ID000 1,0 1,1-0,2
pod 5000 0,8 0,8-0,1

Zvolená stupnice dobře vyhovuje u měřítek men-
ších než 1 : 3000000. U větších měřítek dochází ke
značnému zkreslení plošných rozměrů u většiny sídel.
Pro jedim soustavu signatur je zvolené měř~tkové roz-
pětí příliš velké. ,

Atlas Swiata
STW, Warszawa 1962

MěJ'itko
, Sidla.(obyv.) 1: 1250000-1,: 1500000 I 1 : 2 500000

I
1: 5 000000

I
1: 10 000000

Mapa I (3) Mapa I (3) Mapa. I (3) Mapa I (3)

nad 1000000 půdorys půdorys
500 000-1 000 000 půdorys 1,6 1,9 1,6 1,0
250000- 500000 půdorys 1,5 1,4 1,5 0,7
100000- 250000 1,4 2,0 1,4 1,0 1,4 0,5
50000- 100000 1,3 1,3 1,3 0,6 1,3 0,3
25000- 50000 1,4 2,2-1,8 1,2 0,9 1,2 0,5 1,0 . 0,2
10000- 25000 1,2 1,6-1,3 1,0 0,7 1;0 0,3 0,8 0,2
5000- ID000 1,0 1,0-0,8 0,8 0,4 0,8 0,2 - -
pod 5000 0,8 0,7-0,6 - - - - - -

Z přehledu je patrno, že zobrazení sídel v tomto
atlase je velmi dobře řešeno.

Několik, v podstatě namátkově vybraných pří-
kladů ukazuje, že ve vyjádření sídel signaturami exis-
tují značné odlišnosti. Respektováním zásad, nastíně-
ných v článku, bylo by možno přispět k větší jednot-
nosti a správnosti zobrazování sídel na obecně geogra-
fických mapách.

[1] Bašlavina., V. A., Vojnova V. v.: Redakcionnaja podgo-
tovka spravočnych obščegeografičeskichatlasov - Moskva
1957

[2] Doberský, J.: Geografiesidel - Praha 1958
[3] Láznička Z.: Klasifikacenašich sídlišťz hlediskageomorfo-

logickýchpodminek(výzkumnázpráva-rukopis)- Brno 1961
[4] GeografiapowzsechnaII. dU-Warszava 1963
[5] Zprávy kartografickéinformační služby

č. 2 (přUoha)1963
č. 2 (přUoha)1964
č. 1 (přHoha)1965 a dalši

[6] Atlas Ůeskoslovenskésocialistickérepubliky, Praha 1966
[7] AtlasMíra,Moskva1954
[8] AtlasMira,Moskva1958
[9] Atlas Swiata, Warszawa 1962

ClO]Ůeskoslovenskývojenský atlas, Praha 1965
[11] GoldmannsgrosserWeltatlas, Miinchen1955
[12] Morskojatlas I. díl, Moskva1950
[13] The TimesAtlas of the World, London 1959
{H] Plány měst a mapy CSSR ft cizíchstátů

Redakce prosí čtenáře, aby sr opravili nedopa-
tření vzniklá při opravě korektur článku Ing. J.
Průši a kol.: výVOj soustředěné geodézie a karto-
grafie v letech 1918-1968 (GaKD č. 4/1968, str. 92):

1. řádek má býti:
· .. návrh na opětné její zrušení, ale hospodářská
rada ...

2. sloupec, 2. odst., ve 4. větě:
· .. tehdejší kraje, a tím byla
územní organizace ...

v 5. větě téhož odst.:
· .. dovršeno tím, že v resortu ÚSGK bylo v roce
1955 soustředěno i oprávnění pro tvorbu ...
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Akční program
(. , .
Ustřední správy geodézie a kartografie

Vycházejíce z akčního programu Komunistické strany
Ceskoslovenska a prohlášení vlády jsme při,praveni po-
dílet se na těch činnostech, kterými můžeme přispět
k všestrannému uspokojování potřeb a zájmů společ·
nosti v odvětví geodéiie a kartografie.

Chceme vŠestranně využít mimořádné aktivity pra-
cujících, kteří přispívají svými podněty a připomínkami
k formování současně prováděných rozhodnutí a kteří
ve značné míře přispěli. v n''ívrzích vlastních akčních
programů jednotlivých organizací k formulaci tohoto
programu. Přitom se především opíráme o ty, kdo jsou
ochotni dát své schopnosti ve prospěch celku a nové
pokrokové cesty prosazovat. Jde nám o vytvoření vzá-
jemné diivěry mezi všemi geodety a kartografy v Ces-
koslovenské socialistické republice při respektován!
společných zájmů, o spolupráci založenou na demokra-
tických principech a vzájemném porozumění.

Navazujeme na předchozí etapu, v níž se odvětví
nejen vytvářelo a konsolidovalo, ale dosáhlo i mnoha
úspěchfi. Přitom se ve svém programu chceme v pod-
statně větší míře než dosud opírat o výsledky rozborfi
a vědeckotechnického pokroku, bez nichž není další v'ý-
voj myslitelný.

I. Postavení a poslání geodézie a kartografie v národ-
ním hospodlířství

V dělbě práce, kterou se vyznačuje soustava národní-
ho hospodářství, má své zvláštní postavení a poslání
i cd větví geodézie a kartografie, které aplikuje poznat-
ky vědních oborfi geodézie a kartografie k uspokojo-
vání potřeb společnosti.

Prostřednictvím geodetických prací lze zjišťovat
geometrické charakteristiky prostoru, který je předmě-
tem společenského zájmu. Lze tak získat kvantitativní in-
formace o vzájemné poloze interesujících nás objektfi a
o jiných stálých i proměnlivých charakteristikách a pa-
rametrech. Geodeticky získané, zpracované. a dokumen-
tované informace jsou pak podkladem k řešení četných
vědeckých, technických a hospodářských úloh v rfizných
oblastech státní správy i odvětv!ch národního hospo-
dářství.

Kromě uvedené poznávací hodnoty geodetických
prací lze však také jejich prostřednictvím lokalizovat
v přírodě nebo v libovolně vymezeném prostoru projek-
ty záměrfi, jimiž chce člověk tvfirčím zpfisobem zvlá-
dat vnější svět a prostředí, ve kterém žije, k uspo-
kojování svých společenských i individuálních potřeb a
zájmfi.

Je tedy zřejmé, že geodetické práce jsou nepostra-
datelnou složkou společenské činnosti, jak o tom svěd-
čí i jejich historický vývoj. Přitom na některých geo-
detických pracích má zájem sám stát, který k orga-
nickému 'řízení a rozvíjení procesů probíhajících v je-
ho sféře organizuje a financuje geodetické prácfl, pokud
svou obecností a mnohoúčelovostí slouží k racionální-
mu řešení dalších konkrétních úloh národního hospo-
dářství. Práce tohoto druhu, kromě potřebných údajfi,
poskytují i jednotící základ 'a možnost účelné kooperace
a koordinace podrobných geodetických měření a mapo-
vání. Ve státním zájmu je zejména prováděna výstavba
geodetických základfi státního území, technickohospo-
dářské a topografické mapování pro potřeby národního
hospodářství i obrany země, evidence nemovitosU, geo-
detické práce potřebné pro řešení některých vědec-
kých a výzkumných problému státního významu. Vzhle-
dem k významu, důležitos~i a potřebě uvedených prací
organizuje stát k jejich racionálnímu a plánovitému
provádění soqstředěnou geodetickou službu.

K řešení konkrétních úloh jednotlivých resortů stát-
ní správy a 'Odvětví národního hospodářství zajišťují
orgány je řídící provádění potřebných geodetických
prací bud prostřednictvím vlastních geodetických pra-
covišť, nebo objednávkou u orgánfi a organizací sou-
středěné geodetické služby. Jde zejména o geodetické
práce potřebné k rozvíjení investiční výstavby všeho
druhu, údržbě technických děl a zařízení a jejich in-
ventarizací, těžbě surovin, bytové výstavbě, územní-
mu plánování a jiným četným inženýrským aplikacím
geodetických měření.

Pro potřeby obrany státu organizuje ministerstvo
národní obrany vlastní topografickou službu.

Prostřednictvím kartografických prací se pro spo-
lečnost i jednotlivce zajišťuje tvorba, rozmnožování a
vydávání map a kartografických pomůcek, které po-
skytují rovinné, podle potřeby i prostorové zobrazení
předmětů a jevů objektivního světa vědecky podlože-
nými kartografickými metodami a postupy. Zájem na
tvorbě map má jednak stát, zejména pokud jde o mapo-
vá díla sloužící potřebám hospodářské výstavby a obrany
země, jednak jednotlivé resorty státní správy ,a odvětví
a obory národního hospodářství podle příslušných spe-
cifických požadavků technického, hospodářského nebo
kulturně-společenského charakteru. Většinu kartogra-
fických potřeb lze účelně a racionálně uspokojovat pro-
střednictvím orgánů a organizací soustředěné geode-
tické služby.

Význam a dfiležitost mapových děl lze dokumen-
tovat na všech stupních civilizačního vývoje. Tím spíše
je patrna jejich nepostradatelnost v dnešní době, kdy
právě k,artografie poskytuje prakticky neomezené mož-
nosti exaktního a přitom názorného zobrazení nesčet-
ných informací, jejíchž znalost je nezbytná k řešení
nejrfiznějších problémfi technické, hospodářské i kultur·
ní sféry společenského vývoje.

Z uvedeného vyplývá, že odvětví geodézie a karto-
grafie, zahrnující jak soustředěnou geodetickou a kar-
tografickou služb.u, reprezentov<l.nou v současné době
Ústřední správou geodézie a kartografie, tak i geode-
tické a kartografické složky v jednotlivých oblastech
státní správy a odvětvích národního hospodářství, má
v příslušné 'dělbě práce své zdfivodněné a vymezené
poslání i postavení, neboť bez geodetických a kartogra-
fických prací nelze komplexně uspokojovat a realizovat
společenské potřeby a cíle.

Postavení geodézie a kartografie v národním hospodář-
ství vyžaduje komplexní právní úpravu, která by od-
stranila současnou roztříštěnost a nepřehlednost práv-
ních norem a splňovala i současné požadavky politicko-
ekonomické a legisl.ativní. Jedním z hlavních úkolii
je vypracování zákona o geodéziia kartografii. Zásady
tohoto zákcna, které prošly připomínkov'ým řízením
zainteresovaných resortfi a byly projednány výbory Ná-
rodního shromáždění a doporučeny k dalšímu zpracová-
ní, budou v nejbližší době předloženy ke schválení vlá-
dě. Již nyní se pracuje na návrhu textace vlastního zá-
kona; který bude projednáván experty i všemi resorty
a organizacemi s cílem, aby zákon umožnil řádné vyme-
zení společenské funkce geodézie akartografie v práv-
ním řádu CSSR. Cílem bude základní právní norma, kte-
rá upraví postavení všech geodetfi a kartografů nejen
v resortu ÚSGK, ale v celém národním hospodářství.
Proto máme zájem, aby i na tvorbě a projednání geode-
tického zákona se podílel širší odborný aktiv.
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Současná organizační struktura ústavO a podnikO,
vytvořená k 1.,.1. 1968 v podstatě vyhovuje nově vy-
tvářenému modelu československého hospodářství a
státní správy. cn, který sledovala nové organizace,
totiž oddělení dvou rOzně hospodařících a tím i hmotně
zainteresovaných složek uvnitř dřívějších ústavO v kra-
jích byl, jak vyplývá z většiny stanovisek organizací
'splněn a přináší prvé výsledky hospodaření národních
podniků. Ukazuje se však ještě řada problémO, které
musíme v nejbližší době vyřešit. Jde zejména o otázku
výrobní a odbytové samostatnosti i právní subjektivity
podnikO a závod O, vztahy mezi podniky a ústavy, zajiš-
tění státních zakázek v hospodářské sféře, motivace
pracovníkO, soulad zájmO krátkodobých s dlouhodobý-
mi koncepcemi rozvoje apod.

