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'Geodeti'cký a kartografický obzor

347.235.11( 437]

MAXMILIAN, K.

Kvalitativní rozvoj evidence nemovitosti.

Geodetický a kartografický obzo'r, 18, 1972, Č. 3, S. 53.

Koncepce. evidence nemovitosti resortu CÚGK v rámci pro·
gramu komplexní socialistické racionalizace. Strojně početní
zpracování plsemných elaborátil evidence nemovitosti. Opa·
třeni k možnosti využití dosavadních elaborátÍl.

347.235.11( 437] :681.322

VALKA, O.

Komple:<ní zpracování a údržba operátii eVIdence némovl.
tostl na počítači MINSK 22 (1. část).

GeOdetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 3, s. 54-59,
1 obr., 1 tab.

Úprava koncepce zpracování a údržby evide!l.ce nemovitostí
na počítači. popis lunkce programÍl pro pOCltaČ MINSK 22.
Výsledky výzkumného úkolu zabývajícího se možnosti kom·
plexního automatizovaného zpracovánI a údržby operátl1
evidence nemovitostí na počítači.

347.235.11( 437):681.322

KOCIÁN, I.

Výhrad spracovanla evldencle nehnuterností na strednom
počítačI.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 3, s. 59-61.

Evidence nemovitostí jako rozsáhlý komplex Informací vhod-
ný pro zpracování na počítači. Hlavni zásady programové
přípravy. Organizačnl zabezpečenf automatizace zpracování
evidence nemovitostí jako předpoklad úspěchu zpracovánI.

347.235.1l( 437J :711.436

ROULE, M.

Využití fotogrammetrle pro údržhu a obnovu map evidence
nemovitosti s ohledem na možnost ptechodu na člselné
mapy.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 3, s. 61-65,
6 tab.

Údržba a postupné obnovovánI map velkých měřítek v CSR
podle nové koncepce zaměřování změn. Výzkum hlavnlch
technologických zásad; přesnost numerického vyhodnocení
pevných bodil, grafického vyhodnocel'.!. Zpl1soby převodu
situace katastrálních map. ZpÍlsob kartografického zpraco-
váni.

528.915r084.3-11)

PODHORSKf, !., DVOŘÁK, V.

Hodnoceni podkladů pro dekadlzacl mapy velkého měfltka.

Geodetick9 a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 3, s. 66-89,
1 tab., 8 lit.

ZpÍlsob tvorby dekadické mapy. Vznik, nedostatky a přes·
nost katastrální mapy v době jejího vzniku a při dalšlch
obnovách. Hodnota dalšlch map velkého měřítka. Srážka
mapového listu. Problém souřaduicových soustav. ZpÍlsob
aktualizace katastrální mapy.

912(084.3-12J :711.4( 437.1l1 ••1835"

ROUBIK, F.

Mapa okolí Prahy z roku 1835 (1: 14 400).

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1.972, Č. 3, s. 70-72,
1 obr., 1 tab.

Popis bádání o mapě okolí Prahy z r. 1835 v měřítku
1: 14400. Mapa vznikla v 16 listech formátu 31X23,5 cm
a celkové ploše 124X94 cm. Zkoumání doby vzniku, autorl1
a obsahu mapy.

347.235.11( 437J

MAXMILIÁN, K.
Qualltative Entwlcklung der Llegenschaftenevidenz.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 3, seite 53.
Konzeption der Liegenschaftenevidenz im Bereich. des Tsche-
chischen Amtes liIr Geod1isie und Kartographie im Rahmen
des Programms der komplexen sozialistischen .Rationali·
sierung. Bearbeitung des Schriftwerkes der Liegenschaften.
evidenz auf der automatischen Rechenanlage. MaBnahmen
zur Anweridungsmiiglichkeit der herkiimmlichen Schrift-
werke.

347.235.11( 437) :881.322

VALKA, O.

Komplexe Bearbeltung und Laufendhaltung der Werke der
Llegenschaftenevldenz auf der Rechenanlage MINSK 22.
(1. Tei!.)
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 3, Seite 54

bis 59, 1 Abb., 1 Tab.
Gestaltung der Kouzeption der Bearbeitung und Laulend·
ha1tung der Liegenschaftenevidenz auf der Rechenanlage.
Beschreibung der Funktion der Programme fiir die Rechen·
anlage MINSK 22. Ergebnisse der mit emer komplexen
automatisierteu Bearbeitung und Laulendhaltung der Werke
der Liegenschaftenevidenz auf der Rechenanlage sich be-
fassenden Forschungsaufgabe.

347.235.11( 437J :681.322

KOCIÁN, I.

Vorausslchtllche Bearbeltung der Llegenschaftenevldenz auf
elner mlttleren Rechenanlage.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 3, Seite

59-61.
Die Liegenschaftenevidenz' als geeignetes Komplex von ln.
formationen flir die Bearbeitung auf der Rechenanlage.
Hauptgrunds1itze der Programmvorbereitung. Organisato.
rische Sicnerung der automatisierten Bearbeitung der Lie-
genschaftenevidenz als Voraussetzung der erfolgreichen
Bearbeitung.

347.235.11( 437) :711.436

ROULE, M.
Anwendung der Photogrammetrle fiir dle Laufendbaltnng
uud Erneuerung von Karten der Llegenschaftenevldenz mlt
Berilckslchtlgung der Mligllcbkelt des tJberganges auf nu.
merlsche ·Karten.
GeodetiCký a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 3, Seite

61-65, 6 Tab.
Laufendha1tung und schrittweise Erneuerung gro&maBst1ibi-
ger Karten in der CSR nach der neuen Konzeption der
Vermessung von Ver1inderungen. Erforschung der techno-
logischen Hauptgrunds1itze; Genauigkeit der numerischen
AusNertung von Festpunkten, der graphischen Auswertung.
Umwandlungsarten des Grundrisses der Katasterkarten. Art
der kartographischen Bearbeitung.

528.915(084.3-11J

PODHORSKf, !., DVOŘÁK, V. .
Wertung der Unterlagen filr dle Dekadlerung der groS-
maSstiiblgen Karte.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 3, seite 68

až 69, 1 Tab., 8 Lil.
Bearbeitungsart der dekadischen Karte. Herstellung, M1in-
gel und Genauigkeit der Katasterkarte in der Zeit ihres
Entstehens sowie bei weileren Erneuerungen. Der Wert wei-
terer gro&maBst1ibiger Karten. schrumpfung des Karten.
blattes. Problem der Koordinatensysteme. Aktualisierungs-
art der Katasterkarte.

912(084.3-12J :711.4( 437.11) ••1835"

ROUBiK, F.
Karte der Umgebung von Prag aus dem Jakre 1835 (1:14400J.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 3, Seite 70

až 72, 1 Abb., 1 Tab.
Beschreibung der Forschung liber die Karte der Umgebung
van Pral': aus dem lahre 1835 im Ma&stab 1:14 400. Dio Karte
besteht aus 16 íll1ittern des Formats 31X23,5 cm, einer
Gesamtfl1iche 124X94 cm. Untersuchung der Herstellungs·
zeit, der Autoren und des Karteninha1tes.



347.235.11[437)
MAXMILIÁN, K.
Qualltative Development of Real Estate Reglstration.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 3, p. 53.
conception of Real Estate Registration in the Czech OHice
of Geodesy and Cartography. Computerized processing of
written documentation of Real Estate Registration. Mea·
sures taken to ensure the possibility of exploatation of
present documentation.

347.235.1l[ 437) :681.322
VÁI.KA, O.
complex Prncesslng and Updating of Real Estate Reglstra-
lion on Cnmputer MINSK 22. [1st par!. I
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Na. 3, pp. 54
-59, 1 fig., 1 tab.

