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Automatizovaný systém
evidenée nemovitosti

Evidence po:oemků a ostatních nemovitostí má
v našich zemích dlouholetou tradici. Dnes již his-
torický poremkový katastr poskytoval především
informace pro ochranu soukromého vlastnictví po-
remků a pro daňové úč,ely.

S rozvoj,em socialistických výrobních vztahů
k půdě po roce 1948 bylo nutné, zejména pro po-
třeby plánování zemědělství a lesního hospodář-
ství, znát skutečné užívání půdního fondu, bez
ohledu vlastnictví jednotlivých pozemků. Proto by-
la v letech 1956-58 založena jednotná evidence
půdy (JEP). Technické podklady byly př,cvzaty
z po:oemkového katastru a místo vlastnických vzta-
hů k půdě by'ly evidovány vztahy užívací. Vydáním
zákona č. 22/1964 Sb., o ,evidenci nemovitostí, byl
rozšířen obsah JEP o evidování vlastnických vzta-
hů k nemovitostem a vznikla tak e v i den cen H-
m o v i t o stí (EN).

Tato evidence socialistického typu obsahuje úda-
je o nemovitostech, nutné pro plánování a ří:zJení
národního hospodářství, zejména zemědělské výro-
by, pro ochranu socialistického společenského
vlastnictví a osobního vlastnictví občanů, pro řád-
nou správu národního majetku a pro ochranu ze-
mědě'lského a l,esního půdního fondu. Údaje EN
jsou závazné pro plánování a ří:oení zemědělské vý-
roby, pro výkaznictví a statistiku o zemědělském a
lesním půdním fondu, pro pi'ehledy nemovitostí
vHd,ené socialistickými organizacemi a jsou pod-
kladem pro sepisování smluv a jiných listin o nemo_
vitostech.

Nástup vyššího stupně výpoč'etní techniky - po-
čítačů - umožnil vedení evidence nemovitostí au-
tomatizovat a nahradit její dřívější vedení na děr-
noštítkových strojích. V roce 1967 byl zahájen vý-
zkum vYUŽití počítačů a první algoritmus automa-
tizace byl odzkoušen na malém počítači MINSK 22.
V roce 1973 byl zahájen postupný převod informa-
cí o uživatelích, vlastnících a o parcelách v celé
ČSR na střední počítač,e druhé generace. Protože
v resortu geodézie a kartografi'e nebyla v té době
vhodná výpočetní technika, byla přijata nabídka
n. p. Podnik výpočetní techniky (PVT) na spolu-
práci a v jeho 'krajských závodech byly údaje EN
převáděny na stř,ední počítače TESLA 200 (kraj
Středoooský, Západočeský a Severomoravský),
ZPA 600 (kraj Severočeský, Východočeský a Jiho-
moravský) a MINSK 32 (kraj Jihočeský). Postup
ukládání vět s informacemi o uživatelích, vlastní-
cích a o parcelách na paměťová media počítačů je
v tabulce 1. '
Různorodost počítačů neumožňovala údaje ENsu-
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marizovat v rámci celé republiky, a proto bylo v r.
1977 po u'ložení údajů EN ve všech obcích na počí-
tač využito inovace výpočetní techniky v PVT a ce-
lá báze dat EN byla převedena ze tří různých
počítačů druhé generace na jednotný typ počítače
třetí generace EC 1030, vyrobený v SSSR. Současně
byly nově ukládány informace o územních jednot-
kách.

V l,ednu 1977 přijala vláda České socialistické
r'epubliky usnesení Č. 24 o postupném zavád,ění ra-
cionálního systému evidence nemovitostí. Takto
pojatý systém vycháze'l z rozsáhlé spolupráce a
koordinace čilnnosti řady odvětví národního hospo-
dářství, rejména na úseku ochrany a využívání ze-
mědělského a lesního půdního fondu, plánování a
řízení zemědělské výroby a na budování informač-
ních systémů.

Racionalizace systému EN byla v 6. pětiletoe
zabezpečována tak, aby poskytovala společnou
t,echnickou a právní základnu pro potřeby národní-
ho'hospodářství a mě'la jednotný charakter. Ve spo-
lupráci s resorty byly řešeny složité úkoly, zejmé-
na na úseku zavádění pořádku do využívání :zJemě-
dělské půdy, zpřesňování podnikových evidencí pů~
dy u socialistických zeměd,ělských organizací a
komplexní péče o půdní fond. Cílem činnosti orgá-
nů g,eodézi,e a kartografi<e bylo dosažení takového
stavu, aby evidence nemovitostí poskytovala úplné,
spolehlivé a pohotové informace o nemovitostech.
K,e splnění tohoto úkolu výrazně přispělo i vybu-
dování automatizovaného systému evidence nemo-
vitostí.

V evidenci nemovitostí se vyznačují veškeré nemo-
vitosti s uvedením druhů pozemků (kllltur), výměr
a způsobu užívání; dále vlastnické vztahy, správa
národního majetku, právo trvalého užívání národ-
ního majetku, právo osobního užívání pO:zJemku,
omezení vlastnických práv a jiné skutečnosti tý-
kající se nemovitostí potřebné pro národní hospo-
dářství.

I Počet vět v REN
Rok

Iv tis. v%

1973 2919 20,4
1974 6004 41,9
1975 9073 63,4
1976 12835 89,7
1977 14 315 100,0
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Evidence nemovitostí obsahuje měřické a písem-
né operáty, sbírku listin a sumarizační výkazy; je-
jím technickým podkladem jsou mapy velkých mě-
řítek1).

Evidence nemovitostí se vede pro každou obec po-
dle katastrálních území. Katastrální území (KÚ) je
úZlemně technickou jednotkou, místopisně uzavře-
nou, v jejímž rámci jsou nemovitosti společně evi-
dovány.
Vnitřní členění jednotlivých částí levidenc'e ne-

movitostí ukazuje schéma na obr. č. 1.
Rozdělení a uspořádání informací o ob}ektech

v jednoťlivých částech operátu evidence nemovi-
tostí je řešeno tak, aby bylo poměrně snadno mož-
né při znalosti jednoho údaje zjistit všechny další
potřebné podrobnosti. Pro práci s operátem evi-
dence nemovitostí musí být znám aLespoň jeden
z těchto údajů:
- jméno nebo náZlev uživatele, vlastníka
- .parcelní číslo
- popisné číslo domu nebo evidenční číslo stavby.
Postup vyh'l'8dávání informací z evidence nemovi-
tostí graficky znázorňuje obr. č. 2.

2.2 Objekty evidence nemovitostí

Evidence nemovitostí obsahuje řadu společensky
nutných in for m a ční c h ú d a j ů (dále ozna-

mllD"UlIi mT~VY
pi'~MllbIO ottmu

'''111M! UlIVJ.TUU
A V~~~llli\lÚ

čeny jen jako informace nebo údaje) o hlavních
objektech evidence nemovitostí, kterými jsou

- prostorové jednotky (úremně technické jednot-
ky a základní územní jednotky). Územně technic-
kou jednotkou (dáLe jen ÚTJj je zásadně k a t a-
str á I n í úze m í. Základní úZJemní jednotkou
(dále jen ZÚJ) je taková prostorová j1ednotka, kte-
rá se pro výkon státní správy již dále nečlení 2)
obec.

- uživatelé a vlastníci nemovitosti - občané a
organizace, kteří nemovitosti úžívají, vlastní, nebo
je mají ve správě.

- parcely - geometrický obraz poremků na ma-
pách ,evidence nemovitostí, přičemž pozemky jsou
části přirozeného zemského povrchu oddělené od
sousedních částí hranicemi správními, vlastnický-
mi, užívacími nebo hranicemi druhů pozemků.

Registr evidence nemovitostí (dále j,en REN) je
soustavně aktualizovaný záznam informací o nemo-
vitostech na paměťovém médiu počítače. V součas-
né době je REN tvořen třemi základními subregis-
try informací o hlavních obj'8ktech evidence ne-
movitostí (viz. tab. č. 2).

2) § 3 a §5 vyhlášky č. 120/1979 Sb·, o prostorové iden-
tifikaci informací

~OU\llt Il~khui
•• UtTlU

mnolpV[ PQ[Ill. [U
UlOCIl ••CIl UUlTUl • tB

ŮIlRllllt IlO'llon
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OPIS SOUBORU
PRO tUM1RllMl
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SUIlAM R[J~T \l
y • v •

UZIVATnU UIIV/>.l(L\l
t\ VlMnJiRU A VLMT~iIl.Ů

tQU~IS
P~IlCtl

název označeni rozsah v CSR
k 1. 1. 1980

subregistr subregistr A 19 166 vět
územních
jednotek

subregistr subregistr B 3314000 vět
uživatelů
a. vlastníků

subregistr subregistr C II 441 000 vět
parcel

Pro každý objekt evidence nemovitostí je v pří-
slušném subTegistru vytvořena jedna věta, která
obsahuje všechny .informace evidované u objektu.
Vazba mezi jednotlivými subregistry navzájem

i vfiči jiným informačním systémfim je patrna ze'
schematu v obr. 3.

Subregistr A podává informaoe o katastrá'lních úze-
mích, o obcích a obsahuje i názvy okresfi. Obsah a
struktura vět subregistru A 1'16 v tabulce Č. 3.

[Vlbtllčlli
llSTV

Stnt~M l)\lM
S Č.9. A STAV[
S tVII). Či~LY

Základním klíčem subregistru A je úplné číslo KÚ
podle správního členění státu, které je tvořeno
z těchto částí:
- číslo republiky (od r. 1980 ČSR = 3),

UPlut č\muu
, ,

ID[UTlmACUI
ČiSlO IlU

IUrORMW: O UU
A O OBCI

UPLut č\SlO
IlIJ

Č\SlO
UŽIV,\.T[l[

CISLO,
VLAm@A

J[DIlOTUY
IDUI1I F1llAl0R
•UIIV. - VLA~TIJ.

OAl~\ \llfDRMAC[
•OUZIV.-VL~ml.

UPLut C\~LO
IlU

ČI~lO
DARem
,ČISlO

UZlVATm

č.lslo,
VLA~TIJI\I,"

ČI~LO POP\~Ilt.
[VID. mWQV

01\lS\ IllfORMAl[
o PAQU.l[

, . \

JHI[ IUfORMAClll
SVST(t·W
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Informaoe I ozna-I Počet IDélkačem znaků údaje

~latnost věty , AI9 I I
Uplné Čísl.oKU A21 9 7
Název KU, obce, okresu A22 30 30
Identifikační číslo KÚ, obce A20 6 4
Evidenční jednotka A23 2 2
Kód číslování parcel v KÚ . A24 I I
Kód výrobní podoblasti KU . A25 2 2
Souřadnice definičního bodu KU A26 9 6
Rezerva A27 14 14
Výměra KÚ A28 9 5
Údaj o poslední změně ve větě A29 6 4

Délka věty A 70

Poznámka:
Počet znaků udává maximální počet alfanumerických
znaků, které mohou informaci určovat - délka údaje
udává počet byte, které informace obsazuje ve větě,
přičemž některé informace jsou ve větě uloženy po
částech.

pořadové číslo kraj1e v repub'uce (v ČSR od 1
do 8],
dvoumístné pořadové číslo okresu v kraji (od
1 nejvýše do 14],
trojmístné pořadové číslo obce v okrese,
dvoumíslmé pořadové číslo KÚ v obci.
Pořadová čísla obcí odpovídají abecednímu

uspořádání v rámci okresu se stavem před převo-
dem EN na počítač. Při slučování obcí se pořadí
nemění, po z'rušených obcích zůstávají nepoužitá
čísla. Pro rozliše,ní jednotlivých druhů vět mají vě-
ty o obci čís'lo KÚ vždy nulové a podobně věty
o okrese mají nulové číslo obce i KÚ. K umožnění
integrace s jinými informačními systémy jsou KÚ
i obce označeny v subregistru A též šestimístným
číselným kódem podle Jednotného číselníku pro-
storových j1ednotek, který vydává Flederální sta tis-
tic!ký úřad (dále jen "FSÚ"]. JSou to tzv. id'entifi-
kační čísla DTJ (KŮ] a ZŮJ (obcí]. Do REN byla
zavedena počátkem roku 1980.
Údaj evidenční jednotka byl využíván pouze do

roku 1979.

Údaj číslování parcel určuje, zda všechny parce-
ly v KÚ jsou číslovány v jediné číselné řadě (kód
1] nebo zda stav!ební a pozemkové pamely mají
samostatné číselné řady (kód 2].
Údaj výrobní podobla'st slouží pro sumarizaci

údajů EN a určuje, v které podoblasti z hlediska
zemědě'lské výroby KŮ leží. Podoblasti jsou ozna-
čeny takto:

v oblasti kukuřičné kódy 11, 12 a 13,
v oblasti řepařské kódy 21, 22 a 23,
v oblasti bramborářské kódy 31 a 32,
v oblasti bramborářsko-ovesné kódy 33,
v oblasti horské kódy 41 a 42.
Souřadnice definičního bodu KŮ jsou v systému

S-JTSK s přesnosti na 100 m a představujj jedno-
značnou globální lokalizaci každého KÚ v ČSR.
, Údaj výměra KÚ udává součet výměr všech par-
cel příslušného KÚ v subregistru C a obnovuj1e se
vždy při aktualizaci tohoto subregistru.

