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528.74:912[084.3-11 J :681.3
ŠÍMA, J.
Vyhotovení digitální účelové mapy v měřítku 1:500
fotogrammetrickou metodou.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, č. 11,
s. 302-308, 4 obr., 4 tab., 2 lit.
Shrnutí výsledků výzkumu z let 1969-1971. Příprava leteckého snímk1ování. Zhotovení leteckých
snímků a jejich interpretace. Vybudování podrobného polOhového bodového 'pole analytickou aerotriangulací.
Vyhotovení digitální úče'1ové mapy
v měřítku 1:500.

BHeUlHHe
6aHHe

3YJlbTaThl

347.235.11:681.3[437.6J
KOCIÁN, J.
Obnova evidencie nehnutelností pri súčasnom budovaní registra EN v SSR.
GeodetIcký a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 11,
s. 312-316, 1 obr., 2 tab., 2 Ut.
Spolupráca VíÚGKv Bratislave a VÚGTK v Prahe
pri riešení tohtn úkolu. OdIišné podmienky na
spracovanie EN v SSR oproti ČSR a z toho vyplývajúce odchýlky. Údaje EN. Tlač hlavných častí
písomn{fuo operátu EN. Sp'racovanie PÚÚEL. Systematické ukládanie údajov EN vo forme registra EN.
528.517
HAUF, M.
První zkuiienosti s EOK2000.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 11,
s. 316-321, 10 obr., 3 tab., 5 lit.
Dílčí výsledky získané ze zaměření zkušební trilaterační
sítě dálkoměrem
EOK 2000. Dosažená
přesnost. Obsluha dálkoměru. Návrh na úpravu
zápisníku. Laboratorní a polní kalibrace přístroje.
Vliv na.pětí baterie na měřenou vzdálenost. Celkové zhodnocení přístroje.

528.74:912{084.3-11):681.3

:fr.
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528.74:912[084.3-11 J :681.3
ŠfMA, J.
Verfertigung der digitalen thematischen Karte im
Ma8stab 1:500 mU HHfe der photogrammetrischen
Methode.
Geodetieký a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 11,
S. 302-308, 4 Abb., 4 Taf., 2 Lit.
Zusammenfiigung der Forschungsergebnisse
aus
den Jahren 1969-1971. Vorbereitung des Bildfly.~
ges. Ve'I"fertilgung de'r Luftbilder und Interpretation. Aufbau des Festpunktnetzes
mít Hilfe der
analyti'schen Aerotriangulation. Verfertigung einer
digitalen themat'ischen Karte im Ma8stab 1:500.

528.388VYSKOČIL,P.
Jahresbewegungen
der Nivellierpunkte
und ihre
Folgerungen.
Geodetieký a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 11,
S. 308-311, 4 A'bb., 7 Lit.
i\uBere F.infliisse, die die Jahresbewegungen der
Nivellierffi.arken verursachen. Bedeutendste bishe~
rige Forschungsergebnisse
der Exogenoewegungen
in der ČSR. Manche F'olgerungen der Exogenbewegungen.

1:500.

528.388
BhICKOqHJI.

nYHKTOB.

rOB.

No lI,
528:388
VYSKOCIL,P.
Roční koUsání nívelačních bodů a jeho důsledky.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 11,
s. 308-311, 4 obr., 7 lit.
Vnější vli'vy, které způsobují roční pohyby nivelačních značek. Hlavní dosavadní výsled'ky výzkumu exogenních pohybů v CSR. Některé důsledky
exogenních pohYbů.

BJlHRHHR, KOTOpF>1eBbl3bIBalOT rOllH'lHOe

HHBeJlHpHhlX

JlHT.

0630P,

7.

19, 1973,

347.235.11:681.3[437.6J
KOCLÁN,J.
Erneuerung der Liegenschaftsevidenz
bei gegenwiirtigem Aufbau Registers der Liegenschaftsevidenz in der SSR.
Geode,tický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 11,
S. 312-316, 1 Abb., 2 Tat., 2 Lit.

Mitarbeit des VÚGK (Forschungsinstitut
fur Geodasie und Kartographie) in Bratislava und VÚGTK
(Forschungsinstltut fiir GeodHsie, Topographie und
Kartographie)
in Praha bei Losung dieser Aufgabe. Ande:re· Bedingungen flir Be,arbeitung der
Liegenschaftsevitlenz in der SSR im Gegensatz zur
ČSR und daraus folgende Abweichungen. Druck
der Hauptteile
der Liegeschaftsdokumentation.
Vera~beitung des PÚÚEL (Obersichtstotalangaben
der Evidenzblatter). Systematische Unterbringung
der Angaben der Liegenschaftsevidenz
in Form
eines RegilSters der Liegenschaftsevidenz.

528.517
HAUF, M.
First Experience with EOK2000.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 11,
pp. 316-321, 10 fig., 3 tab., 5 ref.
Some results obtaineid from mea'Suring a trilateration network by electronic
distance
meter
EOK 2000. Accuracy obtained. Operation of the
řnstrumen't. Suggestion for the, lay out of the
field book. Laborarory and field calibrations. Influence of the battery voltage on the measured
distance. Gelleral evaluation of the instrument.

528.517
HAUF, M.
Erste Erfahrungen mit EOK2000.
GeodatWký a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 11,
S. 316-321, 10 Abb., 3 Taf., 5 Lit.
Tei'lsergebnisse folgende aus der Vermessung des
Trilaterationprooenetzes
mittels Stre,ckenmeBgeratels EOK 2000. Erzielte Genauigkeit. Bedienutlg des
StreckenmeBgerates.
VOI'Schlag zur Umge,staltung
des Feldbuches. Laborator- un:d Feldkalibration
des Gerates. EinfluB der BatterieSipannung auf
vermessene Entfernung. Résume der Eigenschaften
des Gerates.

528.74:912(084.3-11) :681.3
ŠÍMA, J.
L'élahoration ďune earte digitale de but ii l'éehelle
de 1:500 par méthode photogrammétrique.
GeodeUc'ký a 'kartografický obzor, 19, 1973, No 11,
pages 302-308, 4 illustrations, 4 tableaux, 2 bibliogrBlphies.
Résumé des résultats de rechercihes pendant les
années 1969-1971. Préparatifs pour la p'hotographie aé'ri1enne. Réalisation des vues aérienne's et
leur interprétation. f:dification ďun ensemble détaillé de 'points de position par aérotriangulation
analytique.
Réali'Sation
ďune
carte
digitale
a l'échelle de 1:500.

528.74:912(084.3-11) :681.3
ŠÍMA, J.
Production of Digital Technical Map at Scale
1:50D by Photogrammetrie Method.
Geode:tic'ký a kartografický obzor, 19, 1973, No. 11,
pp. 302-308, 4 ng., 4 tab., 2 reL
Summary of the rese,arch results from the period
1969-1971. Plannirrg of aerial photograp'hy. Production of aeria'l photographs and their interpre·
tation. Building up the detail control point field
using the analytical aerotriangulation.
Production
of digital tec'hnical mapat scale 1:500.

528.388
VYSKOČIL,P.
Annual Fluetuation of LevelIing Points and Hs
CO'lsequences.
Geo.detic'ký a kartografický obzor, 19, 1973, No. 11,
'pp. 308-311, 4 fig.,,7 ref.
Ert;;:rnal effelcts causing movements of bench
marks. Most important results of exogenic move··
ments rese'arch in the- ČSR. Some cose,quences of
exogenic movements.

347.235.11:681.3(437.6)
KOCIÁN, J.
Renwing of Real Elitate Registration and Simultaneous Building Up of Real Estate Register in
the SSR.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 11,
pp. 312-316, 1 fi'g., 2 tab., 2 ref.
Co-operation of fue Resea~ch Institutes of Geodesy
in Prague and Bratislava in solving this task.
Different conditions for real estate data registration processing in the SSR and ČSR and different
approach resulting from it. Real estate registration data. Printing of ťhe most important data.
Processing of thesheets
with summarized data
for admini'stration areals. Systematical storingof
real estate data in rhe form of a computerized.
register.

528.388
VYSKOČIL,P.
Variation annuelle des points de niveIlement et
ses oonséquences.
Geodetický a Ikartografický obzor, 19, 1973, No 11,
pages 308-311, 4 illustrations, 7 bibliographies.
Influences externes causan:t les mouvements annuels des repěres de nive:llement. Résultats principaux actuels des recherches sur le,s mouvements
exogěnes en Tché,coslovaquie. Ce'rtaines conséquences des mouvements exogěnes.
347.235.11:681.3(437.6)
KOCIÁN, J.
Rénovation du cadastre lorsde I'édifieation aetuelle du registre eadastral en Slovaquie.
,
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 11,
pages 312-316, 1 illustrati'on, 2 table,aux, 2 bibliographies.
Coopération entre I'lnstitut de recherches géodésiques et cartographiques li Bratislava et l'lnstitut
de recherches géodésiques, topographiques et(~artographiques li Prague pour la solution de ce pro,blěme. Différentes conditions en Slovaquie et en
Boheme pour le traitement du cadastre et les
délvi'ations qui en résultent. Données du cadastre.
lmpression des parties principales ďune opěration écrite cadastrale. Réalisation PÚiÚEL (prehradné úhrnné údaje evidenčných listov = aperi;u
des donnéestotales
sur les feuilles cadastrales).
Placement systématique des données cadastrales
par I'intermédiaire du registre cadastral.
528.517
HA UF, M.

Premieres expérienees-avec le téIémetre EOK2000.
.Geodetic:ký a 'kartografický obzor, 19, 1973, No 11,
púges 316-321, 10 illustrations, 3 tableaux, 5 bibliographies.
Résultats ,partiel:s acquis par levé du réseautrilatéral ďessai par télémětre EOK 2000. Précision
,obtenue. Maniement du télémětre, suggestiolIls pour
·Ia modification de I'aide-mémoire. CaUbration de
l'appareil au laboratoire et dans le terrain. lnfluance de la tension de la pile sur la distallce
mesurée. Evaluation générale de l'appareH.
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kej revolúcle

socialistic-
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K 56. výročiu Vel'kej októbrovej
socialistickej revolúcie

Ing. Ondrej Michalko,
predseda Slovenského úradu
geodézie a kartografie

Myšlienky a ciele Vel'kej okt6brovej socialistickej
revolúcie, ktorá pod vedením V. I. Lenina nastolila v Rusku diktatúru
proletariátu
a priviedla
k moci
robotnícku
triedu,
nemohli
ostat' bez
ozveny v ostatnom svete. Právo na sebaurčenie národov proklamované
VOSR stalo sa základnou požiadavkou aj utlačovaných
národov a národností
rozpadávajúceho
sa Rakúsko-Uhorska.
Zbedačené
národy
trpiace
imperialistickou
prvou
svetovou
vojnou otvorene sa dožadovali
pod vplyvom ideí
Vel'kej
okt6brovej
socialistickej
revolúcie
rýchleho ukončenia vojny, práva na sebaurčenie, spravodlivého rozdelenia pódy a zospoločenštenia
výrobných prostriedkov.
Táto revolučná vlna zasiahla
rodiace sa Československo. Tisíce z Ruska sa vracajúcich
prislušnikov
Červenej
armády,
ako aj
vojnových zajatcov prinieslo domov tento program,
ktorý nezadržitel'ne
prenikal
do vedomia širokých
más mestského a dedinského proletariátu.
I ked'
v boji za politickú
moc v ČSR nedosiahla robotnicka trieda víťazstvo, nepodarilo sa buržoázii znemožnit šírenie ídeí a výsledkov Okt6bra. Pod tlakom širokých más dochádza k vydaniu zákona o pozemkovej reforme a i ked' pozemková reforma nebola uskutočňovaná podl'a predstáv mestského a dedinského proletariátu,
znamenala
na túto dobu
určitý
pokrok
ústupok
vládnucej
buržoázie.
Na realizácii
tejto prvej pozemkovej
reformy
(v. r. 1919-1922)
významne sa podiel'ala zememeračská služba mladého štátu, ktorá neprekonala
ešte ani svoje organizačné ťažkosti. Zameranie prídelov a lJyhotovenie
geometrických
plánov bola
jedna z najvačších
meračských,
grafických
a písomných prác. Boli to jednak rozsiahle
meračské
práce v poli, d'alej vyhotovenie
zákresov v mapách a zápisov v operátoch. Geodetická služba po
organizačnej
stránke stála pred nel'ahkou úlohou,
zjednotiť geodetické a kartografické
diela prevzaté po Rakúsko-Uhorsku,
a usporiadať,
najma na
Slovensku, zastaralý a skutočnému stavu nezodpovedajúci katastrálny
operát. Žiadalo sa vytvoriť takú organizáciu,
ktorá by dávala najoptimálnejšie
podmienky pre rozvoj geodetickej služby na celom
štátnom území. Organizačné
otázky
museli však
dať priestor naliehavým
úlohám, ako bolo vytvorenie zobrazovacej
sústavy a príprava
výstavby
novej trigonometrickej
siete. Zememeračskú službu
čakali súčasne rozsiahle a neodkladné
geodetické
práce na štátnych hrantciach
a len po zvládnutí
hlavných geodetických
a kartografických
prác, súvisiacich so vznikom nového štátu, mohla sa venovať ostatným úlohám.
Medzníkom
pre formovanie
novej československej zememeračskej
služby bol o vydanie
zákona
č. 177/1927 Zb. z. a n. o pozemkovom
katastri
a jeho vedeni (katastrálny
zákon), ktorý nadvazoval na dlhú tradtciu pozemkovej držby na našom
území. Umožňoval
budovanie
nového, technicky
hodnotného mapového diela na kvalitných
geodetických základoch.
Pre skutočný
rozvoj
geodetickej
služby
boli
však vytvorené širšie podmienky až po II. sveto-

vej vojne, ked' naša vlast' oslobodená slávnou Červenou armádou nastúpila cestu budovania soctalizmu.
Robotnícka trieda na čele s KSČ, poučená politickým vývojom po I. svetovej vojne nepustila už situáciu zo svojich rúk.
D'!krétmi
prezidenta
z r. 1945 bola nariadená
konfiškácia
nepriate"ského
majetku, uskutočnila sa
d'aleko širšia pozemková reforma, dosadžlž sa národné správy do všetkých vačších priemyselných
závodov a znárodnil
sa tiež kl'účový priemysel,
banky a poisťovne. Uskutočňovaním
dekrétu o druhej pozemkovej reforme nastali obrovské presuny
v pódne; držbe, a tým i vel'ké úlohy pre zememeračskú službu, lebo politická
situácia si vyžadovala rýchle riešenie daného stavu.
lsteže geodetická
služba v starom organizačnom členení by nebola schopná tieto vel'mi dóležité
politicko-technické
úlohy
plniť.
K tomuto
poznatku dospel aj Sekretariát
Ov KSČ a podl:a vzoru ZSSR (Dekrét V. 1. Lenina z r. 1919 o sústredení
zememeračskej služby) pristúpilo
sa i u nás k postupnému
sústred'ovaniu
štátnej
zememeračskej
služby v r. 1945. Tento návrh v Sekretariáte
Ov
KSČ i vo vláde predniesol s. Kl. Gottwald. Presadzoval ho najma proti
návrhu
ministra
financií
a ministra
národnej obrany, ktorí navrhovali
zachovat' stav spred roku 1938.
No až po februárovom
víťazstve
robotníckej
triedy dochádza k realizácii
a prvým zákonným
opatrením na tejto ceste bol zákon č. 82/1948 Zb.
o úprave p6sobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.
Vládnym nariadenim
č. 1/1954 Zb. bol vy tvorený samostatný rezort geodézie a kartografie
v rámci Ostrednej správy geodézie a kartografie s oblastným orgánom - Správa geodézie a kartografie
na
Slovensku, čo znamenalo vyšší kvalitatívny
stupeň
vo vývoji československej
geodézie a kartografie.
V roku 1969 na základe ústavného zákona o čs.
federácii
boli ustanovené
v našom rezorte
dva
národné orgány Český úřad geodetický
a kartografický
- zákonom ČNR č. 2/1969 Zb. a Slovenská správa geodézie a kartografie
- zákonom SNR
č. 207/1968 Zb. Zákonmt ČNR č. 36/.1973 Zb. a SNR
č. 39/1973 Zb. - o orgánoch geodézie a kartografie došlo k dovršeniu
organizačnej
štruktúry
a výstavby rezortov geodézie a kartografie
v nadvaznosti
na územné
členenie
štátnej
správy.
Teda hned' po oslobodení našej vlasti sa zapojila geodetická služba bezvýhradne do služieb socialistickej
výstavby, či už na obnove vojnou zničených obcí, na obnove komunikácií,
na prácach
súvtsiacich s konfiškáciou
a urýchleným
rozdelením nepriatel'ského
majetku, na vykonávaní pozemkových reforiem
ako aj na hospodárskoteclznických úpravách pódy v súvislosti s prechodom na
socialistickCt. vel'kovýrobu
v pol'nohospodárstve.
Vel'ká okt6brová
socialistická
revolúcia
neukázala len ako zvrhnúť nadvládu a vykorisťovanie,
ale i cestu praktickej
realžzácie
ideí socialžzmu. Ovplyvnžla nazeranie pracujúcich
vrstiev na
vojnu a vláda mladého sovietského
štátu svo;im
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dekrétom o mieri dala na vedomie, že sa rodí nový
spoločenský
poriadok,
ktorý
vytvára
objektívne
podmienky
pre vývoj sveta bez vojen a bez vykorisťovania
človeka človekom.
O výsledku Októbra
sa presvedčujeme
den ne na vnútornej
i zahraničnej politike
Sovietskeho
zvazu, ktorý
výstavbu
sQcializmu a komunizmu
nepokladá
len za svoju
vec a široko ju spája so záujmami a ciel'mi robotníckej triedy na celom svete.
Bez internacionálnej
podpory a pomoci Sovietskeho zviizu neboli by sme mohli v Československu tak úspešne rozvíjať a uskutočňovať
výstavbu
socializmu. Nie je náhodné, že sa pravica pokúšala v roku 1968 odstrániť
všetko, čo nás spája so
Sovietským
zvazom a Vel'kou októbrovou
socialistickou
revolúciou.
Vieme, že bez spolupráce
so
Sovietskym
zvazom neboli by sme schopní vlast-

nými silami riešžf si SVOju nezávislosť a suverenžtu~
Politika
KSČ plne vychádza z učenia marxizmu--leninizmu
a
proletárskeho
internacionalizmu
s cierom úzkej spolupráce medzi národmi, najma
socialistického
tábora. Z týchto aspektov musí vyznievať tiež všetka práca geodetickej
a kartografickej služby a jej úsžlže pri riešení
naliehavých
problémov našej socialistickej
spoločnosti, v duchu
ideí VOSR, v konkrétnych
podmienkach
socialžstickej výstavby,
pre d'alší jej dynamický
rozvoj,
k čomu máme vytvorené
všetky materiálne
podmienky.
Vo všetkých
obdobiach
vývoja,
ktorým
prešla
naša spoločnosť,
geodetická
služba vedená odkazom Vel'kého okt6bra, stála po boku robotníckej
tržedy a nemalou mierou napomáhala
jej víťazstvu a verná tomuto odkazu ostane.

Vyhotovení digitální účelové mapy
v měřítku 1 : 500 fotogrammetrickou
metodou

Ing. Jil'í Šíma, CSc,.
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

V tomto období byla ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze podrobně studována problematika fotogrammetrického
mapování ve velkých měřítkách cestou di g i t a Ii z a ce
ob"ahu leteckých snímkú s převedením všech výpočetních prací na samočinný počítač a zobrazením výsledků mapování na automatickém koordinátografu. výsledky výzkumú, prováděných především V. Pichlíkem [11, otevřely fotogrammetrické praxi nové cesty
k uplatnění stávající přístrojové techniky a vyškolených technických kádr-ú, zejména při velmi žádaném
mapování zastavěného území v měřítku 1 : 1000.
Autor článku sledoval v témže období využití fotogrammctrie při tvorbě rúzných účelových map v měHtku 1 : 500. Tohoto postupu ještě nebylo v ČSSR
použito, ačkoliv o jeho možnosti a v mnoha případech
i značné výhodnosti je k dispozici řada informací
z NDR, Bulharska, NSR, Švédska, Finska a dalších
zemí. Při experimentálním výzkumu, prováděném
autorem zčásti během jeho studijního pobytu v Kanadě a zčásti v domácích podmínkách, bylo objasněno
púsobení některých faktorú, považovaných dosud za
vážnou překážku použití fotogrammetrie v tak velkém
měřítku. Výsledky výzkumu byly shromážděny v [2J
a lze je stručně shrnout do těchto bodú:
a) Pro fotogrammetrické mapování v měřítku 1 : 500
je tř'eba pořizovat letecké snímky v měřítku 1 : 3000
až 1 : 4000 (volba se řídí požadavky na přesnost).
Při m'l.pování zastavěného území (sídlišť, prúmyslových závodú apod.) se doporučuje zvětšit příčný
překryt na 60 %'
b) .Je výhodné pořizovat snímky za oblačného počasí,
avšak s ex}X)sicíkratší nebo rovnou 1/400 sec.
c) Přesnost a úplnost fotogrammetrického mapování
jsou značně závislé na rozsahu a kvalitě signalizace
bodú PBPP i předmětú měření. Ve výzkumné zprávě [21 se doporučují zpllsoby efektivní signalizace