Modification of computer processing and updating of Real
Estate Registration. Description of computer programs for
MINSK 22. Results of research concerned with the possi-
bili ty of complex automated processing and updating of
Real Estate Registration.

347.235.11( 437] :681.322
KOCIÁN, I.
Perspectives of Processlng of Real Estate Registralion on
~fedlum Slze Computer.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 3, pp.
59-61.

Real Estate Registration as a large complex of information
suitable for computer processmg. Main principles of pre·
paration of computer programs. Right organization of auto-
mated Real Estate Registration processing as a cond'tion
for the success.

347.235.11[ 437) :711.436
ROULE, M.
Use of Pkotogrammetry for Renewal of Rcal Estate Regl-
stration Maps wltk Regard to tke Possibllity of Production
of D1gltal Maps.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 3, pp. 61-65,
6 tab.

Updating and gradual renewal of large scale maps in the
ČSR using the new method of measuring the changes. Re·
search of the main technological principles, precision of
numerical plotting of fixed points, graphical plotting. Me-
thods of tl'ansferring contents from cadastral maps. Carto-
graphical processing.

528.915[084.3-11)
PODHORSKÝ, 1., DVOŘÁK, V.
Evaluation of Base for Decimalization of Large Scale Map.
Geodetický a kartogra!ický obzor, 18, 1972, No. 3, pp. 66-69,
1 tab., 8 ref.

Method of decimalization of large scale maps. Origin,
shortcomings and accuracy of cadastral maps in the time
of their prodilction and during their later renewals. Qua-
lity of other kinds of large scale maps. Map sheet distor-
tion. Problem of different co-ordinate systems. Methods
of updating cadastral maps.

912[084.3-12) :711.4[ 437.11) ,,1835"
ROUBÍK, F.
Map of Envlrons of Praglle from tke Year 1835 (1:14400).
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 3, pp. 70-72,
1 fig., 1 tab.

study of the map of Prague Environs of the year 1835
on scale 1:14 400. - The map consists af 16 sheets, sizg
31X23,5 cm, i. e. the whole size of the map is 124X94 cm.
Investigation of the period of origin, names of authors
and contents of the map.

Geodetic:kt a kartografickt obzor

347.235.11 [437 J
MAXMILIÁN, K.
Evollltion qllalltative dli cadastre.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 3, page 53.
Conception du cadastre dans le ressort du Bureau Tchéqlle
de Géodésie et Cartographie dans le cadre du programme
de rationalisation socialiste complexe. Exploitation intě-
grale des donněes des élaborations ěcrites cadastrales.
Mesures prises en vue pour la possibilitě ďexploitation
des élaborations actuelles.

347.235.11[ 437) :681.322
VÁLKA, O.
Elaboratlon complexe et entretlell des documents cada-
straux SilI' ordlnateur MINSK 22. (le partie.)
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 3, pages
54-59, 1 ilIustration, 1 tableau.

Aménagement de la conception et d3 I'entretien des docu-
ments cadastraux sur ordinateur. Description de la fonction
des programmes pour ordinateur MINSK 22. Rěsultats obte-
nus par la tache de recherches sur la possibilité de ľéla·
boration automatique complexe et entretien des documents
cadastraux sur ordinateur.

347.235.11(437) :681.322
KOCrÁN, I.
Perspectlve pOlil' l'élaboratlon des documents cadastraux
sur ordlnatenr moyen.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 3, pages
59-61.

Le cadastre comme source ďinformations étendues conve·
nant au traileillent sur ordinateur. Principes essentiels
pour la prěparation du programu,e. Org",nisation du traite-
ment automatique des données cadastrales comme condi-
tion préalable pour I'obtention du succěs.

347.235.11[437) :711.436
ROULE, M.
Explollation de la pkotogrammétrle pour l'entret1.m et le
renouvellement du cadastre du polnt de vue posslbillté
de passagl' sur cartes numérlques.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 3, pages
61-65, 6 tableaux.

Entretien et renouvellement successif des cartes a grandes
échelles en ČSR selon la nauvelle conception du releve·
me!lt des changements survenus. Recherche des principes
essentiels technologiques; précision de la restitution nu·
merique des points fixes, restilution graphique. Moyens
du transmission de la situation des cartes cadastrales.
Procědé ďélaboration cartographique.

528.915(034.3-11)
PODHORSKÝ, 1., DVOŘÁK, V.
Evaluation des données pour la décimallsatlon de la carte
ii grande échelle.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 3, pages
66-69, 1 tableau, 8 littěratures.

Procédé ďélaboralion ďune carte décimale. La !laissance,
les· děfauts et la prěcision d'une carte cadastrale li SO!l
origine et lors de renouvellements successifs. La valeur
des cartes a grandes échelles tirěes successivemgnt. Rete-
nue de la feuille de carte. Problěmes ěmanant des systé·
mes de coordonnées. Procědé ďactualisatlOn de la carte
cadastrale.

912[084.3-12J :711.4[437.11) ,,1835"
ROUBÍK, F.
La carte slluant les envlrons de Prague data nt de 1835
(1:14400).
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, NO 3, pages
70-72, 1 ilIustration, 1 tableau.

Description des recherches concernant lacarte desenvi-
rons de Prague datant de I'anněe 1835 li I'ěchelle de I á
14 400. La carte a étě formée sur 18 feuilles du format
31X23,5 cm et sa surface totare se- silue sur 124X94 cm.
Recherches concernant I'ěpoque ďorigine, les auteurs et
le contenu de la carte.
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Kvalitativní rozvoj
evidence nemovitosti

Resort Českého úřadu úřadu geodetického a kar-
tografického rozpracoval na podkladě závěrů XIV.
sjezdu Komunistické strany Československa a s při-
hlédnutlm k závěrům byra ÚV KSČ z února 1970
o konsolidaci resortu geodézie a kartografie kon-
cepci další činnosti v oboru geodézie a kartografip
včetně programu komplexní socialistické raciona-
lizace. Soustředěná pozornost byla věnována roz-

. voji nové techniky a pochopením významu automa-
tizace se podařilo za souhlasu vlády vytvořit před-
poklady pro široké uplatnění automatické zobra-
zovací techniky především při tvorbě, údržbě a ob-
nově map velkých měřítek. Stejná pozornost je vě-
nována vytvoření podmínek pro urychlení praci
a zvýšení jejich technické úrovně na úseku hlav-
ního úkolu resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického - evidence nemovitostí (EN).

V EN byly již uplatněny výsledky výzkumu na
úseku využívání samočinných počítačů a automa-
tických koordinátografů při údržbě map EN, čímž
se dosahuje vyšší kvality výsledků měření a jejich
víceúčelového využití zejména při obnově map EN,
ale i při tvorbě jiných státních nebo účelových
map. V otázkách automatizace zpracování velkého
souboru údajů EN v písemných operátech EN se
dospělo výzkumem k závěru, že podmínkou efek-
tivnosti je v tomto případě použití samočinného p0-
čítače střední velikosti. Na podkladě rozborů a po-
souzení řady alternativ řešení technických před-
pokladů byla k urychlení dalšího rozvoje EN zvo-
lena cesta kooperace s územní sítí výpočetních
středisek - s Podnikem výpočetní techniky, který
je vybaven moderní výkonnou výpočetní technikou
a má nejlepší předpoklady ji soustavně zdokonalo-
vat a rozšiřovat. Proto byla uzavřena smlouva o
dlouhodobé spolupráci v oblasti výp,oče,tních prací
mezi Českým úřadem geodetickým a kartografic-
kým a Podnikem výpočetní techniky.