Subregistr B sdružuje informace o uživatelích a
vlastnících nemovitostí. Obsah a struktura vět B je
v tabulce Č. 4.

Informaoe- údaj Druh lozna- Počet IDélkačeni znaků údaje

Úplné číslo KÚ
.

I BO 9 7

Číslo uživatele
(evidenčního listu) I BI 5 3
Číslo vlastníka (listu N-I B2 5 a
vlastnictví)
Číslo sektoru, pořadové P-I Ba 2 2
číslo spoluvlastníka

N B4 2 2Poznámka k sektoru
Rezerva - B7 2 2

Název a adresa uživatele, P B5 60 60
vlastníka
Sídlo uživatele N B6 7 4
Položka výkazu změn N B81 6 4
Rezerva - B82 2 2
Jednotný identifikátor N B9 10 6
uživatele, vlastníka.

Délka věty B I 95

Druh údaje: I = identifikátor
P = povinný údaj (vždy nenulový)
N = nepovinný údaj (může mít nulo·

vou hodnotu)
Pro uživatele (BI < 80 000) je údaj B2 nepovinný
a údaj B3 povinný, pro vlastníky a spoluvlastníky
(B2 > 80 000) jsou údaje B2 a B3 součástí identi·
fikátoru.

Uživatelé i vlastníci jsou číslováni v rámci KÚ
dvěma samostatnými číselnými řadami. Základním
objektem subregistru B je v současné době uživa-
tel, j1ehož číslo je současně číslem jeho levidenční-
ho listu. Není-li uživatel současně vlastníkem, je
číslo vlastníka v jeho větě nulové. V'lastník, který
není uživatelem, je ozmačen maximálním číslem
uživatele 99999 (nahrazuje nulu] a číslem vlastní-
ka, které odpovídá čís'lu jeho listu vlastnictví. l'e-li
více spoluuživatelů těchže nemovitostí, je jeden
z nich očíslován v číselné řadě evidenčních listů a
ostatní mají číslo uživatele o 80000 vyšší. Rozlišení
většího počtu spoluuživatelů nebo spoluvlastníků
bez užívání je provedeno pořadovými čísly, ulože-
nými v údaji "číslo sektoru".
Údaj číslo sektoru vyznačuje u uživatelů přísluš-

nost ke skupině zemědě'lských závodů pro účely
p'lánování ~emědělské výroby. Číselník sektorů po-
dle stavu k 1. 1. 1980 j1ev tabulce č. 5
Údaj poznámka k sektoru slouží k podrobnějšímu

členění některých skupin vlastníkii a uživatelů
uvnitř sektoru. Význam kódů tohoto údaje je v ta-
bulce Č. 6.
V údaji název (jméno] a adresa uživatele, vlast-

níka jsou uloženy obě části informace spo'lečně bez
možnosti 'rozlišení.
Údaj sídlo uživatele udává sedmimístné číslo ob-

oe, do které se všechny pozemky uživatele sumari-
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Kód Název sektoru

1 Státní statky
2 Státní rybářství
3 Oseva - šlechtitelské a semenářské podniky
4 Státní plemenářské podniky
5 Školní statky a polesí
8 Státní lesy - lesní závody
9 Správa hornictví

11 Státní statek hl. m. Prahy
12 Ostatní provozovny potravinářského

průmyslu
13 Ministerstvo národní obrany - Vojenské

lesy a statky
15 Ostatní podniky (závody) státního

socialistického sektoru
16 Jednotná zemědělská družstva
17 Záhumenky členů JZD
19 Ostatní zemědělské závody (vč. jednotlivě

hospodařících rolníků)
21 Pozemky nepatřící k zemědělským závodům
23 Ministerstvo školství - Statky vysokých

zemědělských škol
24 Ústřední kontrolní a zkušební ústav

zemědělský
25 Velkovýkrmny
26 Vědeckovýzkumná základna - účelová

hospodářství
28 Ministerstvo zdravotnictví
29 Školní hospodářství zemědělských

odborných učilišt
30 Státní statky Tachov
33 Společné zemědělské podniky
34 Sempra Praha
35 Zemědělské zásobování a nákup

. Kód Použiti Významu sektoru

.n 17 rozlišení příslušnosti členů
jednotných zemědělských
družstev k různým JZD v téže
obci

.1 19 velikostní skupina nad
0,10 do 0,50 ha

.2 velikostní skupina nad
0,50 do 2,00 ha

.3 velikostní skupina nad
2,00 ha*)

.1 21 zápis organizace

.0 zápis občana
1.**) 17,19, bezpodílové spoluvlastnictví

21 manželů
2. podílové spoluvlastnictví

manželů

Poznámky:
*) velikostní skupiny uživatelů sektoru 19 podle

celkové výměry zemědělské půdy (velikostní sku-
pina s kódem 1 obsahuje i uživatele lesní půdy
o výměře nad 0,10 ha, kteří užívají zemědělskou
půdu o výměře menší než 0,10 ha)

U) kódy jsou zaváděny postupně od r. 1980

zují. Nulové číslo znamená, že se sumarizují v ob-
ci, v níž pozemky leží.

Údaj jednotný identifikátor uživatele, vlastníka
obsahuje buď rodné číslo občana nebo identifikač-
ní číslo organizace (dále jen lČO). Hodnota lČo
byla převzata z Jednotného číselníku organizací
v ČSSR. který vydává FSÚ. Je šestimístná a pro.

možnost vyznačovat v EN i nižší jednotky organi-
zace je doplněna o další čtyři místa. Rodná čísla
občanů jsou do REN ukládána postupně od roku
1977 a. jejich úp'lné doplnění se předpokládá v prů-
běhu 7. pětiletky.

Sub'r'egistr C podává informace o jednotlivých ne-
movitostech, za které jsou považovány pozemky a
stavby spojené se zemí pevným základem. Obsah a
struktura vět j1ev tabuloe č. 7.

Informace - údaj Druh Ollna-! Počet Délka
čeni znaků ůdaje

Vplné číslo KÚ I CO 9 7
Uplné číslo parcely I CI 10 7
Výměra parcely P C21 8 5
Kvalita výměry N C22 1 I
Druh pozemku (kultura) P C31 2 2
Charakteristika pozemku N C32 5 5
Číslo popisné domu, N C33 6 5
evidenční stavby
Rezerva - C34 2 2
Číslo uživatele P C41 10 6
(evidenčního listu)
Vlastnický vztah N C42 1 1
Číslo vlastníka (listu N C43 10 6
vlastnictví)
Rezerva - C44 2 2
'Rezerva - C5I 1 I
Číslo listu mapy EN P C52 5 5
Položka výkazu změn N C6 6 4

Délka věty C I 59

Druh údaj e: I = identifikátor
P = povinný údaj (vždy nenulový)
N = nepovinný údaj (může mít

nulovou hodnotu)

Pawely jsou číslovány v rámci KÚ, a to buď ve
dvou číselných řadách zvlášť pro pozemkové a pro
stavební paroe"ly, nebo v jediné číselné i;adě. Při
použití dvou číselných řad jsou ve výstupech sta-
vební parcely označeny znaménkem minus.
Úplné číslo parcely je tvořeno čtyřmi čísly:

jednomístným kódem číselné řady (1 = staveb-
ní parcela při dvojí číselné řadě, 2 = ostatní
parcely),
jedno-až pětimístným kmenovým číslem,
jedno-až třímístným čísl,em podlomení,

- jednomístným pořadovým čís1em dílu parcely.
Díl j'e část parcely, u níž je samostatně určovaná
výměra, ale nesplňuJe podmínky pro vznik samo-
statné parcely.

Výměry jsou v EN uváděny na m2 a údaj kvalita
výměry vyjadřuje způsob jejího určení:
- kód 1 = výměra byla vypočtená z přímo měře-

ných údaji\. nebo ze souřadnic bez vy-
rovnávání,

kód = výměra byla určena ze souřadnic v sy-
stému S-JTSK a vyrovnána na výměru
KÚ nebo jeho části,
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- kód O = jiné způsoby určení výměry, zpravid-
la planimetricky.

Údaj druh pozemku (kultura) vyjadřuje dvou-
místným kódem účel užívání pozemku3). Význam
kódů a jejich zkrácené slovní označení ve výstup-
nlch sestavách je v tabulce č. 8.

Kód Druh pozemku (kultura) Zkrácené
slovni označeni

2 Orná půda ORNAPUDA
3 Chmelnice CHMELNICE
4 Vinice VINICE
I) Zahrady ZAHRADA
6 Ovocné sady OVOC.SAD
7 Louky LOUKA
8 Pastviny PASTVINA
10 Lesní půda LESNI PUDA
11 Rybníky (potoky RYBNIK

s chovem ryb)
12 Ostatní vodní plochy OST. VOD. PL
13 Zastavěné plochy ZASTAVENAPL

a nádvoří
14 Ostatní plochy OSTATNI PL

Údaj charakteristika pozemku se skládá Zle dvou
kódfi o dvou a ti\ech znacích, které určují:

způsob ochrany nemovitostí (do REN se zavádí
postupně),

skutečné využití nemovitostí.
PřeMed použitých kódů charakteristik s vyznače-
ním jejich významu je v tabulkách č. 9 a 10.

Kód Způsob ochrany nemovitosti

1 Kulturní památka, (včetně ochranného pásma)
nemovitosti v památkové rezervaci

2 Národní park
3 Ostatní chráněná část přírody (chráněné území,

přírodní památka)
4 Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje,

vnitřní lázeňské území

Poznámka:
kombinace způsobů ochrany nemovitosti se vyznačí
zápisem dvou kódů na 1. a 2. místě pětimístné skupiny
znaků

Údaje číslo popisné !domu, nebo číslo evidenční
stavby jsou tvořeny Zledvou částí:

dvoumístná číselná řada (městská čtvrť),

čtyřmístné vlastní popisné nebo evidenční číslo.

Rozlišení popisného čísla od čísla evidenčního je
provedeno nejnižším řádem kódu skutečného využi-
tí nemovitostí.

3) Pl'noha k vyhlášce č. 23/1964Sb., kterou se provádi
zákon o evidenci nemovitosti, ve zněni vyhlášky č.
133/1965Sb.

Údaje číslo uživatele a číslo vlastníka jsou vnitř-
ními identifikátory mezi subregistry B a C a jsou
popsány u subregistru B, v odst. 3.2.

Údaj vlastnický vztah vyjadřuje kódem některé
druhy vlastnických vztahů k nemovitostem. vý-
znam kódů je v tabulce Č. 11.

Tab. 11: Přehled vlastnických vztahů

R 'Speoifikaoe vlastniokého vztahu

1 Národní majetek, na který bylo zřízeno pro
občana právo osobního užívání pozemku

2 Pozemek ve společném osobním užívání (týká.
se osobního vlastnictví k bytům)

3 Pozemek ve spoluvlastnictví stavebníků (týká
se osobního vlastnictví k bytům)

4 Národní majetek, na který bylo zřízeno pro
nestátní socialistickou organizaci právo trvalé-
ho užívání (celý pozemek)

5 Stavba na cizím pozemku
6 Dočasné užívání podle § 40 zákona.č. 122/1975

Sb., nebo § 9 zákona č. 123/1975Sb.,
7 Správa (vlastnictví) socialistickéorganizace

k části pozemku, kterou nelze reálně oddělit
8 Národní majetek, na který bylo zřízeno pro

nestátní socialistickou órganizaci právo
trvalého užívání části pozemku

9 Neuspořádaný vlastnický vztah

Údaj číslo listu mapy EN udává list pozemkové
mapy, na němž j,e daná parcela zobrazena bud ce-
lá, nebo z větší Msti.

Kromě tří uvedených subregistrů budou ještě ve
vybraných městech zakládány dva doplňkové sub-
registry.

Subregistr základlÚch. sídelních jednotek

Doplňuje subregistr A a ve větách A3 obsahuje in-
formaoe:

šestimístné číslo základní sídelní jednotky4)
(dále jen ZSJ) podle Jednotného číse~níku p~o-
storových jednotek FSÚ,

šestimístné číslo KÚ (ÚTJ) do něhož ZSJ příslu-
ší (shodné s A20),

souřadnice definičního bodu ZSJ ve stovkách
metrů.

Doplňkový subregiltr parcel obsahuje ve větách'
CX informaoe:

- úplné číslo KÚ (shodné s CO),
- úplné čís'lo parcely (shodné s C1),
- příslušnost parcely k ZSJ,

souřadnice definičního bodu parcely v me-
tflech.

4) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 120/1979Sb., o prostorově
identifikaci iIlJformací

1981/84



Soulfek, Z. - Kotal, M,. ..,.. Kuba, B.: Automatizovaný
systém evidence nemovitostí

Geodetickf a kartografickf obzor
ročník 27/69, čislo 4/1981 85

Druh I Kód Způsob skutečného využit nemovitosti Zkrácené slovni ozna.čenipozemku

2až 8 1 Pozemky dočasně odňaté zeměděl. výrobě ODN. ZEM. VYR.
2 Dočasně neobdělávaná půda DOCAS. NEOBD.
4 Školky ovocných nebo okrasných stromů, školky viniční nebo SKOLKA

pro chmelovou sád, topolové plantáže
5 Pozemky, na nichž jsou zřízeny pařeniště, skleníky a japany SKLENIKY, PAR

(kultura 5 zahrady, popř. 2 - orná půda)

10 2 Chaty na lesní půdě CHATY-LES. P.
3 Lesní školky LES. SKOLKA
4 Les zvláštního významu nebo určení (účelový les) UCELOVYLES

12 100 Vodní tok VODNITOK
110 Tok přírodní resp. upravený (řeka, potok) TOK PRIRODNI
120 Tok umělý, (průplav, kanál, náhon) TOK UMELY
200 Vodní nádrž VODNINADRZ
210 Vodní nádrž přírodní (jezero, slepé říční rameno) V. NADRZ PRIR
211 Močál, bažina . MOCAL
220 Vodní nádrž umělá (přehradní nádrž, rybník, zvodnělý V. NADRZ UMEL

povrchový lom)

13 10. Průmyslový objekt (průmyslová výroba, výroba tepla PRUMYSL. OBJ.
a elektřiny, těžba paliva ostatních surovin)

21. Zemědělská usedlost s obytnou částí ZEM. USEDLOST
22. Zemědělská hospodářská budova ZEM. HOSP. BUD.
30. Objekt dopravy (provoz. budovy drah, čsl. automobilové OBJ. DOPRAVY

dopravy, městské hromadné dopravy, civilních letišť
a říčních přístavů)

OBJ. BYDLENÍ40. Objekt k bydlení
51. Objekt lesního hospodářství (lesovna, hájovna, tech. OBJ. LES. HOSP

provozní budovy apod.)
52. Dočasná stavba na lesní půdě pro rekreační účely REKR. LES. OBJ.
60. Zařízení občanské vybavenosti sídel a širších územních celků OBCAN. VYBAV.
70. Zařízení technické vybavenosti sídel TECHNIC. VYB.
90. Ostatní staveb. objekty OST. STAV. OBJ.
..O Budova s číslem popisným
.. 1 Stavna s evidenčním číslem (mimo garáž) STAVBA EVID.
.. 2 Garáž (i když je označ. evid. čís.) GARAZ
.. 3 Ostatní budovy (bez označení čp. nebo evid. čís.) JINÁ STAVBA
.. 4 Dvůr DVUR
.. 5 Jiná plocha (zbořeniště apod.) ZBORENlSTE

14 11 Manipulační a skladové plochy MANIP. PLOCHY
13 Plochy těžební činnosti TEZBA SUROV.
20 Dráhy DRAHY -PROV. P
31 Dálnice DALNICE
32 Silnice (1.-111. třídy) SILNICE
33 Místní a účelové komunikace (včetně parkovacích ploch MIST. KOMUNIK

a veřejných prostranství)
40 Ostatní dopravní plochy (plochy letišť a přístavů) OST. DOPR. PL.
51 Zeleň v bytové zástavbě ZELENV ZAST
53 Ostatní veřejná zeleň (parky, sady, plochy funkční OST. VER. ZEL.

a rekreační zeleně)
61 Kulturní a osvětová zařízení KULT.OSVETA
62 Hřiště, stadión HRISTE, STAD.
63 Koupaliště (u přírodní vodní plochy nebo s bazénem) KOUPALISTE
64 Ostatní sportoviště (jízdárny, střelnice, lyžařské a sáňkařské OST. SPORTOV.

tratě apod.)
65 Plochy pro lehká ubytovací a rekreační zařízení (autocampy REKR. UBYT. P.

a chatové osady cestovních nebo ubytovacích zařízení)
66 Hřbitov, urnový háj HRBIT. UR. HAJ
90 Jiné plochy JINE PLOCHY
91 Staveniště STAVENlSTE
94 Skalnaté a prudce svažité plochy SVAH-SKALA

Poznámka:
u druhu pozemku 13 je výsledný kód vždy tříciferný a sestaví se tak, že na místo vyznačené tečkou se doplní kód
další charakteristiky v rámci druhu pozemku.
Pfíklad: kód 102 = garáž v průmyslovém objektu
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Bá~e dat REN je archivována a aktualizována
v krajských závodech n. p. Podnik výpočetní tech-
niky (dále jen PVT) a pro Středočeský kraj a hl.
město Prahu ve výpočetním středisku n. p. Geode-
tický ústav (dále jen GO). Sub~egistr A pro celý
kraj je archivován s inctexsekvenční organizací na
magnetickému disku JEREN 1 spol'ečně s knihovnou
programů subsystémů REN I a II (viz odst. 3.6)
v j'ediném souboru JER-A1A2 pro každý kraj. K'lí-
čem souboru je úplné číslo KO. Subregistry B a C
jsou archivovány na vícesouborových magnetic-
kých páskách JER-SUV a JER-SP, na nichž je jako
první uložen vždy soubor ETIKETA. Soubor B nebo
C tvoří všechny věty z jednoho KO a na jedné pás-
ce je uloZíena skupina souborů, která je u subre-
gistru B tvořena soubory jednoho okresu a u sub-
registru C soubory z celého okresu nebo jeho čás-
ti. Přehled o uložení jednotlivých souborl1 je v po-
mocných souborech SKUPINY a KATALOGna mag-
neticlkém disku JEREN 1. Soubor SKUPINY je tvoř,en
}edinou větou, která obsahuje údaje: počet skupin
(tj. magn. pásek) subregistrů B a C, úplné číslo
prvního KO každé skupiny, čísla magnetických pá-
sek.
IndexsekvHnční soubor KATALOG má pro každý
soubor B i C v kraji založenou jednu větu, která
obsahuje informace:
- úplné číslo KO,
- číslo magnetické pásky,
- pořadové číslo souboru na pásce,
- datum zápisu souboru na pásku.

Soubor KATALOG slouží pro rychlé vyhledání jed-
notlivých souborl1 subregistrů B a C na magnetické
pásce.

Automatizované zpracování evidence nemovitostí
na počítači EC 1030 zajišťuje programový systém
REN, který je rozdě'len do tří subsystéml1:
- subsystém REN I - AKTUALIZACE vytváří a

kontro'luje změnový soubor Z a aktualizuje bázi
dat REN větami tohoto souboru se současnou
tvO'rbou pomocného souboru R,

:.....subsystém REN II - TISKY vyhotovuje veškeré
standardní a účelové výstupy z báze dat REN a
vytváří sumarizační soubor U,

:.....subsystém REN III - SUMARIZACE aktualizuje
soubor U a vyhotovuje sumarizační výkazy,

Funkce všech subsystémů je graficky znázorněna
na obrázku č. 4.
Programy subsystémů REN I a REN II jsou vyho-

toveny v jazyku COBOL a jsou uloženy ve společ-
né knihovně programů na magnetickém disku
JEREN 1. Programy subsystému REN III jsou sesta-
v'eny v jazyku PL!I a uloženy na disku GESU.

Odaje jednotlivých subregistrů REN podléhají změ_
nám. Informace o těchto změnách jsou získávány
v uéeleném systému sběru informací. Změny vy-
hodnocují střediska geodézie v jednotlivých okre-
sech (dá'le jen SG). Promítnutí změn do báze dat

I

OP~R~T Dl

SUBSVST(M RtU 11
1IS\l,,/

SU~~~~1[M~n.l][
SUMf1.RIIF\C[

SUMA~12.
IV~IJ.t:>.l'ý
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uložené na mediích počítače zajišťuj,e automatizo-
vaný subsystém REN I - AKTUALIZACE. Počítač
teor1eticky umožňuje provádět změny ihned po je-
jich vyhodnocení na SG, ale technické parametry
a ekonomické možnosti počítačů EC 1030 omezují
provádění aktualizace na kratší či delší cykly.
V současné době se v každém KÚ aktualizuje ar-
chívní stav souborů REN na paměťových médiích
počítače minimálně jednou 'ročně.

Z hlediska nutných operací se soubory muze být
aktualizace subvegistrů REN prováděna dvěma
způsoby: ,
- změnou, zrušením nebo vytvořením jednoťlivých

vět souborů,
- obnovou (zrušením a novým vytvořHním) nebo

změnou společného identifikátoru cHlého sou-
boru vět.
Prvý způsob aktualizace je základní a provádí SH

s ním více než 90 Oío všech změn v REN. Druhý
způsob přichází v úvahu při rozsáhlejších změ-
nách v Kú (např. při zakládání evidence p'rávních
vztahů k nemovitostem v EN, při obnově operátu
EN novým mapováním), při rozsáhlých ú~emních
změnách - při slučování obcí, nebo při poškození
archívního i duplicitního souboru.
Uvedené způsoby aktualizace jsou charakteristic-

ké pro subregistry B a C, protože subregistr A je
pro celý kraj uložen v jediném souboru a obnova
přichází v úvahu pouoo při j,eho zničenÍ.

Základem algoritmu aktualizace báze dat REN je
kategorizace všech změn. Před jejich zápisem do
změnových prvotních doldadů je nutno vždy určit
k a t 'e g o r i i z měn y. Rozlišují se tyto kategorie
změn:

1 - Zrušení věty
Pro provedení změny j,e nutný zapis identifi-
kátoru existujícího objektu, který má být zru-
šHn. Při rušení parcely se zapisuje navíc její
výměra pro kontrolu správnosti udaného iden-
tifikátoru.

2 - Změua údajů ve větě
U této kategorie jH up'latněna zásada minimál-
nosti zápisu. Kromě identifikátoru ,existující-
ho objektu se zapisují pouze změněné údaje
- údaje beze změny jsou přebírány z archiv-
ního souboru. Výjimku tvoří změna výměry
parcely, kdy pro kontrolu se zapisuje i dosa-
vadní výměra. Zrušení nepovinných údajů ve
větě se provádí zápisem nulové hodnoty.

3 Vytvoření nové věty
Zápis změny musí obsahovat všechny údajH,
které mají být v,e větě uloženy. Identifikátor
objektu nesmí v dosavadním souboru existo-
vat.

4 - Změna pouze identifikátoru objektu
Zápis změny obsahuje pouze dosavadní a no-
vý stav objektu. Tato kategorie se používá
pou:oe při aktualizaci subregistru A, protože
provádění změn kategorie 4 v subregistrech
B a C vzhledem k jejich sekvenční organizaci
na magnetických páskách zvyšovalo výrazně
náklady na aktualizaci.

5 - Hromadná změna údajů v KŮ

Zápisem dosavadního a nového stavu jediné-
ho údaje ve v,ětě se provedH změna ve vš,ech
větách, které maj íshodnou hodnotu měněné-
ho údaj'e v dosavadním stavu.

6 - Hromadná změna údajů organizace v okrese
Používá se pou:oe pro subregistr B. Identifi-
kátorem je identifikační číslo organizace a
měnit je možné sektor, sídlo a název organiza-
ce. Změna se provede v,e všech KÚ okresu,
v nichž má organizace založHnu větu B (tato
kategorie změn je zavedena od roku 1980).

9 Zrušení souboru

Kategori;8 ruší všechny věty souboru a použí-
vá se při obnově celého souboru.

Všechny změny údajů v subregistrech REN je nut-
no po vyhodnocení zapsat do příslušného tiskopisu
- prvotního dokladu pro přípravu dat ke zpraco-
vání na počítači. Doklady jsou různé jHdnak pro
jednotlivé subr'egistry, jednak pro jednoťlivé zpu-
soby aktualizace. Prvotní doklady jsou označovány
zkratkou,kt,erá se skládá z,e dvou dvojic písmen EN
a PD a pořadového čísla.

EN PD 2-1 - Informace o obcích a katastrálních
územích (tiskopis Geodézie Č. 6.65) je prvotním
dokladem pro zápis jednotlivých změn i pro ob-
novu subregistru A. Dbsahuj1e sloupce pro všech-
.ny údaje věty A, kromě výměry KÚ, která se do-
plňuje pouze automaticky při aktualizaci subre-
gistru C.

Ukázka prvotního dokladu je na příloze Č. 1. Pro
obnovu je možno tento prvotní doklad nahradit
oprav1enou tiskovou sestavou EN-1 (popis viz
odst. 5.12).