a organizace těchto prací na sídlištích, v průmyslových závodech a velkých železničních st.a,nicích.
d) Bylo dokázáno, že podrobné polohové pole pro účely
mapování v měřítku 1 : 500 lze vybudovat pomocí
analyt.ické aerotriangulace, jestliže měřítko snímku
je 1 : 3000 (min. 1 : 3500), body jsou signalizovány
terči optimálního tvaru a velikosti a vyrovnání AAT
se provádí v bloku s velkým příčným překrytem.
c) Numerickým fotogrammetrickým
vyhodnocením
jednotlivých stereodvojic v měřítku 1: 3000 až
1 : 4000 lze určovat polohu bodú, signalizovaných
centrickými a ,.;ymetrickými značkami v úrovni
terénu, s přesností 5 cm. Přesnost určení přirozeně
viditelných nesignalizovaných bodú v úrovni terénu i nad ním záleží na kvalitě identifikace na snímcích a pohybuje se od 7 do 15 cm. Z konfrontace
8 ustanoveními
platných směrnic pro vyhotovení
THM, TMM, ZMZ a ZMS vyplývá, že fotogrammetrická metoda bezpečně zaručuje přesnost účelových map 1 : 500, která je ekvivalentní kritériím
THM 1 : 1000. Tam, kde je požadována přesnost
dvojnásobná (v případě ZMZ), může být dosažena
za předpokladu, že měřítko snímku bude 1 : 3000,
mímky budou pořízeny za technických a meteorologických podmínek, které doporučuje zmíněná zpráva, vlícovací body budou určeny geodeticky se
zvýšenou přesnost.l (střední souřadnicová chyba
±0,06 m je v tomto pHpadě příliš velká) a všechny
body, které by byly v terénu nebo na snímcích
identifikovány s větší nejistotou než 5 cm ve skutečnosti, budou vhodně signalizovány.
f) Rozborem hospodárnosti na modelové lokalitě bylo
zjištěno, že je reálný předpoklad dosáhnout úspor
finančních nákladů ve výši 10-40 % s výjimkou
'rMl\i, jestliže je převzat polohopis z existujících
map o vyhovující přesnosti. Na plochách s přirozeným terénním povrchem lze též fotogrammetricky
vyhodnotit výškopis, což představuje další zdroj
úspor času i nákladů.
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l'oř'adí vhodnosti, kdy použít fotogrammetrii pE
mapování v měřítku I : 500, je následující:
a) účelové mapy pro investiční výstavbu,
b) základní mapy sídlišť,
c) JŽP I : 500 velkých železničních stanic,
d) základní plány moderních průmyslových závodů.
Sledování skladby inženÝJ'sko-geodetických prací
v několika krajích a tendencí v investiční výstavbě
bylo zjištěno, že v současné době se bude zájem odběratelů soustřeďovat zejména na technické mapy měst
a základní mapy sídlišť, neboť rozvoj měst a bytová
výstavba jsou v popředí společenského zájmu a mají
dlouhodobou perspektivu.
Proto se Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze obrátil na podniky geodézie
v českých krajích, zda není v rozsahu jejich působnosti
vhodná lokalita, na které by mohly být výsledky výzkumu realizovány a získány další potřebné poznatky
technického a organizačního charakteru.
N. p. Geodézie v Pardubicich reagoval na tuto výzvu iniciativním návrhem použít digitální fotogrammetrickou metodu při vyhotovení základní mapy
sídliště Polabiny, která má být součástí technické
mapy města Pardubic. Tak vznikl zajímavý realizační
experiment, o jehož technických výsledcích bude
referováno v dalších kapitolách.
2. Příprava leteckého snímkování
Sídliště města Pardubic - Polabiny (obr. I) je moderní architektonický komplex, budovaný pro 23500
obyvatel v prostoru mezi městem a jeho průmyslovou
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oblastí. Dělí se na 4 okrsky, z nichž 3 již vesměs dosta.
věné, jsou předmětem mapovárJÍ. Celková rozloha
sídliště je 72 ha, zastavěný prostor zabírá 26 ha, komunikace 14,6 ha a parková zeleň 31,4 ha. PřeYládá
řadová zástavba s několika dominantami vÝškových
domů. Dam,} mají 7-12 podlaží a jsou ř'azenyv pra'vo.
úhlé osnově. Značná výška domů (až 4-0 m) přináší
některé specifické problémy pE vyhodnocení snímků,
zejména častý zákryt předmčtů mČÍ'ení na okolních
komunikacích, jako by šlo o vyhodnocení v úzkých
ulicích historického jádra města. Proto bylo nejen
účelné, ale i nezbytné, volit letové dráhy tak, aby
procházely nad hlavními komunikacemi s maximálním
počtem povrchových objektů podzemních vedení
a příčný překryt snímkových řad volit 60%, aby vyhodnocovatelé všude, pokud možno ve středových
partiích stereodvojic, "nahlédli" do blízkosti resp. až
k patč vysokých domů.
Dostavěné 3 okrsky budou zobrazeny na 12 listech
mapy I : 500. Pro realizační experiment byly vybrány
2 mapové listy s bohatým a různorodým obsahem,
z nichž jeden byl již z větší části zaměřen dříve obvyklými geodetickými postupy. Oba listy byly s výjimkou
k0!11pletace kartografické
kresby zpracovány
ve
VUGTK během roku 1972. S použitím takto získaných
zkušeností dokončí celou zakázku fotogrammetrický
oddíl n. p. Geodézie v Pardubicích v roce 1973.
Přípravné a fotoletecké práce byly provedeny pro
celou lokalitu najednou. Bylo rozhodnuto vybudovat
podrobné bodové pole uvnitř sídliště pro účely pozdějšího zaměření podzemních vedení a jiné potřeby odpovědného geodeta blokovou
analytickou
aero-
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triangulací
podle metody VTOPÚ-VAAZ,
která
je úspěšně prováděna národním podnikem Geodézie
v Pardubicích již řadu let pro jiná měřítka mapování.
Rekognoskace existujících polygonových pořadů ukázala, že většina bodů uvnitř sídliště byla během výstavby zničena. Zbyly jednotlivé body různých pořa.
dů v několika katastrálních územích, vesměs na obvodu sídliště; uvnití' pouze jeden pořad, zaměřený pE
vytyčování sídliště. Rozložení 10 bodů pro blokovou
aerotriangulaci ve třech řadách se šedesáti procentním
příčným překrytem (obr. 2) bylo vyhovující za předpokladu, že poloha polygonových bodů se nezměnila
a jejich souřadnice jsou správné. Tyto body byly signalizovány čtvercovými deskami 60 X 60 cm tmavomodré barvy s vyznačeným žlutým křížem o šířce
ramene 10 cm. Podle pokynů odpovědného geodeta
byla pak vybrána síť PBPP na komunikacích, její
body stabilizovány železnými trubkami a signalizovány nitrolakem CELOX (žlutým nebo tmavomodrým
křížem) podle barvy okolního zpevněného povrchu.

,":--.::- ---- -----'::'1
I'

I

Obr.. 2: Rozložen'í výchozích bodů pro blokovou analytickou aerotriangulaci

Signalizace značného počtu podrobných bodů byla
provedena bílým latexem, a to krátkými tahy po
obvodě předmětu měření (v rozích, v místech změny
křivosti a v místech horší přirozené identifikace) při
šířce stopy 8-10 cm. Předměty o velikosti do 30 X 30
cm byly natírány celé. Takto byly signalizovány
všechny povrchové objekty podzemních vedení, rohy
chodníků, záhonů, plotů, zídek, paty dopravních značek, sloupů veřejného osvětlení a stožárů. Nebyl signalizován průběh podzemních vedení, i když jejich fotogrammetrické zaměření je možné. Souvisí to s odlišným
zavedeným postupem zaměřování podzemních sítí,
kdy se sleduje a ihned zaměřuje každý druh vedení
zvlášť. Takto by nebylo možné zajistit současné vyhledání a vyznačení všech vedení v krátkém období
přípravy leteckého snímkování.
Rohy obytných budova jiných stavebních objektů,
jakož i paty stromů a stromků v parcích, také nebyly
signalizovány .•líná barva nátěru nemusila b:<rtpoužita,
protože se předpokládalo, že snímky budou pořízeny
za oblačného
počasí. V takovém případě se jeví
bílé signály výrazně i na s!ětlých betonových nebo
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prašných plochách a jejich obrar. na snímku není znehodnocován irradiací. Na rozdíl od technologie technickohospoďářského mapování se neprovádí při účelovém mapování pí'edběžné letecké snímkování ani
místní šetření. Vlastnické a užívací vztahy v sídlištích
jsou jednoduché, pokud jde o zaměření, avšak v době
mapování často ještě neujasnčné.

. Letecké měřické :snímky byly pořízeny komorou
M:RB (f =" 210 mm, 18 X 18 cm) v měřítku 1 : 3500
z výšky 730 m na film o citlivosti 21 DIN ve dvou
dnech (12. a 19. 4. 1972). V obou případech byla fotografická kvalita negativů přijatelná, i když pouze pro
sledované účely (zobrazení zastavěného území bez
stínů). Důvodem opaková.ní letu bylo částečné nedodržení plánovaných letových drah a příčného překrytu, znesnadňující provedení blokové analytické
aerotriangulace. Vlivem neobvyklých podmínek fotografování pod souvislou clonou mraků a za horší dohlednosti došlo k téže chybě i při druhém pokusu.
Kombinací snímkových řad z obou letů však byl získán
materiál vhodný pro potřeby aerotriangulace i podrobného vyhodnocení polohopisu v zastavěném území.
0

Identifikace signalizovaných bodů byla provedena
krátce po skončení snímkování a zjištěno, že prakticky
všechny signály jsou viditelné, pokud nebyly v okamžiku fotografování zakryty stojícími nebo projíždějícími vozidly. Zásluhu na tom měla krátká čekací doba
na snímkování, operativní spojení s fotoleteckou skupinou, které umožnilo provést kontrolu signalizace
ještě několik hodin před akcí, minimální počet signalizačních terčů, které mohou být snáze zničeny nebo
přemístěny a zejména t.rvanlivost latexových nátěru,
které byly na objektech zachovány více než šest měsíců. Charakteristiky leteckých snímků, uvedeně v tabulce 1, ukazují, že je možné, účelné i nutné požadovat
vyhotovení letcckých snímků pod mraky, neboť mají
pro fotogrammetrické mapování polohopisu v zastavčném území markantní výhody.
Identifikace signálů na podrobných bodech byla
prováděna pracovníkem v terénu na zvětšeninách v měřítku 1 : 700. Na rozdíl od technologie fotogrammetriekého vyhodnocení zastavěného území v měřítku
1 : 1000 při THM nelze ke klasifikačním pracím v sídlištích nebo prií.myslových závodech použít jediné
tzv. centrální zvětšeniny pro každý mapový list. Vyšší
budovy by v okrajových částech zakryly mnoho
objektů v jejich blízkosti a na komunikacích. Proto
byly pořízeny zvětŠeniny z obdélníkových středových
částí každého snímku, konkrétně plochy 8 X 14 cm
z formátu 18 X 18 cm (delší stranou napříč směru letu)
a klasifikace na nich provedena v blocích ohraničených zpravidla komunikacemi. V této etapě byly také
zaměřeny oměrné míry, sloužící ke konstrukci špatně
identifikovatelných
detailů, jako např. výstupkú,
schodišť pod přístřešky a rohů budov shora zakrytých
výše položen)Tffiikonstrukcemi. Je třeba zdůraznit, že
rozsah těchto prací byl ve srovnání s mapováním zastavěného území při THM minimální. Nakonec byly
všeéhny podrobné body polohopisu očíslovány podle
zásad uvedených v [1].
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Šima, T.: Vyhotovení
digitální
účelové
1:500 fotogrammetrtckou
7fletodou

mapy

I

Datum snímkování

12. 4. 1972

Měřítko snímků
Komora MRB
Rychlost letu
Expozice, clona
Výška mraků
Oblačnost
Charakter počasí

1 : 3500
f = 210,11 mm
220 km/hod.
11400 sec; 4
1300 m
8/8
zataženo, drobný 4éšt

Dohlednost
Doba snímkování
Strmost gradace
Závoj
Max. hustota
Min. hustota

5km
11,35-12,45
1,32
0,11
1,14
0,67

4. Vybudováni podrobného polohového bodového pole
analytickou aerotriangulaei
Analytická aerotriangulace podle metody VTOPÚ-VAAZ byla provedena pracovníky fotogrammetrického oddílu n. p. Geodézie v Pardubicích v bloku o třech
řadách po pěti modelech. Ke zvýšení tuhosti bloku
významně přispěl šedesáti procentní příčný překryt
snímků. Kromě signalizovaných PBPP, výchozích
i nově určovaných, byl zaměřen potřebný počet dalších bodů pro spojování modelů a řad, které byly ztotožněny s vhodně situovanými signalizovanými podrobnými body polohopisu. Měření snímkových souřadnic bylo provedeno na monokomparátoru s registračním zařízením Ascorecord, výpočet BAAT na
samočinném počítači Minsk 22. Obojí práce byly provázeny určitými obtížemi, pramenícími z toho, že
v souřadnicích některých výchozích bodů, vybraných
pouze mezi existujícími polygonovými body, byly
zjištčny značné chyby. Výsledek transformace bloku
na tyto body zprvu neuspokojil očekávání, neboť byly
shledány zbytkové chyby (viz tab. 2), které by nezaručovaly přesnostPBPP
požadovanou Směrnicí pro
technicko-hospodářské mapování. Bylo nutno objasnit,
zda příčinou větších odchylek jsou dam dosud neodhalenéchyby v použitých polygonových bodech nebo
zda jde o omezené možnosti analytické aerotriangulace jako systému.

Tab. 2. Zbytkové chyby po transfo1'rnaci bloku snímku
existující polygonové body
Bod

Geodetický a kartografický obzor
rol!nfk 19/61, l!fslo 11/1973 305

v měřitku

I

x

502
562
522
519
529
534
2033
543
539
540

I

~=

y

-1

+15
9
- 1
O
+ 5
-9
-6
+15
+ 5
+ 4
-

,

na

,

±8,4cm
.

O
+5
+2
-5
-3
~5
+5
+4
+5
IDII =±3,9JJlÍl

Proto byly ve spolupri,ci s Geodetickým ústavem

v Praze zaměřeny kontrolní délky (obr. 3) mezi existujícími polygonovými body ino'\l'ě

určenými P~PP

hod.

I

I

19. 4. 1972

1 : 3500
f = 211,10 mm
200-220 km/hod.
1/400 sec; 4,2
1300 m
5/8-7/8
oblačno s řídkým
slunečním svitom
5km
10,47-11,14 hod.
1,10
0,10
1,27
0,93

pomocí elektronického dálkoměru Distomat DI 10,
a to s přesností ± 1 cm bez ohledu na délku strany
v rozsahu působnosti přístroje (1-1000 metrů). výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.

Obr.. 3: Schéma kontroln'ího měření délek elektronickým
dálkomtrem

Údaje v tabulce 3 jsou překvapující a dávají jasnou
odpověď na předtím položené otázky. I když pro
hustou zástavbu a jiné překážky nebylo možno změřit
více délek mezi existujícími body starších polygonových pořadů, ukázalo se, že jejich přelmost. (pOStlZOvaná vzájemnou polohou) je dobrá, pokud leží na
témže pořadu*). Ve vzájemné poloze bodů dvou rúzných pořadů**) se zřejmě nepřížnivě uplatňují příčné
odchylky. Prokázalo se také, ž~ ruznými stavebl1í~J
zásahy i posuny půdy došlo ke změně polohykamene***). Je tedy nutno konstatovat; že nalezené t>ody
,starších polygonovýchpořadů nejsou vždy vhodným
a dostatečně přesným podkladem· pro ..analytickou
aerotriangulaoi ve velkých . měřítkácl1 .(1 : 500 až
1 :2000). Při zlepšujícím se vybavení našich podniků
tllektronick)~i dálkoměry 1;Iybyl správný postup ta.
kový, že vcelku malý počet výchozích bodů na obvodě
bloku snímků by byl zaměřen přesnými úhloměrnými
~ dálkoměrnými přístroji přímo z trigonometri.cký~h
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T.:

Vyhotovení

digittJ.lní ťIl5elově mapy
1:500 fotogramrnetrlckou

u miJNtku
metodou

Tab. 3. Kontrola přesnosti e:Listujících a nově určených
PBPP měřením délek pomocí Distomatu Wild DI 10

I Distomat
I

strana

I Geodeticky
(aerotrian· I
gulaci)

a) délky mezi existujícími
pořadů

body polygonových

Em]
99,76
180,81
360,25
509,84
350,88
373,83

Em]
99,56
180,84
360,09
509,91
350,96
373,88

502- 562
562- 532
529-2033
534- 536
536- 533
536- 538

b) délky mezi body nově určenými

I
502- 562
2016- 523
523- 522
523-2018
526-2018
536-2029
536- 540
536- 537
537- 530
537-2033
537- 539
536-2018
533- 536
523-2011
2018-2017
2038- 536
529-2033
529- 521
ma

=

mp

I

I

=

Em]
99,56
119,12
130,78
178,32
218,17
81,02
284,36
203,82
173,42
209,45
176,71
347,13
509,91
256,11
101,55
234,55
360,09
215,27
±5,0 cm

Rozdíl

I

Em]
99,55
119,19
130,71
178,34
218,20
81,02
284,32
203,86
173,37
209,43
176,67
347,09
510,03
256,18
101,55
234,59
360,14
215,29

,

[cm]
-20***)
+ 3*)
-16**)
+ 7*)
+ 8·)
+ 5*)

aerotriangulaci

i

[cm]
+ 1
-7
+ 7
-2
- 3
O
+ 4
-4
+ 5
+ 2
+ 4
+ 4
-12
-7
O
-4
- 5
-2

Obr. 4: Body podrobného bodového pole vrřenr blokovou
analytickou aerotriang IIlací

mxy = ±3,6 cm

nebo zhušťovacích bodů se střední souřadnicovou chybou m",y = ±0,03 m (pro mapování 1 : 500).
Ostatní PBPP budou spolehlivě určeny blokovou
analytickou aerotriangulaci se střední souřadnicovou
chybou mXY = ±O,05 m při použití snímků v měřítku
1 : 3000-1 : 3500 nebo s chybou ±0,06 m při měřítku
snímků 1 : 4000. Potvrzují to kontrolní měření délek
mezi nově určenými body (viz tab. 3) i střední chyby
afinní transformace, při které byly tyto body použity.
V případě lokality Polabiny (obr. 4) bylo takto určeno 21 bodů podrobného polohového bodového pole
vedle řady pomocných bodů, použitelných při fotogrammetrickém vyhodnocení. Lze říci, že toto ověření
možnosti využití blokové analytické aerotriangulace
pro mapování v měřítku 1 : 500 je jedním z nejcen.
nějších výsledků realizačního experimentu v Polabi·
nách.

Postup vyhotovení digitální mapy v měřítku 1 : 500
sídliště nebo moderního průmyslového závodu foto.
grammetrickou metodou je v podsta,tě týž, jaký uvádí
Ing. Pichlík v [1] a v souvisejících doplňcích. Určité
rozdíly jsou v tom, že v lokalitách obou typů (máme
na mysli novou výstavbu) jsou okapy a převisy střeš.
ního pláště v minimálním počtu. Na druhé straně však
požaduje např. Směrnice pro vyhotovení základní mapy závodu, aby polohopis byl zaIIlěf'en s přesností

dvojnásobnou než uvádí Směrnice pro THM v mčřítku
1 : 1000. Proto zprostředkované určení souřadnic rohů
domú v úrovni terénu odvozením z tvaru střešního
pláště a vzdáleností okapů může být použito jen v mi·
nimálním počtu nezbytných případů. Leteckým sním.
kováním s osmdesátiprocentním podélným a šedesáti·
procentním příčným pře kry tem se vytvářejí podmínky
k tomu, aby rohy domů mohly být vyhodnoceny přímo v úrovni terénu. Namísto jedné "centrální" stereodvojice je ovŘem nutno vyhodnotit části dvou až čtyř
okolních dvojic, vytvořených např. i ze snímků dvou
sousedních řad. Kdybychom postupovali způsobem
užívaným obvykle při THM 1 : 1000, bylo by vyhodnoceno v místech s vysokou zástavbou někdy i méně
než 70 % bodů. Popsaným způsobem lze dosáhnout
efektivnosti markantně vyšší, o čemž svědčí následující příklad z lokality Polabiny:
Na prvním zkušebním mapovém listě 1 : 500 bylo
určeno k vyhodnocení 1737 bodů. Fotogrammetricky
bylo vyhodnoceno, případně vypočteno z oměrných
měr 1588 bodů (91,5 %). Přímým nastavením měřické
značky bylo vyhodnoceno 1526 bodů (88 %). Ze
zprostředkujících dat bylo vypočteno 62 bodú (3,5 %).
Nevyhodnoceno bylo celkem 149 bodů (8,5 %), z toho:
- pro momentální nebo trvalé zakrytí 45 hodů
(2,6 %),
- na snímcích nebylo fotogrammetry identifikováno 104 hodů (5,9 %).
Z doplňujících sousedních stereodvojic bylo získáno
HJ5 bodů (12,2 %). Bez t.ěchto bodů by málokterý
objekt mohl být kompletn~ zobrazen a body, ač lehce
přístupné a odjinud viditelné, by musely být doměřo·
\'ány geodeticky.
Přesnost fotogrammet,rického vyhodnocení poloho.
pisu numerickou metodou s následným zobrazením
na automatickém koordinátografu byla ověřena na
jmenovaném zkušebním listi'l metodou kontrolních
délek mezi dvojicemi bodů stejného druhu a kvality
identifikace. 101 délek bylo změřeno pásmem s přes.
ností ±1 cm, např. mezi sloupy veřejného osvHlení,
hydranty a šachticemi, dešťovými vpustěmi, rohy
domů, plotů a zídek. Výsledky srovnávání s délkami,
vypočtenými z fotogl'ammetricky určených souřadnic
kon~ových bodů, jsou uvedeny v tabulce 4. Při nume·
rickém vyhodnocení 8· afinní transforIIlací podle meto·
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Síma, T.: Vyhotovení
digitální
účelové
1:500 fotogrammetrickou
metodou

Druh bodll

signalizované sloupy veřejného
osvětlení
signalizované hydranty a šachtice
kruhového tvaru
signalizované dešťové vpnstě
nesignalizované rohy domů
zčásti signalizované ploty a zídky

mapy

v měřítku

[počet kontr. délek

I

18

I
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Délková chyba
stí'ední ma

±

21
15
29
18

5,5
6,8
10,8
11,2
11,8

dy nejmenších čtverců se nemohou výraznčji projevit
systematické chyby, jako je např. posun kresby při
grafickém vyhodnocení. Proto můžeme odvodit střední
souřadnicovou chybu -mXY jednoduše ze střední délkové
chyby -ma tak, že

Po rozboru výsledků v tabulce 4 lze konstatovat, že
signalizované předměty symetrického tvaru v úrovni
terénu, vyjádi'ené na mapách zpravidla bodovými
značkami, jsou vyhodnoceny s vysokou přesností,
splňující požadavky nejen platných směrnic pro účelové mapy v měřítku 1 : 500, ale i požadavky. připravované OSN :Mapy velkých měřítek. I když přesnost
určení souřadnic rohů domů je rovněž v přijatelných
mezích, nemohou nás dosažené výsledky zcela uspokojit. Při zobrazoválú domů v měřítku 1 : 500 na automatickém koordinátografu se projeví délkové chyby
blízké mezní odchylce nelítostně v deformaci pravoúhelníků. Matematické spekulace s větší pravděpodobností správnosti polohy některých bodů nebo ruční
vyrovnávání kresby nelze pokládat za definitivní řešení. To spočívá ve zvýšení přesnosti vyhodnocení
rohů domů na úroveň signalizovaných bodů na komunikacích, Identifikace rohů domů v panelové výstavbě
je znesnadněna tím, že kolem paty je vždy úzký betonový chodníček. Rohy domů jsou často složitě profilovány a roh soklu nesouhlasí plidorysně s rohem střechy,
a,čkoliv na ní není žádný okap. Účinnou pomoc vidíme
napříště v jednoduché signalizaci rohů domí'l nátěrem.
V některých případech, zejména u průniků v různých
úrovních, pomůže vyhodnocení tohoto bodu ve vyšším
podlaží nebo několika bodů na obvodové linii a výpočet rohů jako průsečíků. Neosvědčilo Redůsledné fotogrammetrické vyhodnocování detailů, jako např. drobných výstupků, stupřlů schodišť apod., neboť identifikace takových detailů může být na snímcích zhotovených pod mraky obtížná. Správný postup spočívá
v přesném vyhodnocení objektu v "hrubých rysech"
a v zaměření detailů při klasifikaci pomocí oměrných
měl'. Výpočet souřadnic se děje na počítači a včlenění
výsledků do souboru fotogrammetrických dat je velmi
snadné. Kdyby se na prvním zkušebním listě postupovalo pouze tímto způsobem, byl by počet vyhodnocených bodů téměř stoprocentní.
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StI-cdní souí'. ch~'bn
max.