V souvislosti s řešením otázek budoucího státo-
právního uspořádání vypracovala ÚSGK návrhy začle-
nění resC1rtu a varianty uspořádání jeho vrcholných ří-
dících orgánů, které budou projednány s národními a
potom s příslušnými vládními orgány. Principem těchto
řešení je jednak vytvoření národních správ v českých
zemích a na Slovensku, které by zajišťovaly výkon
státní správy v odvětví geodézie a kartografie na pří-
slušných územích, jednak odpovídající organizační změ-
ny dalšich stupňů řízení. Vzhledem k jednoznačnému
ocenění dosavadního soustředění v samosta,tném odvětví
a s přihlédnutím k celostátnímu charakteru řady čin-
ností považujeme za správné zachování celostátního
řízení resp. koordinace některých vymezených činností
uvnitř resortu ústředním orgánem, a to zejména zá-
sadní otázky na úseku utajování, celostátních prací,
jednotných principů cenové a mzdové politiky a so-
ciálně-ekonomických informací, zahraničních styků a
s orgány s celostátní působností (kupř. MNO, MZV).
Vzhledem k tomu, že mapové a písemné elaborály
zpracovávané resortem slouží pro potřebu řady odvětví
národního hospodářstVí, považuje ÚSGK za nejvhod-
nější, aby i napříště byl resort samostatný.

Na úseku právním a organizačním ÚSGK

1. vypracuje podrobné znění zákona o geodézii a karto-
grafii, v němž bud,e upraveno poslání a postavení
geodézie a kartografie v našem státě,

2. zaměří se na některé současné problémy ekonomic-
kého charakteru, které ztěžují plné rozvinutí nových
zásad řízení,

3. připraví pro nové státoprávní uspořádání návrh or-
ganizace a začlenění resortu geodézie a kartogra-
fie, pro přípravu realizace těchto opatření vytvoří
pracovní skupinu v českých krajích a na Slovensku

Aplikací zásad zdokonaleni! soustavy řízení v podmín-
kách geodézie a kartografie a rozdělením dřívějších
ústavů na hos'podářské a příspěvkové organizace vyhra-
nily se také dva odlišné směry v metodách ekonomic-
kého řízení. Přitom byly zásadně změněny i formy cen-
trálního řízení, kde místo dřívějšího direktivního řízení
byl nastoupen zpOsob ekonomického řízení s podstatně
rozšířenou pravomocí, a také se zvýšenou odpovědností
podřízených organizací.

Hospodářské organizace resortu jsou hmotně zain-
teresovány na hrubém důchodu. Jejich hospodářské vý-
sledky a celková důchodová situace jsou do značné míry
ovlivněny úrovní, která vychází z platných cenových
předpisů, tj. především z ceníku geodetických a karto-
grafických prací a ceníku kartografické polygrafie.

Přitom objektivně správná cenová úroveň není za-
tím v odvětví geodézie a kartografie ustálena. V sou-
vislosti s vytvořením geodetických a kartografických
podnikO v resortu 'Ústřední správy od ledna 1968 byly
přechodně pro tyto nové podniky projednány přirážky
k cenám. Jejich opodstatněnost bude v průběhu roku
prověřena a z toho plynoucí opatření budou od roku
1969 celoodvětvově závazná.

V podmínkách geodézie a kartografie nelze v dosa-
vadní organizaci počítat s automatickou funkcí tržního
mechanismu pří vytváření a regulaci rovnovážné ceny.
Proto bude nutno pro zatím ponechat dosavadní kate-
gorie pevných cen a směrných limitních cen jako pře-
važující. Současně však bude úkolem prověřit možnosti
rozšíření kategorie volných cen, metodícky prohloubit
a zintenzivnit kontrolu dodržování platných cenových
předpisů na všech stupních řízení.

U příspěvkových organizací se centrální ekonomic-
ké řízení zaměří zejména na dlouh::>dobé (nejméně tří-
leté) stanovení příspěvku na provoz, které by těmto or-
ganizacím umožnilo provádět vlastní hospodářskou po-
litiku s možností řešit výkyvy v potřebách a náro-
cích v rámci vlastního hospodaření. Hmotnou zain-
teresovanost těchto organizací bude účelné orientovat
na ukazatele hospodárnosti pří provádění prací hraze-
ných ze státního rozpočtu, na zlepšování vztahu ke stát-
nímu rozpočtu a na podíl z přírOstku tržeb za práce
pro obyvatelstvo i pro socialistický sektor.

Celospolečenský význam geodetických a kartogra-
fických prací se odrazí také v částkách, které jsou vy-
nakládány ze státního rozpočtu na financování pracÍ, na
kterých je všeobecný zájem. JSou to např. práce při bu-

. dování a úddbě geodetických základů, při celostát-
ním mapování apod. Objem finančních prostředků na
tyto práce se uvažuje nadále zhruba za úrovni roku
1968 s případným nárůstem v relaci s růstem národního
důchodu.

Na úseku ekonomiky bude třeba v nejbližším období
se zaměřit na .tyto úkoly:
1. zajišťovat pevné vztahy organizací resortu ke stát-

nímu rOJ;počtu stanovením dlouhodobých závazných
nástrojů ekonomického řízení pro hospodářské orga-
nizace a zá:vazného dlouhodobého příspěvku pro or-
ganizace příspěvkové,

2. provést individualizaci cen v rámci druhé etapy pře-
stavby cen k dosažení vyrovnané rentability na
všech cenových položkách, zejména na pracích kar-
tografických a v kartografické polygrafii při dodržení
stanovené cenové úrovně,

3. sledovat vývoj cen v návaznosti na uplatnění mecha-
nizace a automatizace prací v geodézii a kartografii,

4. zkoumat ekonomické podmínky pro uplatnění orga-
nizačních forem státních podniků na některých úse-
cích činnosti,

5. zpracovat podklady pro úpravy ekonomického řízení
v podmínkách federativního uspořádání státopráv-
ních vztahů,

\
6. hledat cesty a 'prostředky jak zlepšit vztah orgánů

a organizací 'ÚSGK ke státnímu rozpočtu,
7. řešit nejvhodnější způsob mechanizovaného, resp.

automatizovaného zpracování ekonomických údajů,
zejména na úseku plánování, účetnictví a statistiky.

Z charakteru geodetických prací a z požadavku hosPQ-
dárnosti při jejich provádění i při využívání jejich vý-.
sledků vyplývá potřeba odvětvové spolupráce a koorc;li-.
nace. Resort ÚSGK poskytoval provádějícím orgánům
a organizacím informace o dokumentovaných, případně
plánovaných geodetických pracích a zajišťoval řádné
předání výsledků geodetických prací do technických do-
kumentací za účelem jejich dalšího využití. Meziresortní
koordinace nebyla zajišťována ani co do druhovosti, ani
pořadí naléhavosti. Pro zpracování výhledových i krát-
kodobých plánů resortu ,OSGK nepodařilo se zajistit ta-
kovou spolupráci s ostatními: resorty, aby plány obsaho-
valy jejich požadavky. Ani pracoviště OSGK nemohla
uspokojit veškeré požadavky, zejména v úseku inženýr- .
ské geodézie. Vydávání technických předpisů nebylo
v některých úsecích zajištěno, výzkum a vývoj techno.
logií 'byl ostatními resorty od ÚSGK požadován; jenom
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ojediněle. Nižší ohodnocení geodetfi a kartograffi ve
srovnání s jinými inženýrskými profesemi vedlo k ne-
spokojenosti a dokonce k fluktuaci k jiným profesím.
Přitom však požadavky na některé speciální práce jsou
takového druhu, že vyžadují zvlášť kvalifikovaných od-
borníkfi s osvědčením k provádění těchto prací.

" rámci ÚSGK byla sice vybudována silná, dobře
kádrově i technicky vybavená geodetická a kartografic-
ká služba, v některých resortech však neexistuje odbor-
ná řídící složka, ačkoliv geodézie a kartografie je pro
vlastní obor významná. Projevilo se to například ve sta-
vebnictví, kde funkce odpovědných geodetfi, ač legis-
lativně zajištěna, nebyla dfisledně prováděna, protože
chyběl řídící článek. S výrazným přispěním široké od-
borné veřejnosti se v nedávné době podařilo po dlou-
hém obtížném. jednání značně uvolnit podmínky utajo-
vání geodetických údajfi a map v systému Jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální, který bude nadále po-
užíván v civilním sektoru.

K podstatnému zlepšení odvětvové spolupráceÚSGK
zařazuje do svého akčního programu tyto úkoly:
1. projednávat v úzké spolupráci se všemi zainteresova-

nými resorty, vysokými školami a ČSVl1S v koordi-
nační komisi zástupcfi resortfi prespektivu geodéziea
kartografie v ČSSR, všechny dfiležité technické i or-
ganizační problémy na úseku geodézle a kartografie
a informovat odbornou veřejnost o zásadních otáz-
kách, které řeší,

2. pfisobit k tomu, aby na zainteresovaných resortech
byl vybudován orgán zajišťující centrálně geodetické
práce dotyčného resortu,

3. přistoupit v dohodě se zainteresovanými resorty
k vyhotovení neutajovaných map velkých a středních
měřítek a k tomu účelu provést veškeré práce spo-
jené se změnou zobrazovacího systému,

4. vypracovat s přihlédnutím k požadavkfim zúčastně-
ných resortfi nový seznam utajovaných skutečností

byl vybudován orgán zajišťující centrálně geodetické
údaje technickému podnikání,

5. přistoupit v souladu s požadavky resortfi k soustav-
nému provádění údržby map středních I velkých mě-
řítek a k prověření technologie THM za tím účelem,

. aby byl urychlen výrobní cyklus tohoto mapování,
6. dát všem čs. geodetfim a kartograffim, bez ohledu na

jejich pracoviště k dispozici své Oborové středisko
vzdělávání pracujících, přistoupit podle požadavkfi
rfizných oborfi technického podnikání k speciálnímu
školení se závěrečným přezkoušením a vydáním po-
věření pro určité druhy prací,

7. zajišťovat v oblasti dělby práce s ostatními resorty
zejména rozsáhlejší práce pro ostatní resorty
včetně údržby geodetických základfi a celostátních

mapovaných děl, speciální atypické práce vyžadující
speciální kvalifikaci nebo přístrojové vybavení, dále
výzkum a zpracování technologií, poradenskou a do-
komentační činnost, školení, instruktáže a zácvik
odborníkfi.

Úkoly a problémy řešené v uplynulém období v resortu
Ústřední správy se podařilo zvládnout jen usilovnou
prací kolektivu pracovníkfi.

Při stále ještě převažující živé pracl v geodetických
a kartografických pracích pfisobila dosažená úroveň a
schopnosti inženýrskotechnických pracovníků jako roz-
hodující faktor celého předchozího vývoje. Lze konsta-
tovat, že v průběhu uplynulých let bylo v resortu dosa-
ženo vysoké úrovně kvalifikace odborných kádrů, kte-
rá je mimořádná I ve srovnání s ostatními odvětvími
národního hospodářstvi. Přísné požadavky na kvalifi-
kaci splňuje 89,9 % pracovníkfi. Nedostatkem je, že do-
sažená kvalifikace není vždy zcela využívána.

Pokud jde o potřebný počet pracovníkfi, předpoklá-
dá se, že dosavadní celkové odborné kapacity již nebu-
dou dále rozšiřovány. Vliv technického rozvoje se pro-
jeví spíše ve skladbě kádrfi a v ubývání pracovníkfi
s nižší kvalifikací. Využívání možností, které ještě může
poskytnout např. fotogrammetrle, povede ke snižování
podílu pracovníkfi dělnické kategorie. Vliv automatizace
na počet a složení pracovníkfi se projeví později. Nová
polygrafická technika nebude mít podstatný vliv na po-
čet pracovníkfi. Zvýšení počtu pracovníkfi v příštích le-
tech se projeví převážně na Slovensku v dfisledku značné
potřeby technickohospodál'ského mapování.

Stabilizace počtu pracovníků přinese výrazný pokles
potřeby absolventfi studijních oborfi geodézie a karto-
grafie. V tomto směru nutno regulovat i požadavky na
nábor nových posluchačfi do škol. Z dosaženého stavu
kvalitativní struktury odborníkfi v resortu vyplývá i po-
třeba přehodnocení zavedených studijních specializací.

Závažným problémem resortu je současná feminiza-
cp.. Toto je třeba řešit již na vysokých a na středních
odborných školách.

Odborná výchova pracovníkfi resortu byla realizo-
vána především ve formě studia při zaměstnání a resort-
ního vzdělávání pracujících. Pokud jde o studium při
zaměstnání v budoucnu, je třeba vrátit toto studium
pfivodnímu určení, tj. umožnit ho jen ve výjimečných
případech nadaným jedincfim. Vlastní vzdělávání pra-
cujících v resortu, s výjimkou vzdělávání učňfi, bylo
zaměřeno především na účelové specializované kursy.
Tato výchova trpěla značnou roztříštěností. Pociťujeme
potřebu zavést v brzké době postgraduální studium na
vysokých školách.