EN PD 2-2 - Seznam stálých statistických obvodů
ltiskopis Geodézie Č. 6.66) je prvotním dokladem
pro doplňkový subregistr základních sídelních
jednotek A3.

EN PD 3 - Seznam uživatelů a vlastníků: oprave-
ná a doplněná základní výstupní sestava subre-
gistru B (EN-2), slouží pro obnovu celého sou-
boru vět B.

EN PD 4 - Soupis parcel: opravená a doplněná
základní sestava subregistru C (EN-4), slouží
pro obnovu celého souboru vět C.
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EN PD 5 - Změny čísel evideněních jednotek (tis-
kopis Geodézie č. 6.67), je prvotním dokladem
pro zápis změn úplných čísel KÚ u celého
souboru vět B nebo C, tj. v celém KÚ (např. při
územních změnách). Zápis změny obsahuje úpl-
ná čísla KÚ dosavadní i nová a kód, určující,
v kterých souborech se přečíslování má provést
(1 = jen v souboru B, 2 = jen v souboru C,
3 = v souboru B i C). Ukázka prvotního dokladu
j1ena příloze 2.

EN PD 6 - Výkaz změn (tiskopis Geodézie Č. 6.78
a 6.80) je prvotním dokladem pro zápis jednotli-
vých změn v subregistrech B a C a používá se
i pro obnovu celých souborů vět těchto subre-
gistrů. Výkaz změn (viz příloha Č. 3) se skládá
pro každé KÚ samostatně a do doby provedení
změn ve všech částech písemného operátu EN je
jeho nedílnou součástí. Pracovní jednotkou pro
zápis změn je položka, tj. skupina změn, které
mají společný doklad o změně "ebo spolu jinak
souvisí.
Položky se číslují v každém KÚ v běžném roce od
jedničky. Uvnitř položky se jednotlivé změny
označují číslem řádku, které má význam pro
zpracování na počítači. Změny se do dokladu za-
pisují chronologicky, tzn. že změna s vyšším čís-
lem položky nebo řádku má platnost před změ-
nou se stejným Lndentifikátorem objektu změny,
ale s nižším číslem položky nebo řádku. Do jed-
noho řádku dokladu je možno zapsat jednu změ-
nu buď uživatele, vlastníka nebo parcely. Obsah
zápisu je závislý na kategorii změny (viz odst.
4.2). V každém řádku se pro kontrolu pořízení
vstupních dat určuje kontrolní číslo, které se zís-
ká jako součet všech zapsaných hodnot a odpo-
vídajících číse'l sloupců. Další kontrolou je sou-
čtový řádek, který se vyhotqvuje pro každou
stranu dokladu a obsahuje počet řádků na stra-
ně a součet výměr v dosavadním i novém stavu.
Údaje, které se na počítači nezpracovávají, se za-
pisují do dokladu do sloupce "Poznámka", nebo
do řádků, označených křížkem ve sloupci pro
číslo položky.

EN PD 6-1 - Výkaz změn pro optické snímání
(tiskopis Geodézie č. 6.94) je alternativním do-
kladem k EN PD 6. Používá se pro pořizování čí-
selné části změn optickým snímáním ručního pís-
ma. Pro každou položku se zak'ládá samostatný
změnový list. Na titulní straně se zapisují všech-
ny údaj'e, které se dále na počítači nezpracová-
vají, a dále změněné nebo nové názvy a adresy
uživatelů a vlastníkll, které nelze opticky snímat.
Druhá strana G..Pkladu, tištěná "slepou" barvou
optického snímače (modrá nebo červená podle
druhu snímače), slouží pro strojové čtení a pi'í"
mé uložení všech číselných změn na magnetic-.
kou pásku. Doklad má samostatné oddíly pro
změny uživat,elů, vlastníků a pro změny parcel.
Hlavní zásady zápisu jednotlivých kategorií
změn jsou shodné s odst. 4.2.
Kontrolní součet pro každou změnu se nevytváří,
optické snímání identifikátorů 'objektů se kontro-
luje jejich oelkovým součtem na dolkladu. Ukázka

strany dokladu pro optické snímání je na příloze
č.4.
Pro aktualizaci doplňkového subregistru parcel

se prvotní doklad v současné době připravuje. Kro-
mě uvedených prvotních dokladů je možno použít
ještě úče'lové doklady pro zvláštní případy aktuali-
zace pouze vybraných údajů.

Změny zapsané do prvotních dokladů se převádějí
na média přímo zpracovatelná počítačem.
V systému REN je možné používat tato vstupní

média pro aktualizaci báze dat:
děrné štítky 80- nebo 90tisloupcové,

- d,ěrná páska pětistopá,
- magnetická páska.

Děrné štítky lze používat pro všechny druhy prvot-
ních dokladů. V současné době se děrné štítky
(v PVT 90 a v GÚ 80tisloupcové) používají k pří-
pravě dat pro aktualizaci subregistru A a pro ob-
novu subr,egistrů B a C.
Děrná páska je používána tam, kde je přímo na
pracovišti SG v okrese dálnopis. V těchto případech
není prvotní dok'lad odesílán z pracoviště. Do děr-
né pásky lze připravovat změny pouze z dokladu
EN PD 6.

Použití magnetické pásky (dále jen MP) jako média
pro vstupní data j1etrojí:
- přímý záznam dat z klávesnice na MP,

přepis dat na papí'r psacím strojem písmem
OCR-B a optickým snímačem uložení na MP,
optické čtení originálních dat z dokladu EN PD
6-1 s uložením na MP.

Přímý záznam je možné použít pro všechny dru-
hy dokladů, přičemž uspořádání dat na MP musí
být shodné se záznamem do děrných štítků. Při
přepisu dat písmem OCR-B na čistý papír se použí-
vá postup podobný děrování do děrné pásky a je
tedy možné takto připravovat data pouze z dokla-
du EN PD 6.

Nejprogresivnější způsob pořizování dat před-
stavuje v současné době optické snímání ručně psa-
ných originá'lních dokladů EN PD 6-1. Protože
však dostupné optické snímače nesnímají ručně
psané alfabetické znaky v celém rozsahu, je nutné
změny názvů pořizovat některým z dříve uvede-
ných způsobů.

Aktualizaci báze dat REN zajišťUje programový
subsystém REN I - AKTUALIZACE.Programy to-
hoto subsystému jsou organizovány ve třech úlo-
hách.

Úlohu Aktualizace subregistru A tvoří jediný pro-
gram, který změny uložené na děrných štítcích
přímo provádí v indexsekvenčním souboru A1A2na
disku.

Úlohu Aktualizace subregistru A tvoří jediný pro-
a třídí změnový soubor Z. Ze všech popsaných pr-
votních dokladů pro aktualizaci subregistrů B a C
i různých vstupních médií, se konverzními progra-
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my vytváří na MP soubor změnových vět Z o jed-
notné struktuře. Ceikem je k dispozici 8 konverz-
ních programů.
Dalším programem se všechny věty Z setřídí podle
těchto klíčů:

úplné číslo KÚ,
číslo položky a řádku změny,
číslo dávky zpracování (zadává se parametric-
kým štítkem při konverzi].
Po setřídění se v kontrolním chodu provádí lo-

gická kontrola obsahu změnových vět v závislosti
na kategorii změny a kontrolují se hodnoty kon-
trolních součtů. Zjištěné chyby se tisknou do pro-
tokolu, podle kterého se provede jejich analýza a
oprava v další dávce změn, aby do vlastní aktuali-
zace vstupova'ly změny bez závad.
Do této úlohy dál,e patří osm pomocných progra-

mů, které umožňují se souborem Z provádět tyto
operace:

výběr vět Z podle zadaného čísla okresu nebo
KÚ,
vyloučení jednotlivých vět Z podle seznamu,
tisk přehledu čísel položek a řádků všech vět Z
v č'lenění po KÚ,
tisk rekapitulaoe počtu vět Z po Kú,
změna úplného čísla KÚ podle př,edpisu,
tisk obsahu všech v,ět Z,
archivace souboru Z z jedné nebo více MP na
jedinou MP duplicitně.
Úloha Aktualizace subregistrů B a C provádí

změny uložené v souboru Z do odpOVídajících sou-
borů B a C. Obsahuje 6 hlavních a 9 pomocných
programů. První program vytvoří z archivního sou-
boru KATALOGpracovní soubor, který má rozšíře-
né věty o příznaky způsobu provedení aktualizace.
Program Příprava změn pro aktualizaci určuje'

pro každý archivní soubor B a C způsob jeho aktua-
lizace podle existence odpovídajících vět v souboru
Z a výsledek uloží do příznaků v pracovním kata-
logu. Rozlišuje tyto způsoby aktualizace:

soubor nemá zrněny, pou~e se archivuje na no-
vou MP,
zrušení souboru,

- přečíslování KÚ bez dalších změn ve větách,
- vytvoření nového souboru,
- změny jednotlivých vět souboru.
Poďle pracovního katalogu se současně zjistí po-

třebné MP s archivními soubory B a C. Všechny
zjišt1ěné údaje se tisknou do protokolu.
Dva hlavní programy této úlohy Aktualizace

soubor~ B a Aktualizace souborů C pracují podle
stejného algoritmu. Jednotkou zpracování je skupi-
na KÚ se soubory archivovanými na jedné MP.
Aktualizací se vytváří vždy nová generace všech
souborů skupiny bez ohledu na počet souborů se·
změnami. Jednotlivé soubory se zpracovávají v PO-
radí, v jakém budou u'loženy na výstupní MP (no-
vá generace archivních souborů], a to i po pří-
padném přečíslování hlavního identifikátoru sou-
boru - úplného čísla KÚ. Operace prováděné
s Jednotlivými soubory jsou řízeny v závislosti na
obsahu příznaků v pracovním katalogu. Jednotlivé
změny vět B a C se provádějí podle kategorLe změ-

ny. Změna kat1egorie 1 zruší platnost věty a u věty
C současně zkontroluje hodnotu výměry rušené
parcely. Ze změnové v,ěty kate50rie 2 se všechny
nenulové údaje uloží do odpovídajících údajů věty
základního stavu se shodným identifikátorem. Změ-
nové věty kategorie 3 se převedou celým svým ob-
sahem do nových vět výstupního souboru.

Změny kategorie 5 se provádějí ve všech větách
příslušného KÚ, které mají shodnou hodnotu vy-
hledávacího údaje. Změny kategorie 6 platí pouze
pro soubory B a v nich se provádějí ve všech vě-
tách skupiny (okresu], které mají shodné čís'lo or-
ganizace s údajem ve změnové větě. Při zpracová-
ní se tiskne protokol o aktualizaci (viz přílohy č.5
a 6] s těmito zprávami:
- dosavadní a nový stav každé rušené, měněné a

vytvářené vlěty,
nenalezení obj1ektu s identifikátorem uvedeným
ve změnové větě kategorie 1 nebo 2 (změna se

- neprovede],
existence objektu s identifikátorem uvedeným
ve změnové v'ětě kategorie 3 (věta se nevytvoří),
nesouhlas výměry parcely v archivním souboru
a ve změnové větě kategorie 1 nebo 2.

Všechny chyby jsou v protokolu vyznačeny tis-
kem hv,ězdičky vlevo před textem zprávy. Na závěr
protokolu pro KÚ se vytiskne tabulka s údaji o po-
čtech zrušených, změněných a nově vytvořených
větách v každém souboru a u souboru C též Výmě-
ry' všech parcel v KÚ před a po změnách. Současně
s aktualizací souborů C se na MP vytváří pomocný
soubor ROZBOR, který obsahuje údaje potřebné pro
zpracování sestavy Rozbor změn kultur. Věty R to-
hoto souboru se vytvářejí pro všechny změny,
u nichž dochází ke změně výměry nebo druhu po-
zemku a obsahují tyto údaje:

úplné číslo KÚ a parcely,
dosavadní a nová výměra parcely,
dosavadní a nový druh a charakteristika pozem-
ku,
položka výkazu změn.

Program Aktualizace archivního katalogu v pn-
padě správně provedené aktualizace souborů B a C
provede podle pracovního katalogu změny v archiv_
ním souboru KATALOG: nové počty vět souború,
datum aktualizace, nové číslo archivní pásky.
Pokud má být provedeno přečíslování KÚ ve vět-

ším rozsahu, pOUŽijese před programy pro aktuali-
zaci souborů B a C program Přečíslování evidenč-
ních jednotek, který na výstupní pásce uspořádá
soubory podle nových čísel KÚ a současně opraví
soubor KATALOG.