16
16
20
22
29

I

nl

Xll

±3,9
4,9
7,7

8,0
8,4

Význam a potřeba důsledného měření všech oměrných měl' byly při realizačním experimentu sledovány
tak, že jeden z mapových listů byl vyhodnocen a zobrazen na Coragraphu zcela bez oměrných měl', měřených
předem. Druh)' zkušební list zčásti zasahoval do prostoru dříve mapovaného geodetickými metodami a ve
zbývající části byly oměrné míry zaměřeny při klasifikaci. Porovnání kvality obou list.ů ukázalo, že
kompletní měření oměrných je nutné pouze u objektů,
jejichž podrobné body nebyly signalizovány. Při automatizovaném zpracování je žádoucí, aby těchto dat
bylo využito ke zpřesnění výsledků fotogrammetrického vyhodnocení, co7. se v dosavadních programech
zpracování dat na malých samočinných počítačích
Odra 1003 a 1013 neděje. Specifičnost podmínek účelového mapování v měřítku 1 : 500 (větší měřítko
snímkli, příznivější ;;truldura zástavby, technický
charakter zobrazení, řídký požadavek na určení ploch)
by se měla obrazit ve snížení rozsahu geodetických
prací včetně kontrolních. Pokud jde o způsob účinné
kontroly, měl by se převážnč orientovat na délky,
které lze při srovnávání považovat za bezchybné,
zejména měřené na jeden klad pásma. Georletické ověření souřadnic většího počtu bodú, které byly určeny
fotogrammetricky s přesností uvedenou v tab. 4·, je
málo účinné. O kvalitě fotogra.mmetricky určeného
bodu můžeme být ujištěni, jestliže střední souřadnicové chyhy transformačního klíče jsou alespot} o 25 %
menší než je požadovaná přesnost vyhodnocení a bod
byl dobře vyhodnocovatelem identifikován. V opačném případě ověříme bod, jeho okolí nebo i celou stereodvojici kontrolním měřením délek.
PN zobra.zcní digitální mapy 1 : 500 na Coragraphu
ve výpočetním středisku Geodetického ústavu v Praze
byl poprvé použit program pro kresbu obecných interpolovaných křivek, které se na zkušebních listech objevi:ly ve značném počtu (okraje chodníků, atletické
dráhy, ostrllvky na vozovce aj.). Po určitých komplikacích bylo dORl'I,ženo
uspokojivé funkce této procedury
a získány cenné informace, týkající sespl'ávné přípravy
dat pro tento program. Aby byly obecné křivky správně a spojitě zobrazeny, je H'eba, aby v oblouku byly
vyhodnocovány jednotlivé body ve vzdálenosti asi
1/3 jeho poloměru a v místě přechodu oblouku do
pi'ímé byly tyto body zhuštěny. Změna hustoty však
musí být plynulá. PE automatické kresbě a rytině
byla také použita přerušovaná čára a různé průměry
kroužkú, suplujících bodové značky technických objektů na komunikacích nebo stromky. Je pochopitelné,
že výsledná rytina musí být doplněna o symboly,
jejichž vyhotovení na Ccragraphu není možné nebo
by bylo velmi pracné.
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pování sídliště v Pardubicich, ale i realizaci dalších
podobných praci v jiných krajích.
Realizace výsledků výzkumu fotogrammetrického
mapování v měřítku 1 : 500 na lokalitě Pardubice _.
PolabillY ukázala, že závěry výzkumu, uvedené ve
zprávč [2J, byly vesměs správné. Prakticky se prokázala možnost a účelnost snímkování pod mraky v největších používaných měřítkách, překvapivá přesnost
a homogenita určení PBPP blokovou analytickou
aerotriangulaci,
uspokojivá přesnost a efektivnost
fotogrammetrického vyhodnocení polohopisu v moderní a průmyslové zástavbě i schopnost vyhotovit na
dostupných přístrojích digitální mapu v číselné i gra·
fické formě. Získané zkušenosti jistě obohatí dosavadní
technologii a tím umožní nejen kvalitní dokončení ma·
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Roční kolísání nivelačních bodú
a jeho dúsledky

Na rozdíl od tektonických pohybů, které mají svůj
původ vŘtšinou v dynamických a fyzikálních změnách
podkorových části Země, jsou roční pohyby nivelačních značek zpúsobovány vnějšími vlivy, které působí
na svrchní části zemské kůry ..Jde zejména o vliv teploty, která ze vzduchu pi'ecMzí do půdy, vliv vlhkosti
půdy způsobené srážkami nebo kolísáním hladiny podzemní vody, atmosférického tlaku a v neposlední řadě
také slapové vlnění zemského povrchu. Protože větši·
na těchto vnějších činitelů kolísá pravidelně během
roku, nazýváme kolisání bodů (nebo půdy) ročním
kolísámm hodů (nebo půdy). Protože jde tedy o působení vnějších vlivů nazýváme také sledované pohyby
častěji "pohyby exogenniho původu".
Sledování exogenních pohybů je jednodušší než
sledo"ání pohybů tektonických, neboť se exogenní
pohyby projevují výrazně v nepoměrně kratších časových intel·valech. V tom však spočívá i značné nebezpečí exogenních pohybů, neboť se jejich působení může
projevit nepříznivě zejména v nivelacich opakovaných
po sobě v krátkém čase. Nepřízryivě pak ovlivňují
exogenní pohyby rovněž uzávěry Polygonů, a to ze·
jména těch, které byly uzavřeny v jediném roce. Jak
ukážeme dále, nemusí být, z těchto hledisek vždy
správné rozvrhovat uzávěrovou odchylku podle obec.
ných postupů vyrovnávacího počtu.
Intenzívní výzkum pohybů zemské kůry exogenního původu byl od r. 1967 konán na geodynamickém
polygonu I.išov. Organizace měřických prací je popsá.
na v [1]. Pokud jde o hlavní příčiny exogenních pohybů ukazuje se na základě výsledků výzkumu v ČSR
[2] a NDR· [3], že rozhodující vliv na kolísání bodů má
kolísání půdní vlhkosti. Prokázána byla roční perioda
těchto pohybů [2], což souvisí zejména s ročním kolí.
sáním vodních srážek. Další analýzy přibývajícího
měřického materiálu na geodynamickém polygonu
Lišov však ukazují, že bude existovat i víceletá perioda exogenních pohybů tohoto původu, způsobená změ.
nami v množství vodních srážek ve viceletých obdo.
bích.

Dosti závažnou otázkou při všech těchto výzku.
mech je stupeň odlišnosti působení vnějších vlivů na
pohyb zemského povrchu a pohyb nivelačních stabilizaci. Problém spočívá v tom, že kolísání zpúsobená
exogenními vlivy pozorujeme prostí'ednictvím kolísání
nivelačních stabilizací různého typu. Tyto stabilizace
v závislosti na své hmotnosti a objemu podléhají mimo
vlastní exogenní pohyb ještě vedlejším tlakům v půdě.
Je možno soudit, že s př'ibývajíci hmotností nivelační
stabilizace přibývá i deformací "čistého" exogenního
pohybu zemské kůry. Jak ukazují výsledky výzkumu
[5], [6] nemusí mít vždy tato deformace pozitivní smysl
tj. větší hmotnosti nivelační stabilizace nemusí odpovídat menší roční kolísání, jak by snad mohlo vyplývat z názoru. Z těchto hledisek je pro výzkum nedeformovaných exogenních pohybú zemské kúry možno
považovat za vhodné tzv. tyčové zatloukané stabilizace .• Jde o typ stabi1izace, převzaté v základních rysech podle vzoru z NDR. Typ stabilizace a zpúsob
osazování byl v GÚ Praha přizpůsoben podmínkám
vhodným v ČSSR, a v současnosti je užíván jako jeden
ze základních typů kvalitních nivelačních značek v síti
opakovaných nivelaci. Tyčová zatloukaná stabilizace
je popsána ve zprávě [4] a bylo o ní referováno na
symposiu pracovní skupiny 3. 2 a 6. 3 KAPG v Hluboké n. VIt., v září 1972 [5].

Hlavni dosavadni výsledky výzkumu
exogennich pohybu v ČSR
Koncepce výzkumu exogenních pohybú v NDR,
shrnutá v práci [3] sledovala odvo:wní základních zákonitostí exogenních pohybú v závislosti na vlhkosti
půdy, resp. množství srážek a typu stabilizace, osazené v půdách rúzné kvality. Výzkumem v ('SR je
sledován konečný cíl nalézt a matematicky definovat
funkční závislost velikosti exogenního pohybu na
roční době, druhu stabilizace a hloubce jejího založení
a vlastnostech půdy, v níž je stabilizace osazena. Tento postup má tu výhodu, že při obecné platnosti hledaného funkčního vztahu bude možno dosti přesně
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Obr. 1: Aproximativní
vyjádření řady pozoro'lJání (lomená čára A) její harmonickou
analýzou (křivka B) [6J. Časový faktor t, vyjádřen v obloukové míře s počátkem
1. 7. 1967. Údaje 1800 odpovídají postupně datům 1. 1. 1968, 1. 1. 1969,
1. 1. 1970. hij = 0,123921 m

počítat vliv exogenních pohybů na libovolná nivelační
měření, bez nutnosti stanovení vlhkosti půdy. Konečným výsledkem výzkumu exogenních vlivů by měl
být údaj, přiřazený každému nivelačnimu bodu v ka·
talogu nadmořských výšek, který by charakterizoval
exogenní pohyb tohoto bodu během roku.
Způsob měřického sledování exogenních pohybů na
geodynamickém polygonu Lišov je popsán v [1] a částečně v [2] a [6]. Jde o kombinované staniční a pořadové nivelační měření, jehož předběžná analýza byla
publikována v [2], podrobněji pak v [6]. V dalším
proto budou uvedeny jen některé základní výsledky
dosavadního výzkumu. V měření i analýze se při tom
i nadále pokračuje, neboť jde o vyjasněni a prokázání
existence víceletých period těchto pohybů.
Rozbor víceletých staničních měření byl proveden
prostřednictvím
harmonické
analýzy pohybu mělce
založených [1 m] nivelačních kamenů vzhledem k blíz·
kým hloubkovým, vrtaným stabilizacím (HS). Uspokojivé vyjádření nepravidelné bodové řady aproxima.
tivní křivkou je zřejmé z obr. 1 (nivelační kámen v boo
dové skupině č. 3 [1]). Při tom je patrný přib)~ající
pokles bodové řady měřených hodnot, způsobený
pravděpodobně
víceletou periodou exogenních pohybů. Vztah extrémů a hlavních bodů aproximující křivky vzhledem k jednotlivým měsícúm v roce je zřejmý
z obr. 2, kde je aproximován pohyb nivelačních kamenů na bodových skupinách č. 2 a 3 [11. Protože jde
o relativní určení vzhledem k blízkým výchozím HS,
není pohyb zcela reprezentativní.
Je tomu tak proto,
že pohyb 2.koumaného nivelačního kamene je zkreslován vlastním pohybem výchozí HS. K odvození pohybu výchozích HS a ještě dalších mezi1ehlých bodů
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Obr. 2: Výsledky harmonické analýzy na bodO'l:ýchsku·
pinách 2 a 3, odvozené z pozorování v letech 1967-1971,
vzhledem k jednotlivým měsídlm roku

vzhledem ke stabilizacím ve skalách Lišov a Hluboká
n. VIt. bylo použito analýzy často opakovaných pořa.
dových nivelačních měření. Graficky je ti.mkční zá.
vislost pohybu výchozí HS bodové skupiny č. 3 vy·
značena na obr. 3. Na obr. 3 vyjadřuje křivka A pohyb
výchozí kvalitní stabilizace bodové skupiny, tj. HS
vzhledem ke stabilizacím skalním, křivka B pohyb
nivelačního kamene vzhledem k HS a křivka C pohyb
nivelačního kamene vzhledem ke značkám ve skalách.
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Obr. 3: A - křivka vyjadřující roční kolísání HS ~'zhledem ke skalním stabilizacím Hl1tboká a Lišov podle
v;lls1edkli analýzy pořadové nivela,ce po obvodu polygonu
: [5J, [6J.
B - křivkavyjadfující
roční kolísání nivelačního kamene vzhledem k HS podle výsledk'Ůha'rmonické analýzy
řady staničních pozorování
C - křivka kolísání nivelačního kamene během roku
vzhledem ke skalním stabilizacím Hluboká a Lišov podle
výsledků analýzy pořadové nivelace a ha,rmonické analýzy staničních mřření
Pl'Otóže nemáme prozatim důvodu k tomu, abychom předpokládali vliv exogenních pohybů na značky
ve skalách (až na vliv oteplování a ochlazování skalního masivu, který by vŘakv našem klimatickém
pásmu neměl hrát roli), je 'možno charakterizovat
absolutní exogenní pohyb obecnou rovnicí

kde u je výchylka
bem,
A~ 1 cm pro
A ~ 2 cm pro
t je počet dnů,

bodu způsobená exogenním pohyhlouběji založené typy stabilizací,
nivelační kameny,
počítaný od 1. dubna.

Uvedené hodnoty amplitudy A platí pro jílovité a jílovito-hlinité půdy. Pro půdy písčité a písčito.hlinité se
uvedené hodnoty.slližují na lf2 až 1/4. Tyto údll,jevšak,
není mQŽnpještě'zevšeobeciíov:at~ f.leboťbyly odvozeny
pouze z údajů ;»ageodylll,tlllickém polygonu Lišov.
Pro obecnější použití je zejména nutné zpřesnit hodnotu amplitudy A a lépe vyjádřit její závislost na druhu
půdy, způsobu stabilizac~ a hloubce jejího založení.
Takové zpřesnění je lI}ožn()ukázat na výsledcích mě.
ření ZL 1972 na bodovéskupinč č. 3. V listopadu 1971
zdehyly v bezprostř~dníblíikosti
osazeny tzv. tyčové
zatloukané stabilizace v .hloubkáchO,5; 1,0; 1,5; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0 m. Analýza jejich" amplitud A; (relativně
vzhledem k HS) ..v závislosti na hloubce založení D
vede k předběžnému apl,'oximativ.:nímu vztahu (obr. 4):

P.:

Rocní

kolísdní

nivelačních

bodá

a jeho
důsledky

Obr. 4: Aprox'imativní logaritmická závislost amplit1ldy
kolísání bodů A vzhledem k HS na hloubce založení tyČOV(fCh stabilizací
D = 0,5;, 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; .3,0;
4,Om
Rovnice (2) je samozřejmě předběžná a platí pro pedologické podmínky bodové skupiny č. 3 na geodynamic.
kém polygonu Lišov. K dalšímu zpřesnění dojde na
základě pokračujících pozorování v r. 1973 nejen na
bodové skupině 3, ale i na podobné bodové skupině,
osazené ve sprašových půdách jižní Moravy.
Z citovaných prací a vybraných výsledků vyplývá
prokázaná existence exogenních pohybů. Exogenní
pohyby jsou zejména vyvolány kolísáním půdní vlhkosti během roku. Abychom mohli pi'iznat obecnou
platnost rovnici (1) je třeba pokračovat ve výzkumu
a rozšiřovat jej na další vhodně volené lokality. Tak
se např. využívá také některých stabilizaci na polygonu ve Slivenci. Při tom jde zvllíště o obecné (prostřednictvím vhodného funkčního vyjádření) závislosti
amplitudy A na pedologických a dalších faktorech.
Z těchto hledisek je také významná spolupráce v rámci
pracovnískupiny
3.2 "Výzkum recentních pohybů na
geodynamických polygonech", mezinárodní organizace
KAPG.

Přijmeme-li obecnou platnost rovnice (1) s tím, že
hodnota amplitudy A je dosud neznámou funkcí
hloubkyzll,ložení stabilizace a druhu půdy, lze pro nad.
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kde K

P.:

Roční

kolísání

nivelačních

= 0,985 je kruhová frekvence

bodli

w

Závěr

360

365,25 (dnů)
Pro převýšení mezi body i, j pak platí

~=~-~+~-~=~+~-~=

+ (Aj -

~). sin K .tij,

(4)

kde tij je střední čas při měření převýšení h;j (ve dnech,
počínaje datem zahájení měření ve zkoumaném
úseku);
h;j = Hj - H; - je převýšení prosté vlivu exogenních pohybů.
Z rovnice [4] je zřejmé, že bez ohledu na pHtomnost
měřických chyb bude v uzavřeném polygonu v důsledku středních časů tij platit vždy
l1h;j

=

~(Aj-

~).sin

K.t;j,

(.5)

Z hlediska existence exogenních pohybů lze tedy za
jedinou teoreticky správnou podmínku pro vyrovnání
uzavřeného polygonu považovat

Při neznalosti pohybové rovnice (1) je nutno v uzávěru vyrovnání schopné parametry hij a (Aj -- ~)
stanovit nejlépe z nadbytečného počtu měření, opakovaných v rúzných ročních obdobích. To je také
podstata analýzy pořadových nivelačních měření,
která byla aplikována na výsledky z geodynamického
polygonu Lišov.
Stejné zásady platí rovněž pro rozdíly dvou opakovaných měření na tomtéž uzavřeném polygonu. Rozdíl
dvou převýšení, stanovených v časech ]t;j a 2tij je dán
vztahem
2h;j -]h;j

(Aj -

r

nebo technogenního původu. Praktickým dúsledkem
tohoto výzkumu je zpřesnění nivelačních měření, mimo
jiné také při jejich připojování na púvodní, starší pořady apod.

0

= hij
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a jeho

=:

dhij =

Ai). (sin K '2t;j -

sin K .]tij)

(7)

Zit předpokladu, že 2t;j =l= ]t;j, tj, že dílčí převýšení
]h;j a 2hij nebyla měí'ena ve stejném ročním období,
platí pro vyrovnání v uzavřeném obrazci vztahy,
resp. podmínky

E dh;i = E (Aj -

A;). (sin K '2tii -

sin K .]t;i)
(8)

.E dhij =

O

(9)

Do měření, opakovaných v rúzných letech a do rozdílů z nich vytvořených pak samozřejmě vstupují ještě
další typy pohybů zemské kůry. U těchto pohybú předpokládáme jejich linearitu s časem a vylučujeme je
(nebo jejich vyloučení alespoň předpokládáme) redukcí na roční rychlosti pohybů. Otázka zpřesnění
redukcí těchto vÝsledků souvisí ovšem s dalším rozvojem výzkumu re~entních pohybů zemské kůry zvláště
tektonického původu. Nemalou měrou k těmto zpřesněním přispívá právě poznávání základních zákonitostí
exogenních pohybú, které je tak prvním stupněm k serióznímu výzkumu recentnÍch pohybů tektonického

Uvedené poznatky, shrnující výsledky pětiletého
výzkumu ukazují, že vliv exogenních pohybů nelze
zanedbávat. Jako hlavní příčina jejich vzniku je při
tom spatřováno roční kolísání půdní vlhkosti. Základ.
ní zákonitost pohybu je dána rovnicí (I). Předmětem
dalšího výzkumu je nalezení obecné funkční závislosti
amplitudy A na pedologických vlastnostech a hloubce
založení značky a je.ií případné víceleté kolísání, související s dlouhodobějším kolísáním v dúsledku nestej.
ných ročních úhrnú ročních vodních srážek. Vliv teploty na exogenní pohyby je zřejmě druhořadý, zvláště
u hlouběji založených nivelačních značek. V každém
případě je tento vliv pí'ekryt vlivem prvním. Pokud
jde o slapová vlnění zemské kůry víme dnes jen velmi
málo o konkrétních hodnotách elastických parametrů
zemského povrchu a jejich místních změnách. Protože
je jinak tento problém matematicky jasný, je třeba
vyčkat na zpřesnění, k němuž dochází na základě rozborů registrací horizontální a vertikální složky slapo.
vých pohybů. Detailní analýza tohoto vlivu prostřed.
nictvím výsledků nivelace je totiž málo nadějná. Po·
kusy konané na materiálech z polygonu Lišov měly
negativní výsledek. V rozdílech opakovaných nivelaci
na krátkou vzdálenost by se neměly projevit ani změny
dlouhoperiodického členu základní rovnice [7], způsobené dlouhodobými variacemi deklinace lVlěsíce.
Výzkumně je třeba se zabývat vlivem barometrického
tlaku. Pokusné rozbory dlouhých nivelačních pořadů
z hlediska přechodu extrémních tlakových útvarů jisté
korelace ukazují. Tento vliv je však zvláště nebezpečný
zejména pro rozdíly obousměrné nivelace Q. Jak bylo
již řečeno úvodem, měly by se výsledky výzkumu
exogenních vlivů v nejbližších několika letech projevit
dodatečným údajem v katalogu nadmořských výšek
bodů, který bude charakterizovat roční kolísání každého z bodú.
Literatura:
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pri súčasnom budovaní registra
EN v SSR