Ve vlastní kádrové politice, zejména ve výběru ří-
dících pracovníkfi a v tvorbě kádrových rezerv pro ří-
dící funkce sehrál i v Ú,SGKsvou roli všeobecně platný
"kádrový strop". S tím souvisí skutečnost, že nebyl do-
sud rozpracován optimální resortní systém výběrU a hod-
nocení pracovníkfi, jakož i příprava kádrových rezerv.
Zejména chybí zabezpečení výchovy pracovníkfi zahranič-
ními stážemi, což omezuje jejich kontakt se současným
světovým technickým rozvojem.

Současnou plato vou soustavu považujeme za překo-
nanou. Pracovníci resortu byli postiženi zejména mzdo-
vou stagnací v letech 1963-1964 .

Zlepšování pracovního prostředí bylo ovlivněno vý-
stavbou nových budov v celé řadě míst, ale nepodařilo
se zajistit výstavbu v Praze, kde je možno stav praco-
višť našich ústavů a podnikfi označit za kritický.

V důsledku celostátně uplatňovaného způsobu direk-
tivního řízení nebyla 'plně doceněna úloha účasti pra-
cujících na řízení. V resortu byly sice uplatňovány ně-
které formy, jako např. technickoekonomické rady, účast
závodních výborfi, kolektivní smlouvy apod. Šlo však
spíše o vliv druhotný, neovlivňující zásadní rozhodováni.

ÚSGK připravuje proto na úseku kádrového a perso-
nálního řízení nový ucelený komplexní systém práce.

Zejména pfijde o tyto úkoly:

1. upřesnit skladbu kádrfi v resortu, co do odborné
struktury, s přihlédnutím ke konkrétním ú!wlům a
k tomu, že počet pracovníkfi je v podstatě stabilizo-
ván při respektování potřeby zejména doplňování
počtu pracovníků na Moravě a přiměřeného zvýšení
na Slovensku,

. 2. zajistit další vývoj na úseku odměňování s tím, že
růst výdělku bude průběžně srovnáván a usměrňován
v relaci s vývojem mezd v ostatních odvětvích, při-
tom použít profesiogramfi a srovnávací metody s ji-
nými odpovídajícími profesemi, např. projektantů,
stavbařfi, pracovníkfi polygrafie apod.,

3. urychleně připravit platnou přestavbu na podkladě
analytické metody hodnocení pracovních funkcí, a
to jak pro technickohospodářské pracovníky, tak

i dělníky; přitom zvážit možnost zhodnocení délky
pracovního poměru v organizaci,

4. vybudovat systém doplňování a rozšiřování vzdělá-
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vání ve spolupráci s příslušnými školami všech
stupňů a CSVTS; zajistit pravidelné cyklické vzdě-
lávání u pracovníkfi zastávajících již v současnosti
vedouc1 místa nebo při přípravě specialistfi s pra-
xí; zahájit postgraduální studium jako rozhodující
formu dalšího vzdělávání pracUjících tak, že bude
projednána specializace rfizných kursfi na Vysoké
škole v Praze a v Bratislavě; zvážit zavedení poma-
turitního studia na středních odborných školách; vy-
tvořit systém· asistentskýchiníst v souvislosti s vý-
chovlm kádrových rezerv a zároveň vyřešit platové
ohodnocení při stážích, _

5. zajistit rozšiřování odborných a řídicích zkušenosti
a vědomostí organizováním zahraničních stáží řídí-
cích, V'ědeckých pracovníkfi i specialistů z praxe,
jakož i kádrových rezerv pro tato místa; v souvislosti
s tím řešit otázky hmotného zabezpečení při těch-
to stážích, '

6. zlepšovat pracovní podmínky, především zkracovat
pracovní dobu, účelně rozvrhovat pracovní dobu na
polních pracovištích, vešit otázky cestovních náhrad,
směnnost polygraHckých provozů, odstraňovat přes-
č,asovou práci a podporovat stabilizační bytovou vý-
stavbou, • _

7. řešit otázku zaměstnání žen vgeodézii a karto-
grafii a zhodnotit zvláštní postavení žen,

8. zhodnotit zvláštní postavení pomocného dělníka, ze-
jména s ohledem na omezení délky možného zaměst-
nání a projednat příslušnou úpravu; zhodnotit per-
spektivnost a postavení měřičfi (měřiček],

9. vešit u geodetů ve starším věku jejich další spole-
čenské a pracovní uplatnění,

lG. zavést při zrušení "kádrových stropů" do personální-
ho řízení vědecké, sociologické a psychologické me-
tody, zejména při výběru, rozmisťování a hodnocení
pracovníků, jakož i využít různé morální motivace
pracujíc1ch,

11. rozvinout vliv pracujících ná řízení podnikfi formou
podnikových rad pracujících,

12. rehabilitovat pracovníky, pokud byli neprávem po-
stiženi politickými deformacemi v uplynulém ob-
dobí.

Úkoly geodézie a kartografie na Slovensku tvoří samo-
statný vývojový i problémový celek. Geodetické a karto-
grafické dílo zanechané předchozími generacemi na
Slovensku co do rozsahu i technické úrovně nedosaho-
valo mnohdy úrovně v českých zemích.

Přes nesporný pozitivní vývoj geodézie a kartogra-
He v posledních letech, především v oblasti počtu a
kvaliHkace odborných pracovníkfi a jejich mzdového
ohodnocení, investiční výstavby i vybavení přístroji ve
srovnání s českými zeměmi, nepokročily některé práce
na území Slovenska v potř'ebném rozsahu. Byla organi-
zována pomoc českých ústavů 'především v oboru geo-
detických základfi a topograHckého mapování. Chybějící,
resp. zastaralý fond map velkých měřítek však vyža-
duje, aby současný stav byl řešen v některých územích
Středoslovenského a Východoslovenského kraje rozhodu-
jícími opatřeními. Také situace v oboru evidence nemo-
vitostí vzhledem ke složitým právním vztahfim k nemo-
vitostem na Slovensku musí být zásadně řešena. I obor
inženýrské geodézie má na Slovensku vzhledem k roz-
sáhlé prfimyslové i občanské výstavbě velké možnosti
uplatnění. Vzhledem k nutnosti zajišťovat hlavní geode-
tické a mapovací práce nebyly prá!::e v in2íenýrské geo-
dézii v potřebném rozs,ahu rozvíjeny.

V souvislosti s přípravou nového státoprávního fede-
rativního uspořádání navrhuje ÚSGK spolu se sloven-
skými podniky a ústavy i celou geodetickou odbornou
veřejností novou úpravu řídících orgánů v g,eodézii a
kartografii. Považuje za správné, aby již v současné
době byly vytvořeny předpoklady k zabezpečení příprav
nového organizačního uspořádání a další činnosti ná-
rodního orgánu na Slovensku.

S tím souvisí hlavní úkol na tomto úseku:
1. utvořit v dohodě se Slovenskou národní radou a

s podniky a ústavy geodézie a kartograHe na Slo-

vensku slovensko.u pracovní skupinu, která by za-
bezpečila základní 'přípravu a zajištění nového OI;ga-
nizačního uspořádání řízení a další činnost geodézie
a k,artograHe na Slovensku,

2. napomáhat národnímu orgánu na Slovensku vytvořit
kádrové a mat,eriální předpoklady pro vyrovnání sta-
vu fondu map velkých měřítek s českými zeměmi, roz-
víjet mechanizaci mapovacích prací a vybudovat ra-
cionalizační středisko.

Rozvoj vědy a techniky v resortu ÚSGK byl v uply-
nulém období zajišťován jednak ve VÚGTK, jednak pra-
covišti provozního výzkumu na ústavech. Celkový trend
směřuje v současné době k účelné centralizaci výzkum-
ných a vývojových prací do VÚGTK, který je v pod-
statě kádrově vybudován pro plnění úkolů ve všech věd-
ních disciplinách oboru geodézie a kartograHe. Rozsah
základního výzkumu vY'Plývá ze skutečností, že pro obor
geodézie nejsou vybudována specializovaná vědecká pra-
coviště na CSAV. Problematika řešená dosud na úseku
základního výzkumu má především teoretický výzllam,
neměla však většinou praktické uplatnění pro aplikova-
ný výzkum ani v geodetické a kartograHcké výrobě.
Aplikovaný výzkum trpěl v uplynulém období přílišnou
roztříštěnosti a drobením úkolů na úkoly krátkodobé,
které vyplývaly z bezprostředních potřeb ÚSGK a ústa-
vů. Rovněž styk výzkumných pracovníků s výrobou ne-
byl dostatečný. Na úseku investiční výstavby byly
VÚGTK poskytnuty v uplynulém období dostatečné pro-
středky a V'ÚGTK je vybaven ve většině disciplin. špič-
kovou přístrojovou technikou. Na úseku stavebních in-
vestic se dokončuje výstavba Geodetické observatoře na
Pecném a v pokročilém stavu je i vybudování družicové
stanice na Skalce.

Přes příznivější situaci ve mzdových podmínkách
není zatím v poslední době ještě práce ve výzkumu pro
špičkové odborníky z praxe dostatečně přitažlivá. V ro-
ce 1968 přešel vrúGTK na příspěvkovou formu hospoda-
vení, která se podle dosavadních výsledků ukazuje vhod-
nější než forma rozpočtová. Kromě zvýšení hmotné za-
interesovanosti na výsledcích výzkumu a na včasném
dokončování prací vytváří tato forma hospodaření po-
třebný prostor pro samostatné rozhodování ústavu
v otázkách vnitřní organizační struktury i financovl1ní.
Vztah VÚGTK k ÚSGK bylo možno již v tomto roce re-
dukov,at na schvalování a kontrolu plnění plánu rozvoje
vědy a techniky a na řízení ekonomickými nástroji a
pravidly.

V souvislosti s federalizací bude rozšířena vědecko-
výzkumná základna na Slovensku.

Pro nejbližší období stojí před .oSGK následující
úkoly:
1. vypracovat dlouhodobou koncepci pro základní i apli-

kovaný výzkum ve spolupráci s orgány a organizace-
mi InSGK v souladu s hlavními úkoly resortu vytýče-
nými na pětiletá a víceletá období a stanovit několik
komplexních úkolů zaměřených na maximální eko-
nomický přínos ve výrobě; orientovat základní vý-
zkum ve V1ětšímrozsahu na vybrané problémy říze-

ní v mezinárodní spolupráci,
2. sledovat světové trendy na úseku rozvoje mechaniza-

ce a automatizace geodetických a kartograHckých
prací a parametry nových přístrojů a zařízení s cí-
lem dosáhnout na úseku výrobní techniky vyrovnánf
s vyspělými státy,

3. zajistit aktivní účast věd8'ckovýzkumných pracovnfků
při zpracování dlouhodobých koncepcí rozvoje geo-
dézle a kartograHe, při vypracování návrhfi závaž-
ných opatření a při práci v poradních orgánech a
zlepšit jejich spolupráci s výrobními organizacemi,

4. hodnotit pracovníky ve vědeckovýzkumné základně
tak, aby tato činnost byla pro schopné a kvaliHko-
vané pracovnfky z praxe přitažlivá i při krátkodo-
bém zapojení,

5. vybudovat 'pracoviště vědeckovýzkumné základny na
Slovensku.
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VIII. Geodetické základy

Geodetické základy v našem státě mají vysokou technic-
kou úroveň. Je zaměřena a vyrovnána čs. astronomicko-
geodetická sít, státní trigonometrická síť, jednotná nive-
lační sft, státní gravimetrická síť a provedeno jejich
zhuštěni.

Současný obrodný proces, jehož se aktivně zúčast-
nila celá naše odborná veřejnost, velice přispěl
i k dořešení dlouhodobého palčivého problému - utajo-
vání geodetických údajů, Velký rozsah utajovaných
skutečnosti ztěžoval plné využívání těchto údajů v ci-
vilním sektoru. Proto dochází k opětovnému pdužívání
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a ke
značnému uvolnění v utajování geodetických údajů
v tomto systému.

Stále kritičtější je však kádrová situace v oboru
geodetických základii, zejména v nivelaci, kde bez ener-
gických opatření nebude možno zajistit dalši předpoklá-
dané úkoly.