Pomocné programy této úlohy provádí tyto ope-
race s archivními soubory:
- zápis souboru ETIKETA na novou MP,
- vytvoření souboru SKUPINY,

kopírování archivních MP se soubory B a C,
kopírování souboru KATALOG z disku na MP a
naopak,
údržba souboru KATALOG,
tlsk sestavy VÝPIS KATALOGU OKRESU XXXX,
archivaée a opis souboru ROZBOR.
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REN obsahuje značné množství informací, které se
využívají ve formě různých výstupních sestav nebo
záznamů na paměťových médiích.
V současné době se automatizovaně vyhotovují ty-
to druhy výstupů [viz obr. S):

standardní a úč'elové sestavy písemného operá-
tu EN,
sumarizační výkazy,

- účelové výstupy [podniková evidence půdy a
podklady pro místní šetření).

VYQRI\\l[
5[~T~V'J
PRO MNV

PODI-lI\WVl
[Vl\)HllJ:
PŮDY

POOI(l~\)y I

PRO Ml~T\H
ŠnŘUII

Písemný operát EN, vyhotovený jako automatizo-
vaný výstup z REN, je tvořen za dvou skupin se-
stav:
- standardní sestavy EN-2 ~ž EN-S, EN-7 a EN-8,
- účelové sestavy EN-1, EN-5 a EN-9.
Pro výstupní sestavy REN jsou používány dva dru-
hy média:

mikrofiŠ8 pro sestavy EN-2 až EN-7,
- p~pír pro všechny sestavy.

Výstupní sestavy na mikrofiších jsou vyhotovovány
od roku 1978. Na jedné mikrofiši formátu A6 je
umístěno 52 tiskových stran [polí mikrofiše). Ob-
sah ka~dého pole odpovídá tisku formátu A3 zmen-.
šenému 24X. Plne obsazená mikrofiš odpovídá 100
stranám operátu EN formátu A4. Uspořádání mikro-
tiše je v příloze Č. 7.
První řada polí v 2láhlaví mikrofiše je vyhrazena

informacím o jejím obsahu, které jsou pro snadněj-
ší manipulaci čitelné pouhým okem. Skládají se
z těchto částí:

zkratka EN a dvojčíslí roku zpracování,
úplné číslo KŮ a jeho název,
výpis 35 znakú sedmého tiskového řádku prvé-
ho pol'e [odpovídá 1. řádku vytištěnému pod zá-
hlavím stránky),
pořadové číslo mikrofiše v rámci dávky zpraco-
vání [okresu).

Velikost znaků v záhlaví mikrofiše, rozmístění úda-
jů a počet znaků v nich závisí na typu zařízení
COM, na kterém se mikrofiše vyhotovují a může se
proto případ od případu měnit.
Poslední 53. pole na mikrofiši je tzv. indexní po-

le, kde je pro každé pole mikrofiše vyhrazen j,eden
řádek, obsahující souřadnicové označení pole, čís-
lo a název KŮ a maximálně 36 znaků sedmého tis-
kového řádku [viz výše). Slouží k rychlé orientaci
při vyhledávání informace na mikrofiši.
Jednotlivá pole se obsazují tiskovými stránkami

po sloupcích shora dolů a zleva doprava. Začátek
každé sestavy je vždy na novém poli, jemuž pro
'lepší orientaci př,edchází pole se zkratkou názvu
následující sestavy. Tato zkratka je čitelná pouhým
okem.
Jednotkou zpracování je KŮ, které začíná vždy

na nově mikrofiši. Operát většiny KÚ je umístěn
na j,edné mikrofiši.
Výstupní sestavy tiskem na papír jsou doplňkové

a vyhotovují se hlavně v těch případech, kdy slou-
ží jako podklad pro zakládání evidence právních
vztahů k nemovitostem, pro místní šetření při ob-
nově mapy EN novým mapováním nebo pro části
operátu EN vedeného na místních národních vý-
borech.

Tiskové výstupy jsou uspořádány do formátu A4
[standardní sestavy) nebo A3 a je možné požado-
vat tyto alternativy zpracování:

tisk všech sestav základního souboru,
- tisk souboru dodatkových sestav,
- tisk vybraných sestav.

Dodatkové sestavy obsahují změny za uplynulý rok
a umožňovaly před zavedením mikrofiší neobnovo-
vat tiskem celý operát každý rok.
Požadavek na druh výstupních sestav se zadává

prvotním dokladem EN PD 1-1. Tabulka organi-
začních dat (tiskopis Geodézie Č. 6.36), viz příloha
Č. 8. Pokud se požaduje pro celý okres Jednotné
zpracování sestav, zapíše se do dok'ladu jediný řá-
dek s číslem obce 000. Pro požadavek tisku vybra-
ných čísel evidenčních listů, popř. listů vlastf'ictví
se použije prvotní doklad EN PD 1-2. Doplňková
tabulka organizačních dat [tiskopis Geodézie Č.
6.37).

Sestavy písemného ope-rátu jsou vyhotovovány pro
KŮ (pokud není u jednotlivých sestav jinak uVlede-
no). Všechny sestavy mají v záhlaví vytištěn název
sestavy, čís'lo a název KŮ (popřípadě obce nebo
okresu) a pořadové číslo strany.
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EN-l S'eznam obcí a katastrálních území
je základní sestavou subregistru A. Obsahuje
všechny informace o obcích a KÚ v uspořádání
podle jejich úplných čísel. Jednotkou zprac"vá-
ní je okres (viz příloha č. 9). Tato sestava se vy-
hotovuje p~lUze tiskem.

EN-2 Seznam uživatelů a vlastníků (označení na
mikrofiši SUV)

j1e základní sestavou subregistru B, která obsa-
huje všechny informace o uživate'lích a viastní-
cích v uspořádání podle čísel uživatelů, popř.
vlastníků a pořadových čísel spoluvlastníků (viz
příloha č. 10).
Alternativa zpracování výběrových sestav:
- seznam vlastníků v uspořádání poďle jejich

čísel.

EN-3 Rejstřík uživatelů a vlastníků (RUV)
obsahuje údaje ze stejných vět jako sestava EN-2,
ale v abecedním uspořádání názvů a v'lastníků
(viz příloha č. 11).
Alternativy zpracování:

rejstřík uživatelů a vlastníků spoIečný pro
celý okres,
rejstřík uživatelů a vlastníků pro skupinu KÚ.

EN·4 Soupis parcel (SP)
je zák'ladní sestavou subregistru C, která obsahu-
je všechny informace o parcelách v uspořádání
podle úplných čísel parcel (zvětšeninu z mikro-
fiše - viz přílohu č. 12). Údaj "druh po~emku"
popř. "charakteristika jeho využití" je kromě
kódu vyjádřen též textem, zkráceným nejvýše na
12 znaků (viz tabulky č. 8 a 10).
Alternativa zpracování výběrových sestav:
- parcely měněné (vytvořené) v zadaném (po-
sledním) roce.

EN-S Evidenční listy (EL)
obsahuje nejdůlležitější informace o parcelách
v uspořádání podl1e čísel uživatelů, doplněné in-
formacemi o uživateli (viz příloha č. 13). U kaž-
dého uživatele je uvedena i výměra zemědělské
půdy a oe'lková výměra všech parcel tištěných
v evidenčním listě uživatele. Alternativy zpraco-
vání výběrových sestav:

tisk evidenčních listů obsahující změněné par-
cely,
tisk evidenčních listů zadaných podle čísel
v dokladu EN PD 1-2,
tisk levidenčních listů zadaného sektoru.

EN-6 Listy vlastnictví (LV) - dílčí
obsahuje z ručně v,edených listů vlastnictví pou-
:zlejejich části A a B. V části A jsou tištěny názvy:
a adl1esy vlastníků, popř. spolu vlastníků a v části
B se tisknou čísla parcel, která mají uvedeno pří-
slušné číslo vlastníka. Pořadí tisku 'listů vlastnic-
tví je podle čísel vlastníků a parcely v části B
jsou členěny podle jednotlivých v'lastnických
vztahů. Sestava je výbě'rová a slouží pro pomoc-
né účely. Úplné listy vlastnictví se dosud vedou
v EN ručním způsobem, protože REN neobsahuje

zatím všechny údaje, potřebné k jejich automati-
zovanému vyhotovování.

EN-7 Seznam domů s čísly popisnými (CP) a se-
znam staveb s čísly evid,enčními (CE)
obsahuje vybrané informace o stavbách s nenu-
'lovým číslem popisným nebo ,evidenčním v uspo-
řádání podle těchto čísleI (zvlětšeninu z mikrofiše
viz příloha č. 14).
V seznamu jsou u každého čísla popisného nebo
evidenčního uvedeny údaje: úplné číslo parcely,
číslo uživatele a číslo vlastníka.

EN-8 PřeMed úhrnných údajů evidečních listů

je úhrnnou sestavou, která obsahuje součty vý-
měr jednotlivých druhů pozemků všech evidenč-
ních listů v obci, uspořádaných podle sídla uži-
vatele, čísla sektoru, čísla evidenčního listu a KÚ
(viz příloha č. 15). Sestava se vyhotovuje pouze
tiskem a př,edává se též místním národním výbo-
rům. Jednotkou zpracování je obec.

EN-9 Opis souboru pro sumarizaci

je základní sestavou pro odvo:zJenýsóubor U. Je
podkladem pro jeho aktualizaci a obsahuje podle
druhů pozemků úhrnné výměry jednotlivých
sektorů v KÚ v uspořádání podle sídla uživatele
(hospodářské obce), čísla a poznámky k sektoru
(viz příloha č. 16). Odpovídá základnímu sekto-
rovému přehledu pro KÚ a vyhotovuje se pouze
tiskem.

Vyhotovení sestav písemného operátu EN zajišťuje
programový subsystém REN II - TISKY ve třech
úlohách. Všechny výstupní sestavy jsou vytvářeny
na MP, ze kterých je možné sestavy bud tisknout
systémovým programem PRINTER v multiprogra-
movém režimu, nebo na zařízení COM (Computer
Output Mikrofilmer) vyhotovit mikrofiše.
Úloha výstup ze subregistru A v jediném progra-

mu vytváří MP s obsahem sestavy EN-l.
U10ha výstup zle snbregj.strů B a C obsahuje čtyři

programy. Program Nahrání organizačních dat
zpracovává data z prvotních dokladů EN PD 1-1 a
2. děrovaná do parametriclkých děrných štítků. S vy-
užitím obsahu souboru KATALOGvytváří pomocné
soubory organizačních dat a ukládá je na disku.
Další program Příprava tisku sestav vyhledá podle
údajů v pomocných souborech organizačních dat
potřebné soubory B a C na archivních MP, setřídí je
pro tisk požadovaných sestava zapisuje je na čtyři
pracovní MP. Tyto pásky zpracovává pak program
Vytvoření výstupních pásek sestav EN-2 až EN-7.
Na výstupních MP se v závislosti na obsahu para-
metrického štítku vyhotovuje jedna z alternativ
výstupu:

- pro tisk sestav na tiskárně,
- pro vyhotovení mikrofiší na zařízení COM.
Názvy obcí a KÚ jsou doplňovány ze subregistru A.
Sestavy jednoho okDesu jsou uloženy na 4 až 6 MP.
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Program současně tiskne protok01, který obsahuje
přehled o umístění jednotlivých sestav na páskách.
Samostatný program zajišťuje vyhotovení rrejstříku
uživatelů a vlastníků pro celý okres společně, nebo
pro skupinu KÚ.
Úloha Vytvo~ení a výstup souboru U používá pro-

gram Náhrání organizačních dat z předchozí úlohy
a dále obsahuje 6 programů h'lavních a jeden po-
mocný. První dva programy Příprava Souborů B a
Příprava souborů C pro vytvoření souboru U mají
obdobnou funkci - vybírají podle organizačních
dat z archivních pásek subregistrů B a C požado-
vané soubory a zapisují z nich potřebné údaje na
pracovní MP.
Další program Vytvoření pomocných souborů
PŮŮEL a EL čte tyto pracovní MP a vytvái'í z vý-
stupní pásky soubor EL, jehož věty obsahují. úhrn-
né údaje jednotlivých evidenčních listů po KÚ.Sou-
časně provádí kontrolu, zda všichni uživatelé mají
v užívání aspoň jednu parcelu a uživatele bez par-
cel tiskne do protokolu a dále kontrolu výměry ze-
mědělské nebo lesní půdy evidenčních listů sekto-
ru Zl. Při požadavku tisku sestavy EN-8 se soubor
EL pře třídí na soubor PÚÚEL, který zpracovává
následující program Vytvoření tiskové pásky sesta-
vy EN-U. Program Vytvoření souboru U čte věty
souboru EL, určuje počet závodů a na výstupní
pásku zapisuje věty souboru U - informace pro
sumarizaci. Soubor U je dále zpracováván v subsy-
stému REN III. Poslední program úlohy Vytvoření
tiskové pásky sestavy EN-9 čte v'ěty souboru U a
zapisuje je ve formě sestavy EN-9 na výstupní MP.
Název KÚ přebírá ze subregistru A. Jediný pomoc-
ný program úlohy umožňuje spojovat dva nebo ví-
ce souborů U a vytvářet z nich jediný archivní
soubor.