EN

v SSR

Ing. Ján Kocián,
Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave

1. Ú vod
V r. 1971 započal VÚGK Bratislava spoločne
s VÚGTK Praha výskum spracovania evidencie nehnutelnostI (EN) na strednom počítači, konkrétne
na počítači Tesla 200. Medzi riešitelmi z VÚGK a
VÚGTK došlo k dohode, že VÚGK zabezpečí programovú prípravu
obnovy operátov EN včítane
tlače jednotlivých hlavných častí písomného operátu EN a VÚGTK zabezpečí programovú prípravu
aktualizácie
údajov EN uložených vo vonkajšej
pamati počítača.
Začiatkom roku 1972 na základe zmluvy o dlhodobej spolupráci zadal ČÚGK Podniku výpočtovej
techniky (PVT) v Prahe spracovanie EN vrátane
vypracovania programov podla koncepcie VÚGTK.
VÚGK mal v tej dobe už hotové programy pre zápis údajov EN na magnetické pásky počítača. Javilo sa tiež potrebné vypracovať slovenskú verziu tlačových programov. So súhlasom SSGK pokračoval preto VÚGK vo vypracovaní programov
(pre počítač Tesla 200) potrebných na obnovu písomných operátov EN. Pre aktualizáciu údajov EN
aj pre SSR sa prevezmú programy od PVT Praha.
Na tlač písomného operátu, resp. jeho dodatkov po
aktualizácii údajov EN, sa však budú používať
programy, ktoré vypracoval VÚGK.
Tento článok nadvazuje na príspevok Ing. Dr.
O. V á I k u, CSc., [2] a nebude sa preto zaoberať
problémami, ktoré tento autor dostatočne
objasňuje aj z hladiska SSR. Rovnako sa v tomto článku
nerozoberá aktualizácia údajov EN, nakolko táto
nebol a v SSR doteraz realizovaná. Naproti tomu sa
bude zaoberať otázkami budovania
r e g i str a
evidencie
nehnutelností
(REN) v suvislosti s obnovou písomného operátu EN. Prvé
predbežné
informácie
spojené s problematikou
tohto článku sa uvádzajú v GaKO č. 3 z r. 1972 [1].
2. O d I i š o é pod ID i e o k y
oie EN v SSR oproti
vyplývajúce
odchýlky

f.: Obnova evtdencle nehnutel'ností pri súčasnom

zacla údaj ov EN v ČSR ako aj v SSR mohla robiť
podla tých istých programov.
Podmienky na obnovenie EN v SSR sú zjednodušené tým, že vo všetkých obciach je jednotné číslovanie stavebných aj pozemkových parciel. Ako územná evidenčná jednotka v SSR je len e v i d o van á
ob e c. Nikde netvorí územnú evidenčnú jednotku katastrálne územie, a preto na 8. a 9. mieste
označenia územnej evidenčnej jednotky je vždy 00
(pozri tab. 1. a tab. 2. v [2]) a v písomných
operátoch sa používa zásadne len 7 miestne ozna·
čenie územnej evidenčnej jednotky. Naproti tomu
v SSR jestvuje doposial rozsiahla cezpolná p6da
a preto nebol o možné zrušiť jej evidovanie.
Nakolko v SSR bola vačšia jednotnosť pri spracovaní doterajších písomných operátov na SPS, postačujú tri alternatívy vstupu údajov z prvotných
doklad ov parciel. Prvá alternatíva
predstavuje
z á k I a d n ú, pri ktorej údaje na vstupe sú usporiadané v poradí, v akom budú uložené vo vetách
na magnetickej páske. Uplatní sa vtedy, keď sa ne
použije ako prvotný doklad doterajší súpis parciel,

o a spr a c o v aČSR a z toho

Kým v ČSR sa budú na spracovanie EN používať
aj iné počítače (Minsk 32, ZPA 600), v SSR bola zachovaná povodná orientácia na počítače Tesla 200,
nakolko závody PVT Bratislava
budú vybavené
týmto typom počítača vo všetkých krajoch. Vytvoria sa tým priaznivé podmienky jednotnosti
spracovania operátov EN v celej SSR a tým aj
jednotnosť budovania REN. V krajských podnikoch
Geodézia v SSR sa vytvorili tzv. automatizačné strediská, kde sa budú sústreďovať podklady na automatické spracovanie údaj ov (nielen EN ale aj THM
a sociálno-ekonomických
informácií), vybavujú sa
vlastnými dierovacími zariadeniami a samy budú
dierovať údaje na spracovanie na počítačoch.
Na obnovu EN boli objednané zariadenia na dierovanie na 8o-stIpcové dierné štítky. Preto aj
programy na obnovu EN majú vstup z 80-stIpcových dierných Štítkov. Pritom je však programove zabezpečená rovnaká štruktúra viet jednotlivých
súborov na magnetických. páskach, aby sa aktuali-
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Význam informá<ie

I

Čís. obce (kraj 2 zn, okr. 2 zn, obec 3 zni
Doplnok čís. obce ,,00"

9

A2

Číslo obca podfa číselníka FŠÚ

A3

Názovobce

POR-C

I

Poznámka

I

30
2

I

Porad. číslo katastr. územia I

1=

A4 (I)

Druh číslovania parciel

Na Slovensku vždy I

VYM (I)

Výmera katastr. územia

Doplňuje sa pri spra·
covaní

5

P-P

Počet parcieI katastr. územia

Doplňuje sa pri spra·
covaní

3

A5

10

4
5

(I)

(I)

Počet stálych štatistických obvodov v obci SŠO
I

A6

I až 20

YI

I Xl

Súradnice defin. bodu obce na 100 m

Rezerva

2

A7

Výrobná podoblasť obce

8

A8

Výmera prír. cezpol. pozemkov m. vz. 3

Doplňuje sa pri spracovaní

5

A9

Počet evid. listov v obci

Doplňuje sa pri spra·
covaní

2

.REL-C

I

ZNI

4

Kat.
územia
s prírast.
cezpol.
pódou

---3
2
1

ReI. čís. obce v spracovávanej skupine
Typ prvot. dokladu parciel

I

AlO (I)

Čís. kraja a okresu

Al1 (I)

Čís. obce

A12 (I)

ReI. čís. kat. úz. vo vlastnej obci

AI3 (I)

Druh číslovania parciel v k. úz. (vždy I)

ale vyhotoví sa nový na nových formulároch (prvotný doklad evidencie nehnutefností - vzor C). Keď
sa použijú ako prvotné dokladý doterajšie súpisy
parciel, potom sa maže vyskytnúť druhá alternatíva (prakticky totožná s treťou alternativou podfa
tab. 4. v [2]), alebo tretia alternatíva, ktorá má
poradie údaj ov: . C2, C6, C4, C5, C1B, C15, C16, CB,
C12, C14, C9, C17, CIO, C22.
V SSR sa v zozname užívatefov a vlastník ov nepoužíva skupina užívatefov od č. BO 000 do B9999
(spoluužívatelia).
V prípade, že v niektorej nehnutefnosti sa vyskytuje viacej spoluužívatelov,
uvedie sa len hlavný a k jeho menu sa pripíše poznámka "a spol.". Spoluvlastní ci sa vykazujú pod čís.
99 999, pričom v stIpci pre sektor sa vyznačí ich
poradové číslo (ak majú rovnaké číslo listu vlastníctva).
3. Ú d

aje

I=IažI\)
v sprac. obci sa budú
cezpol. kat. úz. číslovať reI. č. 81 až \)9

rastkovej pOde A10 (I) až A13 (I) sa dierujú maximálne na 4 dierne štítky.
Informácie o užívatefoch, vlastníkoch a informácie o parcelách sú totožné s údajmi v tab. 1. a tab. 2.
v [2]. Keďže však tieto údaje v SSR sa dierujú na
BO-stípcové dierne štítky, nedierujú
sa údaje BO
a CI a do vety B a C sa prenesú pri zápise na magnetickú pásku z ve ty A.
O príprave podkladov pre informácie o parcelách sa stručne píše v kap. 2. Ako podklady pre
informácie o užívateloch, vlastníkoch budú slúžiť
doterajšie zoznamy užívatefov, vlastníkov, prípadne
doplnené podla registrov. Ak doterajší zoznam je
už nevyhovujúci alebo je po THM, vyhotoví sa
nový na formulároch prvotný doklad evidencie nehnutefnosti - vzor B.
3.2 Kontrola vstupných údajov EN počítačom

EN

Na základe skúseností z doterajšieho spracovania údaj ov viičšieho rozsahu, najmii pri automatizácii ekonomických agend, ukazovalo se potrebAko je zrejmé z obr. 1., do automatizovaného
ným podrobit vstupné údaje EN kontrole počítaspracovania obnovy operátov EN vstupujú tri dručom. Kontrolu'ú sa vzá'omné 10 ic - v"
medhy informácií:
~Unf
clami Q•..9J?~.llLUl.f.gl'JDá,!jamio ,ears,«:;lách,
1. Informácie o obci (informácie AJ,
prlpadne jě(I'iíOITivÝ)l1i
informácié:!mi Q parcele. Pří-""
tOm sa robí aj kontrolný odpis informácií o· užiVi!r-'"
2. Informácie o užívateloch,
vlastníkoch
(infor--retoctr;'"''VlmlffiíKoet1.'''l'rá-r<bntrolu vstu imyCli" uda::'
mácie B),
jO\iJ~:r;roól~vY1vořeÍJ.ý program ~
v Cobole.
3. Informácie o parcelách (informácie C).
3.1 Členenie údajov a ich priprava

Informácie o obci sú uvedené v tab. 1. Tieto informácie sa vyznačujú pre každú obec na prvotnom
doklade evidencie nehnutefnosti - vzor A. Údaje
AI až ZN 1 (podla tab. 1.) sa dierujú na jeden dierny štltok (okrem údaj ov, ktoré sa doplňujú pri
spracovaní na počítači) a údaje o cezpolnej prí-

Ako je zrejmé z obr. 1., do tohto programu vstupujú údaje z diernych štítkov všetkých troch druhov informácií ale tiež znáškové dierné štítky. Na
týchto dierných štítkoch, vyhotovených výlučne
na kontrolné účely, sú ~ydierované výmery jeď~()_~livýchznáš ok QEYQ!_1!ého
doklad~J!.1formá~.ií __g.:.._

1973/313

Geodetický a kartografický obzor
ročník 19/61, číslo 11/1973

314

Kocián,

'.: Obnova evidencie

nehnutelností
pri súčasnom
budovaní registra EN v SSR

Čísla znášolL~!Lvy_di~!'Qyané tiež na diernych štít·
J}~~
o užívateloch. vlastníkoch
sa triedia na
_.koch jednotli.YÝQhpar~iel. Výmery zo znáškových
!3~gi!nč~ lis1y.<:, súčasne na" zoznam užívatelov
diernyč1i štítkov sa zapamatujú do vonkajšej paa vlastník ov a na _r~g.iste"r užívatelov, vlastníkov.
mati počítača. ~Ei čít,aní dierných ští!~OV.jl1Lr:ciel_ Na triedenie sa použije štandartný triediaci propočítač jednak robí logické kontroly údajOv.)la_
gram počítača Tesla 200 TRI140. lnformácie o par-rnernbm štítku, vytlačí údaje každého dierného
celách a užívateloch, vlastníkoch sú síce už pri
štítku"na jeden riadok a keď zistil v štítku neTakÚ
rozčlenení programom EN03 usporiadané
podla
cnybu, označí riadok poznámkou "C h iS"iiTstT
poradových čísel obcí, avšak triedením podla niž-t CYI{: Ď"a!~j"spočítavá
výmery parcieli:i-znace-:-'
ších triediacich znak ov sa toto usporadanie poruší,
ných rovnakýmičíslami
znášok: Pri zmellElčísla
a preto ako posledný (hlavný) triediaci znak sa
zíiliš:Ky vytlačí súčét výmerparéiel
z 'Jednej znás-- musí dať zase por a d o v é čís I o ob c e.
, Rf a vedra vytlačí. kontrolnýúdélJ_ prggIta!!L...WAko vstupné údaje pre tlač niektorých častí píc
znáškóvéJ.l:o.dier!iéI!o.~fí(Rll."re"irejmé,
žé'dierne
somného operátu (súpis parciel, evidenčné listy,
'štítky tej istej znášky musia nasledovať za sebou
zoznam domova evidovaných stavieb) sa preberaa tiež celkové usporiadanie diernych štítkov podla
jú z diernych štítkov t.zv. stá I e ú d a j e, t.j.
znášok musí byť rovnaké, ako nasledujú za sebou
názvy druhov pozemkov a slovné texty poznámok
znášky na znáškových diernych štítkoch. Touto
ku kultúram. Tieto údaje sa zapamatúvajú v kažkontrolou sa odstráni prevažná časf chýb majúdom programe priamo do operačnej pamHti poČí·
cich povod nielen v dierovaní ale aj priamo v prvottača.
nom doklade. Kontrolný odpis diernych štítkov
4.2 Vlastné spracovanie jednotlivých častí písomužívatelov, vlastník ov nasleduje po kontrole dierného operátu EN
nych štítkov parciel.
Spracovanie písomného operátu EN je tak organizované, že sa jeden druh operátu spracuje naraz pre celú skupinu obcí zapísaných spoločne na
)
Na zápis údajov EN na magnetickú pásku bol vy·
magnetických páskach. Pre každý program tlače
pracovaný program EN02. v Cobole. Spracovanie je
sa zadávajú z diernych štítkov tzv. o r g a n i z a čtak organizované, že na jednu magnetickú pásku
n é ú d a j e, podla ktorých sa riadí sposob spracosa zapisujú údaje skupiny obcí (cca 5-10 obcí
vania. Pre každú obec sú osobitné organizačné údapodla velkosti). Dodržuje sa Zásada, aby v jědnej
je vydierované
prevážne
na jednom
diernom
skupine boli obce len .?jl:!,gg~J1o (J~r:esu. Jedngtlivé
štítku od stÍpca 1. Pri obnove písomného operátu
druhy informácií sa zajlisujÚ na magnetíckú pásprichádza do úvahy prevážne tlač celého písomku ako samostatné súbory. 'Ú'daje -každej obce sa
EN možu prísf
zapisujúza sebou, ako prvý súbor inform~ciLQ_QRCi",_ ného operátu. Pri aktualizácii
v úvahu aj iné alternatívy spracovania (napr. do-akodruhý 'súbor informácií o užíva:t.e.loCll
.•..
vlastnídatky). Formát všetkých častí písomného operátu
koch a ako t.retí súbor informacií o jlarcelácl1 (poje A4 na ležato.
zri obr. 1). Udaje jednotlivých obcí sa zapisuiú za
Na tlač jednotlivých častí písomného operátu
sebou v poradí relatívnych čísiel (pozri REL""'::C
sa uvádzajú tieto stručné údaje (možno sledovať
v tab. 1.). Po zápise informácií o parcelách každej
podla obr. 1.).
obce sa na elektrickom písacom stroji vypíšu výmery súborov 1, 2 a 3 (podla miest. vzťahu), výme4.21 S ú P i s par c i e I
ry jednotlivých katastrálnych
území a počet ich
parciel. Tieto úda~e slúžia na kontrolu správnosti
Program EN05 vypracovaný
v Cobole, vstup
zápisu údaj ov obce na magnetickú pásku. Po zápiz magnetických pások s informáciami o obciach
se údaiov skupiny obcí vznikne viacsúborová maga s informáciami o parcelách, ďalej z diernych
netická páska, ktorej údaje budú slúžif ako vstupštítkov stále údaje a organizačné údaje.
néna ďalšie spracovanie.
Alternatívy spracovania:
Znak O - bez tlače,
znak 1 - tlač celého súpisu parciel,
4. Tlač
hlavných
častí
písomného
znak 2 - dodatok súpisu parciel, pričom je zadané
operátu
EN
aj dvojčíslie roku, ktoré udáva, že dodatok sa má
vyhotoviť z parciel označených
číslom výkazu
4.1 Prípravné práce
zmien z uvedeného roku ako aj z rokov vyšších,
znak 3 - výpis súpisu parciel od parcely (zadaViacsúborová magnetická páska, ktorá vznilda
nej úplným parc. číslom aj s číslom kat. územia)
pri zápise údaj ov EN skupiny obcí, nie je vhodná
pre priame spracovanie písomných operátov EN, do parcely (zadanej tiež úplným parc. číslom).
lebo neumožňuje usporiadanie údajov triedením pre
4.22 Z o z n a m
jednotlivé časti písomného operátu. Preto prograstavieb
mom EN03, vypracovanom v jazyku APS, sa údaje
z tejto pásky roz členi a na tri jednosúborové magneProgram EN06 vypracovaný
v Cobole, vstup
z magnetickej pásky s informáciami o parcelách
tické pásky, pri čom súbory rovnakého druhu zo
skupiny obcí sa zlúčia do jedného súboru, ktorý sa
a ďalej z diernych štítkov stále údaje a organizačzapamatá na samostatnú magnetickú pásku. Okrem
né údaje.
vstupu z viacsúborovej magnetickej pásky zadávaAlternativy spracovania:
Znak O - bez tlače,
jú sa ako vstupné údaje kód y ob c í a ich poradové čísla z diernychštítkov
(pozri obr. 1.).
znak 1 - tlač zoznamu domova zoznamu evidovaPo tomto rozčlenení údaj ov EN na jednosúboných stavieb,
rové magnetické pásky prikročí sa k natriedeniu
znak 2 - tlač len zoznamu domov so súpisnými
informácií o parcelách a informácií o užívateroch,
číslami,
vlastníkoch pre tlač jednotlivých častí písomného
znak 3 - tlač len zoznamu stavieb s evidenčnými
operátu. Údaje Q....1larc.e.l.ác.h.. sa triedia na s ú p i s
číslami.
par c i e I, na z o z n a m d o m o v a e v i d o v a - Okrem toho sú na diernych štítkoch s organizačnými údaj mi aj názvy obcí.
n Ý c h s t a v i e b a na e v i den č n é 1i s t)(y.
\ 3.3 Zápis údajov EN na magnetickú pásku
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súčasnom

(EL)

Program EN07 vypracovaný
v Cobole, vstup
z magnetických pások s informáciami o obciach,
o parcelách a o užívatefoch, vlastníkoch a ďalej
stále údaje a organizačné údaje z diernych štítkov.
Alternatívy spracovania:
Znak O- bez tlače,
znak 1 - tlač všetkých EL,
znak 2 - tlač EL so zmenami, pn com je zadané
dvojčíslie roku, od ktorého sa majú tlačit zmenené EL,
znak 3 - tlač EL pod fa zoznamu, pričom na ďalších diernych štítkoch musia byť udané čísla EL,
maximálne 64 EL.
Pri spracovaní EL vo všetkých alternatívach
sa
súčasne tvorí výstupná magnetická páska s prehfadnými úhrnnými údaj mi všetkých evid. Ustov
[PÚÚEL1.

Rozsah
vznakoch

7

-~-(l)

2

••o..

----

are

gister

u ž í vat

o;j (l)

'"0.0

1O

'::S
'(l),::S

5. Spr a c o van i e P Ú Ú E L
Ako bolů spomenuté v odst. 4.2, pri tlači EL sa
tvoria PÚÚEL a ukládajú sa ako súbor U na výstupnú magnetickú pásku. Súbor U sa skladá z viet.
Vetu U tvoria údaje o pode evidenčného
listu
z jedného katastr. územia, tedy pre jeden EL bude tofko viet, v kofkých katastr. územiach je poda v EL zapísaná. Štruktúra, vety je zrejmá z tab. 2.
Veta má dve časti. Prvá časť obsahuje údaje spoločné pre celú obec, druhá časť obsahuje osobitné
údaje pre jednotlivé kata str. územia.
PÚÚEL z výstupnej magnetickej pásky programu EN07 sa pomocou triediaceho programu TRI
140 natriedia
podla sektorov, pričom cezpofná
úbytková pOda (evidenčné listy nad 90000) sa
u každej obce vytriedi nakoniec. Z takto zotriedených PÚÚEL sa pomocou programu EN08 vypracovanom v Cobole tlačí zostava na formát A3.
V každom evidenčnom liste sa vytlačia pre každé
katastr. územie na osobitný riadok úhrnné výmery
jednotlivých druhov pozemkov a na ďalší riadok
úhrnné výmery druh ov pozemku za celý evidenčný list. Keď sa takto spracujú
evidenčné
listy
jedného sektoru, vytlačí sa sumár sektoru aspracúvajú sa evidenčné listy ďalšieho sektoru. Po
spracovaní všetkých evidenčných listov patriacich
do hospodárskej obce (EL do 80 000), vytlačí sa sumár. hospodárskej obce. Ďalej sa tlačia ú h r n n é
ú d a j e evidenčných listov s úbytkovou cezpofnou
pOdou (EL nad 90000) podla sektorov a obcí, do
ktorých odcházajú. Po spracovaní všetkých evidenčných listov vytlačí sa sumár evidovanej
obce
(hosp. obec + úbytková cezpofná pOda) a úhrnné
hodnoty druhov pozemkov obce.

U24

Číslo obce

U25

Znak ,,00" u EL < 90000,
,,01" u EL > 90000

U3

----

Číslo evid. listu

o

U23

Rodné (org.) číslo

(l)

U4

Číslo sektoru

U5

Poznámka k sektoru

~-

2

'0

o o
'O
o..
w.

~---

2

-----

7

U6

Sídlo podniku

U7

Čís. E. L. v sídle podniku

.!::

Ul

Rel. čís. kat. územia

o

U2

Plné čís. kat. územia u prír.
cezpol. pody

5
'(l)

2

-;;

---

~

"O

e f o v,

Program
EN09 vypracovaný
v Cobole, vstup
z magnetickej
pásky s informáciami
o užívatefoch, vlastníkoch a z dierných štítkov sa zadávajú
organizačné údaje.
Alternatívy spracovania:
Znak O- bez tlače,
znak 1 - tlač celého zoznamu, ak nie sú zadané
žiadne iné údaje,
znak 1 - zoznam od Č. EL do č. EL, ak je súčasne
za:daná počiatoč. strana zoznamu a číslo prvého
a posledného EL,
znak 2 - tlač registra (údaje o užívatefoch musia
byť natriedené abeced ne).

. (l)
....,'::s"

..

--_.

----

4

(l) (l)

o.._~

U8

Počet parciel v EL

2

(l)'o;j

U9

Počet domov so súpis. č.
vEL

UIO

Počet
vEL

----

__

. ~I:-I

o;j~

.~

2

"Of:j
'::S~

.

'~~
---~-

9 X 14

~

:so
rn

I U (K)-

O
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4.24 Z o z n a m
vlastníkov

Označenie

S Y S tem a t i c k é
EN
vn
forme

stavieb

s evid.

čísI.