V oboru geodetických základii stojí před námi nové
úkoly dlouhodobého charakteru, motivované státním
zájmem a zájmem o další vědeckotechnický rozvoj čs.
geodézie. Piijde o soustavnou obnovu a údržbu geode-
tických základii, o jejich modernizaci v souladu s dal-
ším vývojovým trendem tohoto oboru ve světě a o jeho
racionální dokumentaci. Stále významnější úlohu v tom-
to oboru bude mít účast na mezinárodní spolupráci.

Celé činnosti v oboru geodetických základů chce vy-
tvořit 'ÚSGK dobré ekonomické a organizační podmínky
a zajistiti užší spojení praktické a vědeckovýzkumné
činnosti. KGF budou zadávány práce podle ceníku for-
mou hospodářské smlouvy v případech, kdy tento zpii-
sob je z hlediska zadavatele přijatelný, tj. když práce
lze oceňovat a přijímat. V ostatních případech bude na
práce prováděné ve státním zájmu poskytován příS'Pě-
vek. KGF má však předpoklady i k provádění prací
z oboru geodetických základii pro jiné odběratele. Mzdo-
vý vývoj v tomto oboru měl by být zaměřen na riist
základních mezd a měla by být výrazněji diferencována
odměna za práci vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Pro nejbližší období vyplývají v oboru geodetických
základii pro další činnost tyto úkoly:
1. zajistit výrobně a kádrově soustavnou obnovu a údrž-

bu geodetických sítí a nově projednat a vydat tech-
nologické postupy pro tyto 'Práce. Přitom se předpo-
kládá, že KGF bude provádět údržbu státní a podrob-
né trigonometrické sítě a zhušťovacích bodii podle
rozsahu změn v přírodě. Bude třeba vyřešit údržbu
nivelačních a gravimetrických sítí, která dosud není
;utjištěna,

2. používat pro geodetické práce nadále geodetické a
kartografické dílo v souřadnicovém systému Jednot-

né trigonometrické sítě katastrální. Pro tento účel
připravit potřebné údaje v geodetických dokumenta-
cích, aby od roku 1969 mohly být prováděny geode-
tické práce v tomto systému; v té souvislosti moder-
nizovat dokumentaci s pomocí mikrofilmové a re-
produkční techniky,

3. výrazně zkvalitnit, doplnit a stabilizovat ještě v prii-
běhu roku 1968 a 1969 složení pracovníkii v geode-
tických základech, zejména v nivelaci a zasadit se
o zlepšení podmínek jejich práce a odměňování,

4. rozvíjet ve větším rozsahu mezinárodní dvoustran-
nou a vícestrannou vědeckotechnickou spolupráci v obo-
ru geodetických základů a začlenit zařízení v oboru
geodetických základii do této spolupráce,

5. organizovat po instalaci .automatického koordin;1to-
grafu ve spolupráci s podniky Inženýrské geodézie
a oblastními ústavy geodézie mechanizované vyhoto-
vení map velkých měřítek.

Oblastní ústavy geodézie, v nichž jsou organizačně za-
členěna střediska geodézie, plní jednak úkoly v oboru
evidence nemovitostí a pak svou správní funkci na úse-
ku koordinace s jinými provaditeli geodetických prací
včetně hospodářských organiz.ací resortu 'Ústřední sprá-
vy geodézie a kartografie a zajišťují investorskou čin-
nost, konanou ve státním zájmu a z prostředkii státního

rozpočtu při provádění geodetických a kartografic-
kých prací.

Zakládání a vedení evidence nemovitosti ve smyslu
zákona č. 22/1964 Sb. a práce s tim úzce souvisící, jako
zejména vyhotovení geometrických plánů pro převod
nemovitosti a poskytování různých údajii a podkladii
z operátfi evidence nemovitosti občanfim, národním vý-
borfim a riizným organizacím,. jsou hlavní náplní cin-
nosti středisek geodézie v okresech.

Ve všech obcích republiky je založena evidence
užívacích vztahii, která zavedla pořádek v zemědělském
piidním fondu. Někde však zaostala údržba map eviden-
ce nemovitosti v místních tratich, zejména u map novo-
měřických, jež zastaraly a nyní se se značnými náklady
postupně reambulují. Nekvalitní a nepřehledné mapy
jednotné evidence piidy se nahrazují mapami evidence
nemovitosti v souvislém zobrazení, jež však neřeší pro-
blém pozemkových map úplně, zejinéna na Slovensku,
kde je v cca 25 % obcí dosud větší počet druhfi nekva-
litních pozemkových map. Jejich stav je možno zlepšit
jen vyhotovením map novým měřením.

Činnosti koordinační i investorské jsou v současné
době jiŽ organizačně zabezpečeny zřízením inspektorátii
geodézie a kartografie a jejich pracovišť v jednotlivých
krajích. Z piivodní celkem nesystematicky sledované čin-
nosti na těchto úsecích se tím př,ešlo na soustavné sle-
dování a evidenci i vzájemnou návaznost potřeb a sku-
tečně prováděných prací, projektii, hospodářských smluv,
přejímky, dokumentace a fakturace. Tím je též zaruče-
no efektivní vynakládání státních prostředkfi i technic-
ká kvalita výsledkii těchto 'prací předávaných dokumen-
tacím. k dalšímu využiti.

Nová organizace zavedená od 1. ledna 1968, kdy se
práce zadávají hospodářským organizacím, nezbytně ta-
kovouto ochranu státních zájmii vyŽaduje. Problémem je
v současné době tuto činnost prohloubit v tom směru,
aby se skutečně vycházelo ze zhodnocení existujícího
mapového fondu, aby se stanovila dlouhodobá koncepce
jeho obnovy novým mapováním a aby pro investorskou
činnost i pro koordinaci a dokumentaci byly vytvořeny
i potřebné předpoklady, zajištěna požadovaná kvalita
výchozích podkladii evidence nemovitostí, zejména též
vybudována dobře fungující informační, poradenská služ-
ba o možnosti využívání materiálii uschovaných k tomu
účelu v dokumentacích.

Zákon o evidenci nemovitostí s platnosti od 1. dub-
na 1964 ukládá založit postupně i evidenci právních
vztahii k nemovitostem. Do konce roku 1967 byla kom-
plexní evidence nemovitostí zakládána v 000 obcích. V 76
procentech těchto obcí však zustalo nedošetřeno asi 24
tis. právních vztahii k nemovitostem, které občané a
organizace nemohli doložit předepsanými listinami a ne-
mohl být proto proveden zápis práv nebo povinnosti do
evidence nemovitostí. Praxe si vynucuje úpravu zákon-
ných ustanovení, bez níž nelze komplexně evidenci ne-
movitostí založit.

V některých okresech jsou vyřizovány objednávky
na geometrické plány v poměrně dLmhých lhutách. Je to
zpiisobeno dosud nerovnoměrným rozmístěním kádrii
mezi středisky geodézie a pak též nárazovostí požadavku
na tyto práce. .

Dosavadní zpiisob ukládání a dokumentování písem-
ných i mapových operátu na střediscích geodézie vede
k nadměrným nárokiim na prostory i kancelářské vY_o
bavení středisek geodézie.

U oblastních ústavii geodézie piijde zejména o získání:
aj vhodných přístrojii pro racionalizaci dokumentace,
b J ozalidových stroj u k pořizování trvanlivých světlo-

tiskii,
c) vhodných aut pro operativní dopravu měřických čet

do obcí 'při maximálním snížení ztrátových časii,
a stavebními investicemi především zabezpečit bud vý-
stavbu moderních provozních budov pro střediska geo-
dézie v sídlech okresu, anebo ge.lcrúlní opravy dosa-
vadních objektii.

OSGK považuje za potřebné posílit pravomoc a sa-
mostatnost SG a zjednodušit jejich řízení z centra.

Ve mzdách se ukazuje správné zaměřit se na rust
základních mezd, kde vedle kvalifikace a výkonu by
byla hodnocena i doba zaměstnání v oboru (systém pla-
tových postupu podle odpracovaných let).
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Cinnost středisek nutno zaměřit nejen na zkvalit-
nění evidence nemovitostí, ale i na rychlé a kvalitní
vyhotovování geometrických plánil a provádění geo-
detických prací menšího rozsilhu a v tom směru vhod-
ně orientovat také hmotnou zainteresovanost .. Na Slo-
vensku budou tyto otázky vzhledem ke specifickým po-
měrilm řešeny zvlášť.

Pro další úspěšnou činnost vyplývají na tomto úse-
ku tyto úkoly:
1. zavést při vedení ma'p evidence nemovitostí na pod-

kladě výzkumného úkolu na všech střediscích geo-
dézie novou technologii zaměřování změn, zobrazo-
vacfch a výpočetních prací s využitím samočinných
počítačil a automatického koordinátografu a tím
umožnit využití měřických prací spojených s údrž-
bou dosavadních map EN pro tvorbu nových moder-
ních map velkých měřítek, které současně s TH
mapováním postupně doplní a nahradí dosavadní
zastaralé mapy EN. Současně v dosavadních ma-
pách EN bude eliminOvána jejich grafická nepř.es-
nost,

2. udržovat každoročně v souladu se skutečným stavem
- zaměřením a zobrazením všech hlášených a jinak
zjištěných změn - novoměřické mapy [JTSK],
technickohospodářské i k jinému účelu vyhotovené
mapy v měř. 1:1000 (1:2000, 1:5000), převzaté a
používané jako mapový operát evidence nemovi-
tostí,

3. vyzkoušet a vydat po dokončení výzkumného úkolu
technofogii pro vyhotovování písemných operátil
evidence nemovitostí a sumarizačních prací na sa-
močinných po'~í.tačích. Přitom umožnit vhodné roz-
šíření počtu třídících znaků a tím i sestav z vý-
sledků evidence nemoviostí a při tabelaci uplatnění
i slovních údajů,

'4. vypracovat v nejbližší době, za široké účasti všech
zainteresovaných resort(l., zásady zákona o zjišťování
některých právních vztahů při zakládání evidence
nemovitostí buď samostatně, nebo v souvislosti
s případným přehodnocením těch právních institutů
zakotvených v občanském zákoníku, jejichž skuteč-
ný stav se povinně vyznačuje vEN,

:5. zabezpečit při federativním státoprávním uspořádá-
ní, aby také při zakládání a vedení EN došly ve
větší míře než dosud svého vyjádření specifické vý-
sledky odlišného právního vývoje národních částí
státu. Oba národní orgány geodézie a kartografie
se dohodnou na principech i způsobech další rea-
lizace lednotné evidence nemovitostí CSSR,

'6. přehodnotit dosavadní vybavení, způsoby řízení a
účinnost hmotných stimulů na střediscích geodézie,
aby byly vytvořeny podmínky pro poskytování geo-
detických služeb socialistickým organizacím a ob-
čanům v požadované kvalitě a v optimálních doda-
cích lhůtách,

7. zasadit se ve spolupráci se zájmovými resorty o vy-
tvoření a ustálení účelnějšího a účinnějšíbo jedno-
duchého postupu při výkupech nemovitostí pro in-
vestiční výstavbu a při opatřování Ipozemků pro
stavby občanů,

13. dbát na dodržování kritérií stanovených technický-
mi podmínkami pro zadávání a přejímku prací, čímž
budou řešeny rozpory vyskytující se zatím při Spo-
lupráci oblastních ústavů geodézie a podnikil Inže-
nýrské geodézie,

'9. zajistit školení pracovníků provádějících mapování,
pokud jde o znalost operátů a právních předpisů
v evidenci nemovitostí potřebných pro místní še-
tření,

10. zajistit v podmínkách nového státoprávnil10 uspuřá·
dání činnost koordinačních komisí složených ze zá-
stupců organizací provádějících nebo vyžaduUcích
geodetické a kartografické práce,

11. zavést pro lepší evidenci a k dosažení vzájemné ná-
vaznosti všech prací i výrobních postupů jednotnou
klasifikaci geodetických a kartografických prací,

12. podstatně zkvalitnit dokumentační a mapovou služ-
bu v resortu t,ak, aby plnila odpovědně a pohotově
své úkoly. K tomu cíli jak v technických dokumen-

ta cích, tak ve všeobecných dokumentacích na stře-
discích geodézie postupně vybudovat kvalitní infor-
mační a poradenskou službu. Zavedením potřebné
reprodukční techniky omezit podstatně nárok na
skladovací prostory a zlepšit pohotovost při vydá-
vání podkladil z dokumentací,

13. po vydání vyhlášky o souborné evidenci podzem-
ních vedení vytvořit personální i materiálni předpo-
klady k jejímu založení a odbornému vedení,

14. zaměřit investiční prostředky jednak na obnovu a
modernizaci stávajících přístrojů a pomilcek středi-
sek. geodézie a pak zejména k získání vhodných za-
řízení a prostředkil, k uplatnění technických zlep-
šení,

15. zaměřit investiční výstavbu na soustřeďování stře-
disek geodézie do sídla ONV podle místních podmí-
nek.