Převod písemného operátu EN z tiskové formy na
mikrofiše sleduje několik racionalizačních prvků:
- vyhotovení mikrofiší je několikanásobně rych-

lejší, a tím i levnější než tisk na Tychlotiskárně
počítače,
obj'em operátu na mikrofiších je cca ZOOX men-
ší než objem stejného oprerátu vyhotoveného
tiskem,
odpadá ruční práce při zakládání sestav s do-
datky za uplynulý rok, neboť mikrofiše umož-
ňují obnovovat celý operát každý rok,
možnost rychlého pořizování zvětšenin z mikro-
fiší pro potřeby uživatelů EN.

Optimální používání operátu EN na mikrofiších
je však podmíněno zavedením nových prvků do OT-
ganizace, protože mikrofiše neumožňují číst jejich
obsah pouhým okem ani zaznamenávat do nich od-
kazy na jednotlivé položky výkazu změn.
Ke čtení obsahu mikrofiše slouží čtecí přístroje,

které zvětšují jednotlivá poll8 mikrofiše přibližně
do původní velikosti, tj. do formátu A4 a A3. Na
každém pracovišti s písemným operátem EN na
mikrofiších je větší !.Jočet čtecích přístrojů, aby ne-

dochá:zelo k časovým zrátám při případném čekání
na uvo'lnění přístroje. Používají se čtecí přístroje
z NDR [Zeiss DLZ, DL4 a DL5,3, P,entakta LI00) a
naší výroby (Meoflex VZ a V3, Meoprox a Mikro-
nar). Při používání písemného operátu vyhotovené-
ho tiskem se současně se zápisem změny evidova-
ného objektu vyznačila položka výkazu změn přímo
v příslušné základní sestavě (EN-Z nebo EN-4).
Protože tento způsob vyznačování 'změn JH u ope-
rátu na mikrofiších obtížný, byla zavedena pomoc-
ná <evidence, v níž se jednoduchým způsobem zjistí,
které obji8kty zaznamenané na mikrofiši byly od
vytvoř,ení mikrofiše měně.ny. Takovou pomocnou
evidi8nci pro změny v subregistru Cmohou být např.
R<ejstřík parcel nebo Protokol o změnách SP. Rej-
střík parcel je tiskem vyhotovený seznam aritme-
ticky uspořádaných číse'l parcel, k nímž se všechny
změny vyznačují zápisem čísla příslušné položky.
Protokol o změnách SP (viz příloha č. 17) obsahu-
je pouze zápisy měněných parcel, vhodně čl,eněné
do sloupců podli8 jejich čísel (např. po celých stov-
kách).
Aby využívání operátu na mikrofiších mohlo být

co nejracionálnější, vybavují se postupně pracoviš-
tě SG v okresech zpětně zvětšujícími přístroji, kte-
ré umožňují nejen vyhledat a přečíst obsah urči-
tého pole mikrofiše, ale též pořídit z něj zvětšeni·
nu. Používají se přístroj1e z NDR Pentakta RI00 ne-
bo 110, které vyhotovují zvětšeniny na zinkooxi-
dový papír.

5.15 Vybrané sestavy písemného operátu EN pro
místní národní výbory

Místní národní výbory (dále jen MNV) jsou po-
vinny spolupracovat s orgány geodézie a kartogra-
fie při zakládání a vedení evidence nemovitostí
a vést za ji8jich odborné a technické pomoci pro
svou potřebu opisy některých částí písemného ope-
rátu EN a evidenční mapu5).

V zájmu zabezpečení racionalizace prací jsou
na MNV předávány části operátu ve formě vybra-
ných stand@dních tiskových sestav z REN. V sou-
časné době obsahuje písemný opeTát EN, vedený
na MNV tyto sestavy:
EN-Z Seznam uživat(!lů a vlastníků
EN-3 Rejstřík uživate'lů a vlastníků
EN-4 Soupis parcel
EN-7 Seznam domů s čp. a staveb s Č. ev.
EN-8 Přehled úhrnných údajů evidenčních listů.
Na zvláštní požadavek je př.edávána i sestava

EN-5 Evidenční listy. Aktualizaci provádějí MNV
ručním způsobem přímo v tiskových sestavách.
Nové sestavy se poskytují MNV pouZ!e v případech,
kdy dosavadní sestavy již pro své opotřebení nebo
nepřehlednost nejsou způsobilé k dalšímu vedení
a v případech obnovy operátu EN novým mapová-
ním.

5) § 8 zákona Č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitosti a
§ 10 vyhlášky Č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákOn
o evidenci nemovitosti, ve zněli vyhlášky Č. 133/1965 Sb.
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5.2 Sumarizaění výkazy

Důležitým úko'lem EN je poskytovat sumární úda-
je o nemovitostech pro potřeby jednotlivých od-
větví národního hospodářství. Tento úkol je zajiš-
ťován automatizovaně využitím obsahu všech sub-
registrů REN.
Údaje EN se sumarizují pravidelně k 1. lednu

každého roku podle:
- územní příslušnosti nemovitostí k správním

jednotkám státu, tzv. sumarizace úhrnných hod-
not druhů pozemků (dále je ÚHDP), výsledkem
jsou sestavy EN-11 a EN-12.
sídel jednotlivých skupin uživatelů (sektorů),
tzv. sumarizace sektorových přehledů o plo-
chách kultur, výsledkem jsou sestavy EN-10,
EN-13, EN-14 a EN-15.

Sumarizační výkazy se vyhotovují zpracovamm
souboru informací pro sumarizaci (souboru U),
odvozeném z obsahu subregistrů A, B, C. Soubor
U se aktualizuje na stav k 1. Iednu a zpracují se
z něj jednotlivé sestavy sumarizačních výkazů.

Základem pro automatizova.né zpracování sumari-
začních výkazů j1eodvozený soubor U informací pro
sumarizaci, který se vytváří z obsahu subregistrů
REN A, B, C po jejich aktualizaci. Jednotlivé věty
U souboru se vytvářejí v rámci KÚ tak, aby pro
každý sektor, popř. každou organizaci, byla zalo-
žena jedna věta. Obsah a struktura vět U je v ta-
bu'loe č. 12.

Informace - údaj Ozna- Počet Délka
čeni znaků údaje

Úplné číslo KÚ UO 9 7
Sídlo uživatele (hospodářská Ul 7 5
obec)
Číslo sektoru a kód poznámky U2 4 4
k sektoru
Číslo organizace U3 10 6
Kód výrobní podoblasti U4 2 2
Počet závodů U5 4 3
Výměry jednotlivých druhů U6 12 X 8 60

Délka věty U I 87

Z,esubregistru A j.e převzat údaj kód výrobní pod-
oblasti, ze subregistru B jsou převzaty údaje síd-
la podniku, sektor, poznámka k sektoru a číslo
organizace. Celkové výměry jednotlivých druhů
pozemků se určují ze subregistru C.Počet závodů
se vypočt,e tak, ž,e se započítávají pouze uživatelé,
kteří mají své sídlo v dané obci. U každého KÚ je
dál,e vytvořena jedna speciální věta, která obsahu-
je místo výměr druhů pozemků celkové počty par-
cel domů s čísly popisnými, staveb s čísly evidenč-
ními, evidenčních listů a listů vlastnictví. Všech-
ny tyto údaje se určují z obsahů subregistrů B a C
a věta je označena čísl,em sektoru 99. Soubor U

má základní třídicí klíč složen z prvních čtyř úda-
jů tabulky č. 12.
Vytvoření souboru U na počítači zajišťuj1e úloha

. subsystému REN 11 (viz. odst. 5.13) současně s vy-
hotovením základní sestavy tohoto souboru EN-9
(viz příloha Č. 16). Soubor U vzniká na MP po-
stupně pro jednotlivé okresy. Spojením okresních
souborů na jedinou MP vznikne krajský soubor U,
který se předává do centrálního výpočetního stře-
diska v GÚ k dalšímu zpracování. Rozsah souboru
U v celé ČSR je cca 110 000 vět.

Odvozený soubor informací pro sumarizaci obsa-
hUJe údaj.e, které přesně odpovídají stavu v zá-
kladních souborech REN. Změny, které nastaly
v časovém rozpětí mezi uzávěrem změnových do-
kladů pro aktualizaci subregistrů B a C a termí-
nem sumarizace, popř. chyby vzniklé v těchto sub-
registrech nesprávnou aktua1izací, se v souboru
U opraví globálními hodnotami přímo v jednotli-
vých v,ětách souboru.
Údaje potřebné k aktualizaci souboru U se zapisu-
jí do prvotního dokladu EN-PD 7, Změnový doklad
pro sumarizaci (tiskopis Geodézie Č. 6.68), který
je sestaven pro pořízení vstupních dat optickým
snímáním (viz příloha č. 18). V případě potřeby
je možné z něj děrovat data do d,ěrného štítku.
Objektem změny jsou jednotlivé řádky sestavy

EN-9, tj. věty U, a pro každé KÚ se zakládá samo-
statný doklad, na který je možno zapsat nejvýše
změny tří vět. U. Algoritmus aktualizace včetně
kategorizace změn je stejný jako u z~kladních sub-
registrů REN. Změny ve výměrách druhů pozemků
nebo v počtech evidovaných objektů se zapisují
přírůstkově vzhledem k dosavadnímu stavu. Ne-
měněné hodnoty se tedy nezapisují. Provedení
změn v souboru U zajišťuje úloha Aktualizace sou-
boru U subsystému REN III - SUMARIZACE. Prv-
ní program úlohy Konverse změn souboru U vytvá-
ří z MP, získané na čtlecím zařízení nebo konversí
dě'rných štítků a obsahující změnové údaje z do-
kladu EN PD 7, změnový soubor ZU, přičemž sou-
časně provádí formální a logickou kontrolu vstup-
ních dat. Zjištěné chyby tiskne do Protokolu o kon-
versi změn pro sumarizaci, podle nějž se chyby
vyhodnotí a opraví. Opravený soubor ZU se setřídí
souhlasně se souborem U a druhý program úlohy
p'rovede aktualizaci souboru U. O průběhu aktuali-
zaoe se tiskne protokol, v němž jsou vyznačeny
zprávy o změně úhrnných hodnot v KÚ, o provede-
ní hromadné změny a všechny zjištěné chyby, kte-
ré znemožňují změ.nu provést. Chyby se odstraní
dalším kolem a1ktualizace, aby soubor U byl zeela
bezchybný pro vlastní zpracování sumarizace.

Oba druhy sumarizačních výkazl! se zpracovávají
pro všechny stupně správních jednotek (obec,
ok1"les, kraj, republika) z téhož aktualizovaného
souboru U. Zpracování na počítači zajišťují další
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dvě úlohy subsystému REN. III. - SUMARIZACE,
každá pro jeden druh sumarizace.

Sumarizace ÚHDP vychází ze základního setří-
dění souboru U. Pro sestavu EN-12 jsou v1ětyU na-
víc tříděny podle údaj,e kód výrobní podoblasti.

Pro sumarizaci sektorových přehledů se soubor
U sletřídí podle údajů: Ul, U2, U3, a UO (viz odst.
5.21) čímž se vytvářejí postupným sečítáním tzv.
hospodářské plochy územních celků na rozdíl od
správních ploch v sumarizaci ÚHDP. Pro zpracová-
ní sestavy EN-13 se využije pomocný soubor ROZ-
BOR. Sumarizační výkazy obsahují tyto sestavy:

EN-10 Sektorový přehled o plochách kultur

Sestava obsahuje pro jednotlivé sektory počty
zemědělských závodů a výměry jimi užívané pů-
dy, členěné podle druhů pozemkLl v ,rámci hos-
podářské plochy územního celku. Uživate'lé se-
kto'ru 19 (viz tabulka č. 5) jsou rozděl,eni podle
velikostních skupi,n, tj. podle kódu poznámky
k sektoru. Sestava se vyhotovuje ve čtyřech
stupních:
EN-10-1 Obecní sektorový přehled o plochách
kultur (Viz příloha č. 19),
EN-10-2 Okresní sektorový pfehled o plochách
kultur,
EN-10-3 Krajský sektorový přehled o plochách
kultur.
EN-10-4 Republikový sektorový přehled o plo-
chách kultur.
Celkové výměry jednotlivých stupňů sestav tvo-
ří hospodářskou p'lochu obce, okresu, kraje a 1',08-

publiky. Hospodářská plocha se určí ve vztahu:
HP = ÚHDP' - ÚPŘP + PPŘP
kde ÚPŘP = úbytkové přespolní pozemky, tj.
výměra pozemků, které v daném správním cel-
ku užívají z,emědě'lské závody se sídlem v jiném
správním celku,
PPŘP = přírůstkové přespolní pozemky, tj, vý-
měra pozemků, které zeměd,ělské závody se síd-
lem v daném správním celku užívají v jiném
správním oelku.