Výmery usporiadané podfa
kultur (K = Kod kultúry)

ukládanie
registra

údaj
EN

ov

Pri spracovaní evidencie nehnutelností
používajú sa rozne sposoby uloženia údaj ov na magnetických páskach, ktoré treba považovať za pracovné
uloženie. Na trvalé uloženie údajov EN preúčely
aktualizácie a vydávania informácií či už verejnosti
alebo iným organizáciam, ktoré budú údaje EN využívať, je potrebné založiť systém (bázu údajov),
ktorý by umožnil potrebné údaje rýchlo a spolahlivo vyhradať a uviesť ich zasa do potrebného pracovného stavu.
Na trvalé systematické uloženie údajov stanovili
sa tieto zásady:
1. Jedna magnetická páska bude slúžiť pre uloženie údajov obcí len z jedného okresu. Na uloženie údajov všetkých obcí jedného okresu budú
potrebné 1-3 magnetické pásky o dIžke730
m.
2. Údaje budú uložené tak, že všetky tri súbory
jednej obce budú uložené za sebou v poradí informácie o obci, informácie O užlvateloch, vlastníkoch a informácie o parcelách.
3. Kvoli bezpečnosti budú údaje uložené duplicitne a síce tak, že na jednej magnetickej páske
(alebo skupine pások) buďú informácie o<p:atcelách
natriedené pre súpis parciel a na druhejpre
evi"
denčné listy. lnformácie
o užívateroch,
vlastníkoch budú na obidvoch páskach natriedené .vpor~dí čísel evidenčných listov.
4. Pri aktualizáci údajov EN bude· sa vytvárať
pre každú doterajšiu dvojicu ďalšia dvojica magnetických
pások s aktualizovaným
stavom. Pó
aktualizácii stavu všetkých obcí, može sa dvojica so
starým stavom zrušiť.
Na systematické ukladanie údajov EN bol vytvorený program EN04 v jazyku APS. Maže sa k nemu
prikročiť pred tlač ou hlavných zostav písomnéno
operátu EN po rozčlenení údaj ov EN skupiny obcí
na trt jednosúborové magnetické pásky a po prí-
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slušnom natriedení informácií alebo až po tlači
pfsomného operátu.
Jednotlivé cievky sa štandartne očíslujú desaťmiestnym čfslom. Prvé čtyri miesta budú označovať
okres, piate miesto poradové číslo cievky v okrese,
ďalšie štyri čísla budú znamenať rok stavu údajov
na magnetickej páske a na desiatom mieste bude
znak ,,1" na sposob triedenia parciel pre súpis
parciel a znak ,,2" na sposob triedenia pre evidenčné listy.
Príklad:
0806119721
0806 je čfslo okresu.
Prehlad o obciach, ktorých údaje sú zapísané na
jednotlivých očfslovaných cievkach, je na osobitnej magnetickej páske, tzv. adresári. Pre každé
výpočtové stredisko, v ktorom sa bude spracúvať
EN, sa vyhotoví je den
a d r e sál'.
Adresár
tvorí jeden súbor. Pre každú cievku s údajmi EN
je na adresári vyhradená jedna veta o 768 byte.
Každá veta obsahuje na prvých desiatich byte
identifikačné
číslo cievky a na ďalších byte sú
sedemmiestne čísla obcí v poradí, v akom sú ich
údaje uložené na príslušnej magnetickej páske. Neobsadené miesta vety sú zaplnené nulami. Adresár
sa vytvára postupne, ako sa zakladajú nové alebo
doplňujú už založené magnetické
pásky údajmi
ďalšfch obcí. Pri každom systematickom ukladaní
údaj ov EN programom EN04 sa používa doterajší
adresár ako vstupný a nový stav je na výstupnom
adresári, ktorý sa potom použije ako vstupný pri
ďalšom ukladanf údajov EN. Spracovanie programom EN04 Je zrejmé tiež z prehladu na obr. 1.

J.:

Obnova evidencie

nehnutel'ností
pri súčasnom
budovaní registra EN v SSR

padla na obce okresu Nitra na základe požiadavky Výskumného výpočtového strediska - program
OSN (VVS-OSN), ktoré používa okres Nitru ako
experimentálny
na overovanie agroštatistického
informačného systému (AGIS) a pre ktorý potrebuje preberať prehladné úhrnné údaje evidenčných listov.
Pri experimentálnom spracovaní obnovy sa zistili ešte niektoré nedostatky v programoch ako aj
v podklad ach. Na základe týchto poznatkov boli
programy opravené, na nedostatky v podkladoch
boli upozornené
okresné
pracoviská
geodézie
a Slovenská správa geodézie a kartografie vypracovala dodatok k dočasným technologickým pokynom. Na základe získaných skúseností prikročuje sa
k zavádzaniu obnovy EN aj v iných okresoch a vytvárajú sa tým aj podmienky na realizáciu aktualizácie EN.
Aj vytváranie registra EN treba považovať za
prvý experiment, ktorý má za účel slúžiť ako základ riešenia registra evidencie nehnutefnosti z celoštátneho hfadiska. Terajšia forma REN bola volená tak, že sa dá bez viičších ťažkostí v prípade potreby meniť.

[1) KOCIÁN, ].: Výhrad spraoovania evidencie nehnutefností na strednom počítači
Geodetický a kartografický
obzor, 18 (O], 1972, Č. 3
[21 VÁLKA, O.:

Převod zpracování
a aktualizace
f3IlJidence nemovitostí na střední počítače
Geodetický a kartografický
obzor, 19 (61], 1973, Č. 3

On

Obnova písomného operátu EN bola experimentálne overovaná na 10 obciach z okresu Nitra. Vofba

redakcie

došlo 16. 7. 1973
Lektoroval:

Ing. Jozef Hazucha, SÚGK

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
geodetická laboratoi' katedry
vyšší geodézie ČVUT v Praze

V současné době jsou dodávány do ČSSR dálkoměry
EOK 2000 již v poměrně velkém počtu. Budou proto
praxi zajímat první zkušenosti, které geodetická laboratoř katedry vyšší geodesie ČVUT získala v nedávné
minulosti. Třeba říci, že v geodetické laboratoři probíhají zkoušky i nadále, ale již na vyšší úrovni s cílem
získat s přístrojem co nejvyšší přesnost. a odstranit
zejména nejistotu v určení součtové konstanty.
Světelný dálkoměr EOK získala geodetická laboratoř na jaře v r. 1972. Technická data dálkoměru [3)
určují jej pro práce v síti V. řádu, zhušťování, polygonometrii a polygonisaci. S ohledem na jeho ohla~ované
kvality jsme byli opravdu zvědavi. zda přístroj bude
práv reklamy, která jej předcházela. Proto ihned po
seznámení se s obsluhou přístroje byla zadána diplomová práce, která měla dát odpověď na tuto otázku.
Diplomovou práci zpracoval - tenkrát ještě diplomant - Ing. T. Borák pod vedením autora [1]. S ohledem na časové možnosti bylo postupováno opačně, než
by bylo správné. Nejprve měl být přístroj kalibrován
a teprve poté měla s ním být měřena zkušební trilaterační síť ve Starém Městě p. Sněžníkem. To, že jsme

postupovali opaČ'ně a spolehli se na hodnoty udávané
výrobcem, nemělo žádné následky, poněvadž diference
mezi příslušnými korekcemi, stanovené později námi.
a korekcemi vfTfobce byly zcela zanedbatelné. Zkušební měření proběhla v květnu a červnu minulého
roku. Autor provedl zaměření sítě, při němž se diplomant seznamoval s obsluhou přístroje; laboratorní
zkoušky a kalibraci provedl diplomant pod kontrolou
autora.
V době měření probíhala ve St. Městě praktická výuka se 3. ročníkem. Toho bylo použito ke zjištění, s jakou přesností je schopen s dálkoměrem měřit začátečník. Výsledky jsou velmi ~ajímavé (viz tab. I).
V prvním sloupci jsou uvedeni observátoři, v drnTabulka

1.

Měřil

T. Borák
Studenti
Studenti
Studenti
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Dm

182,654
182,658
816,900
1482,183

I

n

83
50
115
35

I

~o-mm

7,5
5,3
7,7
5,9
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hém aritmetický prúměr z naměřených hodnot, n je
počet observaci a mn je střední chyba jednoho pozorování. Je patrno, že i nezkušený měřič je schopen měřit
délky s překvapivě nízkou střední chybou. Obsluha
dálkoměru je totiž velmi jednoduchá, rychle zvládnutelná a navíc není třeba se obávat, že by nesprávně
provedený krok v obsluze měl nějaké neblahé důsledky
ať ve výsledku mčření či ve funkci přístroje.
Zkušený observátor provede vlastní měřický (lkon
po nasměrování dálkoměru, které je ostatně velmi
rychlé, díky hledáčkovému svčtlu, ani ne za 2 minuty,
což potvrzuje tvrzení výrobce. Navíc řádově odstupňovaná 3 digitální čtení umožiíují jednoduchou kontrolu správnosti měření a čtení. Snadná eliminace fázového zkreslení a mechanické odčítání kalibrace či
vytváření diferencí mezi výsledky měření na frekvencích 1 a 2 resp. 3 přímo v registru omezuje zápis do
zápisníku na nejnutnější minimum.
Již pE prvních měI'eních bylo zjišťčno, že zápisník
uváděný výrobcem je nevhodně velký a nepraktický.
Poněvadž naměřená hodnota se musí dělit dvěma
a odporovaÚ) by měřickým zásadám měřit délku jen
jednou, provádíme celkem 5 měření, a to jen na npjjemnější měřicí frekvenci. Výsledek - aritmetický
prúměr - se určí velmi snadno posunutím desetinné
čárky v součtu naměřených hodnot. l\Iěřický úkon se
prodlouží na 4 až 5 minut, což při trilateraci nehraje
roli, poněvadž ustavení a odstranění přístroje na stanovisku trvá řádově nUlohem déle než vlastní měření.
Autorem navržený zápisník je na obr. ]. Na formát A4
se vejdou 4 zápisníky.
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V rámci diplomové práce byly hledány optimální
kalibrační metody. V rámci kalibrace je třeba nejprve
určit součtovou konstantu a periodickou chybu fázo.
vacího článku. Byly vyzkoušeny celkem 3 druhy ka.
librací: laboratorní se současným určením adič:ní konstanty a periodické chyby fázovacího článku a dvě
polní: jednak s částečným vyloučením vlivu periodické
chyby fázovacího článku a jednak s určením periodické chyby fázovaciho článku.
Laborat.orní kalibrace byla provedena na optické
lavici geodetické laboratoře. S ohledem na t.o, že dálkoměl' EOK 2000 měří již od 50 cm a že fázovací článek
posouvá fázi o čtvrtinu modulační vlny, stačí promě.
řovat periodickou chybu fázovacího článku v rozmezí
2,5 m, k čemuž postačí i krátká optická lavice. Postup
spočívá v tom [5], že hranolový systém se p080uvá po
optické lavici v určitém kroku v uvedeném rozmezí
tam a zpět a délky určené dálkoměrem se porovnávají
s hodnotami čtenými na optieké lavici. Rozdíly mezi
naměřenými hodnotami a danými čteními na měřítku
optické lavice se vynesou jako empirická řada bodová.
.Te-lifázovacÍ článek zatížen periodickou chybou, a to
hývá zpravidla, jeví bodová řada periodický průběh.
Harmonickou analysou [2J se určí jednoduchá vyrovnávací sinusovka. Absolutní člen periodické funkce je
adiční konstantou dálkoměru.

.Je pochopitelné, že pro upevnění dálkoměru a hranolových systémů je třeba připravit vhodné jezdce a určit
eventuální excent.ricity os ložisek pro čepy dálkoměru
i hranolového systému od čtecího indexu a při výrobě
jezdců neopominout rozdílné výšky středního hranolu
a objektivú systémů vysílacího a přijímacího. Při
směrování je třeba cílit dalekohledem dálkoměru na
hranol15 mm pod jeho střed, jak ostatně výrobce pro
měření krátkých vzdáleností v návodu doporučuje.
Není-li k disposici optická lavice, dostačuje i kolejnice
či trám s komparovaným pásmem.

711 68
9
,

m

317

59

Při kalibraci byl hranolový systém posouván po
12,5 cm tam a zpět a pro jednu vzdálenost bylo provedeno 2 X 5 měření, z nichž byl určen aritmetický
průmčr. Byla získána empirická řada bodová (obr. 2),
která byla vyrovnána sinusovkou

2842 35 3 l ~]+;1 88

Pětinásobné určení délek, proHíděné např. v trilaterační místní síti St. Mčsta umožnilo též určit vnitřní
střední chybu jednoho měření vzdálenosti. Bylo měřeno celkem 18 délek, jak ještě později bude sděleno,
takže bylo provedeno 18 X 5 = \)0 měření. Uvnitř
měření jedné vzdálenosti byl určen aritmetický průměr v jednotkách registru (1 JR = 5 mm) a k němu
vypočteny opravy v.

Y = k + Ai sin Xi
-+- 160,21 -- 0,5336 sin

mo

=

1,22,

mk

+A

2

Xi -

= 0,272 mm,

cos Xi =
2,6986 cos

mA

Xi

= 0,385 mm.

V obr. 2 je vyrovnávací sinusovka námi získaná., včetně její osy, vytažena plně na rozdíl od hodnot udáva.
ných výrobcem, které jsou kresleny čárkovaně.
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pl-istroji napětí zdroje v jednot.
kách stupnice. Změna napětí je
rovněž znázorněna v grafu. Em·
pirická řada bodová byla vyro·
vnána přímkou se směrnicí

Již z bodové řady lze očeká·
vat lineární závislost. Vyrovnání
přímkou a zejména kritérium
- - -- - ----- ---------- -- ---\-, \ - -- - - - --testování směrnice její střední
,
chybou, ukazuje lineární závislost
,,
mezi napětím baterie a výsledky
měření. Ve zkoumaném rozmezí
3I
" ,+
8
'.
obnáší 2 mm; vzhledem k hod,,
,,
notě digitální jednotky je to hodnota zanedbatelná.
,L
Oblast při právě popsaném
pokusu, ve které se napětí po.
hybovalo, vybočovalo nad doporučenou hranici. Proto bylo provedenoobdobnéměření, při němž se napětí pohybovalo v předepsaných toleraneích. Současně bylo
ověřováno, jak dlouho vydrží v provozu alkalická
Z obrázku je vidět, že součtová konstanta určená námi
10 Ahod. baterie.
selišf od výrobcovy k I = 159,0 o +1,2 mm, což před.
Výsledky jsou zachyceny v obr. 4. V honú části je
stavuje 1/5 digitálIrt jednotky; rozdíl je tedy menší než
znázorněna změna napětí baterie, v dolní naměřené
chy~a ze zaokrouhlení a lze proto pracovat se součto·
vou konstantou výrobce. Z obr. 2 je patrno, že ve hodnoty dané vzdálenosti.
Lze stanovit tyto závěry: 10 Ahod. baterie vydrží
vzestupné části obě sinusovky souhlasí, zatím co v se·
zásobovat přístroj s předepsaným příkonem při nestupné části se od sebe křivky vzdaluji. Maximální
přetržité práci celkem asi 5 hod., což při přerušované
rozestup přesahuje 5 mm a tedy 1 digitální jednotku,
práci, tj. při vypínání přístroje po každém měř·ení, by
což je, ale jen relativně, nepříznivé.
stačilo na osmihodinovou pracovní dobu. Z provozPoněvadž určování konstanty a periodické chyby
ních
důvodů bude však vhodnější užít 20 Ahod. baterii
hylo prováděno poprvé a byly při něm sbírány prvé
resp. dvě baterie, z nichž jedna je v provozu a druhá
zkušenosti, dali jsme prozatím větší váhu hodnotám
v záloze či se nabíjí. Výborné zkušenosti má autor
udaným výrobcem.
s alkalickými bateriemi, které jsou lehké, příruční
Prvním úkolem diplomanta v terénu bylo zjistit,
a nevyžadují pravidelnou údržbu a ošetřování. Dodá·
zda zmenšování napětí baterie má vliv na měřenou
vá je např. Autodružstvo, Široká 15, Praha I - Staré
vzdálenost. Pokusné měření bylo provedeno na zá·
Město.
kladně v pionýrském táboře ve Starém Městě.
Základna byla měřena s nepřetržitě zapnutým dál·
Z empirického polygonu, vyjadřujícího výsledkF
koměrem v čtvrthodinových intervalech vždy 4 X . měření vzdálenosti, je patrno, že se zde nijak změna
Aritmetické průměry jsou znázorněny graficky na
napětí neprojevila, pokud napětí bylo v předepsané
obr. 3. Těsně před měřením bylo čteno na kontrolním
toleranci. Jakmile kleslo pod spodní přípustnou mez,
jednak zeslábl velmi podstatně signál a
na grafu se objevil náznak monotónnosti
empirické řady bodové. Lze proto usoudit,
že při předepsaném napětí je funkce dálkoměrného zařízení bezvadná. Je-li napětí
baterie po nabití větší, než se připouští,
sníží se tím, že klešťová svorka se přepne na předposlední článek baterie. Po
krátkém provozu se pak zapne celá ba·
terie.
První způsob polního určení adiční kon.
stanty, který byl užit, spočívá v tom, že
vhodně stabilisovaná základna, jejíž délka je násobkem rozsahu fázovacího článku
Iv našem případě násobkem 2,5 m) se rozdělí několika body od sebe vzdálenými
opět o násobky rozsahu fázovacího článku
tak, aby při měření z dělicích bodů na
konce základny se vystřídaly v rozmezí
základny úseky odstupňované délky (viz
\\\
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bO

40
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,b70

,bb5

Lm]

délka

obr. 5) např. 15, 30,45, 60, 75,90, 165, 150, 115, 135,
120.
Změří. li se celá základna a porovnají se v)'sledky se
součty příslušných dvou dílčích úseků, bude rozdíl
představovat součtovou konstantu dálkoměru. Použití
násobků rozsahu fázovacího článku vede k tOlllu, že
čtení na registru fázovacího článku je prakticky stejné
a vliv periodické chyby se zmenší na minimum.
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Obr. 6

Zajimavý výsledek byl získán při rozboru oprav
určených jako rozdíl mezi vyrovnanými a danými hod·
notami. Opravy, vynesené jako pořadnice k hodnotám
čteným na registru, by měly vytvořit empirickou řadu
bodovou ve tvaru sinusovky a znázornit tak průběh
periodické chyby fázovacího článku. Na obr. 7 nic takového není patrno. Když ale byly rozděleny jednotlivé

_z

takto provedeného merení byla určena
součtová konstanta k = (154,0 ± 0,9) mm.
Druhý způsob polního určení adiční konstanty spočíval v měření základny rozdělené 5 vnitřními body na šest úseků takové
délky [5], aby při měření vzájemné vzdálenosti jednotlivých bodů ve všech kombinacích za prvé se v rozmezí základny vystřídaly různé délky a za druhé, aby navíc
čtení registru se rovnoměrně rozdělila do
intervalu 2,5 m. Výhodou postupu je, že
není třeba znát přesně délku základny či
jejich částí, právě tak jako v předcházejícím
případě. Stanovení těchto úseků není jednoduché. Rozdělení základnyjepatrno
z obr. 6.
Výsledky měřeni se vyrovnají podle pozorování zprostředkujících,
přičemž počet
nutných pozorováni je m = 7 (šest úseků a
aďiční konAtanta), počet nadbytečných pozorování n = 14. Jednotlivé kombinace byly
měřeny vždy 5 X. Střední chyba jednoho
určení libovolného úseku byla odhadnuta na
mg = 3,8 mm; pro adiční konstantu byla
stanovena hodnota k = 164,8 mm ± 1,7 mm.
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body souboru do intervalů a v intervalech z příslušných bodů vytvořené těžiště bylo vztaženo na střed
intervalu, byla získána náhradní empirická řada, která
již velmi pěkně projevuje sinusový průběh a navíc se
i přimyká k sinusovce, získané při laboratorním určení
periodické chyby (ohl'. 8). Byly získány tedy tyto hodnoty součtových konstant:
1. v laboratoři (+- 160, 2 ± 0,3) mm,
2. při 1. polní zkoušce (+- 154,0 ± 0,9) mm,
3. při 2. polní zkoušce (+164,8 ± 1,7) mm.
Výrohce udává +159 mm bez střední chyby.

6

"
[m~
.Jaké výsledky vyplynuly ze zaměření místní trilaterační sítě ve Starém Městě? Síť
ve Starém Městě, užitá k testování, tvoří
šestiúhelník s centrálním bodem a s řadou
příček. Síť, jak byla zaměřena,' je patrna
z obr. 9. Síť byla zaměřena podle jednoduššího
schématu v r. 1967 Geodimetrem 6 (obr. 10)
a letos Geodimetrem 6 A podle stejného
schématu. Při měřeních byly získány šikmé
délky uvedené v tabulce II.

,,l
l

l
,,

6'
1 1110&

d

I když nejsou délky přepočteny na stejný
výškový rozdíl (odlišují se jen výšky přístroje a zrcadel), je patrno,· že se k sobě
blíží nejvíce hodnoty EOK 2000 a Geodimetru 6 A, což odpovídá nakonec i přesnostem obou přístrojů. V současné době je
provedeno vyrovnání sítě zaměřené loni dálkoměrem EOK 2000 a sítě zaměřené Geodimetrem 6 [41. V obou sítích je 12 totožných
stran.

Je patrno, že konstanty se navzájem liší velmi podstatně. Řádově sobě odpovídají konstanty výrobcova
a laboratorní, což odpovídá také tomu, že i výrobce
konstantu určuje v laboratoři, právě tak jako periodickou chybu fázovacího článku.
Zdá se, že bude třeba dále vyvíjet metodiku určování
součtové konstanty i periodické chyby fázovaciho
článku. Podle výsledků mezinárodních jednání se doporučuje určovat konstanty dálkoměrů v poli na etalonních délkách, ale současně hledat nové efektivnější
metody pro jejich určení.