Těžiště činnosti Inženýrské geodézie v současné době
tvoří technickohospodářské mapování a práce inženýr-
ské geodézie.

Mapování ve velkých měřítkách bylo vyvoláno na-
léhavou potřebou nových map, protože stávající fond
map velkých měřítek se ukázal jako nevyhovující jak
pro potřeby evidence nemovitostí, tak i pro prováděni
nejrilznějších technických prací. Podle výsledků šetření
se jedná pro nejbližší dobu o mapování na území asi
21 tis. km2, z toho na Slovensku na 14 tis. km2.

Pro splnění úkolil mapování ve velkých měřítkách
budou vybavena pracoviště resortu odpovidající moderní
technikou, budou zavedeny nové technologie, vycházející
z možností využití výpočetní techniky. Tyto nové tech-
nologie rozhodujícím způsobem ovlivní zpracování map
VF.lkých měřítek a vytvoří předpoklady i pro postupné
zavádění strojní údržby map.

Topografické mapování v měřítku 1:10 000, případně
1:5000 v hospodářsky důležitých oblastech (asi 9 % úze-
mí] bude, pokud jde o práce v terénu, dokončeno v roce
1968. Práce kartografické a polygrafické se ukončí v ro-
ce 1971.

Topografické mapy 1:10 000 jsou co do obsahu, přes-
nosti a zpilsobu zobrazení moderními mapami. Dosavad-
ní zkušenosti ukazují, že mapy 1:10000 jsou přes ome-
zení, vyplývající z jejich utajení, využívány a širší využí-
vání se dá předpokládat, až celé toto mapování bude
souvisl,e dokončeno.

V oblasti topografického mapování 1:10000 je třeba
dokončit kartografické zpracování a polygrafické 'práce
u dosud nevydaných listů, dále vytvořit jejich variantu
pro civilní potřebu. Současně bude třeba zajistit soustav-
nou údržbu a podle potřeby i obnovu tohoto mapového
díla; při obnově map 1:10000 se předpokládá v průmě-
ru deseti\etý cyklus, což odpovídá zhruba rychlosti změn
i kapacitním možnostem organizací Ú'SGK.

ÚSGK v minulosti zabezpečovala komplexně přede-
vším úkoly v evidenci nemovitostí. vývoj prací inženýr-
ské geodézie nebyl centrálně sledován a nebyly vytvo-
řeny takové podmínky, aby ústavy a pracovníci se zá-
jmem prováděli technicky náročnější práce v nebez·
pečném prostředí za mnohdy značně obtížných podmí-
nek.

,V příštích letech bude ÚSGK zajišťovat na úseku
inženýrské geodézie kromě běŽných prací rozsáhlejší
úkoly, zejména pokud jde o

založení souborné evidence dálkových podzemních
vedení, později i místních ve městech a zajištění je-
jího trvalého udržování v souladu se skutečným sta-
vem,
vyhotovení technických map měst ve všech 38 měs-
tech I. etapy dlouhodobé koncepce tvorby životního
prostředí,
periodické proměřování jeřábů a jeřábových drah
podle připravované novelizace Č,SN 272430 Jeřábové
dráhy - prostorová úprava, pro potřeby Ústavu tech-
nického dozoru. Jedná se cca o 20 tis. jeřábů,
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zajišťování činnosti' odpovědných geodetů na velkých
nebo důležitých investičních celcích,

- zavedení blízké fotogralÚmetrie pro dokumentaci pod-
zemních prací, dopravních nehod, v modelovém vý-
zkumu ve stavitelství pozemním a vodohospodářském
i v hornictví.

V současné době je naléhavě třeba projednat s-pod-
niky a závody jejich další organizační uspořádání, ze-
jména pokud, jde o samostatnost dosavadních závodů.
Doporučuje se mzdový vývOj orientovat na rťl.st zejména
pohyblivé složky mzdy a zajišťovat ho bez požadavkťl.
n,a zvyšování cen. Odbytovou činnost je třeba oriento-
vat i na zahraniční zakázky, vytvářet pro tento účel
sdružení s jinými, příp. I zahraničními podniky.

V oboru mapování a inženýrské geodézie se ÚSGK
zaměřl na tyto úkoly:

1. prověřit koncepci a harmonogramy technickohospo-
dářského mapování 's přihlédnutím k připomínkám
k tomuto úseku. S tím souvisí i zpracování THM
v novém systému Jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální počínaje rokem 1969 a zhodnocení součas-
ného mapového fondu a možnost jeho ,Převedení do
jednotného systému a měřítka,

2. zajistit soustavnou údržbu a obnovu map v měřítku
1:10 000,

3. zajistit větší operativnost fotoleteckých prací,
4. rozšířit využiti geodézie, zejména ve stavebnictvl,

strojnictví a dopravě,

5. vydat základní normy pro soubornouevidenci pod-
zemních vedení, pro technické mapy měst,

6. zavést atestační zkoušky pro od'povědné geodety a pro
oprávnění k měření jeřábových drah,

7. zavést poradenskou službu pro jiné 'resorty a orga-
nizace v oboru inženýrské geodézie.

V dosavadním vývoji v oboru kartografie od roku 1955
byl zajištěn podstatný růst produkce map pro plánováni
a hospodářskou výstavbu, školy a veřejnost, byla vy-
tvořena řada základních kartografických děl, byla vy-
dána velká souborná díla (Atlas čs. dějin a Atlas CSSR),
v poměrně velkém rozsahu se uskutečňoval vývoz karto-
grafických výrobkťl., pro kartografickou tvorbu a tisk
map byly zavedeny nové výrobní technologie a při ře-
šení obsahu map a způsobu jeho znázornění byly vy-
užívány vědecké zásady a výsledky výzkumu.

Ve snaze podřldit i obor kartografie novým zásadám
řlzení došlo v poslední době k řadě opatření, jejichž
smyslem bylo připravit kartografickou Výrobu na nové
ekonomické podmínky. V této souvislosti bylo vydava-
telské oprávnění přeneseno v rozhodujícím rozsahu
z centrální sféry na sféru hospodářskou a v zájmu
posíleni dodavatelskorodběratelských vztahů byla počí-
naje rokem 1967 nově organizována kartografická vý-
roba a odbyt.

V současné době póvažujeme za nutné řešit zejmé-
na tyto problémy:

Ve sféře státních zájmů pokračovat v tvorbě a vy-
dáváni celostátnlch kartografických děl a připravit vy-
dání souboru neutajovaných map pro potřeby národního
hospodářství. Ve sféře tematické kartografie a vydávání
map vědecké úrovně podporovat účinně další rozvoj
a soustavnou orientaci na spolupráci s těmi vědnlmi
ooo,ry, jejichž výsledky práce je možno kartograficky
znázorňovat. Ve sféře map pro školy a veřejnost je
možné dosáhnout dalšiho kvalitativního stupně v ob-
sahu i sortimentu lllap, tolik žádouclho v tomto úseku.
V té souvislosti bude nově řešeno i utajování obsahu
map určených k veřejnému rozšiřování. Bude nutné
zabývat se uplatňovánlm správné formy hospodaření
v souladu s novými ekonomickými podmlnkami tak, aby

neutrpěl další rozvoj tvorby nových kartografických
děl. Ve sféře vývozu map, atlasťl. a kartografických po-
mťl.cek nelze již počítat s cenovými dotacemi. Naopak
je třeba zajistit efektivní výrobu a rentabilní odbyt
u zahraničních odběratelťl..

Ve stále ostřejší formě budou i v kartografU platit
dodavatelsko-odběratelské vztahy. Jakákoli nehospo-
dárnost ve výrobě i v odbytu kartografických prací
a výrobků se projeví ve zvyšování cen, a tím i případ-
ným menším zájmem na trhu. Není možné počítat stím,
že kartografické podniky budou podporovány státními
dotacemi.

P'O vyřešeni otázek využíváni dřlve vyhotovených
mapových podkladťl. bude třeba se urychleně zaměřit
na vytvoření takové organizační formy, např. sdružení
podniků, které by vytvořilo podmínky pro dlouhodobou
spolupráci i podílnictví na dosahovaných hospodářských
výsledcích. celku.

Z toho vyplývají pro nejbližší obdobl tyto úkoly:

1. dosáhnout v nových poměrech toho, aby vztahy mezi
kartografickými podniky byly postaveny do rovno-
právných podmínek, které by umožň'ovaly samostat-
nost a racionálnl rozhodování v souladu s obecnými
ekonomickými podmlnkami a trhem,

2. zpracovat ediční koncepci map pro školy a veřejnost
na období 1970-1980 a perspektivní plán vydavatel-
ské činnosti na léta 1970-1975 na základě analýzy
trhu a prognózy vývoje,

3. zpracovat výhled v oboru tematické kartografie za
účasti pracovišť vědy a výzkumu, zejména VÚGTK,

4. zajistit tvorbu nových kartografických děl tak, aby
ekonomické podmínky nepťl.sobily negativně na ome-
zováni nové tvorby a nebyl oslabován další rozvoj
kartografie, I

5. připravit projekčně a výrobně zajistit tvorbu a vy-
dání souboru neuta}ovaných map pro plánování a
hospodářskou výstavbu,

6. přenést pravomoc a odpovědnost v otázkách utajo-
vání obsahu map určených k veřejnému rozšiřováni
na .vydavatele,

7. zainteresovat kartografické podniky na rentabilním
vývozu kartografických prací a výrobků,

8. vyrovnat rozdíly v pracovním prostředí a strojním
vybavení podnikťl. v Praze a Bratislavě a upřesnit
požadavky na investiční výstavbu n. p. Kartografie
v Praze.

Dáváme tento Akční program ÚSGK do diskuse kolekti-
vům pracovníků v podnicích a ústavech nejen resortu
ÚSGK ale i v celém odvětví geodézie a kartografie.
Akční' program ÚSGK je' orientován na zásadní otázky,
obsahuje stanoviska ÚSGK k současným problémťl.m,
které budou konkretizovány v průběhu příprav celo-
státního aktivu s využiUm připomlnek pracovníků a
organizací odvětví.

Dlouhodobý výhled geodetických a kartografických
prací do roku 1980, jehož varianta se v současné době
vytváří, dáme do diskuse v nejbližší době, takže bude
možno konfr·ontovat krátkodobé úkoly akčního progra-
mu s dlouhod,obým výhledem v zájmu úplného pře-
hledu o další cestě našeho odvětví.

Ceká nás náročná a odpovědná práce, při níž je
třeba víc než kdy jindy sjednotit co největší počet pra-
covníků s vlastními konstruktivními podněty a myšlen-
k,ami a s vůlí a iniciativou ke splnění vytčených cílů
při vzájemném pochopení a na základě demokratické
věcné výměny názorů.

Ústřední správa geodézie a kartografie
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Miloslav Bočinský,
Ústředni správa geodézie a kartografie

vývoj odměňování v resortu ÚSGK

V posledním období dochází i v resortu Ústřední správy
geodézie a kartografie k časté kritice odměňování, ke
které je zapotřebí sdělit některé základni informace,
aby nevycházela pouze z neznalosti některých duleži-
tých faktu pokud jde o vývoj pruměrných výdělku
pracovníku.