Předmětem smlouvy je strojně početní zp'racová-
ní písemných operátů EN s použitím středních sa-
močinných počítačů v období nejbližších pěti let.

V II. pololetí t. r., po oponentním posouzení tech-
nického projektu, bude zkušebně zpracováno v kaž-
dém kraji 20 obcí a počínaje rokem 1973 bude
zpracováno ročně asi 20 % celkového objemu, tak-
že kmenový stav údajů EN bude uložen v paměti
počítače do konce roku 1977. Přitom se budou pro-
vádět každoročně změny dat uložených již v pa-
měti počítače. Podnik výpočetní. techniky zajistí
i děrování vstupních údajů na podkladě prvotních
dokladů dodávaných organizacemi Českého úřadu
geodetického a kartografického. Plnění dlouhodo-
bé smlouvy bude konkretizováno ročními hospo-
dářskými smlouvami, které budou uzavírány ná-
rodními podniky Geodézie se závody Podniku vý-
početní techniky v krajích. Ústřední vypracování
celostátních přehled"Ú bude řízeno i financováno
centrálně z Českého úřadu geodetického a karto-
grafického.Podle předběžných propočtů' budou či:

Ing. Karel Maxmilián,
Český úf'ad geodetický a kartografický,

Praha

nit náklady spojené s jednorázovým převodem úda-
jů EN do paměti počítače na jednu položku (par-
celu a evidenční list) asi 0,70 Kčs a při periodic-
kém provádění změn v údajích EN asi 0,60 Kčs na
jednu položku.

K zajištění dobré spolupráce s Podnikem výpo-
četní techniky bude nezbytné včas zajistit všechna
potřebná opatření u podniků ČÚGKve všech kra-
jích. Jde především o vyškolení pracovníků. stře-
disek geodézie v okresích (dále jen SG) v přípravě
podkladů pro zavedení kmenového stavu EN do
paměti počítače a ve vedení výkazu změn, uprave-
ném pro potřeby automatizované údržby údajů EN.
Prvé podklady ze zkušebních obcí budou předávány
Podniku výpočetní techniky k děrování již v květnu
1. r. Budou stanoveni odpovědní pracovníci pro styk
se závody Podniku výpočetní techniky, kteří budou
s nimi projednávat a ve svých podnicích zajišťovat
organizační opatření zabezpečující plynulou spolu-
práci v předávání podkladů a přejImání výsledků
strojového zpracování EN. V zájmu dobré spolu-
práce budou provádět podniky Českého úřadu geo-
detického a kartografického a závody Podniku vý-
početní techniky každoročně hodnocení plnění hos-
podářských smluv.

Před převodem údajů do paměti počítače, bude
vždy zajištěn jejich soulad se skutečným stavem
a tak dojde současně k zvýšení vnitřní kvality a
spolehlivosti EN. Prostřednictvím počítače budou
vytvořeny základní předpoklady pro integraci EN
s dalšími celostátními evidencemi a tím pro po-
stupné přetvoření EN na kvalitativně vyšší úroveň
registru nemovitostí, jako součásti informačního
systému geodézie a kartografie.

Automatizací údržby písemných oparátů EN se
uspoří na SG kapacita inženýrsko-te,chnických pra-
covníků, kterou bude možno účelněji využít pro
důsledné vyšetřování a zaměřování změn v údajích
EN přímo v obcích, pro rychlejší uspokojování ob-
jednávek obČanů na geometrické plány i jiné služ-
by a pro plnění dalších úkolů při uspokojování po-
třeb národního hospodářství na úseku geodézie a
kartografie. Předpokládá to samozřejmě plánovi-
tou, systematickOU výchovnou práci, směřující k po-
stupné změně kvalifikační struktury pracovníků
nejen u SG, ale v krajských podnicích Českého úřa-
du geodetického a kartografického jako celku.

Kooperace organizací Českého úřadu geodetic-
kého a kartografického se závody Podniku výpo-
četní techniky je nesporně přínosem pro technický
rozvoj na úseku EN a při současném rychlém vý-
vojivýpoč,etní techniky vytváří dobré předpoklady
pro postupné přetvoření EN na součást celostátní-
ho informačního systému. Tím resort Českéhoúřa:
du geodetického a kartografického realizujé ve
svém oboru jeden zvýznamnýchúkolů,který'vy,.J
plývá ze závěrů XIV. sjezdu Komunistickéstraný
Československa, . , .
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Komplexní zpracování a údržba operátů
evidence nemovitostí na počítači
MINSK 22

V roce 1970 byl dokončen výzkumný úkol, zabýva-
jící se možností komplexního automatizovaného zpra-
cování a údržby operátů evidence nemovitostí (EN)
na počítači. .
K ověření řešení byl vypracován soubor programů

pro počítač MIN8K. V roce 1971 až 1972 probíhá
u střediska geodézie v Českých Budějovicích polopro.
vozní experimentální realizace. Pokládám za účelné
informovat čtenáře Geodetického a kartografického
obzoru, kteří se o tento problém zajímají, o výsledcích
řešení a jeho výhodách, nevýhodách i potížích. V čís. I
a 2 GaKO z r. 1970 byla publikována průběžná infor·
mace o řešení tohoto úkolu. Tato závěrečná informace
na citovaný článek navazuje.

2. Úprava koncepce zpracování a údržby evidence
nemovitosti· na poěítaěi

Na schematu (obr. I) je znázorněn současný stav
koncepC'e zpracování a údržby písemných operátu evi-
dence nemovitostí, která se nepatrně odchyluje od
koncepce, popsané v citovaném článku v GaKO čís. I
a 2 z r. 1970.

V zásadě z~stává řešení členěno na 4 etapy.

V etapě A jde jednak o vstup stálých dat, různých
převodních funkcí mezi sloupcovým uspořádáním evi.
denčních matic a seznamů některých slovních (texto-
vých) informací, a dále o různé druhy vstupu základ·
ního stavu informací do počítače. V etapě B jde o aktu-
alizaci základního stavu a vytvoření nového základního
stavu. Etapa O je etapou výdeje informací (tiskem
nebo děrnou či magnetickou páskou) a etapa D výde-
jem sumarizačních informací.

Proti koncepci v citovaném článku je změna v etapě
:H, v níž byl vytvořen jediný program [B 3] tím, že
vyhotovení dodatku soupisu parcel bylo' přeřazeno do
-etapy O jako soupis parcel (8P). Etapa B byla proti
původnímu řešení zjednodušena.

Další změnou v koncepci je přizpůsobení celého
řešení možnosti aplikace koncepce též na střední
počítač. Proto bylo řešení upraveno tak, aby bylo
možno zpracovávat současně několik obcí, a aby byly
zpracovávány větší bloky a masivy informací.

Pro počítač MIN8K 22 bylo podle této koncepce
zatím vypracováno II základních programů: AO,
AI, A2, A3, A4, A5, B3, CI, 02, 03, D. Mimo to byl
vypracován kontrolnl program výkazu změn KVZ,
program pro přímé opravy v magnetické pásce, čtení
ojedinělých dat z magnetické pásky a· kontrolu
správného zavěšení magnetických pásek označený UK.
(ukládací a kontrolní). Pro třídění je použit třídící
program TP ze "software" výpočetního útvaru. ZlÍ.-

Doc. Ing. Dr. Oldfich Válka, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

kladní programy a program TP budou nahrány na
magnetickou pásku a postupně podle volené kombi-
nace, potřebné ke zpracování, budou vyvolávány.
Pro zpracování na středním počítači budou analo·

gicky jednotlivé programy přepracovány na sekce
(segmenty) komplexního programu.
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V další části článku se omezím však jen na způsob
použití vypracovaných programů pro počítač
MIN8K22.