EOK
[ml

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1333,573
924,005
1065,524
1526,487
916,715
1517,510
1513,852
měřeno
z různých
exc. stanovisek
1300,475
1037,826
1618,331
1325,775
2178,934
1871,813
2842,359
2797,567
1995,460
1804,456

G6
[ml

,571
,984
,518
,493
-

,492
,858

,468
,840
-

,940
,817
,348

I

-

G6A
[ml

EOK-6
[mm]

EOK-6A
[mm]

,558
,016
,527
,497
,710
,509
,859

+ 2
+21
+ 6
-6

+15
-11
-3
-10
+ 5
+ 1
-7

+13
-32
-9
-4

,470
,819
,337
,788
,953
,820
,352
,564
,455
,457

+ 7
-14

+ 5
+ 7
-6
-13
-19
- 7
+ 7
+ 3
+ 5
1

-2
+21

+18
-6

-6
-4
+11

G6A
[mm]

+17
1

-13
-

3

-4

Z vyrovnání zaměřené sítě Geodimetrem byla získána střední chyba v jedné straně mo = 7,5 mm, ze sítě
zaměřené dálkoměrem EOK mo = 5,2 mm. Porovnání
vyrovnaných st,ran z obou měření je v tabulce UL
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J<JOK
[ml

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18

1329,5594
922,5063
1065,2144
1522,7121
916,7403
1516,0973
1513,6372
755,7204
1300,4523
1034,9685
1613,7451
1323,2575
2178,5314
1872,0026
2842,4635
2797,9294
1992,1085
1803,3818

I

G6

[ml

I

(EOK-

G6)

[mm]

,5552
,5058
,2143
,7225

+ 4,2
+ 0,5
+ 0,1
-10,4

,0815
,6485
,7237
,4396
,9745

+15,8
-1I,3
- 3,3
+12,7
- 6,0

,5314
,0079
,4539

-

rukou přístroj, který při zhušťování, polygonometrii
a nakonec i polygonování je schopen velmi podstatně
zproduktivnit uvedené práce.
Závěrem by autor ještě chtěl poznamenat, že uveřejňuje jen dílčí výsledky svých měření, aby co nejrychleji ukázal spolehlivost dálkoměru EOK 2000
a zbavil praktiky nejistoty při jeho používání. Současně sděluje, že geodetická laboratoř katedry vyšší
geodesie je ochotna pomoci pH zavádění těchto dálkoměrů do praxe a poskytnout pHslušné konsultace.
Literatura
[I] BORÁK, T.: Kalibrace světelného dálkoměru EOK
2000 (dipl. práce 1972)
[2] BOHM, J.: Vyrovnávací počet - SNTL 1964
[3] HAUF, M.: Nové geodetické přístroje VEB Car!
Zeiss Jena, GaKO 1972, č. 5
[4] HAUF, M.: Zaměření místní trigonometrické
sítě
Geodimetrem AGA Model 6, GaKO 1972, č. 7
[5] HAUB" M.: Základy elektronických metod II - vydavatelství ČVUT, 1972.

0,0
5,3
+ 9,6

Rozdíly nemají systematický
charakter a jsou
znaménkově dobře rozloženy. Rozbory ještě probíhají,
ale již z uvedeného je patrno, že dálkoměr EOK je ve
své třídě velmi dobrým přístrojem, jak co do přesnosti,
tak dosahu, rychlosti i příruěnosti, a že dostáváme do

Do redakce došlo 12. 7. 1973
Lektoroval:
Ing. Boflvoj Oelong, CSc.,
feditel VÚGTK v Praze

Ing. Zdeněk Hanuš,
Geodézie, n. p., Praha,
Středisko geodézie pro okres Mladá Boleslav

Příspěvek vznikl na základě zkušeností z mikrofilmování všeobecné dokumentace
Střediska geodézie pro okres Mladá Boleslav v letech 1970-72.
Práce byly prováděny bez předchozích praktických
poznatků na podkladě
prozatímních
pracovních
pokynů a měly proto charakter pokusného poloprovozu. Pracovníci střediska geodézie (dále jen
SG) při úzkém styku s řešiteli příslušných výzkumných úkolů ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze (dále
jen VÚGTK) uplatnili i vlastní tvůrčí přístup k problematice; zkušeností získaných v průběhu prací
bylo použito pro výzkumnou zprávu VÚGTK č. 449/
/71 (TechnOlogický postup pro mikrofilmovou dokumentaci - návrh].
Mikrofilm má ve všeobecných
dokumentacích
SG široké možnosti uplatnění ve všech druzích
archivovaných
operátů. Provozní podmínky většiny středisek přímo vyžadují, aby se těchto možností využilo co nejdříve, poněvadž všeobecné dokumentace mají vesměs nedostatek
skladovacího
prostoru. Problémy jsou především s písemným
operátem a pomocnými částmi měřického operátu,
které jsou uloženy ve formě těžkých balíků. Jejich
neskladnost kromě objemu zvyšuje i nejednotnost
formátů. Jsou použity formáty řady A i B. Kromě
nepřehlednosti
a fyzicky obtížné manipulaci
dochází při tomto způsobu skladování k postupnému
opotřebení operátů.
Značný nárůst písemného operátu v posledních
letech, zejména v souvislosti se zavedením eviden-

ce vlastnických vztahů a číselným zaměřováním
změn situaci dále zhoršuje do neúnosné míry.
Zavedení mikrofilmu do dokumentací plně řeší
uvedené nedostatky a navíc přináší výrazně vyšší
kulturu pracovních úkolů i pracovního prostředí,
což je klad, který v socialistické společnosti patří
k nejpodstatnějším.
Obsahem všeobecných dokumentací na SG jsou
operáty pozemkového katastru, jednotné evidence
půdy (dále jen JEP] a evidence nemovitostí, dále
operáty nového měření a technickohospodářského
mapování (dále jen THM], sumarizace sektorových
přehledů, hospodářskotechnické
úpravy pozemků
(dále jen HTÚP), geodetické práce menšího rozsahu a údaje o pevných bodech podrobného pole.
Z těchto většinou písemných operátů je výhodné
mikrofilmovat ty části, které po provedení zůstanou trvale uzavřeny a nevpisují se do nich další
údaje a změny. Tyto operáty je pak možno po provedení mikrofilmování přemístit mimo SG do centrální nebo krajské deponie a nebo přímo skartovat. Podle uvedené zásady je možno mikrofilmovat
v celém rozsahu operát pozemkového katastru,
elaboráty nového měření a THM, sumarizaci apod.
Z operátů evidence nemovitostí (dále jen EN) je
vhodné mikrofilmovat prvotní doklad, výkaz změn,
sbírku listin, výpočetní
protokol, polní náčrty
a geometrické plány, přípravu komplexního zakládání evidence nemovitostí, výkazy úhrnných hodnot
druhů pozemkO, prOběžné soupisy listin, dokumentaci o provedených údržbách apod. Jako po-
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třebné se ukázalo i zmikrofilmování
pomocného
rejstříku parcel ze zakládání jednotné evidence
piidy (lEP), který obsahuje cenné poznámky vysvětlující návaznost prvotního dokladu JEP na parcelní protokol. Z geodetických prací menšího rozsahu, jako jsou základní plány závodů, různé polohopisy, výškopisy, vytyčování sídlišť, je vhodné
mikrofilmovat jen ty, na které je možno navazovat
při číselném zaměřování změn.
K operátům, které není vhodné mikrofilmovat,
patří části pravidelně
obnovované
samočinným
počítačem,
jako jsou soupisy parcel, evidenční
listy, seznam a rejstřík uživatelů a vlastníků, listy
vlastnictví a dále dočasně platné části jako záznam změn, záznam pro příští řízení, seznam nepovolených změn kultur, "neprojednané"
listiny
apod. Také mikrofilmování
listů vlastnictví
za
účelem vyhotovování opisů není účelné, poněvadž
60 % výpisů je žádáno bezprostředně
po nastalé
změně. U přehledů pevných bodů podrobného pole
se podle zkoušek předpokládá neustálá aktualizace
přehledů a zmikrofilmování každého půl roku. SG
nebo organizace by dostávaly nebo vydávaly tyto
přehledy s geodetickými údaji. K tomu účelu je
však nutné pořídit vyhovující reprodukční
přístroje, které nám teprve přinesou účinnou a žádoucí racionalizaci.
Největší efekt mikrofilmování
na SG však přinese mikrofilmování pozemkových
map a jejich zpětná reprodukce,
která. nahradí
pracovní mapy a evidenční mapy.
Před vlastní přípravou operátů k mikrofilmování
je nutné provést detailní prověrku celé dokumentace, kontrolu úplnosti a vytřídění operátů, vyřazení nepotřebI1ých částí podle skartačního
řádu
a pečlivé srovnání zachovaných částí, zvláště takOVých, které budou mikrofilmovány.
Tato předcházející prověrka usnadní vlastní přípravné práce a umožní mikrofilmování komplexních operátů
obcí od počátku pozemkového katastru až po současnost najednou, což je žádoucí a nutné pro zakládání pracovního archivu přímo v mikrofilmovacím středisku. Tato prověrka by měla začít s ročnim předstihem, před zahájením vlastních přípravných prací. Při jejím zodpovědném provedení by se
v žádném případě nemělo stát, aby po provedení
mikrofilmování byla dodatečně na středisku objevena část operátu, která se sice minimálně používá,
např. výpočetní protokoly pozemkového katastru,
ale která měla být zahrnuta do operátu určeného
k mikrofilmování.
Operáty nebo jejich část určené k mikrofilmování se seřadí podle základních jednotek. Základní
jednotkou pro pozemkový katastr je katastrální
území pro evidenci nemovitostí obec. Na tomto
místě je vhodné se znovu přimlouvat za důsledné
dělení všech operátů pouze na katastrální
území
vzhledem k případnému slučování obcí a eventuálním případům přerozdělení katastrálního území do
nových obcí. U operátů nového měření nebo technickohospodářského
mapování může být základní
jednotkou lokalita, u sumarizace sektorových přehledů okres.
Vlastní přípravné
práce spočívají
především
v prfiběžném očíslování stran operátu každé základní jednotky souvislou číselnou řadou. Jednotlivé části operátu se oddělí tabulkami s názvy "začátek a konec" a vyplněním průvodního listu. Podrobně je tato příprava popsána ve výzkumné zprávě VúGTK č. 449/71.
Praktické zkušenosti ukázaly, že pomocné části
určitého operátu, tj. grafická část, polní náčrty
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a geometrické plány, vyžadují značné odlišnosti
od běžného postupu přípravy, a musí se proto
zpracovávat odděleně od ostatních částí operátu.
Je vhodné spojit polní náčrty a geometrické plány
pozemkového
katastru
a evidence
nemovitostí
v jeden celek, poněvadž v této ryze technické
části operátu přechod pozemkového katastru na
evidenci nemovitostí neovlivnil způsob vyhotovování, ani nepřerušil vzájemnou návaznost jednotlivých měření. Tento soubor má jiné přirozené dělení
na dvě skupiny, a to podle technologie zaměření:
a) polní náčrty
klasicky,

a geometrické

plány

vyhotovené

b) záznamy podrobného měření změn vyhotovené
při číselném zaměřování změn.
Při řazení skupiny a) je pro polní náčrty rozhodující rok vyhotovení, pro geometrické
plány rok
provedení, tj. zapsání do výkazu změn. V každém
jednotlivém
roce se řadí nejprve polní náčrty
a poté geometrické plány. Záznamy skupiny b) se
řadí podle čísel a přehledu záznamů. Přehledy záznamů se řadí jako samostatné části v rámci obce,
rovněž tak geodetické údaje pevných bodů podrobného pole (dále jen PBPP). Geometrické plány vyhotovené na podkladě záznamů podrobného
měření změn se však zařadí do skupiny a) podle
roku provedení. Zápisníky, výpočty a seznamy souřadnic podrobných bodů jsou v obou skupinách
nedílnou součástí příslušných polních náčrtů, respektive záznamů. Geometrické plány a polní náčrty skupiny aj je nutno mikrofilmovat pouze sedminásobným zmenšením, poněvadž měřené hodnoty
jsou zde vepsány - zejména u starých exemplářů
- miniaturními, často i pouhý 1 mm velkými číslicemi. Sedminásobné zmenšení znamená, že jeden
snímek obsáhne pouze 1 formát A4 (respektive B4).
Polní náčrty a geometrické plány většího formátu je nutno při snímkování rozdělit na více snímkových políček s potřebným překrytem. Aby byla
zachována přehlednost a souvislost takto rozdělených plánů a náčrtů, obdrží každý z nich jediné
číslo základní číselné řady a jednotlivé snímky
jednoho exempláře se očíslují poddělením tohoto
čísla. Snímkování víceformátových exemplářů bude
prováděno ve vrstvách od leva do prava. SG při
přípravě složí každý plán tak, aby navrchu byl formát, který má být snímkován první. Na tento formát
se umístí číslo základní řady, ostatní formáty SG
nečísluje, očíslování jednotlivých formátů poddělenými čísly provádí až mikrofilmovací pracoviště.
Číslování jediným číslem základní řady se provádí
u víceformátových
geometrických
plánů
vždy,
u polních náčrtů jen tehdy, obsahuje-li souvislou
kresbu (například se nepoužije v případě samostatných položek na jednotlivých formátech jednoho náčrtu). U zápisníků a výpočtů se čísluje každá
strana samostatným
číslem základní řady. Pro
geometrické plány skupiny a) je nutno vyhotovit
samostatný průvodní list, na který se vyznačí červeně "Faktor zmenšení 7,4". Záznamy skupiny b)
budou mikrofilmovány
v běžném patnáctinásobném zmenšení, poněvadž měřené hodnoty zde nejsou přímo v náčrtu, ale v zápisníku. Také se všeobecně již používají větší číslice. Číslování víceformátových polních náčrtfi se provede obdobně
jako u skupiny a) s tím rozdílem, že základní formát pro jeden snímek je zde formát A3. U výpočtu
se očísluje každý snímkovaný formát samostatným
číslem základní řady i v případě souvislého pásu
ze samočinného počítače.
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Uspořádání pracovního archivu, detailně popsané též výzkumnou zprávou č. 449/71 spočívá v rozstříhání filmových pásů na proužky po pěti snímcích. Každý celý film má přibližně délku 30 metrů.
Tyto pětisnímkové proužky se zařazují do zásobníku a jejich obsah se zapíše do registračního listu.
Každý proužek potom má proti sobě jednu řádku
na registračním listu, kde je zapsán obsah všech 5
snímků, kupříkladu: "Parcelní protokol, parcela 53
až 120." Zásobníky i registrační listy jsou uloženy
v pořadačích podle katastrálních území nebo obcí.
Na jeden zásobník se vejde 300 snímků, což představuje 600 stran formátu A4. Při zakládání pracovního archivu je třeba pamatovat, že většina částí
operátu EN bude mít každoročně dodatky, a rezervovat proto těmto částem samostatné zásobníky.
Zakládání pracovních archivů budou vesměs provádět mikro filmovací pracoviště, SG sama budou
zakládat pouze dodatky.
Z přístrojů ke čtení mikrofilmu byl detailně vyzkoušen stolní čtecí přístroj Zeiss Dokumator DL 2.
a čtecí a reprodukční přístroj Meomax, výrobek
n. p. Meopta. Zeissova čtečka se plně osvědčila,
manipulace s ní je velmi jednoduchá i při volbě
různých zvětšení a zvětšený obraz je kontrastní,
ostrý a velmi dobře čitelný u pozitivních i negativních mikrofBmů. Přístroj Meomax zatím nedosahuje parametrů Zeissova přístroje. Čs. firma Meopta,
n. p., Přerov vyvíjí další zpětně reprodukující přístroj Meomax III a zejména MIRES II, který má
sloužit ke zpětnému zvětšení 35 mm pozitivního
a negativního mikrofilmu do velikosti formátu A4
až A2 a reprodukci na elektrostatický
ZnO papír
s kapalinovým vyvoláváním.
Přes nedostatky ve vybavení byly na SG Mladá
Boleslav uvedeny zmikrofilmované
části operátu
do běžného používání (pozemkový katastr v celém
rozsahu, s EN zatím část výkazů změn a sbírek
listin J. Poněvadž původní operát byl odevzdán do
ústředního archivu, byli všichni zaměstnanci donuceni mikrofilm skutečně používat. Při tomto
přechodu na mikrofilm se projevil zajímavý subjektivní přístup jednotlivých pracovních a věkových kategorií zaměstnanců k této novince.
Jednoznačný a od počátku kladný přístup k zavedení mikrofilmu projevili jen ojedinělí technici,
vesměs s vysokoškolským vzděláním, kteří i při
počátečních potížích chápali nezbytnost jeho zavedení v rámci všeobecného vědeckotechnického
pokroku. Všichni ostatní zaměstnanci měli k mikrofilmu negativní přístup a považovali ho za zbytečnou komplikaci pracovních úkonů. Tento negativní přístup zavinila zvláště ta okolnost, že SG při
prvních pokusech o mikrofBmování spolupracovala s družstvem Fotografia, které se plně našemu
mikrofi1mu nemohlo věnovat, a tak některé operáty byly mimo SG až půl roku. Teprve při zavedení
vlastních
mikrofilmovacích
pracovišť se počítá
s návratností operátů nebo mikrofilmů do 4 neděl.
Každý odborník si umí tedy představit, jaké potíže
měli zaměstnanci s prováděním údržby nebo identifikací parcel, s výpisy z operátu EN apod.
Okolnost, že mikrofilm, dokud není kompletní,
neurychluje práci, že z počátku nebylo k dispozici
více čteček, že stále chyběly některé operáty, zavinila, že největšími odpůrci mikrofilmu byly právě
ženy s víceletou praxí, které se bránily novinkám
přesahujícím meze jejich rutiny, ačkoli právě ony
by měly nejvíce ocenit snížení fyzické námahy
a zvýšení kultury práce, které mikrofilm přináší.

Naproti tomu mladí pracovníci, kteří neměli přIležitost dostatečně se sžít se starým operátem, bez
rozdílu vzdělání, chápou mikrofilm jako samozřejmost a naopak projevují odpor ke zbytkům balíků
operátů, které dosud nebyly mikrofilmovány. Zajímavý by byl i přístup starých pracovníků nad 50 let,
tato skupina však na SG Mladá Boleslav není
zastoupena.
Zde je nutno se zmínit též o tom, že zavedení
mikrofBmu na SG si vynutí též určité změny na pracovišti, jeho úpravu, uspořádání dokumentace, ba
i změny v dokumentačním řádu.
Na pracovišti je nutno konečně přistoupit k tomu, že strany budou vyřizovány pouze v jediné
místnosti, hned vedle dokumentace,
kde bude
k dispozici vhodný čtecí přístroj. Pro vlastní zaměstnance musí být k dispozici další čtecí přístroj
nejlépe se zpětnou reprodukcí, který bude umístěn
opět v jiném prostoru mimo vlastní dokumentaci,
ale blízko skříně s mikrodokumentací. Bude na samostatném stole, aby si pracovník mohl dělat výpisky a poznámky. Zpětná reprodukce se uvažuje
pouze pro kopie a opisy pro strany anebo pro
vlastní zaměstnance na delší práci kupř. kopie
parcelního protokolu při komplexním zakládání
evidence nemovitostí apod.
Uspořádání mikrodokumentace
bude předpokládat, že pracovník, který přijde do obce na přehlídku si vezme s sebou celý operát. Proto by mělo být
v zásobnícíchpořadače
vše, co do té které obce
patří. Vzhledem k změnám, slučování, rozlučování obcí by bylo žádoucí, aby veškeré naše operáty
byly uspořádány přesně podle techRických jednotek, to jest podle katastrálních území v rámci obce.
Vlastní práce s mikrofilmem na SG není nijak
náročná. Vyhledání příslušného operátu je rychlejší
\l porovnání
se starým způsobem, poněvadž je ku
příkladu celý pozemkový katastr v půlce skříně,
velmi přehledně uspořádán. Vyhledání příslušné
parcely nebo jiného údaje není také nijak náročnější. Určité ztráty časové nastanou založením pásku do čtečky a při vyhledávání dalších parcel od
sebe více vzdálených (přes 10 stránek J opětným
vyhledáním dalšího pásku a jeho novým založením
do čtečky. Tedy soustředěnost operátu do menšího
prostoru umožňuje sice rychlejší orientaci a manipulaci, ale naopak delší proces vyhledání a přečtení údajů jednotlivých parcel je vyvážen pouze
zvýšením kultury práce s mikrofilmem. Nesmíme
však zapomínat ani na výhodu většího udržení pořádku, větší péče a důslednosti při výdeji operátu
včetně kontroly jeho úplnosti. Mikrofilmové pásky
jsou v zásobníku tak označeny, že prostě nejde je
dát na jiné místo, než na jaké patří. SG Mladá Boleslav mělo dosavadní operáty v pořádku, na některých
pracovištích
stoupne však produktivita
práce jen z toho důvodu, že při mikrofBmování
bude operát řádně srovnán a nic se nebude hledat.
Ekonomický přínos mikrofilmu pro vlastní výrobu na SG se perspektivně
projeví při stanovení
nové náplně dokumentace, kterou SG Mladá Boleslav bude zavádět dokumentace bude kromě
archivování provádět i přípravu Výroby, přípravu
podkladů i určování technologických postupů prací. Při tomto soustředěném
využití mikrofilmu
specializovanými pracovníky a při získání vyhovujícíCh reprodukčních přístrojll je ekonomický přínos zaručen.
V současné době je hlavním přínosem úspora
místa umožňující soustředění dokumentace do uZa-
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vřeného prostoru. Tím se i perspektivně získává
předpoklad udržení pořádku. Nedochází k poškozování operátů skladováním v přeplněných
skříních, výrazně se zvyšuje kultura práce' zejména
v těchto ukazatelích.
Odstranění fyzické námahy
pn manipulaci
s operáty. Průměrná váha jednoho operátu pozemkového katastru je 3 kg, operátu EN je
% kg, mikrooperátu je 18 dkg,
zlepšení hygieny práce,
zlepšení estetické úpravy pracoviště.
Ekonomický přínos je nyní ovšem zatím pouze

Do redakce došlo 28. 3. 1973
Lektoroval:
Ing. Ivan Čerml\k, ČÚGK

Ing. Gabriela Hostinová,
Katedra geodézle SVŠT v Bratislave

TE5LA OKU 101

Počtárske práce resp. vyhodnotenie nameraných
údaj ov tvoria d6ležitú časť práce geodeta. Preto sa
pozorne sleduje vývoj počtárske{techniky na zavádzanie automatizácie a racionalizácie geodetických výpočtov v súlade s trendom neustáleho vývoja spracovania meračských údaj ov a prenosu iniormácii od
poTnej skupiny do výpočtového strediska.
V geodetickej praxi na vykonávanie
počtárskych prác prichádzajú do úvahy prevažne nasledovné pHstroje:
mechanické
počítacie
stroje
stolné elektronické
počítacie
samočinné
počítače

stroje

na stře
geod~zie

druhotný ve snížení vlastníCh nákladů (nájem,
údržba prostoru, osvětlení, otop, méně nábytku.)
Po zavedení mikrofilmování
mapového operátu,
vybavení reprodukční technikou bude ekonomický
přínos i zvýšením produktivity práce.
Uvedené poznatky a zkušenosti tedy jednoznačně potvrzují výhodnost a nutnost zavedení mikrofilmové dokumentace pro středisko geodézie.