Pruměrný výdělek v resortu od roku 1954 zazna-
menal některé výkyvy, které jsou dusledkem postup-
ného dotváření ústavu. V počátečnim období šlo
vesměs o nezbytný nábor pracovníku s ruznou kvalifi-
kací,který byl vyvolán převážně nepředvídaným ná- KEs

rustem úkolu, které vždy nebyly dostatečně zabezpe-
čeny po mzdové stránce. 2000

1900

1800
Rok Prúměrná mzda I PrnměrnÝ počet Mzdový fond

v Kčs pracovníkú v mil. Kčs

1954 1132 (1158)* 5263 (5367)* 71,5 (74,6)*
1955 1219 5936 86,9
1956 1173 7048 99,2
1957 1183 7565 107,4
1958 1218 7825 114,4
1959 1195 (1226)* 8505 (8567)* 122,0 (126,0)*
1960 1258 8608 129,9
1961 1337 8489 136,2
1962 1356 8728 140,1
1963 1348 8946 142,8
1964 1379 8932 147,8
1965 1416 8847 152,1
1966 1558 8949 166,4
1967 1615 (1626)* 9040 (9254)* 175,2 (180,6)*

index \ 67/60 128,4 105,0 134,9
index 59/54 105,6 161,7 170,6

Postupná kádrová stabilizace resortu umožnila
přikročit v roce 1960 k nové platové přestavbě, která
v počátečním období přispěla k rustu výdělkové úrovně
a vytvořila spolu s přestavbou dělnických mezd v roce
1961 podmínky pro zlepšování kvalifikační struktury
pracovníku resortu. Pro vývoj pruměrných výdělku
před rokem 1960 je charakteristický poměrně vyšší
nárúst mzdových fondu, který je však podstatně od-
čerpáván přírustkem pracovníku, ale v celku odpovídá
realizované koncepci zvyšování reálných mezd cestou
snižování maloobchodních cen. Teprve v roce 1960 a
později se nárust pracovníku stabilizoval a umožnil tak
i při poměrně nižším nárustu mzdových fondu zlepšit
do té doby stagnující pruměrný výdělek. Příznivý
vývoj výdělku byl však v roce 1963 vystřídán dočas-
ným poklesem, a to vlivem celostátně platných úspor-
ných opatření, kterých nebyl ušetřen ani resort ÚSGK.
Tato celostátní opatření měla nepříznivý vliv zejména
na pohyblivou složku mzdy. Zároveň se vyvíjel nepři.
měřený tlak na zvyšováni základních mezd. V tomto

období také docházelo k tomu, že plánované mzdové
fondy ústavu byly pravidelně nečerpány, i když stáva-
jící mzdové předpisy umožňovaly při překročeni plá-
novaných výkonu překročit i plánem stanovený mzdo-
vý fond.

Rok I 1961 I 1962 I 1963 19M

Plnění mzdového fondu
\99,4\98,8 \ 98,2ústavů v % 99,6

Rozhodující vliv na tento stav měla i skutečnost,
že opatrnost ústavu vedla počátkem roku vždy k vy-
tváření jistých reserv, které sice zabezpečily nepřekro-
čení plánovaného ročního mzdového fondu, ale na
druhé straně vedly téměř pravidelně k velkým a zby-
tečným úsporám. Zlepšeni této situace nastalo v resortu
v době, kdy byly uplatňovány prvé experimenty hospo-
daření, a kdy také Ústřední správa geodézie a karto-
grafie postupně opouštěla některé dir.ektivní metody
řízení. V některých ústavech však politika úspor a
reserv mzdových fondu přetrvala i nadále, což vedlo
ve svém dusledku k tomu, že úroveň výdělku je u jed-
notlivých ústavu značně rozdílná a neodpovídá vždy
kvalifikační a pracovni skladbě. Období po platové
přestavbě je typické také tím, že se v něm výrazně
projevuje zlepšování kvalifikační struktury v ústavech.

Tento výrazný rust kvalifikace pracovníku pusobil
spolu s úspornými opatřeními vlá,dy k tomu, že po-
hyblivá složka mzdy sloužila jako zdroj k nutnému
zvyšování základních mezd. Uvedenou situaci dále
prohloubilo celostátní opatření upravující nástupní
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I
1954

I
1959

I
1967

Rok I české sloven. I české sloven. I české sloven.Celkem kraje celkem kraje Celkem kraje

Průměr. evid. počet
pracovníků 5367 3885 1482 8567 5987 2580 9254 6079 3175
Průměr. evid. počet
pracovníků v % 100 72,38 27,62 100 69,88 30,12 100 65,69 34,31
Mzdový fond v mil. Kčs 74,591 53,806 20,785 126,055 88,078 37,977 180,565 118,544 62,021
Mzdový fond v % 100 72,13 27,87 100 69,87 30,13 100 65,65 34,35
Průměrná mzda v Kčs 1158 1154 1169 1226 1226 1227 1626 1625 1628

Rok 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

ITP 5150 5041 5087 5114 5194 5388 5394· 5735
% nesplňující kvalif. požad. 52,8 46,1 34,3 25,9 17,5 13,2 10,6 10,1
ITP české kraje 3609 3527 3550 3469 3538 3678 3708 3989
% nesplňující kvalif. požad. 49,8 41,8 34,3 25,8 17,4 13,5 8,3 10,1
ITP slovenské kraje 1541 1514 1537 1645 1656 1710 1686 1746
% nesplňující kvalif. požad. 59,8 50,4 48,1 26,5 17,6 12,4 11,4 10,5

platy absolventů středních a vysokých škol. Svízelná
situace z hlediska zajištění prostředků na prémie a
odměny byla řešena v roce 1966 dotací ze státní
rezervy ve výši 1,8 mil. Kčs, takže došlo k tomu, že
stálý pokles byl zastaven a průměrná prémie v resortu
dosáhla 13,5 % základních platů.

Při přechodu resortu ÚSGK na hospodaření pří-
spěvkových organizací, byly v roce 1967 v rámci limitu
mezd zajištěny všechny požadavky, pokud byly včas
ústavy uplatněny. Také v tomto období došlo k zvý-
šení průměrného výdělku a pohyblivá složka mzdy do-
sáhla 16,2 % základních mezd.

Kolektiv pracovníků zeměměřické skupiny Rudné-
ho projektu, pobočky Brno, provedl v těchto dnech
rozbor své práce s cílem hledat možnosti, jak se
kvalitnější a produktivnější prací významněji po-
dílet na zlepšování hospodářských výsledků naší
organizace. Všichni pracovníci vyjádřili jednoznač-
ně vuli vyvinout co nejvyšší úsilí ke splnění toho-
to cíle. Nebylo však možno přejít mlčením celko-
vý názor pracovníku naší skupiny, že práce země-
měřiče není v naší organizaci hodnocena jako
rovnocenná práci projektanta. Toto nedocfmění se
projevuje jak v základních mzdách, tak v prémio-
vání. Základem platové diskriminace zeměměřiču
je "Katalog technicko-hospodářských funkcí Rud-
něho projektu".

Uvádíme srovnání kvalifikačních předpokladu
pro platové skupiny projektantů a platové skupiny
zeměměřiču:

ved. projektant T 10-11, vzdělání V, 8 r. praxe
samostatný
projektant T 9-10, vzdělání ÚSO, 8 r. praxe
samostatný
rozpočtář T 9, vzdělání ÚSO, 6 r. praxe
provozář
proj. odb. T 8- 9, vzdělání ÚSO, 6 r. praxe
a naproti tomu:
vedoucí inženýr
pro pruzk. práce T 10, vzdělání V, 6 r. praxe
samost. inženýr
pro pruzk. práce T 9, vzdělání V, 6 r. praxe
inženýr
pro pruzk. práce T 7-8, vzdělání ÚSO, 6 r. praxe

Tedy vyšší kvalifikační předpoklad u země-
měřiču. Teorp.tické zdůvodnění, že práce zeměmě-
řiče je technicky náročnější a vyžaduje tedy vyšší
kvalifikaci by nebylo v souladu s dalším srovná-
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ním v nižších platových skupinách, kde jsou tyto
kvalifikační předpoklady: .
samostatný
konstruktér
konstruktér
a naproti tomu:
samostat. technik
pro prOzk. práce
technik pro
pnlzkumné práce T 3-4, vzdělání SO, 4r. praxe

Tedy vyšší kvalifikační předpoklad u pracov-
níků stavebního, strojního a dalších oborů.

Skutečnost, že zeměměřič s úplným středním
odborným vzděláním nemůže dosáhnout platových
skupin T 9 a T 10 je v rozporu se stejnou úrovní
středního odborného vzdělání všech technických
směl'O v našem státě.

Upozorňujeme na rozpor s Oborovým katalo-
gem technických a administrativních funkcí Rud-
ných dolů a magnezitových závodO z července
1967, kde je kvalifikační předpoklad:
samostatný
báňský měřič T 9-10, vzdělání ÚSO, 8 r. praxe
s poznámkou: "platí i pro zeměměřiče (geometry)".

Rovněž upozorňujeme na rovnocennost vyso-
koškolského vzdělání zeměměřičů se vzděláním
stavebních směrO, neboť vysokoškolské studium
geodézie a kartografie je organizováno na staveb-
ních fakultách ČVUT Praha a SVŠT Bratislava, kde
vytváří jeden ze studijních směrů.

Nerovnoprávné postavení zeměměřičů a jeho
dOsledky vyplývají přímo z katalogu vydaného
Rudným projektem, a proto se na vedení naší or-
ganizace obracíme s žádostí o nápravu.

Naše současné postavení považujeme za aprior-
ní popření významu účasti zeměměřické složky
v pracovním procesu naší organizace. Domníváme
se, že je pozůstatkem nesprávného posuzování
úlohy technické inteligence a důsledkem adminis-
trativních zásahů, které úsilí poctivých pracovníků
více rozbíjely nežli sjednocovaly. Věříme, že i v té-
to době obtížnějších a závažnějších problémO bude
naše záležitost spravedlivě posuzována a vyřešena.

Pracovníci měřické skupiny RP Brno

T 5-6, vzdělání ÚSO, 4 r. praxe
T 4-5, vzdělání ÚSO, 2 r. praxe

Disproporce mezi ohodnocením zeměměřičů a pra-
covníků jiných profeSí se objevují nejen v plato-
vých předpisech, používáných v Rudném projektu,
ale také současný předpis používaný v resortu
ÚSGK umožňuje pracovníkům s úplným středním
odborným vzděláním rÚSOJ v zeměměřických pro-
fesích dosáhnout maximálně 9. třídy, zatímco vzo-
rový katalog průběžných povolání umožňuje v ji-
ných profesích dosáhnout 10. třídy.

Pokud se týká zeměměřičů, rozptýlených v ma-
lých skupinkách v nejrůznějších organizaczch mi-
mo resort ÚSGK, nebyl až dosud žádný orgán, kte-
rý by se koordinací platových poměrů zabýval. VI.
geodetická konference dala podnět ke vzniku pra-
covní skupiny, která jednak provede šetření sou-
časného stavu, jednak iniciativně provede ohodno-
cení pracovních činností geodetů, které dá k dis-
pozici orgánům, které o platových poměrech roz-
hoduji. Ke spolupráci v této komisi se přihlásili
někteří pracovnzci a byly jim zaslány písemné ma-
teriály.

Dalším zájemcům mohou být materiály zaslá-
ny, pokud se o ně přihlásí u soudruha ing. Vladi-
míra P o spí šil a, Hybernská ul. 2, Praha 1.

\

zásad zaměření a organizačního uspořá-
dání činnosti ČSVTS pro geodézii a karto-
grafii

ÚV ČSVTS pro geodézii a kartografii předkládá
všem geodetOma kartografům v ČSSR návrh zásad
zaměření své práce pro nejbližší období a organi-
začního uspořádání své činnosti. Tento návrh vy-
chází ze zhodnocení naší dosavadní činnosti a ana-
lýzy současné situace čs. geodézie a kartografie
provedené na VI. celostátní geodetické konferenci,
která se konala v Praze ve dnech 25.-26. dubna
1968.

Rezoluce VI. celostátní geodetické konference,
vyjadřující aktivní účast geodetů a kartografO na
současném obrodném procesu v našem životě, tvoří
základní orientaci pro obsah práce VTS pro
geodézii a kartografii na nejbližší období. Rezolu-
ce plenárního zasedání a usnesení odborných sku-
pin obsahují kritické zhodnocení minulosti v od-
větví geodézie a kartografie a zásadní stanovisko
k hlavním současným problémům a formulují zá-
kladní směry odborné činnosti VTS pro geodé-
zii a kartografii. V tomto smyslu plní rezoluce a
usnesení VI. celostátní geodetické konference
funkci Akčního programu VTS pro geodézii a
kartografii. Jsme přesvědčeni, že realizace těchto
dokumentů přispěje k výraznému uplatnění geodé-
zie a kartografie v nové soustavě řízení a připra-
yovaného federativního uspořádání národního hos-
podářství v ČSSR.

VTS pro geodézii a kartografii má plné předpo-
klady dosálmout toho, co při jejím ustavení byln
odbornou veřejností požadováno - aby hájila zá-
jmy všech geodetů a kartografů bez rozdílu jejich
pracoviště a podílela se na řešení všech zásadních
otázek rozvoje geodézie a kartografie v našem státě.
Jednou z hlavních současných podmínp.k pro tuto
činnost je vytvoření optimální organizační struk-
tury společnosti a zabezpečení hospodářské stránky
její činnosti.