Počítač MIN8K 22 má 16 mechanismů pro zavěšení
MGP, číslovaných Oaž 15. Pro zpracování byly použity
mechanismy 2 až 7 jako pracovní, 8 až 13 jako uklá-
dací. Mechanismy 0,1,14 a 15, zůstávají volné pro
provozní účely.

Program AO

Tímto programem Senahrávají do dvojice magnetic-
kých pásek 8 a 9 stálá data a kromě toho se anulují
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v těchto magnetických' páskách některé buňky, do
nichž budou při zpracování ukládány
a) základní sektorové přeWedY(ZSP) každé obce,
b) úhrnné hodnoty druhů pozemků (UHDP) pro

každou obec,
c) součty při sumarizaci přesouvaných pozemků

podle obcí i sektorů, do kterých se sumarizují,
d) nutné adresy uložení (adresář uložení).

Z důvodů anulace buněk nesmí být během zpraco-
vávání opakováno nahrávání stálých dat, protože by
se tím smazaly již nahrané informace ad dl. Kdyby
z nějakého důvodu muselo přesto. dojít k nahrání
stálých dat, musí být anulace buněk vyloučena zapnu-
tím klíče (40) na ovládacím panelu.

Program AI

Programem AI se ukládá, základní stav, byl-li
získán:
a) po dřívějším výstupu z počítače na děrnou

pásku (viz program 01),
b) naděrováním na děrnou pásku v uspořádání

"EL",
c) informace o parcelách naděrovány na děrné

štítky a seznam uživatelů naděrován na děrnou
pásku, a to oboje rovněž v uspořádání "EL".

Uspořádáním "EL" se rozumí uspořádání v každé
obci podle čísel evidenčních listů (EL),' v každém evi-
denčním, listu podle kultur, v kulturách podle číSel
kat. území (je-li v obci více kat: území) a. v každétp.
kat. území podlečísél parcel. Při tom stavební "kul-
tura" 13 je přečíslována na ,,1". (Naproti tomu uspo-
řádání "SP" - podle soupisu parcel - je uspořádá-
ním podle kat. území a v ,každém kat. území podle
čísel parcel, při čemž, je-li dvojí číslování alespoň
v jednom kat. území evidované obce, jsou napřed
parcely stavební).
Programem AI jsou provedeny některé úpravy.

Kultura ,,13" je změněna na ,,1", kmenové číslo
parcelní k je sloučeno s podlomením p a dílem d na
tvar (lO'k + 10p + d). Relativní čísla kat. území
(O až 12) jsou nahrazena skutečnými čísly, kterých
může být v obci až 13. Úplná čísla se přebírají ze
základních informací o obcr, kde jsou uložena po pře-
čtení organizačních dat (viz dále).

Při vstupu z děrné pásky, získané na výstupu z počí-
tače, se provádí řádková kontrola, při níž se sečítají
všechny nenulové informace a čísla sloupců, do nichž
mají být uloženy. Kontró1ní součet byl na výstupu
z počítače vytvořen. U informací, vstupujících z děrné
pásky přímo děrované, nebo při vstupu z děrných
štítků, se provádí pouze kontrola správnosti setřídění
"EL". Chybně zařazené položky se vypustí a v proto-
kole (čI. 6) poznamenají, a je třeba je opravit zápisem
do výkazu změn při nejbližším provádění změn.
Informace načtené programem AI se ukládají v po-

řadí zpracovávaných obcí za sebou, a to:
a) Informace o obcích ve větách o 30 slovech od

adresy 500 do MGP na mechanismech čís. 2 i 3. Je počí-
táno se současným zpracováváním nejvýše 10 obcí na-
jednou. Jak se ukázalo při experiinentu, není z organi-
začních a přípravných důvodů větší' počet ani vý-
hodný.

b) Informace o uživatelích ve větách o 16 slovech
od adresy 1000 v MGP3, při čemž za každou obcí je
uložena věta o 16 slovech ukončovacích znaků, jimiž
je záporné číslo, vyjádřené v osmičkové soustavě 12
sedmičkami.
c) Informace o parcelách ve větáeh o 18 slovech od

adresy 1000 v MGP 2, rovněž se zakončením každé
obce větop o 18 ukončovacích znacích analogicky
jako ad b).
Počáteční adresy uložení parcel i uživatelů v pracov-

ních MGP každé obce jsou uloženy v souboru informací
o obci (ad a) a kromě toho se zapisují během zpracová-
vání programu Al.do protokolu (čI. 6), takže jsou
operátorovi vždy známé. Programem UK mohou být
případně podle potřeby v MGP opravovány.

Program A2

Programem A2 se přenášejí všechny 3 soubory infor-
mací (o obcích, uživatelích a parcelách) z nahuštěného
uložení v ukládacích MGP (zavěšených na mechanis-
mech čís. 10 a zabezpečovací 11) do pracovních MGP 2
a 3. Uložení v pracovních MGP je shodné s uložením
při použití programu AI (nebo A3 + A4).
V organizačních datech k programu A2 jsou zadá-

vány adresy informaoí o obci i adresy uložení informací.
(viz tab. 4) o uživatelích a parcelách, takže je móžno
vy~íra.t obce ve zcela jiném pořadí, než jak jsou na
MGP 10 a 11uloženy. Informace jsou na MGP 10 a 11
již v provedené úpravě, takže programem A2 se jen
nahuštěná forma bez další úprau z MGPI0 rozvede
do pracovní formy a uloží do MGP 2 a 3. Na vstupu
jsou jen organizační data.
Jako při všech programech, jsou i při zpracovávání

programem A2 závady, pokyny a příkazy, informace
o počtu parcel, apod. zaznamenávány do protokolu
na dálnopise (čI. 6).
Programem A2 je prováděna obdobná řádková

kontrola, jako byla vysvětlena při programu AI.

Program A3

Toto bude nejběžnější vstup současného základního
stavu do počítače. Základní stav informací o parcelách
vstupuje do počítače ze štítků Aritma (v kodu Powers),
děrovaných v dosavadním uspořádání sloupců, jak
jsou používány při meohanizovaném zpracovávání
EN stroji Aritma. Štítky mohou být v libovolném
uspořádání, nebo neuspořádané podle toho, jaký byl
použit prvotní doklad.
Programem A3 se načte postupně vždy skupina (40)

štítků. Jejich obsah se dekoduje a duplicitně uloží do
MGP 6 a 7 od adresy 1000, shódně (pokud se sloupco-
vého uspořádání týče) jako je tomu při programu AI
nebo A2 v MGP 2. Jenom řádkové uspořádání je
odlišné. Dvojí zápis byl zde volen proto, že načítání
štítků je poměrně pomalé a opakování z důvodu, že
by se na MGP objevila závada, je nákladnější než
zápis do dvou MGP. Tento duplicitní zápis si vynutily
zkušenosti při experimentu.
Úprava informací o parcelách je stejná jako při

provádění programu AI, kdy vstupují do počítače
informace přímo děrované. Na výstupu je d~rována
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současně děrná páska s organizačními daty pro třídění
do sestavy "EL" a sestavy "SP" (tj. pro EL a pro
soupis parcel).

Po programu A3 (viz obr. 1) musí být vždy zařazen
třídící program TP pro setřídění souboru nahraného
v MGP 6 alespoň na sestavu "EL", která se uloží do
MGP 2, popřípadě hned také na sestavu "SP", která
se uloží do MGP 6 (přes původní neuspořádanou sesta·
vu, načtenou programem A3 ze štítků). Jsou tedy po
třídění programem TP

v MGP 2 uspořádání v sestavě "EL",
v MGP 6 uspořádání v sestavě "SP" (nebo podle

prvotního dokladu,
nebylo-li provedeno třídění "SP"),

v MGP 7 uspořádání podle prvotního dokladu.