EN-ll Úhrnné hodnoty druhů pozemků
Sestava obsahuje výměTY nižšího správního

celku členěné podl1e druhů pozemků a údaje
o počtech parcel, <lomů s čísly popisnými, staveb
s čísly 'evidenčními, evidenčních listů a listů
vlastnictví v těchto celcích. Vyhotovuje se ve
třech stupních:
EN-ll-1 ÚHDP okresu po KÚ a obcích (viz pří-
loha č. 20),
EN-1l-2 ÚHDP kraje po okresech,
EN-1l-3 ÚHDP republiky po krajích,

EN-12 Rozělenění půdy do výrobních podoblastí
Sestava obsahuje výměry orné a zemědělské

půdy jednoťlivých správních celků členěné
pádle výrobních podoblastí. Vyhotovuje se ve
třech stupních:
EN-12-1 Výrobní podoblasti okresu po obcích,
EN-12-2 Výrobní podoblasti kraj1e po okresech,
EN-12-3 Výrobní podoblasti republiky po krajích.

EN-13 Rozbor změn v půdním fondu

Sestava (viz příloha č. 21) zpracovává pomoc-
ný soubor ROZBOR a obsahuje celkové údaje
o změně druhů pozemků podle jednotlivých po-
'ložek výkazu změn, členěné do s-edmi částí (pří-
růstky a úbytky orné, zemědělské a lesní půdy
a ostatní změny). Sestava se vyhotovuj1e po kaž-
dé aktualizaci subregistrů A, B, C a slouží jako
podklad pro vyhotovení tabulkové části zprávy
o 'rozboru změn v půdním fondu, která se zpra-
covává každý rok vždy k 1. lednu.

EN-14 Úbytkové - přírůstkové pozemky
Sestava obsahuje globá'lní údaje o př,esunech

půdy mezi správními celky při tvorbě hospodář-
ské plochy. Vyhotovuje se ve dvou stupních:
EN-14-1 Meziokresní úbytkové přírůstkové
pozemky členěné po seKtorech a KÚ (viz přílo-
ha č. 22),
EN-14-2 Mezikrajové úbytkové - přírůstkové
pozemky členěné po sektorech a KÚ (viz pNlo-

EN-15 Sestavení sektorů

Obsahuje podrobnější členění údajů v sektoro-
vých přehledech (sestava EN-10). Vyhotovuje se
ve dvou stupních:
EN-15-1 Sestavení sektorů (organizací) v obcích.
po KÚ (viz příloha č. 23),
EN-15-2 Sestavení sektorú v okrese po obcích.

REN obsahuje značné množství údajů, které lze
zpracovávat z různých hledisek. V současné době
se kromě sestav písemného operátu EN a sumari-
začních výkazů vyhotovují pravidelně sestavy pro
podnikovou evidenci půdy socialistických země-
dělských organizací a podle potřeby podklady pro
místní šetření při obnov,ě operátu EN novým ma-
pováním. Pro tyto úlohy jsou sestaveny standard-
ní programy, pro řešení dalších nepředvídaných
úloh jsou k dispozici obecné tiskové programy.

Podle zákonů č. 124/1976 Sb" o ochraně zemědě'l-
ského půdního fondu, a č: 6111977 Sb., o lesích,
jsou socialistické organizace, které užívají země-
dělský nebo l,esní půdní fond, povinny vést podni-
kovou evidenci půdy (dále jen PEP), za technic-
ké pomoci orgánů geodézie a kartografié. Podkla-
dem pro písemnou část PEP jsou výstupy z REN.
Zpracovatelskou jednotkou sestav PEP je organi-
zace a zadání požadovaných organizací se provádí
v prvotním dokladu PEP PD 1, Tabulka organizač-
ních dat (tiskopis Geodézie č. 6, 40), viz příloha
Č. 24. Do dokladu se zapíší čísla organizací, pro
které mají být vyhotoveny sestavy PEP, čísla okre-
sů, v nichž tyto organizaoe pOZlemkyužívají, druh
požadovaných sestav a popř. čísla vybraných KÚ,
má-li se tisk omezit pouze na tato KÚ.

Sestavy PEP jsou uspořádány do formátu A4 na
výšku. Obsahově se člení na následující sestavy:
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PEP-l Seznam evidenčních listů organizace (viz
příloha Č. 25)
Sestava obsahuje vybrané údaje z vět subregi-
tru B, které mají zadané číslo oragnizace: číslo
a ná:zJevKÚ, čísla evidenčního listu a listu vlast-
nictví.

PEP-2 Soupis parcel organizace (viz příloha č. 26)
Sestava obsahuje údaj'e z vět subregistru C, kte-
ré mají číslo evidenčního listu obsažené v se-
stavě PEP-1: úplné číslo parcely, druh a charak-
teristika pozemku, výměra parcely, číslo popisné
nebo evidenční (popř. číslo bloku), císla evidenč-
nrho listu a listu vlastnictví.
Sestava obsahuje součtové údaje výměr jednot-
KÚ a název organizace.

PEP-3 Sestavení organizace podle KÚ a kultur
(viz příloha č. 27)

Sestava obsahuje součtové údaje výměr jednot-
livých druhu pozemku, obsažených v sestavě
PEP-2, členěné po KÚ.

PEP-4 Sestavení pozemků organizace

Sestava obsahuje vybrané údaje z vět subregis-
tru Ci které jsou v sestavě PEP-2, mají druh po-
zemku v zeměd,ělské kultuř,e a nenulové číslo
bloku, v uspořádání podle čísel bloku. U každé
paroely se tisknou údaj,e: číslo bloku, KÚ, par-
cely, druh pozemku, výměra parcely. Pro každý
blok se dáIe tiskne součet výměr všech pracel
v bloku, tj. celková výměra bloku.
Zpracování sestav PEP na počítači zajišťuje

úloha PEP subsystému REN II. - TISKY, kterou tvo-
ří celkem čtyři programy. První program zpracuje
organizační data PEP PD 1, ze souborů B vybeI1e vě-
ty s požadovaným číslem organizace a uloží je do
pracovního souboru na disk. Další program čte ar-
chívní soubory C a vybírá z nich parcely, které
mají číslo uživatele uložené v pracovním souboru
na disku. Vybrané paroely uloží na pracovní MP.
Zbývající dva programy vyhotovují tiskové pásky,
Í'ednak z pracovního souboru na disku pro sestavu
PEP-1 a jednak z pracovní MP pro ostatní sestavy
PEP.

5.32 Podklady pro místní šetření

Při obnov,ě mapy EN novým mapováním je podkla-
dem pro místní šetření Soupis nemovitostí,
který obsahuje informace uložené v subregistrech
REN. Soupis nemovitostí se vyhotovuje pro jednot-
livé náčrty místního š'etření, které jsou tvoi'eny
ucelenými bloky pozemků.

Podmínkou zpracování Soupisu nemovitostí na
počítači je doplnění čísla náčrtu do vět C a vý-
sl,edkem jsou tři sestavy:

EN-21 Soupis nemovitostí (viz příloha Č. 28)
Sestava obsahuje vybrané údaje ze subregist-

ru C (číslo parcely, druh a charakteristiku po-
:zJemku, popisné číslo, evidenční číslo uŽivat,ele,
vlastníka, mapového listu, popř. též výměru)
doplněné názvem uživatel,e ze subregistru B. Se-

stava je členěna poďle čísla náčrtu a parcely
jsou setříděny podle uživatelů.

EN-22 Příloha soupisu nemovitostí - seznam uži-
vatelů a vlastníků

Sestava obsahuje čísla, názvy a jména všech
uživatelů, vlastníků a spoluvlastníků včetně je-
jich adres, kteří v bloku zpracovávaného náčrtu
užívají nebo vlastní pozemek.

EN-23 Doruční list·

Sestava obsahuje názvy a adresy všech UZlva-
telů v každém náčrtu, v úpravě pro nalepení na
'pozvánku k místnímu šetření.
UVledené sestavy zpracovává úloha výstup pro

místní šetř,ení, která j1e součástí subsystému REN
II. - TISKY. Obsahuje osm programů, které mají ty-
to funkce:
- :konverse děrné pásky s obsahem čísel parcel

a čísel náčrtu místního šeti\ení na MP a logické
kontroly údajů této MP,

- doplnění čísla náčrtu do vět C a tvorba pomoc-
ného souboru C-THM,
příprava souboru B pro soupis nemovitostí,

- tisk sestav EN-21 až 23.

Automatizovaný systém evidence nemovitostí, po-
psaný v předchozích kapitolách, byl r,ealizován na
počítači EC 1030 v letech 1978 až 1979. V pruběhu
7. pětiletky se předpokládá další rozvoj tohoto sy-
stému, zejména využitím vyššího stupně výpočetní
techniky a prohloubením integrace s vybranými'
informačními systémy jednotlivých odvětví národ-
ního hospodářství.
. Od roku 1977 se do v,ět subregistru B ukládají
jednotné ind<entifikátory uživatelů a vlastníků ne-
movitostí. Dokončení tohoto úkolu se předpokládá
u organizací v roce 1981 a u občanu po roce 1982,
kdy bude 'na paměťových mediích počítače zalo-
žen Centrální registr obyvatelstva, z něhož bude
možné hromadně přebíTat rodná čísla občanů. J'ed-
notné identifikátory uživatelů a vlastníkt"! budou
využity k přestavbě subregistru B s cHem racio-
nalizovat vedení EN integrací s uvedenými regist-
ry jiných státních orgánů, z nichž bude možno
přebírat názvy (jména] a adresy uživatelů a vlast-
níků nemovitostí.

V 7. pětnetce budou zahájeny práce spojené
s přípravou integrace REN s ostatními subsysté-
my Automatizovaného informačního systému T'á-
'rodních výboru a s informačním systémem Jed-
notné evidence rostlinné výroby, který připravuje
resort ministerstva zemědělství a výživy ČSR.

CHem těchto ř,ešení bude zabezpečit především
racionální sběr informací o změnách v nemovi-
tostech, který je předpokladem bezporuchové
funkce celého systému, dále zrychlení sdělování
informací a současně ope'rativni využívánr údajů
EN p'ro potřeby národního hospodářstvL

Ukázkou možností automatizovaného využití
údajů REN bylo zpralcování účelové sumarizace
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v roce 1980 pro Světový zemědělský cenzus. Ob-
dobně se př,edpokládá každoroční automatizované
zpracování účelových sumarizací údajů EN pro
účely soupisu ploch osevů, který organizuje FSÚ.

Dosavadní automatizovaný systém nepokrývá ce-
lou problematiku EN, protože listy vlastnictví se
dosud vyhotovují a udržují ručně. Automatizace
vlastnických vztahů k nemovitostem vyžaduj,e roz-
šířit obsah REN o subregistr doplňkových infor-
mací o vlastnictví, jehož vytváření se připravuje.
Realizace tohoto záměru bude spojena s př1echo-
dem na vyšší typ počítače v druhé polovině 7. pě-
tiletky. Přtnosem úplné automatizace EN bude ra-
cíonalizace pořizování výpisů z EN pomocí zpět-
ných zvětšenin z mikrofiší nebo reprografických
otisků výstupů z REN.

Automatizovaný systém REN je v současné do-
bě zcela realizován na počítači EC 1030. V průbě-
hu 7. pětiletky mají být všechny podniky Geodé-
zie v krajích vybaveny malými počítači řady
SMEP (Systém ma'lých elektronických počítačů) a
připravuje se jejich využití k předzpracování dat
pro aktualizaci báze dat REN a pro pořizování ne-
standardních výstupů z REN podle požadavků
různých uživatelů EN. Po roce 1983 má dojít k íno-
vaci resortní výpočetní techniky a plánuj1e se sou-
středění celé báze dát REN v ČSR na jediný počí-
tač, pokud to jeho parametry umožní. Centralizo-
vané vedení báze dat REN zracionalizuje posl{yto-
vání globálních údajů EN pro účely národního
hospodářství a dup'ucftní soubory na malých po-
čítačích v krajích budou pak sloužit pro operativ-
ní pořizová,ní podrobných výstupů z REN.