.Do nejbližšího období vstupuje VTS pro geo-
dézii a kartografii s těmito hlavními záměry:

1. Pro geodézii a kartografii se vytváří Česká
a Slovenská společnost pro geodézii a kartografii.
Jejich organizační struktura bude v souladu se sy-
metrickým federativním uspořádáním odvětví geo-
dézie a kartografie. .

2. Společnosti jsou zájmovou společenskou or-
ganizací geodetů a kartografů, kteří se v nich sdru-
ŽUjí se stejnými právy a dobrovolně převzatými po-
vinnostmi bez ohledu na to, v jakém resortu či orga-
nizací působí. Společnosti se zabývají otázkami vě-
deckotechnického a ekonomického rozvoje geodé-
zie a kartografie, vytvářejí podmínky pro rozvoj
dobrovolné práce v oblasti technického rozvoje
v geodézii a kartografii a hájí materiální a sociál-
ní zájmy svých členů. Společnosti sdružují členy
individuální i kolektivní.

3. Činnost a organizační uspořádání společ-
ností budou upraveny stanovami, které budou zpra-
covány podle těchto zásad po jejich demokratic-
kém projednání a s přihlédnutím ke stanovám
Federativního ústředí VTS.
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4. Společnosti budou sdruženy v České, resp.
Slovenské radě VTS, které vytvoří Federativní
ústředí ČSVTS. Toto ústředí reprezentuje a hájí
zájmy společnosti vůči ostatním orgánům a spole-
čenským organizacím v ČSSR i v zahraničí, pokud
toto nemohou vykonávat samy jednotlivé společ-
nosti.

5. Základní jednotkou společnosti je člen. Zá-
kladním článkem organizační výstavby společnosti
je závodní pobočka. Závodní pobočky se vytvářejí
v jednotlivých hospoq.ářských, resp. státních orga-
nizacích (podnik, ústav atp.). Je-li u organizací
složení členů z různých oborů, vznikne společná
závodní pobočka, členěná na sekce podle odbor-
nosti členů. Pokud jsou v závodní pobočce zřízeny
sekce, je výbor závodní pobočky složen 7. předse-
dů závodních sekcí. Závodní pobočka může sdru-
žovat i členy, kteří nejsou pracovníky podniku
nebo ústavu, při němž je závodní pobočka ustave-
na.

6. V místech, kde působí geodeti a kartogra-
fové, se vytvářejí oblastní organizace společnosti,
které tvoří druhý článek její organizační výstavby.
Oblastní organizace sdružují členy organizované
v závodních pobočkách začleněných do VTS pro
geodézii a kartografU, členy organizované v závod-
ních sekcích pro geodézii a kartografU závodních
poboček sdružených podle oborů i přímo jednot-
livce, kteří nejsou členy závodních poboček, resp.
nemohou vytvářet závodní sekce. Jako alternativa
se dává k úvaze místo závodních poboček usta-
vovat pouze místní organizace.

7. Zvolení zástupci závodních poboček, závod-
ních sekcí a jednotliví členové, kteří mohou být
přizváni, volí výbor oblastní organizace. Volení zá-
stupci oblastních organizací volí na sjezdu při fe-
derativním uspořádání výbory České a Slovenské
VTS pro geodézii a kartografii. Oba výbory usměr-
ňují odbornou činnost prostřednictvím odborných
skupin, příp. i jinými organizačními formami podle
odborného, materiálního a sociálního zájmu členů.

8. Nejvyšším orgánem VTS pro geodézii a
kartografU je sjezd, svolávaný společně oběma vý-
bory zpravidla jednou za čtyři roky. Ústřední vý-,
bor VTS pro geodézii a kartografU tvoří předsed-
nictva obou výborů. Sjezd schvaluje program čin-
nosti společnosti do příštího sjezdu a stanovy spo-
lečnosti.

Vztahy mezi všemi orgány společnosti spočí-
vají na základě dobrovolné discipliny a delegování
pravomoci.

9. Činnost společnosti se hradí z individuál-
ních a kolektivních členských příspěvků, z výnosů
odborných akcí a z účelových příspěvkí1 kolektiv-
ních členů. Příspěvky se rozdělují mezi orgány
společnosti v poměru určeném stanovami. Společ-
nost přispívá na úhradu.- nákladu České, resp. Slo-
venské rady VTS poměrným dílem podle stanov a
podle rozsahu činností, které tento orgán bude za-
jišťovat. Společnost může zřizovat hospodářská
zařízení. .

10. ÚV VTS pro geodézii a kartografU koordi-
nuje činnost České a Slovenské VTS pro geodézii
a kartografU, organizuje spolupráci s ostatními vě-
declí:otechnickými společnostmi v našem státě,
v socialistických i jiných státech a je členem mezi-
národních organizací v odvětví geodézie a karto-
grafie.

11. Společnosti projednají otázku vydávání ča-
sopisu Geodetický a kartografický obzor s ÚSGK
spolu s finančními otázkami, které s převzetím
tohoto časopisu jsou spojeny. Společnosti budou
vydávat odborné publikace podle potřeb a zájmů
svých členů.

12. Společnosti budou působit k tomu, aby byly
významnou společenskou organizací, hájící zájmy
vědeckotechnické inteligence a prosazující pokro-
kové postaveni vědy a techniky v geodézii a karto-
grafU. Budou proto uplatňovat právo odborné opo-
nentury v důleŽitých odborn)"'ch i organizačních
problémech geodézie a kartografie v našem státě,
právo na spolupráci při výchově odborníků a při
odborném posuzování .a prověřování (alestace) a
podobně. '

i3. Společnosti dohodnou s příslušnými odboro-
vými svazy ROH koordinaci činnosti, vzájemné
vztahy a formy spolupráce pro nejbližší období.

Prosíme o zaslání vašich připomínek a náměti/
k tomuto návrhu podle možnosti do konce srpna
t. r. na adresu

ÚV VTS pro geodéziž a kartografiž
Široká 5, Praha 1

Návrh byl projednán dne 5. a 6. června na schů-
zích VTS pro geodéziž a kartogra}iž a byl doplněn
a upraven podle závěrů jednání UR VTS dne 27. a
28. června 1968.

Při stanovenf směrnic, prc budování stabilního kata-
stru v našich zemfch, od jehož založení uplynulo v mi-
nulém roce 150 let, bylo přihlíženo ke zkušenostem
dřívějších katastrů, z nichž vzorem .fie stal o plných
100 let dříve zavedený katastr milánský.

Tak vzpomeňme, že v roce
1718 (před 250 lety) - byl patentem ze dne 2. září
ustaven tzv. k a t a str mil á n s k Ý (Censimento mi-
lanese), který spočíval v zaměření a očíslování parcel
každé obce, vyhotovení mapy v měřítku 1:3000 a v od-
hadnutí čistého výnosu podle kultur a jakostních třfd;
stanoven hrubý výtěžek a přepočten na výnos v peně-
zích.

Takto vytvořený katastr pro Lombardii vstoupil
v platnost roku 1760. Byl to první katastr, který již ne·
spočíval na více či méně přesných odhadech, ale dával
pevné podklady pro vyměřování daně pozemkové. Této
soustavě byl přizpůsoben operát stabilního katastru
v našich zemích.
181,8 (před 150 lety) v rámci prací zakládání stabil-
ho katastru byl při dvorní komisi pro úpravu pozem-
kové dlmě zřízen ni ě ř i c k Ý o d bor pro agendu tri-
gonometrické triangulace, pro agendu litografického
ústavu a pro podrobné měření.

Trigonometrická triangulace byla svěřena Triangulač-
Založený litografický ústav sloužil k pořizovánf otis.

nf a kalkulační kanceláři.
kli katastrálnfch map.a opatřování tiskopisů pro účely
katastrálního měření.

V témže roce byla vydána první instrukce týkající
se stabilního katastru, která obsahovala též ustanovení
o úschově katastrálních operátů.
1848 (před 120 lety) - přešla agenda pozemkového
katastru z kompetence bývalé spojené dvorní kanceláře
jakožto záležitost finanční do ministerstva f i n a n c L

V rámci úsporných opatřeni při reorganizaci státní
správy bylo tehdy rozhodnuto, že pro vedení agendy
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pozemkového katastru již není třeba speciálních insti-
tucí s celostátní nebo zemskou pravomocí. Ústřední
agenda katastru tak přešla do ministerstva financí, od-
kud po 100 letech zákonem Č. 250 Sb. z. a n. dne 17..
listopadu 1949 přechází působnost ve věcech veřejného
vyměřování a mapování (zeměměřický zákon) z mini-
sterstva financí na ministerstvo techniky.

1883 (před 85 lety) - byl vydán zákon Č. 83 ř. z.
ze dne 23. května o e v i den c i k a t a str u daně po-
zemkové. Zákon v zásadě stanovil udržovat zápis v po-
zemkovém katastru v souladu se stávajícím stavem
v přírodě tak, aby daně byly vybírány podle skutečné-
ho užívání. Rovněž bylo stanoveno udržovat souhlas zá-
pisu veřejných knih se zápisy v pozemkovém katastru.
K zajištění zákona a dalších ustanovení byla vybu-

dována rozsáhlá síť evidenčních geometrů, jejichž pů-
sobnost odpovíd,ala rozsahu asi dnešní{;h měřických
okresů.

1898 (před 70 lety) - vešla do užívání ve všech
operátech katastru daně pozemkové jen mír a m e-
trická.
Nová míra, nahražující míru sáhovou, byla zavedena

u nás již zákonem z 23. července 1871 a měla vejít
v užívání bez výhrady dnem 1. ledna 1876. Přepočtení
operátů kat-astru daně pozemkové si však vyžád'alo
plných 27 let.

1918 (před 50 lety) - byl dán základ k budování jed-
notného čs. pozemkového katastru se zřetelem ke tva-
ru a poloze našeho nově založeného státu.
Pozemkový katastr pro nově budovanou Ceskosloven-

skou republiku byl převzat od bývalého R'akouska, Uher-
ska a Pruska. Dosavadní výsledky měřicko-katastrálních
prací bylo třeba sjednotit, zvláště neúplný pozemkový
katastr v zemi Slovenské, odchylně založený a vedený
katastr na Hlučínsku a katastr budovaný a udržovaný
v zemích Ceské a Moravskoslezské (kromě Hlučínska).
Rozvoj a soustředění zeměměřické služby na území

CSSR, sjednocení měřických prací a jejich výsledky
v období 50ti let, byly hodnoceny na VI. geodetické
konferenci v dubnu t. r. na téma "Ceskoslovenská geo-
dézie a kartografie v letech 1918-1968" (viz Geodetic-
ký a kartografický obzor č. 4/68).

1928 (před 40 lety) - dnem 1. ledna nabyl účinnosti
zákon ze dne 16. prosince 1927. o pozemkovém katastru
a jeho vedení [Katastrální zákon č. 177).
V tomto roce vyšla řada vyhlášek a nařízení uvádě-

jících postupně nový zákon v život. Tak byla vydána
vyhláška o měření na žádost a náklad stran č. 145/1928
Sb., vyhláška .J náhradách za úřední úkony č. 179/1928
Sb. a nařízení ku provedení I. hlavy katastrálního záko-
na č. 205/1928 Sb. a vyhláškd o příslušnosti katastrál-
ních měřických úř?dů č. 206/1928 Sb. z. a n.

1948 (před 20 lety) - vyšel zákon ze dne 16. dubna
o úpravě působnosti ve věcech vyměřování a mapování
(zeměměřický zákon).
Zákonem, který byl vyhlášen v částce 32 Sb. z. a n.

ze dne 28. dubna 1948 pod čís. 82 se uskutečnilo té-
měř40leté úsilí čs. zeměměřičů o sjednocení a soustře-
dění zeměměřických prací v jednom ústředním úřadě,
v té době v ministerstvu financí.
Po politických změnách v únoru téhož roku byly tak

vytvořeny nebývale příznivé podmínky pro vyměřovací
a mapovací práce potřebné k uskutečňování rozsáhlých
požadavků doby pro plánovité a řízené hospodářství,
technické budování a realizaci zemědělských problémů.