Jinak jsou sloupcová uspořádání i uložení ukončo-
vacích znaků (to jest také počáteční adresy uložení
každé obce) ve všech třech MGP naprosto shodné.

Při třídění se používá jako pomocných MGP ještě
MGP4a5.

Program A3 (obdobně jako i program AI, jde-li
o informace přímo děrované, nebo program A5) kon-
trol1\je také rozsah informací, zda nevybočují z dovo-
lených mezí (např. zda kultura není menší než 1 nebo
větší než 14 apod.). Při načítání DŠ programem A3
se na rychlotiskárně zaznamenává poslední štítek
každé skupiny a další volná adresa uložení. Pak je
možno programem UK provádět případné opravy dat
v MGP, protože lze zjistit adresy uložení.

Program A4

Po setřídění informací o parcelách do uspořádání
"EL", uložených do MGP 2 se programem A4 přiřazují
souboru parcel uživatelé podle seznamu uživatelů.
Kromě několika organizačních dat vstupuje do počí-
tače seznam uživatelů, naděrovaný na děrnou pásku.
Seznam uživatelů je předpokládán uspořádaný v arit-
metickém pořadí čísel evidenčních listů. Je-li porušeno
pořadí, počítač zaregistruje chybu v protokole, ale
nehledá špatně zařazené jméno uživatele, nýbrž dosadí
místo jména mezery. Jméno je pak nutno doplnit
v příštím roce výkazem změn (nebo ihned programem
UK).

Programem A4 je kontrolováno také číslo sektoru,
zapsané v seznamu uživatelů, s číslem sektoru, zapsa-
ném u první parcely v souboru parcel. Je třeba zdůraz-
nit, že číslo sektoru je informace o uživateli,
a proto počítač respektuje jako správný sektor, zapsa-
ný v seznamu uživatelů. Proto při přípravě základního
stavu k přechodu na automatizované zpracování musí
na tuto skutečnost být brán zřetel a sektory musí být
v připravovaném seznamu uživatelů přezkoušeny.

Program A4 ukládá do jednoho sloupce také pořa-
dové číslo alfabetického uspořádání jména, a to podle
prvních pěti písmen. Toto číslo slouží pak k alfabetic-
kému setřídění seznamu uživatelů na abecední rejstřík
uživatelů. (Počítač MINSK neumožňuje přímo abe-
cední řazení.)
Informace o uživatelích (seznam uživa.telů (SU))

jsou po tomto prověření a doplnění ukládány do MGP 3,

a to od adresy 1000 po 16 slovech s ukončením větou
ukončovacích znaků za každou obcí (analogicky jako
při programech AI a A2).

Program A5

Tento program byl sestaven pro vstup informací
o parcelách z děrné pásky, a to analogicky jako pro-
gram A3 z děrných štítků.
Také po použití programu A5 musí být zařazeno

třídění programem TP a přiřa.zení uživatelů programem
A4.
Tento program bude pravděpodobně používán jen

zcela výjimečně.

Program B3

Programy BI a B2, jak byly uvedeny v čís. 1 a 2/70
GaKO byly nahrazeny jednodušším a, pro současné
zpracovávání více obcí najednou, vhodnějším pro-
gramem B3. Také organizační data k tomuto programu
jsou jiná než jak bylo uvedeno v cit. článku (viz
tab. 2).
Tímto programem se do počítače načte do volné

části operační paměti část výkazu změn.*) Protože
výkaz změn je vyhotovován chronologicky, provede
počítač s touto částí změny a vyhotoví nový stav,
který uloží do MGP 4 a 5 ve stejném uspořádání, jako
je základní stav v MGP 2 a 3. Není-li vyčerpán celý
výkaz změn, načte a provede s další částí výkazu
změn stejný proces, bere však jako základní stav
obsah MGP 4 a 5. Nový stav opět uloží do MGP 4 a 5.
Tak pokračuje až vyčerpá celý výkaz změn. Pak pře-
chází na zpracování další obce. Je-li proveden celý
výkaz změn poslední obce, počítač zastaví.

Na výstupu, po zpracování každé obce děruje počí-
tač do děrné pásky organizační data, potřebná pro
třídění do sestavy "SP", aby mohl být vytištěn nový
soupis parcel nebo dodatek soupisu parcel za příslušný
rok, a vytváří "abecední číslo" jmen uživatelů pro
tisk abecedního rejstříku uživatelů.

Funkce programu při provádění změn je složitější
než funkce programů v etapě. A. Program B3 přede-
vším upraví informace z výkazu změn analogicky jako
při programech etapy A, provede řádkové součtové
kontroly a závady vykáže v protokole. V řádkových
kontrolách se kromě nenulových informací a jejich
čísel sloupců sčítají i čísla sloupců, v nichž je zapsána
záporná nula, jejíž funkce je "vymazávací", tj. anu-
luje,což znamená, že zabraňuje převzetí dosavadní
informace v příslušném sloupci.

Po načtení a provedení nezbytných úprav položek
výkazu změn kategorizuje program B3 změny. Tato
kategorizace se řídí zápisem v dosavadním stavu EL
(D-EL), novém stavu EL (N-EL), v dosavadním stavu
parcely (D.P) a novém stavu parcel (N-P). Mohou
nastat tyto zápi8Y:

*) Výkaz změn v tab. 7článku z čís. 2/70 GaKO byl po
projednání s pracovníky z praxe sloupcově uspořádán
tak, že informace o EL byly ~řesunuty hned za sloupec
pro nový stav EL. Dále bylo upuštěno od sloupcových
součtů a zápisu "přírůstkových" pozemků za ukončením
znakem (-3).
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D-EL N-EL D-P N-P Význam

0 0 0 0 položka byla zrušena-- -- --
A 0 0 0 ruší se celý evidenční

list A-- --- --
0 A 0 0 dvojí možný zápis, jde-li
A A 0 0 o změnu informace v EL

čís. A
-- -- -- --

A B 0 0 evidenční list A se celý
slučuje s evidenčním lis-
tem B. Při tom mohou
být současně zapsány
změny inf. o EL B. EL A
se ruší-- ---- -- --

x x c 0 zrušení parcely c [na tom,
-- -- -- v kterém EL je, nezáleží]

x x 0 c dvojí možný zápis, jde-li
x x c c o změnu informace o par-

cele, při čemž inf. o parce-
le je i čís. EL [nikoli

--- -- --
sektor]

x x c d vytvoření nové parcely d
na části nebo celé parcele
c. Je-li použita jen část
parcely c, musí být v téže
položce zapsán typ změ-
ny x x O c se zbytkem
výměry. Dos. parcela c
se ruší

Místo x může být buď nula nebo číslo EL. Z důvodu
minimálnosti zápisu se číslo EL zapíše místo x jen
V (N-EL) je-li parcela, zapsaná v (N-P), převáděna
do jiného EL než byla původně, nebo než byla parcela
c, na níž vznikla.

Těchto sedm kateogrií změn zcela vystihuje možné
změny. Nesmí se proto ve výkaze změn vyskytnout
jiné kategorie, s nimiž by program nepočítal. Je možné
ovšem do jednoho řádku spojit změnu typu AAOO
nebo ABoo se změnou xxcc xxcd do typu xAcc ABcc
xAcd ABcd, kdy počítač provede jak změnu týkající
se uživatele v EL, zapsaném v (N-EL), tak změnu,
týkající se parcely, zapsané v (N-P). Neprovedl by
však změnu informace o uživateli, nebyl-li by zapsán
EL ve sl. (N-EL), i když by ho počítač mohl ze zá-
kladního stavu zjistit. Je to z toho důvodu, že změny
v souboru uživatelů se provádějí dříve než změny v sou-
boru parcel. Není tedy tato možnost v programu obsa-
žena. Proces změn v souboru uživatelů by musel být
prováděn dvakrát, což by bylo nehospodárné.