Elektronický kalkulačný prístroj

-

Z.: Mikrofilm
disku

(SEP)

V minulosti sa v geodézii používali prevaž-ne mechanické počítacie stroje. Boli vyvinuté i špeciálne mechanické počítacie stroje ako napr. dvojité (spriahnuté) počítacie stroje. Mechanické počítacie stroje sa
postupne prestanú vyrábat, a preto treba našu pozornost sústrediť na novodobé elektronické počítacie.
stroje.
Predchodcami elektronického počítača sú elektromechanické
počítacie
stroje,
ktoré sa rozšírili
hlavne v ekonomických výpočtoch. Boli automatické
alebo čiastočne automatické a mali prídavné zariadenia napr. tlačiareň, čo je pre ekonomické výpočty
vefmi d6ležité. lch nevýhodou
je vefký hluk a pomerne veTká váha.
Nástupom samočinných počítačov v poslednom desaťročí vznikla veTká medwra medzi hromadným spracovaním dát na počítačoch a výpočtami, ktoré sa vykonávali na pomerne pomalých mechanických počítacích strojoch. Túto medzeru postupne vypiňaj ú
SEP. Vyvinutím a vyrobením polovodičových prvkov
a tranzistorov sa zmenšili ich rozmery a váha. Prvý
SEP s tranzistormi a polovodičovými prvkami sa po_
užil v r. 1064, hoci už predtým bola známa základná
myšlienka stavby SEP. Pri použití SEP vlastný výpočet oproti výpočtu na elektromechanickom stroji sa
urýchli 50 až 100krát. VeTká rýchlosť výpočtu sa
napriek t,omu neprejaví citefne, lebo čistý čas výpočtu

je pomerne malý oproti času na vkladanie údaj ov a odpisovanie výsledkov. Najvačšia prednosť SEP je okrem
rÝ.chlosti,pohodlno:,:ti a bezhlučnej prevádzky v automatickej
desatinnej
čiarke, znamienku
a pod.
Dnes približne 60 výrobcov vyrába vefké množstvo
SEP r6znych typov.
Počet a typy SEP sa tak rozširuje, že už nie je možné všetky ich evidovať a ani uvádzať. U nás najznámejšie a Tahko dostupné SEP bez programového riadenia podTa výrobcov sú:
SOEMTRON - (NDR)
ELKA
-(BLR)
HUNOR
- (MLR)
K tejto skupine SEP sa pridružuje aj československý
výrobok TESLA OKU 101, ktorý výrobca nazval
elektronický
kalkulačný
prístroj
(ďalej EKP).

2. Charakteristika

EIU TE8LA

OKU

101

Nový EKP TESLA OKU 101 (obr. 1) fatrí medzi
elektronické kalkulačné prístroje bez programového riadenia.
Umožňuje vykonávať všetky bežné
výpočtové operácie. Dobrá čitateTnosť údajov pri plnom osvetlení mu dávajú záruku výhodného použitia.
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.Jeho malá váha a rozmery umožňujú pohodlné prenášanie a umiestnenie na stole bez toho, aby prekážal
v inej práci. Prístroj TESLA OKU lOl umožňuje
spracúvať až 15 miestne vstupné údaje a jeho dve
voTné pamati pomáhajú pri namáhavých a dlhotrvajúcich výpočt,och. Počet desatinných miest je možné
voliť v osmich polohách, pričom poloha def'tatinnej
čiarky je indikovaná na zobrazovacej jednotke. Špeciálne mechanické usporiadanie tlačidiel klávesníc
za braňuj e nesprávnemu vlo7.enin čísla nedotlačením
tlačidla.
EKP TESLA OKU 101 má osadené v podstatnej
miere moderné logické integrované obvody. Jeho
elektrická a mechanická konštrukcia zaručuje vysokú
spoTahlivosť a jednoduchú manipuláciu. Pristroj sa
skladá z týchto hlavných častí:
-

ovládacia
a indikačná
operačná
časť,
sieťová časť.

111 19

22

7911321

20

12

15

17

Na obr. 2 je zobrazená ovládacia
pozostáva z troch hlavných častí:
tastatúra
tastatúra
tastatúra

číslic,
aritmetických
pamatL

tastatúra,

ktorá

operácH,

Vysvetlenie jednotlivých označení je nasledovné:
1 - prepínač nastavenia polohy desatinnej čiarky
2 _.- indikácia preplnenia pristroje,

I

Pristroj

SOEMTRON
ELKA

220

214

TESLA OKU 101

12 13 14 --

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -

ča,sť,

V ďalšom hlavnú pozornosť budem venovať tej časti
prístroja, s ktorou operátor prichádza najviac do styku
t. j. ovládacej
časti. Strnčne sa však zmienime aj
o ďalších častiach.
Ovládacin
časť pristroja tvorí vlastne ovládacia
tastatúra. Od jej logického usporiadania závisí ekonomika výpočtov a únava operátora.

-

678910 II -

indikácia záporného čísla
číslicové výbojky
nulovací kláves (nuluje všetky údaje v prístroji)
opravný kláves (nuluje zobrazované údaje)
číslicové klávesy
kláves na vloženie záporného znamienka
kláves na vložellie násobenia
kláves na sčítanie
kláves na výsledok (násobenia, delenia, umocňovania)
kláves na odčítanie
kláves na vloženie delenca
nulovací kláves (nuluje údaje v operačnej pamati na sčítanie, odčítanie a, zobrazované
údaje)
kláves na sčítanie do vornej pamati
1
kláves na sčítanie do voTnej pamati
2
kláves na odčítanie od vorncj pamati 1
kláves na odčítanie od voTnej pamati 2
kláves na výber z voTnej pamati
1
kláves na výber z voTnej pamati
2
kláves na nulovanie voTnej pamiiti
1
kláves na nulovanie voTnej pamiiti
2
kláves na vloženie desatinnej čiarky
sieťový vypínač

Napriek výhodám EKP TESLA OKU 101, bolo by
výhodné, keby indikácia záporného čísla a preplnenia
prístroja boli oddelené,
aby nedošlo k ich zámene.
Rovnako i indikácia záporného znamienka je málo
výrazná a počas priebehu výpočtu sa Tahko prehliadne, preto z hradiska ďaTšiehovývoj a ukazuje sa potrebné pouvažovať o inom vhodnejšom riešenL
Operačná časť .EKP predstavuje celú elektroniku
prístroja, včítane oneskorovacej linky a zobrazovacej
jednotky. Táto časť má stavebnicovú štruktúru, čo
značne zjednodušuje servis.
Sieťová časť EKP obsahuje zdroje napiití pre
činnosť celého EKP a fi1tračné členy, ktoré umožňujú,
že vlastný stroj neruší iné elektrické spotrebiče. Na
spodnej časti prístroja je umiestnená sieťová poistka,
vpravo na boku je sieťový vypínač a vzadu zásuvka na pripojenie sieťovej šn úry.
EKP 'l'ESLA OKU 101 je pripojiteTný na napájacie
napiitie 220 V ± 10 %, 50 Hz. Pomocou dodávanej
sieťovej šnúry s ochranným kontaktom sa pripojí na
uvedené sieťové napatie a zapne sa sieťový vypínač.
Nato sa na zobrazovacej jednotke musia objaviť samé
nuly. Prístroj má totiž automatické
nulovanie
a po zapnutí je ihneď pripravený na započatie TubovoTných výpočtov.
Na porovnanie uvedieme v tabuTke 1 niektoré technické údaje spomínaných SEP.
Ako vidieť z tabuTky prístroj TESLA OKU 101 má
v porovnaní s ostatnými niektoré prerlnosti.
SÚ to

Kapacita

Počet pamiiti

15 dek. čísel
znamienko

3

15

kg

38

X 46,4 X 19,4

16 dek. čísel

2

16

kg

45

X 53

15 dek. čísel

2
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Rozmery [cm]

Váha

5,5 kg

X 20

33,5 X 33,5 X 15,5
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hlavne malá váha a rozmery, ďalej rýchly servis. Prístroj TE8LA OKU 101 patrí do prvej série týchto prí.
stroj ov. Závod TESLA BRATISLAVA plánuje
doplni ť tento prístroj o vstavanÍl funkciu V - druhej
odmocniny a: pridať ešte jednu pamať. Uvažuje sa
tiež zabudovať
trginometrické
funkcie.
Odpadlo by tak vyhfadávanie funkcií v tabufkách, čo
nielen urýchfuje výpočet, ale redukuje aj v značnej
miere možnosť výskytu chýb. Predpokladám, že takto
vybavený prístroj najde široké uplatnenie na všetkých
geodetických pracoviskách.

2.1 Prfklady využitia EKP TEStA

Jednotlivé znaky zuamenajú:
I IR C -

vloženie čísla do vofnej pamati I, resp. 2,
vybratie čísla z pamiiti I, resp. 2,
nulovanie príslušnej pamati označenej inde·
xom. Maximálny čas výpočtu: 1,5-2 min.

Ako vidieť z uvedeného výpočtu, algoritmus riešenia
druhej odmocniny je vefmi jednoduchý a po určitom
zácviku sa fahko zapamiitá.
2.12 Výpočet
slllerníka
a dížky strany
Pre výpočet smerníka a dížky strany platia nasle.
dujúce vzťahy;

OK{; lm

v geodézii
tu
'o

li;KP TE8LA OKU 101 ako i ostatné stolné elektronické počítače s pamaťa,mi majú výhodu, že umožňujú
vložiť do pamafových miest medzivýsledky bez zápisu. Vhodným usporiadaním celého výpočtu možno
vykonať výpočet s minimálnym odpisovaním medzivýsledkov, ktoré býva častým zdrojom chýb. V ďalšom
uvedieme niektoré praktické príklady, ktoré sa v geodézii najviac používajú.

Nedostatok, že prístroj TESI.A OKU 101 nemá za·
budovanú funkci u druhej odmocniny fahko odstráni·
me využitím dvoch pamaťových miest. Na výpočet
vztahu
= Y pou7.ijeme iteračný vzorec:
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Na riešenie tejto úlohy zase využijeme pamaťové
miesta. Výpočet by sa urýchlil, ke by prístl'Oj mal ešte
jedno pamaťové miesto, aby sa súradnicový rozdiel
.1y nenlusel vkladať do prístroja dvakrát.
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Maximálny čas výpočtu: 2 min.
Uviedli sme iba niektoré príklady geodetických výpočtov. Podobne aj pre ostatné úlohy je možné vypracovať najvhodnejšie numerické metódy, ktoré si samotný operátor vypracuje podra svojich skúseností.

Elektronické počítacie stroje spájajú prednosti modernej elektroniky s jednoduchou obsluhou klasických
kalkulai';iek. Mechanické pohyblivé súčiastky sa nahradili elektronickými pr\Tkami, po zabezpečuje verkú
operačnú rýchlosf, nehlupný chod. jednoduchú obsluhu, malé rozmery a váhu. Napriek týmto výhodám
doteraz v bežnej praxi neuplatnili sa natorko ako mechanické počíta0ie stroje, nejme kv6li vyšším investičným nákladom.

[1] Návody závody TESLA BRATISLAVA
[2] ČERŇANSKY, J.: Použitie stolných elektronických
počítačov v geodézii, GaKO 1970, Č. 12

Do redakcie došlo 27. 6. 1973

Z aktivu mladých geodetů
K realizaci usnesení červencového pléna ÚV KSČ k výchově mladé generace se dne 25. záři 1973 konal aktiv
mladých geodetu za účasti vedoucích pracovníku Českého
úřadu geodetického a kartografického
a představitelu
českého výbol.'u Odborového svazu pl.'acovníku státních
orgánů, peněžnictví a zahl.'aničního obchodu.
Aktiv orientoval účastníky na hlavní .problémy dané
stranickou směrnicí a jejich řešení v podmínkách resortu
Českého úřadu geodetického a kartografického, zhodnotil dosavadní výsledky péče o mladé pracovníky a kriticky poukázal na nedostatky v této oblasti.
V projevech představitele ČÚGK, jakož i ČVOS a rl.elegátů byla mimořádná pozornost věnována zkvalitňování
politiCké a odborné přípravy, formám účasti mladých
na řízení, rozvoji techniky a jejímu využití při plnění
prováděcího plánu a zvyšování efektivnosti výroby i otázkám matel.'iálního zabezpečení a hmotné zainteresovanosti se zřetelem na pel.'spektivu mladých pracovníků
v návaznosti na deJší rozvoj resortu.
Předseda ČÚGK s. Ing. Fl.'antišek Koubek ve svém
vystoupení seznámil přítomné s pl.'ogn6zou l.'ozvoje resortu geodézle a kartografie ve vztahu k narů3tajícím
potřebám geodetických a kartografických prací v národním hospodářství a s úkoly, které z této skutečnosti
vyplývají pro jednotlivé stupně řízení. Na konkrétních
příkladech uvedl, že v resortu jsou pro plnění zásadních
stl.'anlckých úkolťl. vytvořeny potřebné předpoklady jak
politické, tak I technické a ol.'ganlzační a jejich úspěšná
realizace je právě v podmínkách resol.'tu v rukou pří-
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slušníku mladé generace, jak to dosvědčuje věková a
kvalifikační struktura této kategorie praoovníku, Která
nemá obdoby v jiných l.'esortech i jiných geodetických
službách Evropy. Mladí pracovníci by se proto měli zamyslet nad skutečností, že více než 60 % mladých lidí
s pracovní perspektivou 20-40 let je a do budoucna
bude hlavní hnací silou rozvoje geodézte a karto~rafie,
silou, která nastupuje a v nejbližší době bude stále výrazněji přejímat odpovědnost za další l.'ozvoj resortu.
K těmto úkolům je třeba se cílevědomě připravovat,
učit se zvládat nemalou a složitou techniku a technologické postupy, naučit se řídit a rozhodovat, nebát se
odpovědnosti a zejména si osvojovat politické znalosti
konkrétní a praktickou činností v různých organizacích
a orgánech Národní fronty, zejména v odborových Ol.'gánizar.ích a SSM.
Naléhavost uvedeného úkolu si však musí uvědomit
také současní vedoucí pracovníci a přijmout reálná opatření, která by vytvářela pro politický a odborný růst
mladých pracovníku potřebné podmínky, zabezpečovala
dobré pracovní prostředí a jejich Životní potřeby.
Mladí pracovníci resortu geodézie a kartografie mají
v současné době všechny předpoklady I podmínky pro
vlastní sebereallzacl, uplatnění svých schopností a znalostí, a je proto třeba, aby využrvali možností, které jim
dává naše SOCialistické zřízení, jehož další rozvoj je dán
závěry XIV. sjezdu KSČ.
Předseda ČVOS s. Miroslav Vacík ve svém projevu připomněl, že tak jako resort geodézle a kartografle vklá·
dá do svých mladých pracovníků mnoho nadějí a duvěry, právě tak s jejich uvědomělou pomocí počítá i naše odborové hnutí, aby společnou prací byl urychlen další vývoj naší socialistické společnosti.
Mladí lidé pochopili, kam směřuje vývoj, a výsledky
jejich práce nás přesvědčují, že závěry XIV. sjezdu KSČ
se daří úspěšně realizovat právě za jejich pomoci. Je
to tak správné, a jsme tím povinni našim předchudcům,
abychom chránili a dobudovali to, co oni za obtížných
a revolučních podmínek vytvořili a mladé generaci připravili.
Červencové plénum ÚV KSČ dalo základní směrnici
ke komplexnímu řešení výchovy nové dělnické třídy a
inteligence tak, aby v mladém pokolení byl utvrzen uvědomělý poměr k budování socialismu v naší vlastI. Jak
k tomuto Ctkolu přistoupí dnes příslušníci starší generace, tak budou mladí lidé připl.'aveni pro svoje budoucí
úkoly. Nástl.'Ojem a východiskem k této činnosti jsou
leninské principy výchovy lidí ,a metody práce s cílem:
vypěstovat v mladých lidech touhu po poznání a činorodé
práci ve prospěch naší společnosti.
S tímto úkolem úzce souvisí účast na politické práci,
zejména účast na činnosti ve SSM a v odborovém hnutí,
kde by mladí lidé v prvé řadě měli hledat a najít své
uplatnění a uspokojování 'Svých potřeb, zvláště když bude
dobře pochopena úloha odboru za socialismu, ktel.'é spolu se stranickými orgány zabezpe'čují její budoucnost;
zvláště dnes, kdy odbory se staly opět školou komunismu, je angažovaná činnost mladých v odborech potřebná a nutná.
Z toho duvodu usilujeme o 'spolupráCI s mladou generací a není nám lhostejné, jak mladí lidé žijí a za jakých podmínek pracují. Proto si vážíme všech, a mezi
přítomnými delegáty je jich nemálo, kteří obětavě pracují nejen v odborech, ve SSM, ale i v orgánech a komisích náródních výborů i v jiných společenských organizacích. Je třeba, aby tyto dobré příklady strhly k aktivnější čfnnostl i ty, kteří dosud stojí stranou. Pak bude
i naše společná práce radostnější a rychleji dosáhneme
svých cílU. A právě mladí geodeti, jako kvalifikovaní
pracovníci by mohli v řadě případů přispívat odbornou
radou i pomocí při řešení různých problémťl. a přispět
k plnění volebních programů ve svých bydlištích.
Revoluční odborové hnutí stOjí nyní před volbami do
odborových úseků a závodních výborťl.. Je to příležitost,
při které by mladí pl.'acovnícl ze všech úseku našeho
hospodářství měli být více přibíráni k aktivní pl.'áci, aby
se v základních funkcích připravili k zvládnutí povinností, vyplývajících z úkolů řídících a kromě toho, aby
vlastní účastí na rozhodování zabezpečovali bezprostředněfi i uspokojování potřeb mladé generace.
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Ukazatelem dobré práce odborových orgánfi není jen
schfizová činnost, ale organizátorská práce při rozvíjeni
účasti pracujících na řízení rozvíjení pracovní Iniciativy
a využíváním progresívních forem socialistického
soutěžení se zaměřením na plnění kvalitativních ukazatelií
státního plánu. A k této konkrétní činnosti, oproštěné
od formálnosti, mají mladí lidé nejblíže, neboť jsou
schopni naplnit ji svým elánem, prúbojností i smyslem
pro pravdu.
Z iniciativy ÚV KSČ byla do praxe zavedena opatření
ke zlepšeaí životní úrovně a zabezpečení mladých lidí.
Jsou to rfizné typy piíjček ze státních a společenských
fondií umožňujících zejména mladým manželstvím opatřit si byt, zařízení, je to podpora mateřstvl a prodloužení mateřských dovolených i jiná zabezpečení, jejichž
obdobu bychom marně hledali v kapitalistické
společnosti.
Ve své politické práci však umlme tyto skutečnosti
ještě málo využívat zvláště tam, kde se uvedené vymoženosti dělnické třídy berou jako samozřejmost.
V tomto směru čeká naše odborové hnutí ještě mnoho
práce. Musíme si více všímat výchovného pfisobení na
mladou generaci i tam, kde chybí citlivější přístup
k mladým lidem, k jejich potřebám i zájmfim, at je to
na pracovištích, zejména v obdobích, kdy se mladý člověk začíná seznamovat s problémy praktického života
nebo i v některých rodinách.
V dalších částech svého projevu předseda ČVOS zhodnotil dobrou spolupráci vedení Českého úřadu geodetického a kartografického
a hospodářských
pracovníků
s orgány odborfi, kterou jsou vytvořeny reálné podmínky pro další politický a odborný růst mladých pracovníkfi v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického i pro jejich kulturní a materiální potřeby.
V diskusi k oběma referátům pak vystoupili delegáti
mladých pracovníkfi, kteří ve svých projevech seznámili
aktiv se svými zkušenostmi z pracovišť.
Z jejich slov byla patrna snaha i odhodlání aktivně
se podílet na plnění závěril. červencového pléna ÚV·KSČ;
odpovědně hodnotili výsledky své práce a ukazovali
možnosti dalšího zlepšení nejen vlastní péče o mladé
pracovníky, ale v prvé řadě se zamýšleli, jak zkvalitnit
vlastní politickou a odbornou přípravu a jak získané
poznatky využívat v praxi při řešení celospolečenských
problémů a konkrétních úkolil. resortu.
. .Pozornosti sl zaslouží všechna diskusní vystoupení;
Jejich obsah je nutno shrnout do několika problémových
celkií, z nichž možno uvést:
- otázky politicko-odborné výchovy; příprava posluchačií a žákfi odborných zeměměřických škol pro praxi;
problematiky postgraduálního studia;
účast pracujících na řízení, rozvoj pracovní iniciativy a podíl mladých na socialistickém soutěžení a
v hnutí brigád sociaHstické práce;
zavádění nové techniky a její efektivní využití, problémy automatizace geodetických a kartografických
prací a ekonomických agend;
uplatňování nových metod práce na střediscích geodézie, problematika technologických postupil., zejména na pražském metru;
sociální potřeby mladých, pracovní prostředí, využití
volného času;
- hmotná zainteresovanost, racionalizace práce mzdové
soustavy, kvalita práce a její kontrola, normování,
kalkulace, přestavba velkoobchodních cen.
Odpovědný přístup delegátil. ke všem otázkám vysoce
ocenil v závěru aktivu jak předseda Českého úřadu geodetického a kartografického s. Ing. František Koubek, tak
i pi'edseda českého výboru odborového svazu s. Miroslav
Vaclk.
Delegátů;n se dostalo ujištění, že jejich zkušeností
a námětil. pro zlepšení společné práce bude plně využito
pro pi'ljetí opati'enl: k postupné realizaci pi'ednesených
připomínek.
Současně byli delegáti vyzváni, aby I v dalším období
využívali všech možností k uplatnění svých zkušeností
tak, aby vlastní aktiv měl své plynulé pokračování na
pracovištích a na stránkách
resortního
a svazového
tisku.