1958 (před 10 lety) - byl dokončen úkol X. sjezdu
KSC konkretizovaný usnesením vlády ze dne 25. ledna
1956 o založení jednotné evidence půdy a jejím udržo-
vání v souladu se skutečným stavem.
Nadále vedená jednotná evidence půdy poskytuje

všechny potřebné údaje pro plánování a řízení země-
dělské výroby a nákup zemědělských výrobků, e,viduje
na podkladě map pctřebné údaje o pozemcích podle
skutečného užívání bez ohledu na vlastnické vztahy.
K docílení pořádku v evidenci vlastnických vztahů

byl vydán před čtyřmi lety zákon Č. 22 Sb. ze dne 31.
ledna 1964 o evidenci nemovitostí. Hor.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH ČASOPISŮ

K len i c k i j, B. M.: Optimální formy tvarů síti kosmic-
ké tri.a.ngulace, str. 7-18 .

I van o v, Ju. M.: Zkušenosti s komplexním prováděním
geodeticko-topografických prac!, str. 18-20

I pat o v, I. 1.: Kontrola CIlélkovýchměření v polygono-
metrických pořadech, str. 20·-27

Ar tam o n o v a, G. B.: Zkoušky nivelačního přístroje
Ni-Dl, str. 27.-30

F e r d m a n, V. D.: Hodnocení přesnosti geodetických
prací při budování montovaných staveb, str. 31-36
Much i n, N. S.: Budování trvalých měřických sítí. str.
36-37

Der v i z, V. D.: Stereokomparátor SKV-1, str. 37-49
Ko.ž e v n i k o v, N. P.: Vliv terénu na údaje rádiového
výškoměru RVTD-A, str. 49-55

F e d o r n k, G. D.: Zdokonaleni způsobu určení decent-
race ph vyhodnocování leteckých snímků na univer-
sálních přístrojích, str. 56-60

Boj ar o v, M. M. aj.: Chyby ve vpichování bodů na
diapozitivech, str. 60-61

Ber e sne c, N. K. a Ž d a n o v, N. D.: Fotoelektrické
dělení' barev sledovacími zařízeními v kartografii, str.
61-67

Va r z u g i n, V. M.: Rozšířit sortiment a zlepšit jakost
kartografického papíru, str. 67-68

Ma k a r o v, N. P.: O knize ,,50 let sovětské geodézie
a kartografie", str. 68-70

Šev č e n k o, V. C.: Nové vydání knihy M. M. Livanova,
str. 70-71

Geodézia és Kartográfia, i!. 6/1967

J o 6, 1.: Maďarsko-sovětské geodetické vztahy,
str. 401-403

Ber e c z k y, O.: Vztahy maďarské a sovětské kartogra-
fie, 404-405

Cs a t k a i, D.: Měření geodimetrem v Maďarsku v le-
tech 1965-1966, str. 406..,..414

H a I m o s, F.: Konstrukční řešení gyroskopických ná-
stavců ,a výsledky jejich zkoušek, str. 414-422

Mi s k o 1 c z i, L.: Vyrovnání nivelačních sítí pro pozo-
rování současných pohybů zemské kůry, str. 423-428

Lu k á c s, T.: Nové metody registrace a dalšího zpra-
cování geodetických údajů, str. 429-435

B6 1 Ó n y i, Gy.: Rychlé výpočty v geodézii, str. 435-436
S z e n t - I v á n y i, Gy.: Vyměřování maďarských měst
v r. 1966, str. 436-439

Pap p - V á r y, Á.: Kartografické znázornění indiánské
třídní struktury ve Střední a Jižní Americe,
str. 440-443

Ověřovací zkoušky theodolitu MOM Te-B1 (2. část),
str. 444-455

PrzeglQd Geodezyjny, č. 11/1967

Bo I s z a k o w, B. a Mo d ryti s k i, M.: Rozvoi Moskev-
ského institutu inženýrů geodézie, letecké fotogram-
metrie a kartografie za období 50 let sovětské vlády
str. 421-423

Kry ft s k i, A.: Přehled současných úkolli sovětské geo-
dézie k 50. výročí Říjnové revoluce, str. 423-429

Pa c h u t a, S.: O jugoslávské geodézii, str. 430-434
Li n sen bar t h, A.: Sovětské fotogrammetrické učeb-
nice a knihy, str. 434·-437

P a s 1 a w s k i, J.: Sovětské kartografické práce v Ant-
arktidě, str. 437-439

S i P o s, S.: Geodetické práce při stavbě městské pod-
zemní rychlodráhy v Budapešti, str. 440-444

Mi e s z ~{o w i c z, H.: -využití materiálů evidence po-
zemků pro různé potřeby národního hospodářství,
str. 444-447

Go dle w s k i, M. a Per e I m u t e r, A.: Analytická
aerotriangulace metodou prof. Lobanova, str. 452--457

Ma k o w s k i, A.: III. mezinárodní kartografická konfe-
rence, str. 458-462

J ~ d r z e je w s k a, M. a Ma j e w s k a, M.: Zkušební
tíhová měření v Tatrách, str. 463-464
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Dotazy

(dokončení odpovědí na dotazy ze 3. čísla)

15. Podle směrnic pro provádění zápisů osobního vlast-
nictví k bytům není jasné, na jaký evidenční list se za·
píše pozemek a dům?

Kolektiv vlastníků bytů v domě se považuje za jed-
notku, pro kterou se zřídí evidenční list. Evidenční list
se založí na jednoho z uživatelů, u kterého se vyznačí
spoluužívání. Zápis bude znít např.: Horák Jaroslav a
spol.

16. V obci je společná pastvina zapsaná ve vložce po-
zemkové knihy jmenovitě na 180 spoluvlastníků - ob·
čanů sousední obce, z nichž někteří pastvinu dosud spo-
lečně obhospodařují. Jak postupovat při komplexním
zakládání EN?

Při identitě současných vlastníků a zápisů v pozem-
kové knize se podle zásady § 4 odst. 2 vyhl. č. 23/
/1964 Sb. přenese zápis z pozemkové knihy do výkazu
změn a na LV-EN. Nesouhlasí-li zápis pozemkové knihy
se zjištěným skutečným stavem, zapíše se starý stav
zjednodušeným zpi'lsobem (např. Bokoš Ján a 179 spo-
luvlastníků) do záznamu změn. V jeho sloupci 19 se
zároveň vyznačí zjištěný skutečný stav.

17. Jak vyznačovat v evidenčním listu, že např. na sta-
vební parcele, která je ve správě MNV, stojí garált
občana, jemuž byla parcela pro zřízení garáže přene-
chána k dočasnému užívání?

Stavby na pozemku, který MNV přenechal k dočas-
nému užívání (§ 348 h. z.), se v EN evidují takto:

Na listu vlastnictví MNV se vyznačí v části B-LV,
např. st. 180, bez zvláštního označení sloupce v části
B-LV a bez poznámek v části C a O-LV.

Na listu vlastnictví vlastníka garáže bude v části
B-LV zapsána garáž jako stavba na cizím pozemku:

garáž
na st. 180

V části O-LV bude poznámka, např.: LV. č. 1

Ve výkazu změn se u stavební parcely 180 vyznačí
jako vlastník, i jako uživatel, vlastník garáže. V po-
známce ke kultuře bude vyznačen znak 44.

Při větším počtu garáží bez zemědělské plldy v jed-
né obci lze založit jeden sběrný evidenční list, znějící
na jednoho uživatele s poznámkou "a spol.".

18. Jak evidujeme rekreační chaty dočasně umístěné
na lesní půdě?

U rekreačních chat postavených před 1. 4. 1964 se
postupuje podle bodu č. VI/4 Odpovědí na dotazy EN
(chata se vyznačí na LV jako stavba na cizím pozem-
ku, popřípadě jako stavba na pozemku, k němuž bylo
zřízeno právo stavby).

U chat postavených po 1. 4. 1964 jde zpravidla o ne-
movitost na pozemku přenechaném k dočasnému užívá-
ní. V tomto případě se postupuje obdobně jako u před-
cházejícího bodu Č. 19 (v poznámce ke kultuře se uve-
de znak 55).

19. Kam zapsat další položky VZ ve druhém sloupci
části O-LV, jestliže místo k tomu vyhražené vystačí jen
pro čtyři normálně čitelné zápisy?

Není-li v části B-LV při další změně již místo pro
zápis čísla položky, přeškrtne se číslo parcely a znovu
se zapíše na další volný řádek zároveň s číslem polož-
ky. Propříště se může vynechat více řádků pro zápis
čísla položky podle množství očekávaných změn. Pone-
chané volné řádky pro parcelní číslo se proškrtnou.

20. Na stavební parcele stojí např. porodna prasnic,
ocelokůlna, družina mládeže apod. Jak zapsat do O-LV
tyto názvy, když nestačí místo v přísI. sloupci?

V takovém případě třeba psát druh stavby ručně
drobným písmem a podle potřeby použít vhodných
zkratek.

21. Možno provádět v části A-LV drobné orientační zá-
znamy, např. křížek u vlastníka, který již nežije?

Nepokládáme za účelné, aby zápisy v části A-LV
evidence nemovitostí byly opatřovány orientačními po-
známkami o skutečnostech, které ze zákona nejsou ob-
sahem evidence nemovitostí, popř. mají jen dočasnou
platnost (ve shora uvedeném případě stejně dojde ke
změně zápisu po skončeném řízení o dědictví podle
zák. č. 95/1963 Sb.).

22. Jak vyhotovit listy vlastnictví k pěti rozoraným po-
zemkllm, z nichž se skládá hon JZD, jestliže u každého
z nich je čs. stát spoluvlastníkem, avšak vždy s jinými
spoluvlastníky? Jak se vyznačí na LV právo TU pro
'ZD, když ve skutečnosti jde jen o ideální podíl po-
zemku?

Zápisy v pozemkové knize souhlasí ve všech pěti
vložkách se skutečným stavem.

V tom případě se založí 5 listll vlastnictví, do je-
jichž částí A se zapíší jednotliví s{loluvlastníci z po-
zemkové knihy a Čs. stát - Okresní národní výbor,
s příslušnými podíly. Ve výkazu změn se příslušná par-
celní čísla pozemků dají do závorky. V každém z pěti
LV se v části B čísla parcel nevyznačí a v části O-LV
se uvede: "Pozemek v kat. území ... v užívání soc. or-
ganizace" - 5/67.

V části B-LV, založeného na Čs. stát - Okresní ná-
rodní výbor se ve sloupci pro TU vyznačí parcelní čís-
lo honu jako část, např. Č. 258.

Na LV pro JZO se vyznačí TU obvyklým zpllsobem.
V části B pod TU se vyznačí parcelní číslo honu jako
část, např. č. 258.

23. Je nutno ke geometrickému plánu ještě připojovat
identifikaci parcel?

Není. Geometrické plány se vyhotovují na tiskopisech
č. 6.49 - 1965 nebo 6.50 - 1965, na kterých se zá-
roveň porovnávají údaje EN a pozemkové knihy, neboli
identifikace je vyznačena přímo na geometrickém plá-
nu.

24. Kdo odpovídá, vyhotovuje a potvrzuje identifikaci
parcel?

Identifikaci parcel mllže u SG vyhotovovat více pra-
covníků. Identifikaci však potvrzuje a odpovídá za ni
vedoucí SG, popřípadě další 1-2 pracovníci, k tomu
jmenovitě určení.

Absolventům býv. Fakulty speciálních nauk' CVUT, ze-
měměřického studia z roku 1952

Na podzim letošního roku se připravuje sraz absolven-
tíí z r. 1952. Všichni, kteří skončili studium na podzim
1952, nechť sdělí své adresy do konce srpna t. r. na
adr.: Ing. Jiří Malý, Husova 5, Praha 1, katedra geodézie.

Zájemci o sborník referátů z konference CSVTS o mě-
ření posuvů a deformací pozemních staveb mohou si
publikaci objednat na adr.: ČSVTS, Krajská rada Ostra-
va 1, Revoluční 18.

Cena sborníku je 45 Kčs.
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V praxi se často setkáme s křivkami, jejichž grafický průběh je velmi těžce početně
vyjádřitelný. Kniha pojednává o nahrazováni takových křivek jednoduššimi a tuto
náhradu je možno provést s libovolnou přesnosti. Nahrazujici křivky jsou voleny
tak, aby jejich průběh byl početně co nejsnadněji zachytitelný a přihlíží se přitom
k užití počitačů. Překladatel doplnil ty partie. které se u nás běžně na vysokých
školách nepřednášeji. Všem vysokoškolskykvalifikovaným technikům
z oboru stavebnictvi. strojnlctvl. elektrotechniky a jaderné techniky a odborníkům
z řad matematiků a fyziků. Překlad z německéhooriginálu (NSR).
Váz. asi 22 Kčs
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