Tedy: Má-li být při změně informací o parcele pro-
vedena současně změna v informacích o uživateli,
v jehož EL se parcela nachází, musí být vždy zapsáno
číslo tohoto evidenčního listu v (N-EL). Je to zdůrazňo-
váno proto, že se zpočátku zde nejčastěji vyskytuje
chyba v přípravě výkazu změn.

U kategorie změn typu ABOO se automaticky ruší
evidenční list A. Není třeba zapisovat zrušení položkou
A 000. Rovněž tak u kategorie změn typu xxcd se
automaticky ruší parcela c. Jestliže však se parcela c
nemá zrušit, protože parcela d vznikla jen na části
parcely c, musí se - a to ještě v téže položce výkazu
změn (v předohozím nebo dalším řádku) -vyskytnout
zápis xxOc. Zápis musí být proveden v téže položoe

výkazu změn proto, že počítač, vzhledem na omezenou
kapacitu oper. paměti, načítá části výkazu změn, a to
podle uoelených položek výkazu (nikoli podle řádků).
Kdyby však byl zápis xxOc zapsán v položoe, která se
vyskytne až v některé další části výkazu změn, byla
by parcela c v předcházející části zrušena a počítač
by nemohl později doplnit chybějíoí informace o par-
oele c ze základního stavu.

Po provedené kategorizaoi změn přisouvá počítač
vždy blok informací ze souboru informací o uživatelíoh
do vyhrazeného pole (O) operační paměti. Porovnává
postupně položku za položkou s řádky výkazu změn.
Zjistí-li, že jde o evidenční list shodný se zápisem
v (D-EL) nebo (N-EL), provede podle příslušné katego-
rie změn opravu zápisu v základním stavu, nebo -
jde-li o zrušení EL - nepřevezme tento EL do nového
stavu. Nový stav souboru EL ukládá do jiného pole
(B) a odtud pak po blocíoh do MGP 7 (pomocné). V poli
(B) zapisované položky nového stavu zůstávají uspo-
řádány. Kromě toho však jsou zapisovány ve výkaze
změn nové EL, které nejsou v uspořádání "EL".
Tyto položky počítač přechodně uloží do MGP 7
nakonec. Po skončení příslušné části výkazu změn je
přisune znovu do operační paměti, kde je nejdříve
setřídí a v další fázi, po přísunu bloku uspořádaných
položek z MGP 7 proloží mezi uspořádané položky (tj.
ty, které do MGP byly přesouvány z pole B). Tento
v konečné formě "EL" uspořádaný nový stav infor-
mací o uživatelích se uloží do MGP 5.

Analogicky se postupuje při zpracování nového sta-
vu souboru informací o parcelách. Do pole O se opět
přisouvá blok položek základního stavu informaoí
o parcelách, a to při zpracovávání prvé části výkazu
změn z MGP 2, při zpracovávání dalších částí vždy
z MGP 4. Položka za položkou se porovnává s polož-
kami výkazu změn, a to nejen s položkami, které se
týkají změn parcel, ale i s položkami, které se týkají
změn celých EL. Podle typu změny (příslušné kate-
gorie změny) se provede oprava na nový stav. Po-
ložky, které zachovávají své pořadí, tj. hlavně změ-
nami vůbec nedotčené položky zákl. stavu se opět
převádějí do pole B a odtud po blocích do MGP 6.
Ve výkaze změn však je řada položek, které nejsou
v potřebném uspořádání. J80U to např. položky, které
vznikají převodem celých EL do jiných (kategorie
typu ABOO) nebo položky, u nichž jde o změnu po-
vrchního čísla (kategorie typu xxcd), o změnu čísla EL
parcely c (kategorie typu ABcc nebo ABcd) a konečně
položky, u nichž jde o změnu kultury. Všechny tyto
položky jsou ukládány do pomocného pole (F) a odtud
po blocích do MGP 7 - od adresy 1000-5000.

Podobně jako při zpraoování změn v informacích
souboru uživatelů jsou položky, které byly do MGP
přisunuty z pole F, po skončení příslušné části výkazu
změn znovu zavedeny do operační paměti a setříděny
a pak vsunuty do postupně přiváděných bloků polo-
žek, které zůstaly setříděny. Nový stav je pak v setří-
dění "EL" uložen do MGP 4.

Po provedení změn celého výkazu (po provedení
poslední přisunuté části výkazu) se ještě provede
kontrola přiřazení uživatelů v MGP 5 k souboru
paroel v MGP 4, a to obdobně jako programem A4. Pak
se děruje páska organizačních dat pro třídění na
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sestavu "SP". Při kontrole přií'azení uživatelů se
tvoří také abecední číslo uživatele pro abecední řazení
rejstříku uživatelů.

Po provedení programu B3 jsou tedy v MGP 2 a 3
uloženy informace základní před provedením, v MGP 4
a 5 informace základní po změnách. Z MGP 4 a 5
můžeme pomocí programů C vydávat informace o par-
celách a uživatelích nového stavu v nejrůznějším
požadovaném setřídění.

Program CI

Tímto programem lze buď z MGP 2 a3 nebo, po
provedení změn z MGP 4 a 5 tisknout evidenční listy,
a to buď všechny nebo jen v př'íslušném roce změnami
dotčené nebo zadané seznamem čísel EL, popřípadě
těch, které v zadaném seznamu nejsou. (Seznam je
omezen na maximálně 100 čísel). Volba výstupu se pro-
vede zadáním organizačních dat, event. seznamu EL.

Současně 8 tiskem, nebo i bez tisku, je možno nový
stav informací naděrovat na děrnou pásku, která se
znovu uvádí do počítače programem AI, nebo zapsat
na MGP, z níž se dále (podle potřeby) zavádí základní
stav do pracovních MGP 2 a 3 programem A2. Uložení
na MGP, navěšené na mechanismy 12 a 13 je dupli-
citní. (Při použití programu A2 se navěšují tyto MGP
s nahranými základními stavy na mechanismy 10
a 11). Uložení na MGP je nahuštěné, takže u infor-
mací, které se mohou vyskytovat, také jako nulové, je
uloženo číslo ve tvaru (107k + n), kde k je číslo sloupce
evidenční matice a nenulové n je obsah informace.
Protože je v evidenčních maticích velké množství
nulových informací, je tento způsob. úsporný. Ukázalo
se, že úspora činí proti pracovnímu uložení až 50 %.
Jako ukončovací znaky jsou volena jednak samostatná
velká čísla, jednak velká čísla, o něž jsou zvětšeny
poslední informace každého řádku (parcely) a poslední
informace posledního řádku každého evidenčního
listu.

Při všech zpracováních vytváří program CI, a v MGP
6 a 7 duplicitně ukládá (přechodně), PÚÚEL (přehled
úhrnných údajů evidenčních listů), a to podle kat.
území i sumárně pro celou evidovanou obec. Při tom
registruje i nezbytné informace o uživateli (jméno
a čís. EL, sektor, sídlo podniku a evid. list podniku).