Úplná automatizace EN je j1edním z předpokladů
budoucí racionalizace využívání obsahu REN po-
mocí terminálů, instalovaných na okresních pra-

covištích a připojených bud na malý počítač
v kraji nebo na c:entrální velký počítač. Tím bude
možno podstatně snížit počet výstupních sestav
z REN, ale současně bude nutné změnit i organiza-
ci práce při vedení 'evidenoe nemovitostí.
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Evidenční listy
Evidence nemovitostí
Evidence nemovitostí - prvotni doklad
Federální statistický úřad
Geodetický ústav, n. p. Praha
Identifikační číslo organizace
Jednotná evidence půdy
Katastrální územi
Listy vlastnictvi
MagnetickLl. páska
PodnikovLl. evidence pddy

EL
EN
EN PD
FSÚ
GÚ
IČO
JEP
KÚ
LV
MP
PEP

PÚÚEL
PVT
REN
RUV
,SG
S-JTSK

Přehled úhrnných údajů evidenčnich listi\
Podnik v9početni techniky, n. p. Praha
Registr evidence nemovitostí
Rejstřík uživatelů a vlastníků
Středisko geodézie
Souřadnicový systém jednotné trigonometric-
ké sítě katastrLl.lní
Soupis parcel
Seznam uživatelů a vlastniků
Technicko-hospodářská mapa
Úhrnné hodnoty druhů pozemko.
Územně technická jednotka
Základní sidelni jednotka
ZLl.kladní územni jednotka

SP
SUV
THM
ÚHDP
ÚTJ
ZSJ
ZÚI
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INFORMACE O OBcfcH A KATA8TRÁLNfcH ÚZEMfcH
EN - PO 2-1

[Okres 10:(0:21
číslo

> Císlo ,obce - kot. Úl. Souřadnicec.~
Nózev obce - kat. území 2 ~ :; definičního~ g o- 1; bodu

.~ o
EN (mox. 30 znaků) ." c(; .!'. '0 'e~ CI F5ú ~ .o~ ~ .,; E." ~ Y X"O o obec k. ú. ~ >-'" '"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 { 37-
2 1 31 f
3 3 32 'I LEVliv O 2 22 7751 fO~fĎ"3

ZMĚNY ČíSEL EVIDENČNíCH 'JEDNOTEK
EN PO 5

.
~ Úplné číslo evidenční jednotky
o

KontrolníŘádek
..c
:J dosavadní novéo součet

V)

okres obec EJ KU okres obec EJ KÚ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3 0/02. 03l· 01 O'{ 0102 032 01 0'1 2t2.
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> Doplňkové údaje
Císlo .E Alternativy tisku výběrových sestav

VI
Q) Alter. 2 Alter. 3VI..
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PÚÚ SP, EL LV EL.o SD::l
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SUV RUV SP ES EL OZSSCI) EL LV Rok Počet LV Počet EL

7-9 10, 11 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-27 28-30

.e-ell Z

U/6 Id.U 2' 1

141 {fff U1 2 1

Soubor sestav:
z= ZAKLADNI (celé sestavy SUV. RUV, SP, EL. SDES, PÚÚEL. OZSS)
D = DODATKOVÝ (dodatek SP. změněné EL. PÚÚEL. OZSS) - doplní se rok změny
V = VýBEROVÝ - Alternativy: 1 = celá se;tava

2 = SUV jen SV SP dodatek
LV dle seznamu PÚÚEL

3 = EL dle seznamuStejný soubor pro celý okres:
obec = 000

EL měněné
všechny Et
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Seznam okresů
.

1-2 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 23-'26 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 Sl-54 SS-58 59-62

60 tNo.5 ...

.

A/ter. Cís/o organizace Císlo okresu Seznam EJ

1 2 3-12 13-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 57-61

6 l .3 310105"fJOO

6

6

Alternativy zpracování: 1 - tisk sestav PEP·t. PEP·2. PEP·3
2 - tisk sestav PEP·1. PEP-2. PEP·3, PEp·4
3 - tisk sestavy PEp..3
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Seznam příloh:
1. Prvotní doklad EN PD 2-1, Informace o obcích

a katastrálních územích
2. Prvotní doklad EN PD 5, Změny čísel evidenč-

ních jednotek
3. Prvotní doklad EN PD 6, Výkaz změn
4. Prvotní doklad EN PD 6-1, Výkaz změn pro op-

tické snímání
5. Protokol o aktualizaci souboru SUV
6. Protokol o aktualizaci souboru SP

o plochách kultur
7. Ukázka uspořádání mikrofiše EN
8. Prvotní doklad EN PD 1-1, Tabulka organizač-

ních dat
9. Sestava EN-l, Seznam obcí a katastrálních úze-

mí
10. Sestava EN-2, Seznam uživatelů a vlastníků
11. Sestava EN-3, Rejstřík uživatelú a vlastníkú
12. Sestava EN-4, Soupis parcel (zvětšenina z mi-

krofiše)
13. Sestava EN-5, Evidenční listy
14. Sestava EN-7, Seznam domú s čísly popisnými

a seznam staveb s čísly evidenčními (zvětšeni-
na z mikrofiše)

15. Sestava EN-8, Přehled úhrnných údajů evidenč-
ních listů

16. Sestava EN-9, Opis souboru pro sumarizaci·
17. Protokol o změnách SP
18. Prvotní doklad EN PD 7, Zmenový doklad pro

sumarizaci
19. Sestava EN-I0-1, Obecní sektorový přehled

plochách kultur
20. Sestava EN-ll-1, ÚHDP okresu po KÚ a obcích
21. Sestava EN-13, Rozbor změn v půdním fondu
22. Sestava EN-14-1, Meziokresní úbytkové - pří-

růstkové pozemky
23. Sestava EN-15-1, Sestavení sektorú podle KÚ

v obci
24. Prvotní doklad PEP PD 1, Tabulka organizač-

ních ciat pro zadání souboru sestav podnikové
evid. pozemků

25. Sestava PEP-l, Seznam evidenčních listů orga-
nizace

26. Sestava PEP-2, Soupis parcel organizace ,
27. Sestava PEP-3, Sestavení organizace podle KÚ

a kultur
28. Sestava EN-21, Soupis nemovitostí

347.235.11[437] ,,1964" :65.01L56
SOUČEK, Z. - KOTAL, M. - KUBA, B.

Antomatizovaný systém evidence nemovitosti
Geodetlck"ý a kartografick"ý obzor, 27, 1981, Č. 4,
s. 79-110, 5 obr., 12 tab., 28 přU., lit. 10
Článek poskytuje komplexní přehled o systému au-
tomatlzovaného zpracování písemn"ých operátů eviden-
ce nemovitostí. Informuje o struktuře a Interních čí-
selnících jednotliv"ých subreglstrů, o algoritmech prá-
ce se soubory, o aktualizaci údajů a o v"ýstupech ve
formě standardních, účelov"ých a sumarizačních se-
stav. Text je doplněn přílohami (ukázkami prvotních
dokladů a v"ýstupních sestav), které dávají uživatelům
evidence nemovitostí konkrétní informace pro opti-
mallzaci práce s písemn"ým operátem a údaji v něm ob-
sažen"ými.

347.235.11 (437) ,,1964":65.011.56
COYQEK, 3. - KOTAJI, M. - KYBA, B.
ABToMaTH3HpoBllHHIlJI CHCTeMa yqeTa He.!UHlKHMOCTeH
reoAe3wlecKHií: H KapTorpa~HtIeCKHií: 0630P, 27, 1981,
No 4, CTp. 79-110, 5 pHC., 12 Ta6J1., 28. npHJI., J1HT. 10
B CTaTI,e AaH KOMnJleKcHIoIií:0630p CHCTeMLIaBTOMaTH3H-
poBaHHoií: 06pa60rKH nHCbMeHHoro AeJla yqeTa He,llBH-
>KHMOCTeň. HH~OpMaI:!HJr o CTpYKType H BHYTpeHHeií:
lIIll~poBKe OTAeJlbHbIX nO,llperHCTpoB, 06 aJlrOpHTMax
pa60Tbl C Ha60paMH, 06 aKTyaJl1I3aI:!HlI AaHHIoIXH o BbI-
BO,llaX B ~opMe CTaHAapTHbIX, CneI:!HaJlbHIoIXH CYMMap-
HblX MaCClIBOB,llaHHblX. TeKCT AOnOJlHeHnpHJlOlKeHHJIMH
(o6pa3I:!b1 nepBlItIHbIX AOKYMeHTOBli BbIBO,l{HbIXMaCCH-
BOB), KOTopbIe AalOT nOJlb30BaTeJlJIM yqeToM HeABHlKlI-
MocTeií: KOHKpeTHYIOlIH~OpMaI:!lIlO AJlJI OnTHMaJlH3aqlIH
pa60Tbl C nHCbMeHHbIMAeJlOM li B HeM COAep>Ka~HMlICJI
,llaHHbIMH.

347.235.11[ 437],,1964":65.01L56
SOUČEK, Z. - KOTAL, M. - KUBA, B.
Automatisiertes System der Liegenschaftsevidenz
Geodetick"ý a kartograflck"ý obzor, 27, 1981, Nr. 4,
Seite 79-110, 5 Abb., 12 Tab., 28 Bell., Lit. 10
Der Beitrag bletet ein Komplexubersicht uber das au-
tomatlslerten Bearbeitungssystem der schrlftllchen
Dokumentatlon der Llegenschaftsevldenz. Er lnformiert
uber dle Struktur und die internen Klassiflkatoren

elnzelner Subregister, uber die Arbeitsalgorithmen mit
Komplexen, uber dle Datenaktuallslerung und dle Aus-
gaben in Form von Standard-, Zweck- und Saummarl-
sa tionzusamenstell ungen. Der Text 1st mlt Bellagen
(mit Prlmardokumente- und Ausgabenzusammenstel-
lungsmuster] erganzt, dle dem Llegenschaftsevidenz-
benutzer konkrete Informatlonen fur Arbeitsoptimie-
rung mit schriftlichen Dokumentation und mlt darln
enthaltenen Angaben geben.

347.235.11(437 ],,1964":65.01L56

SOUČEK, Z. - KOTAL, M. - KUBA, B.

The Automated System of Real Estate Register

Geodetlck"ý a kartografický obzor, 27, 1981, No. 4,
pp. 79-110, 5 flg., 12 tab., 28 apps., 10 ref.
A complex revlew of the system of automated pro-
cessing the written works of the real estate register
ls presented. The article gives an information on a
structure and internal codlng of lndlvldual subregls-
ters, on algorlthms of files processing, actualization
of data, and output ln the form of standard, speclal,
and summarizing tabulations. The text ls supplemen-
ted wlth appendices [lllustratlons of prlmary docu-
mentation and output tabulatlons), givlng users of
real estate register the concrete lnformation for op-
tlmization of work wlth the wrilten works and data
lnvolved ln them.

347.235.11(437] ,,1964":65.011.56
SOUČEK, Z. - KOTAL, M. - KUBA, B

Systeme d',automation des données foncieres

Geodetlck"ý a kartografick"ý obzor, 27, 1981, No. 4,
pages 79-110, 5 lllustratlons, 12 planches, 28 annexes,
10 blbIiographies
L'artlcle répresente I'aper~u complet du systeme ďau-
tomatlon de ,traltement des données foncleres. II pré-
sente les lntormatlons sur la structure et les chlff-
riers lnternes des sous-registres particuliers, sUr les
algorithmes du travail avec jeux, sur I'actuallsation
des données et les sorties en forme de compositlons
standart, ďobjection et totallsation. Le texte est
complété par des annexes représentant les spéclmens
de données de base et ďensembies de sortle, donnant
aux usagers du cadastre les lnformations concretes
pour travall optimum effectué avec opérations par
écrit et les données qu'i! renferme.
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Šíří informace o pokrocích vědy a techniky v Sovětském svazu.

Tematicky zahrnuje zejména tyto obory: fyzika, astronomie a

kosmický výzkum, geologie, chemie, energetika, strojírenství,
hutnictví, stavebnictví, lékařství, a životní prostředí. Přináší

materiály o československo-sovětské vědeckotechnické spolu-

práci, referuje o dosažených výsledcích a o perspektivách dal-

šího rozvoje. Vedle hlavních článků informuje o vědě a techni-

ce v SSSR, přináší zprávy z významných vědeckých a odbor·

ných zasedání, sympozií apod. Je určen pracovníkům vědec-

kých, výzkumných a vývojových pracovišť, řídícfm pracovní-

kům, konstruktérům, projektantům a technikům v průmyslu,

pracovníkům v lékařství a biologii a posluchačům vysokých
škol.

Vychází 6 X ročně, rozsah čísel 64 stran, jednotlivá čísla 10

Kčs, roční předplatné 60 Kčs.

POZEMNí
STAVBY

Měsíčník pro techniky a inženýry zabývající se výstavbou prů-

mysloyou, bytovou, občanskou a. zemědělskou: Přináší články

o nejzávažn~jších problémech stavebnictví, o plánov6ní, pro-

jektování, typiz~ci konstrukc.í, o přípravě, organizaci a reali-

zaci pozemních staveb, o mechanizaci, speciálních a dokončo-
vacích pracích (] články a informace o stavebnictví v zahraničí.. .

Měsíčně 52 stran, jednotlivá čísla 6 Kčs, roční předplatné 72
Kčs. o

Zde odstřIhněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury. odbytové cddělení,
Spálená 51. 11302 Praha 1

Jméno a přesná adresa (čitelně J. PSe
Předplatné zaplatIm poštovní poukázkou, kterou mi pošlete.