Imhof, E.: Thematische Kartographie. Walter de Gruyter,
Berlin, New York 1972. 360 s., 153 obr. a
6 barevných tab.
Další z obsažných prací významného švýcarského
kartografa vyšla v minulém roce jako 10. svazek známého kompendia Lehrbuch der Allgemeinen Geographie.
Po knize Wittově a Arnbergrově je to třetí dílo svého
druhu v evropské odborné literatuře. Kniha je členěna
do 7 částí s 38 kapitolami v osobitém uspořádání a výkladu, který na rozdíl od běžných odborných prací je
barvitě živý a přitažlivý.
V 1. části označené jako, "Předehra"
[21 str.J jsou
probírány obecné otázky obsahu a stavby tematické
kartografie jako nauky, základní pojmy, problematika
podkladových materiálů
a některé výchozí problémy
jako legendy, měřítka, mapové sítě, otázky jedno- či
vícebarevných map apod.
2. část "Obecné grafické prvky" [27 str.J popisuje variační možnosti kresebných elementů, jejich možné kombinace a jejich pil.sobení. Autor vychází z toho, že čitelnost, vyjadřovací schopnost a estetika map závisí
především na zpiísobu, jakým jsou grafické
prvky
v mapě komponovány a využity. Řadí sem a ve dvou
oddělených kapito,lách .popisuje kresebné prvky [body,
čáry, značky, šrafury, sítě apod.) a barvy (pro plOšné
tóny, sítě, pro kresebné prvky, harmonii apod. J.
Ve 3. části
"Kartografické
vyjadi'ovací
formy"
[44 str.J je uvedeno v sedmi kapitolách sedm jejich
druhií v poněkud odlišnější struktuře,
než jak bývá
zvykem. Jsou to:
půdorysné prvky - body, čáry, plochy,
individuální pohledové obrazy konkrétních
objektů,
symbolické - druhové znaky nebo signatury - lokalitní, liniové a plošné,
signatury. pro číselné hodnoty,
diagramy pro číselné hodnoty v lokalitě či ploše,
diagramy liniové či transportové,
šrafury a plošné tóny odstupňované podle číselných
hodnot.
Do poslední skupiny jsou řazeny např. i izočáry, i když
u většiny kontinuálních
absolutních
jevil. je izočára
prioritní výrazový prvek a plošné tónování doplňujlcim
způsobem zvýrazňuje prostorovost struktury jevu. Autor
se tímto liší od běžně užívané struktury
výrazových
prvkil..
Nejobsáhlejší 4. část [107 str.J je věnována systematice speciálně-tematických
map. Autor upouští od třídění obsahového, měřítkového či kvantativně kvalitativního. Vychází z toho, že určitým výrazovým prostředkem mil.že být sdělován nejrůznější obsah v libovolné
míře, s rozličným významem apod. Proto volí jako třídící kritérium graficko-formální
struktury
mapy. Ve
třech ti'ídách je rozlišeno dvanáct skupin [u jiných
autorfi bývají řazeny z jiného hlediska do metod J:
aj převážně půdorysně znázorněné či k pil.dorysu vztažené případy:
1. struktura lokalizo\(aných druhil. signatur,
2. sítě liniových prvkil.,
3. mozaiky druhů nebo struktur a druhových ploch,
4. struktura kontinuální
[izočáry],
5. struktura pohybových či silových čar, struktura
vektoril.;
b J statistické
mapy, znázornění
statistických
hodnot:
6. struktura hodnotových bodil. či signatur,
7. mozaiky hustot (intenzitJ,
8. jiné statistické mozaiky, např. pásové,
9. struktura místních a územních diagramů [u nás
lokalizované diagramy a kartodiagramy],
10. struktura pásil.;
c J komplexní struktury:
11. struktura
více vrstev [prostorových, časových),
12. kombinace různých struktur.
Výklad je provázen řadou názorných grafických ukázek.
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Vítané je i to, že autor svá označení provází paralelně
jinými užívanými výrazy, zvláště těmi, které v souvislosti s přípravou vydání vícejazyčného výkladového slovníku v ICA publikoval E. Meynen.
V 5. částí "Další problémy obsahu a formy" (47 str.]
se zabývá autor volbou zeměpisných a kartografických
sítí ve speciálně tematických mapách. Doporučuje jejich
zákres u rozsáhlých územních celků (do skupin států
apod.] a naopak jejich vypuštění tam, kde je postačujícím orientačním prvkem např. říční síť, správní hranice apod. Další výklad je věnován podkladovému obsahu a jeho formě, generalizačním otázkám, v nichž zastává stanovisko, že "mapa s úsporným, ale smysluplným výběrem zaznamenaných
jevů dává více, než
mapa přeplněná
nezávažnými podrobnostmi".
Značná
pozornost je věnována popisu speciálně tematických
map a jejich legendám.
6. kapitola "Technika vyhotovování" (34 str.] věnuje
pouze několik stran obvyklé kresličské a reprodukční
technice a zbytek pak již vyhotovování v souvislosti
s elektronickým zpracováním dat. Automatizace kartografických procesů by si dnes již vyžádala sama poměrně rozsáhlé zpracování. Tato okolnost v souvislosti
s možným rozsahem publikace, ale zřejmě i jiné okolnosti vedly autora asi k tomu, že řada odstavců obsahuje jen zcela obecná konstatování, někdy už pouze
jednovětá. Recenzent je též toho názoru, že v některých
aspektech
(tematická
omezení,
hranice
technických
možností, hranice hospodárnosti]
je autor až poněkud
ske'ptický. Tento určitý skeptický tón však lze z našich
stanovisek chápat, neboť nám skýtá socialistická centralizace a možná koncentrace
prostředků
datového,
technického i intelektuálního
potenciálu jistě nejlepší
předpoklady pro další vývoj. Jen kdyby byly vždy plně
a účelně využity.
Závěrečná 7. kapitola shrnuje "Mapám příbuzná znázornění, tematiku a atlasy" (31 str.]. Stručně jsou popsány různé perspektivní techniky, panoramata, pohledové mapy, blokdiagramy
(podle lmh. lépe blokové
obrazy], trojrozměrná znázornění (zde užívá lmh. též
reliéf, topografický modp.l a ne plastická mapa, což
jsme i my na jiném místě označili za vhodnější]. Dále
jen v přehledu uvádí autor možná témata z oblasti přírodních, antropogeografických,
hi'storických, vojenských,
plánovacích, projekčních aj. jevů.
Na závěr pak člení atlasy do určitých druhů a skupin a uvádí řadu příkladů typických atlasů, dostupných
(podle autora]
na německých
vysokých školách a
knihovnách. Tím se též zřejmě stalo, že z téměř 100 citovaných děl je pouze 8 ze socialistických zemí. Československá kartografie je zastoupena Školním zeměpisným atlasem ČSSR z r. 1970.
V závěru autor uvádí několik zobecněných myšlenek,
z nichž některé jsme též již dříve vyslovili. Poukazuje
na užitečnost
formulace
teoretické
kartografie
jako
nauky, zvláště proto, že v širokém rozsahu vědních i jiných oborů se potřebují autoři vyjadřovat mapou, aniž
pro to mají žádoucí předpoklady. Teoretické publikace
a spolupráce s kartografy jim má v této situaci pomoci.
Autor poukazuje na odlišnost kartografické nauky a jiných přírodních
nauk a klasifikuje kartografii jako
technickou vědu. Recenzent si dovoluje nesdílet tento
názor. Domnívá se spíše, že kartografie tím, že ji lze
zařazovat do komplexu věd o sdělování, je do jisté míry
hraniční disciplínou mezi vědami přírodními a sociálními. Za užitečnou považuje lmh. takovou mapu, jejíž
obsah je věcně precizní, z grafického hlediska pak jednoduchý a lehce čitelný. Avšak proti našemu pojetí, aby
mapa obsahovala to, co vyžaduje uživatelova činnost,
staví autor téZi, že mapa má v pregnantní a přehledné
formě podávat to, co zpracovatel chce ukázat. Zdá se
tedy, že autor vychází spíše od subjektu, než od objektivního účelu. Naopak zase souhlasíme s autorem v tom,
že ne každý jev, každá statistická data apod. je účelné
sdělovat kartografickou formou. Řada dalších myšlenek
uznávaného
autora bude jistě čtenářům-kartografům
užitečná.
Kniha je psána velmi živým jazykem, s řadou moudrých sentencí, v nichž se obráží bohatá činnost, celoživotní· praxe a svébytná osobnost prof. lmhofa a lze
ji všem odborníkům kartografům jen doporučit.
Ing. Milan

Martinek,

Ing. František Čálek šedesátiletý

Dne 10. listopadu t. r. se dožívá dlouholetý pracovník
Českého úřadu geodetického a kartografického Ing. František Č á I e k šedesáti let.
Narodil se v Čáslavi v rodině důstojníka. Po absolvování reálky studoval na oddělení zeměměřičského
inženýrství fakulty speciálních nauk ČVUT v Praze. Studium ukončil druhou státní zkouškou v r. 1934. První
zaměstnání nastoupil na Katastrálním měřickém úřadě
v Užhorodě, zpočátku bezplatně. Jako mnoho jiných se
ocitá v r. 1939 u oddělení nového měření Kmú v Praze,
ale přechází záhy do triangulační kanceláře ministerstva
financí. Po osvobození naší vlasti pomáhá při osidlování
pohraničí a jako osvědčený pracovník se stává vedoucím oddělení nejprve v Národním pozemkovém fondu,
později na ministerstvu zemědělství. V r. 1951 se vrací
ke svému povolání nejprve do Geoplanu, později do
Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Praze, kde
zastává funkci hlavního inženýra. Roku 1960 je povolán
do centrálního úřadu, kde dodnes uplatňuje své bohaté
odborné znalosti především v koncepční činnosti. Již
delší dobu rozvíjí koordinaci geodetických a kartografických prací a má zásluhu i o vzrůstající význam našeho oboru v národním hospodářství.
Odbornou práci v zaměstnání doplňuje další bohatou
odbornou, propagační a organizátorskou činností v rámci vědeckotechnické společnosti, kde zastává nepřetržitě
od r. 1959 různé funkce. V letech 1967-1968
byl místopředsedou ústředního výboru ČVTS - společnosti geodézie a kartografie. Svou prací přispíval i k utužení
mezinárodních styků a zúčastnil se několika konferencí

n~

.

Součástí neúnavné činnosti Ing. Čálka je i jeho činnost publikační. Napsal řadu článků a příspěvků do našeho Geodetického a kartografického
obzoru a různých
sborníků. Zpracovával referáty pro symposia, semináře,
konference i mezinárodní kongresy, texty zákonů, vyhlášek a vládních usnesení. Má rozhodující podíl na
tvorbě prognózy rozvoje geodézie a kartografie v ČSSR
a na koncepci vědeckotechnického
rozvoje a vývoje
geodézie a kartografie v resortu ČÚGK do r. 1990.
Byl a je dosud členem mnoha resortních i mimoresortních komisí, aktivů apod. V současné době je předsedou Terminologické komise pro geodézii a kartografii,
tajemníkem Meziresortní koordinační komise pro geodézii a kartografii, členem koordinační komise pro důlní měřictví a geologii, členem krajských koordinačních
komisí, lektorem odborných školení pořádaných
na
ČVUT, oponentem a lektorem výzkumných úkolů, odborných učebnic apod.
Jeho zásluhy a obětavá práce byly oceněny vyznamenáním "Nejlepší pracovník OÚGK Praha" v r. 1958
a "Nejlepší pracovník ČÚGK" v r. 1966. Za práci ve VTS
dostal v r. 1972 čestné uznání 1. stupně Ústřední rady
ČVTS.
Zivot našeho jubilanta je naplněn neustálou plodnou
činností, v níž spojuje výborné organizační schopnosti,
bohaté životní zkušenosti s nově získávanými poznatky.
Je stále plný elánu a nápadů, má rád vše nové. Proto
studuje, sleduje přednášky, výstavy, nové technologie
i přístroje. Neustále hledá a prosazuje nové poznatky
vědy a techniky i metody a formy práce. Při řešení problémů vyvíjí iniciativu i nad rámec svých služebních
povinností. Své vědění dává ochotně k dispozici všem
spolupracovníkům.
Je vždy ochoten pomáhat překonávat pracovní i osobní potíže. Zná lidi a lidé znají jeho.
Mají ho rádi, a proto mu i dnes ze srdce přejí mnoho
úspěchů v dalších činorodých letech zralé moudrosti
plných mladického elánu.

CSc.
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Šedesátiny

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH

Ing. Karla Jirečka

ČASOPISŮ

Dne 23. listopadu ] 973 se dožívá šedesáti let v plné
duševní svěžesti a pracovním elánu Ing. Karel Jireček,
významný geodetický pracovník Severomoravského kraje. Narodil se v Třebíči, v rodině středoškolského profesora.
Středoškolská
studia absolvoval v Tišnově, vysokou
školu technickou, obor zeměměřictví, vystudo~al v Brně.
Po ukončení vysokoškolského studia v r. 1936 pfisobil
do r. 1938 jakoasisten't
oboru zeměměřictví na technIce
u prof. Dr. Semeráda a specializoval se na pozemní
fotogrammetrii. Jako stipendista se zúčastnil fotogrammetrického kursu firmy Zeiss v Jeně. Zájem o fotogrammetrii, s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi
je také jeho charakteristickým
znakem dalšího pfisobení až po dnešek.
Za války byl zaměs,tnán u katastrálního
měi'ického
úřadu - oddíl pro nové měření v Brně, z toho dva roky
pracoval u triangulační kanceláře. Za svého pfisobení
u nového měření a triangulace poznal Ostravsko, a tento
kraj si oblíbil tak, že v roce 1945 odešel ke zi'izovanému
oddílu pro nové měření, do těžce .postižené Opavy. Zde
se plně uplatnil jeho výjimečný organizační talent a
v krátké době toto oddělení zřídil a vedl mapovací práce,
až do konce roku 1953. Po sjednocení geodetické služby
v r. 1954 byl dlouholetým náměstkem i'editele Oblastního ústavu geodézie a kartografie a pak vedoucím projekčního oddělení. Nyní pracuje jako samostatný odborný referent u Krajské geodetické a kartografické správy
pro Severomoravsiký kraj v Opavě, na úseku mapovacích
a fotogrammetrických prací. Jeho vysoká odbornost a vynikající organizační schopnost se plně promítá do jeho
pracovních výsledkfi, z jeho rukou a hlavy nikdy nevychází práce se znaky improvizace, ponechané dalšímu
živelnému vývoji.
Jeho odborná činnost je poznamenána také velkými
stavbami Ostravska, pro něž zajišťoval poti'ebné geodetické práce.
Prohlubování a ověi'ování odborných znalostí získával
také studijními cestami v zahraničí. Pro běžnou geodetickou praxi zkonstruoval vypalovací linku na ochranu
měřických pásem, která je v činnosti podnes a je vděčně
kvitována všemi geodetickými pracovišti v ČSSR.
Byl také zakladatelem ZP-ČVTS u OÚGK v Opavě a pra ..
coval v krajském výboru ČVTS. Za tuto bohatou a příkladnou práci byl vyznamenán v roce 1965 zlatým odznakem ČVTS jako první geodet v Severomoravském
kraji.
Za všechnu práci, kterou vykonal pro rozvoj geodézie,
mu vyslovujeme poděkování a přání mnoha úspěchfJ
a zdraví i spokojenosti do dalších let.

K u t u z o v, I A.: Onešní stav a problémy rozvoje tematické
kartogtafie,
str. 1-8
K len i c k i i. B. M.: Některé otázky apriorního
odhadu přesnosti
v kosmické tríangulací,
str. 18-23
Vol k o v, v.!.:
Metodika současného
určení astronomických
sou·
řadnic
bodu a azimutu
orientačnfho
směru, str. 23-26
B o g d a n o v, B. C.: O stabilitě
podzemních
nivelačních
značek
v oblastech
trvale
umrzlé
půdy, str. 26-29
Z a k i r o v, L. B.: K otázce určování
vzdáleností
k orientačním
bOdům, str. 29-30
O a n i len k o, T. S.: Budování geodetické
sítě v oblasti výstavby
velkých
průmyslových
objektů,
str. 30-33
Syt n i k, V. S. - Mu bor a k o v, Oh.: Zkušenosti
s organizací
geodetických
prací
při stavbě
monolitických
výškových
budov
odolných
vůčí zemětřesení,
str. 33-38
Por t n o v a, O. v.: O potřebném
počtu a optimálním
rozmístěni
souřadnicových
značek
v letecké
měřické
komoře,
str. 39-47
Z a i c e v, V. M. aj.: Tvorba
map ízoplét
pomocí
stereo modelu
s použitím počítače.
str. 48-53
M a I j a v s k i j, B. K.: přechod
od čtení na stereokomparátorn
k souřadnicím
v systému přítlačného
rámu letecké měřícké
komory str. 54-56
Č e r v i n s k í i, Ju. K.: O zvýšení
spolehlivosti
a přesnosti
identifikace
vlícovacích
bodů na leteckých
snímcích,
str. 56-59
K o ž e v n i k o v, N. P.: pokus o fotogrammetrické
zhušťování
polohopisu
s použítím
sítuačních
bodů v mapě jako sítě pevných
bodů, str. 59-62
Str e l'n i k o v, G. Je.' Mapování fototeodolitem
"FOTEO 19/1318"
se šikmou polohou
optické
osy, str. 63-65
K o P Y lov a, A. D. Š i lov,
A. V.: Získávání
fotografických
kopií pro tísk vícebarevných
geografických
map čtyřmi barvami.
str. 65-67
Vor o ž c o v, v.!.:
Využití počítačů pro běžnou údržbu regionálních map odvětví
národního
hospodářství,
str. 87-73

vermessungstechnik,

Č.
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R a b e. G.: Zajišťování
kvality
ve VEB Kombinat
Geod1isie und
Kartographie,
str. 121-125
Ma r k, R. P.: Malý řídicí a výpočetní
sysťm
KRS 4100 ve spojení s fotogrammetrickými
vyhodnocovacími
přístroji,
str. 126-130
St ech e r t, W.: obnova
map evídence
nemovitostí
na základe
letecké
fotogrammetrie
v okrese
Neubrandenburg,
str. 130-134
We r n e r, H.: Zhodnocení
současného
stavu vývoje trigonometrických a polygonometricŘ'ých
metod kontroly
staveb, str. 135-13.7
O ach,
H. J.: Cílová značka redukčního
tachymetru
BRT, k zameřování
příčných
profiIů
neschůdného
terénu,
str. 138
S i e c k m e y e r, G.: Měřické práce při stavbě moderního
závodu
na výrobu elektrooceli,
str. 139-142
.
Ma r t i n e k. M.: Úkoly kartografie
jako prostředku
komulllkace
informaci,
str. 142-146
K r a k a u, W.: "Zákonitá"
nebo "pravidelná"
generalizace?,
str.
147-150

vermessungstechnik,

Č.

5/1973

O e u m I i chF.:
Informace
obsažené
v časopiSE: "Vermessungstechnik"
-' zpětný pohled na 20 ročníkil,
st", ,16~-164
G ti h I e r, H.: vývojové
tendence
sběru
geodetlckych
dat, str.
165-168
M a a s s, O.: Měření sedáni
23 podlažního
obytného
~omu, str.
168-171
_
.
__.
_.
we r n e r, H.: Zvláštní
význam
a dalšl rOZVOl merelll smeru a
provažování
pří kontrole
staveb, str. 172-174
K a r u s s e i t, M.: Geodetické
úkoly při montáži závěsov.:\ fasády
na kruhovou
stavbu, str. 1'15-178
K r a u s e. H.: Zkušenosti
meteorologické
služby NDR s elektronickým zpracováním
veikého
množství
dat získaných
fotogrammetrickýmí
metodami,
str. 178-181
J o c h m a n n, H.: Přenášení
chyb s uvážením
C!t1ivosti měření,
tzv. rozlišovacího
íntervalu
měřlckého
přístroJe,
str. 182-184
O I a u s s C.: problémy
efektivnosti,
tvorby
a použití
map pro
řízení
plánování
národního
hospodářství,
znázorněné
na příkladu dopravnfch
map z ablastí
zemědělství
a potravínářského
průmyslu,
str. 185-189
H a a c k. E.: K "Instrukci
pro přepis geografických
názvů v ka:tografických
dílech NOR", str. 190

a

Nové cesty při evidenci číselných rněřických údajfJ nové informace VEB Carl Zeiss Jena v souvislosti s rotogl'ammetrickými měřickými metodami vám budou sděleny
na symposiu, které uspořádáme v únoru 1974 v Hrně.
Přesný
v příštím

termín a podrobnosti o symposiu
čísle Geodetického a kartografického

sdělíme
obzaru.

VEB Carl Zeiss Jena,
technická služba,
Praha 6 - Bubeneč, Dr. Z. Wintra 10

S o Ó s, G.: Úloha topografických
map v národním
hospodářství,
str. 1-2
J o Ó. 1.: současný stav prací maďarské státní geodetické
služby.
str. 2-7
F ti I d v á r y n é Va r ga, M.: výpočet tíhových
anomálii
v geodetickém referenčním
systému z r. 1967, str. 8-11
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o e t rek
ii i, Á.: Polohová
středni
chyba vytyčených
bodů vzhledem k okolnim
bodům, str. 11-16
U g r i n, N.: Práce korekčních
mechanismů
pro eliminaci
sklonu
snímku, str. 16-24
Már k u s, B.: Použití počítačů
při projektování
geodetických
sítí,
str. 24-30
K I ing h a mm e r, I. - Pap
p, - V á r y, Á.: Tvorba kartodiagramů pomocí samočinných
počitai;ů,
str. 31.....41
B é k e s i, F.: Problémy
využití
půdy z hlediska
státních
statků,
str. 42-46
P I a t t h y, M.: Organizační
otázky
týkajki
se výpočetního
střediska, str. 47-50
B e n e, A.: výstava
topografických
map a vědecká
konference,
str. 51-53
B e n d e f y, L.: Historický
technický
materiál
z období
absolu·
tismu ve státním
archfvu,
str. 53-55
B á r d o s i, M.: Mezinárodni
výstava
a porada
o historických
mapách,
str. 59-60
Rad o, S. - F ii I d i, E.: II. konference
OSN o mezinárodní
standardizaci
geografického
názvosloví,
str. 61-62
L u k á c s, T.: Sto let metrického
systému v Rakoucku,
str. 62·~64

Frzegl,!d

Geodezyjny,

Č.
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e š n i o k,
H.: K 500. výročí
narození
Mikuláše
Kopernika,
str. 49-53
R I C her
t, W.: Mikuláš Kopernik
- člověk a dílo, str. 54-58
Bar t o s z e w s k i, Z.: Návrhy
na novelizaci
předpisů
v oblasti
evidence
pozemk'l,
delimitace
hranic
a klasifikace
pozemků,
str. 58-61
Mo š cic k i, B.: Úprava
vlastnictví
zemědělských
podniků,
str.
61-63
K o z i o !, F.: provadění
oceřlOvání
pozemků před scelováním
na
území s rozmanitými
tvary terénu
a značně rozlišnými
půdami,
str. 64-65
G o r a i, S.: O sEížnostech
na scelovacl
projekty
ve světle
semináře
Sekce pro pozen,kové
úpravy,
str. 66-67
Lip i n s k i, B.: Diskusní
pdspěvek
na téma městské
geodézie,
str. 67-70
S m i a I o w s k a-II
ber
m a n. Z.: Některé
přednosti
a mož'
nosti použití
sH"vé analýzy
v geodetických
pracích,
str. 70-76
M a dej,
W.: Geodetické
značky
z umělých
hmot, str. 76-77
B u t k i e w i C z, S. aj.: Vliv vnějších
podmínek
na svislou
re·
frakci při trigonometri~'ké nivelaci.
str. 78-~O
se r a f in,
S,: Výpočet středních
chyb na elektronických
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