Program CI dává ještě další možnof'ti, např. volbu
tiskárny, volbu formátu A3 resp. A4 a tisku na samo-
statné listy nebo průběžně. Při zápisu do ukládací
MGP (12 a 13) lze také volit počáteční adresu uložení
a rozsah uložení, takže je možné vpisovat (vkládat)
informace do předepsaného místa MGP mimo automa-
tické řazení. Např. chceme-li přes některou již nahra-
nou obec nahrát opravený stav. Při tom zadaný rozsah
blokuje zápis do míst, kde je již jiná obec nahrána.
Podrobný popis možností je obsažen v návodu pro
používání programů. Zde je uvedena jen stručná infor·
mace o některých možnostech.

Program C2

Tento program je určen pro výdej soupisu parcel
nebo dodatku soupisu parcel tiskem. Je to však obecný
program, kterým lze vydávat libovolně setříděné i ne·
setříděné věty informací o parcelách.

Tak např. lze téhož programu použít k tisku seznamu
domů, seznamu evidenčních staveb, soupisu parcel
v uspořádání podle uživatelů nebo sektorů apod. Před
zařazením tohoto programu musíme ovšem zařadit
třídící program, kterým informace 'I MGP 2 nebo 4
(po základním vstupu také z MGP 6) nejdříve setří-
díme do žádaného pořadí a zadáme číslo sloupce, pro
jehož nulové hodnoty nemají být informace o parce-
lách tištěny. (Např. při seznamu domů nebudou tištěny
parcely pozemkové a stavební, které nemají číslo
popisné, apod.)

Program C3

Analogicky jako je program C2 obecným programem
pro tisk ze základního stavu informací o parcelách,
je program C3 obecným programem pro výpis ze zá-
kladního stavu informací o uživatelích. Především je
určen pro výpis seznamu uživatelů (SU). Po setřídění
podle abecedního čísla, lze ho použít k vytištění abe-
cedního rejstříku parcel. Jiným tříděním lze vyhotovit
seznam uživatelů, kteří mají sídla podniku v jiných
obcích, seznam uživatelů podle sektorů apod.

Program D

Tímto programem lze vytisknout PÚÚEL pro jed-
notlivé EL a v každém EL podle kat. území i úhrnem
pro celou evidovanou obec, a to buď v uspořádání
aritmeticky podle čísel EL, nebo aritmeticky podle
sektorů a v sektorech aritmeticky podle čísel EL se
současnými součty podle sektorů s vyznačením součtů
pozemků, které se budou sumarizovat do jiných obcí
(tj. které mají nenulové číslo sídla podniku).

Na konci jsou pak sumární hodnoty pro jednotlivá
kat. území, dále pro úbytkoyé a přírůstkové pozemky,
pro hospodářskou obec, evidovanou obec a pro úhrnné
hodnoty druhů pozemků (ÚHDP).

Program D dává ještě další možnosti, např. vytváří
a do MGP 8 á 9 duplicitně ukládá základní sektorové
přehledy pro jednotlivé obce, úhrnné hodnoty druhů
pozemků pro jednotlivé obce, součty do jiných obcí
a sektorů (podle sídla podniků) přesouvaných pozem-
ků a adresář uložení. Zadáním organizačních dat lze
tvoření těchto informací vyloučit. Lze např. volit tisk
PÚÚEL, při němž se netisknou u sektoru 21 jednotlivé
evidenční listy, ale jenom jejich součty, atd.

Sumární informace, ukládané do MGP 8 a 9 mají
sloužit dalším sumarizacím v okrese.

Program KVZ

Tímto kontrolním programem výkazů změn lze
před prováděním změn provést některé kontroly.
Kromě řádkových součtů se kontrolují rozsahy infor·
mací. Podle protokolu, který zachytí závady se děrná
páska výkazu změn opraví před použitím v programu
B3. •

Program TP

Třídící program je důležitým programem ze "soft-
ware" počítačů. Lze použít libovolný třídící program,
avšak vzhledem na obsazení mechanismů magnetic-
kými páskami je třeba použít program s malým počtem
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_pomocných pracovních MGP. K souboru programů
pro EN je přiložen třídící program, který používá jen
2 pomocné pracovní MGP.

Program UK
Aby bylo možno v ojedinělých případech opravovat

chybná data přímo v MGP, je k souboru programů
připojen malý program UK, který má 4 hlavní
funkce:

a) bez klíčů lze použít programu ke kontrole správ-
ného zavěšení MGP; kontrolují se čísla, zapsaná na
adrese 199 každé MGP;

b) s klíčem 4 lze zapsat do zadané MGP od zadané
adresy skupiny čísel; každá skupina je zakončena
ukončovacím znakem skupiny (30 a poslední skupina

ještě celkovým ukončovacím znakem (7O; každá sku-
pina může mít až 1000 čísel;

c) s klíčem 10 lze analogicky do zadané MGP od
zadané adresy a zadaného maximálního počtu buněk
uložit textovou (slovní) informaci, zakončenou ukončo-
vacím znakem textu;

d) s klíčem 20 lze ze zadané MGP od zadané adresy
vyjmout a na rychlotiskárně dát vytisknout obsah
zadaného počtu buněk; Přitom se tiskne vždy obsah
a adresa uložení v MGP.

Toto je manipulační program. Jinak se použije
jiných programů ze "Software" počítače, jako např.
programu pro výpis rozsáhlejšího obsahu MGP,
převod z MGP do jiné apod.

Výhfad spracovania evidencie
nehnutefností na strednom počítači

Evidencia nehnutelností, ak ju posudzujeme
z celoštátneho hfadiska, patrí medzi najrozsiahlej-
šie komplexy informácií. V celej ČSSR obsahuje
evidencia nehnutelností údaje o cca 18 000 000 par-
ciel a cca 2 700 000 užívatelov, ktoré reprezentujú
spolu cca 1800 miliónov znakov. Pre automatizáciu
spracovania takého množstva informácH sú preto
výkonné počítače s velkokapacitnými vonkajšími
pamliťami nevyhnutným predpokladom. Doteraz ne-
boli takéto počítače na tieto práce u nás k dispo-
zícii. I ked boli v ČSSR inštalované niektoré za-
hraničné stredné počítače, vyskytovali 8a jednot-
livé typy len v ojedinelých kusoch. Preto nebol o
možné počítať s tým, aby sa mohli nasadiť Ha tak
rozsiahlu úlohu, ako je evidencia nehnutelností.

Robili sa preto pokusy so spracovaním EN na
r.lalom počítači Minsk 22, aVf;ak malá kapacita
a malá spolahlivosť magnetickej páskovej pamHti
nedovolovali vyriešíť údržbu EN tak, aby sa dala
zaviesť prevádzkovo. Vyhotovovanie len nových pí-
somných operátov EN bez možnosti ďalšej údržby,
čo sa v r. 1967-1970 vykonávalo na DÚG Bratisla-
va, bolů velmi nákladné. To bolů jedným z dovodov,
prečo sa muselo od tohto sposobu spracovania EN
upustiť a navrátiť sa ku sprucovaniu na dierno-
štítkových strojoch.

Inštalovaním viacerých počítačov Tesla 200
vytvorila sa priaznivá situácia na prevod spracova-
nia EN, t. j. obnovy a údržby písomného operátu
a periodických sumarizácií lídajov EN na stredné
počítače, konkrétne na počítače uvedeného typu.
Predbežne možno na tieto účely využívať kooperá-
ciu iných výpočtových stredísk, kde už boli inštalo-
vaně počítače Tesla 200. Nemáme síce dopo-
sial praktické skúsenosti s tým to počítačom, ale
podla doteraz získaných informácií dá sa pred-
pokladať, že počítač Tesla 200 bude vhodným po-

Ing. Ján Koclán.
VÚGK Bratislava

čítačom na spracovanie EN, i ked nie ideálnym.
Nedostatkom týchto počítačov je, že nie sú dopo-
sial vybavené magnetickou diskovou pamaťou. Táto
by bola vhodnejšia na spracovanie EN ako magne-
tická pásková pamať, nakolko má velmi krátku
vybavovaciu dobu, ČO umožňuje rýchlu výmenu in-
formácií medzi operačnou a vonkajšou pamHťou.
Možno však očakávať, že počítače "Tesla" budú
v budúcnosti doplnené magnetickými diskovými
pamaťami, -najma ked budú k dispozícii diskové
pamll.ti našej Výroby.

Aby sa spracovanie EN mohlo úspešne pre-
viesť na stredné počítače, musia sa vopred vyriešiť
technické problémy, ako je vytvorenie vhodného
systému programov. Potom aj organizačné otázky,
najma organizácia plynulého prísunll kvalitných
podkladov na spracovanie EN a zabezpečenie do-
statočnej kapacity počítačov.

Koncepciu spracovania EN na počitai5och riešil
v r. 1967-1970 Doc. Ing. Dr. V á I k a, CSc (vý-
skumná úloha VÚGTKč. 10.5). Správnosť koncep-
cie, najma pokial ide o údržbu písomného operátu
EN, overoval vypracovaním programov a vykona-
ním praktických skúšok na malom počítači
Minsk 22. Prevod na počítač Tesla 200 nie je však
možné predstavovat si len tak, že programy pre
počítač Minsk 22 sa preložia do jazyka počítača
Tesla 200. Tesla 200 ako stredaý počítač má oproti
Minsku 22 viacej možností dosiahnuť toho, aby
spracovanie bolů kvalitnejšie, rýchlejšie a lepšie
vyhovovalo požiadavkám reglstra nehnutelnostI.
Ten sa bude budovat súčasne s Obl;OVOUpísom-
ného operátu EN ako súčasť informačného systému
geodézie -a kartografie a pri údržbe písomného
operátu EN sa bude uvádzat do súhlasu so skutoč-
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ným stavom. Programy musia byť preto tak z 0-
~,t a ven é, aby všetky možnosti počítača Tesla 200
boli p lne v y u žit é.

Vypracovanie programov na obnovu a údržbu
písomného operátu EN a pre sumarizáciu údajov
EN pre počítač Tesla 200 Je spoločnou úlohou
VÚGTK Praha a VÚGK Bratislava. Programy na
obnovu EN a súčasne na založenie základných sú-
borov informácií EN sa vypracujú ešte v tomto
roku. V budúcom roku sa vypracujú programy na
údržbu písomných operátov a na sumarizácie úda-
jov EN, t. j. sumarizácie sektorovýeh prehladov
o plochách kultúr, sumarizácie chmelníc él p. Pro-
gramy sa zostavia v algoritmickom jazyku Cobo!.
I keď vypracovanie programov pre stredný počítač
je náročnejšie ako pre malý počítač, predsa možno
očakávať, že v r. 1972 sa skúšobne započne s obno-
vou písomných operátov EN. Ďalej sa predpokladá,
že v r. 1973 sa bude celá obnova písomných ope-
rátov EN už spracúvať na počítači Tesia 200 a ob-
novené operáty sa budú už aj udržiavať novým
sposobom.

V ďalších rokoch sa vytvoria programy, po-
mocou ktorých bude možné s údaj mi EN pracovat
ako so súčasťou i n for m a č n é h o s y sté m u
g e o d é z i e a k a r t o g r a f i e. Pojde o i n-
t e g r o van i e registr a nehnuterností s o~tatnými
registrami informačného systému geodézle a karto-
grafie, prípadne s registrami mimorezortných in-
formačných systémov. Pod pojmom integrácie jed-
notlivých registrov rozumieme vzájomnú výmenu
informácií.

Informácie evidence nehnutelností sa budú čle-
niť do troch skupín

1. Informácie o obciach
2. Informácie o parcelách
3. Informácie o užívateloch

V súlade s týmto členením mal by sa aj register
nehnutelností členiť do troch subregistr.:v. Eviden-
cia nehnutelností by sa spracúvala podra jednot-
livých obcí. Jednotlivé skupiny informácH v jed-
nej obci by z hfadiska ukladania na vonkajších pa-
matových médiách a spracovania tvoriIi tzv. s ú-
bor y. Súbory sa delia na ve t y. Veta je sku-
pina údaj ov o predmete, ktorého sa súbor týka.
Tak v súbore informácií o parcelách by tvorili vetu
údaje o jednej parcele, v súbore informácií o uží-
vatefoch by tvorili vetu údaje o jednom užívatelovi.
Súbory informácií o obciach by obsahovali len jed-
nu vetu.

Uloženie jednotlivých súborov, resp. subregis-
trov na pamaťových médiách bude sa riešiť sú-
.časne s programovaním obnovy EN. Musí byť tak
vyriešené, aby v y h o v o val o sposobu práce po-
čítača, s plň o val o požiadavky na určitú syste-
matiku a konečne dávalo záruku proti znehodnote-
niu údaj ov. Z hladiska práce počítača bude v urči-
tých prípadoch nutné, aby súbor informácií o uží-
vatefoch a súbor informácií o parcelách jednej obce
b o I i u I o žen é na roznych magnetických pás-
kach. Naproti tomu pre informačnú činnost bude
výhodnejšie, ak všetky súbory jednej obce budú
na tej istej magnetickej páske. Nakorko najma pr1
údržbe písomných operátov EN a pri sumarizá-
ciách údaj ov EN sa bude spracúvať súčasne sku-
pina obcí jedného okresu,. budeme na jednu mag-
netickú pásku ukladat obce toho istého okresu.
Proti znehodnoteniu údajovmožno sa zabezpečit

duplicitným uložením na dvoch magnetických pás-
kach. Ukazuje sa preto ako nejvhodnejším riešením
viesť pre každý okres dve duplicitné pásky, pri
čom by súbory každej obce boli uložené za sebou
v poradí informácie o užívateloch, informácie
o parcelách a informácie o obci. Aby sa ulahčilo
vyberanie informácií pre rozne účely, bol by súbor
informácií o parceláéh na jednej páske zotriedený
podra čísiel evidenčných listov a v nich padfa kul-
túr a parcelných čísiel, na druhej páske len podIa
katastr. území a parcelných čísiel.il menších
okresoch bude stačiť na uloženie údajov všetkých
obcí jeden pár magnetických pásiek, va vačších
okresoch bude potrebné použiť dva páry.

Zostava počítača, ktorá sa použije na údržbu
písomného operátu EN, musí mať aspoň 5 magne-
tických páskových jednotiek. V dvoch budú mag-
netické pásky s doterajším stavom, v jednej bude
magnetická páska, na ktorú sa bude zapisovať nový
stav, v ďalšej bude programová páska a v poslednej
pracovná páska na zapamatanie výkazu zmien.

Vstupné údaje pri obnove EN sa budú zásadne
dierovať do 80 stípcových diernych štítlwv. Pred-
pokladá sa aj dierovanie výkazov zmien pri údržbe
EN do 80 stípcových dierných štítkov zavedením
tzv. adresného dierovania, pri ktorom je pri kaž-
dom údaji vydierované aj jeho poradie vo vete.
Je to vlastne simulovanie sposobu dierovan1a do
dierných pásiek. Dierovanie do diernych štítkov sa
navrhuje z toho dovodu, že tento vstup najlepšie
zabezpečuje správnost snímania údajov a možno
ho priamo programovať v jazyku C o b o I bez
toho, že by sa musela vopred vykonať konverzia
na magnetickú pásku.

Správnosťprípravy a snímania vstnpných úda-
jov sa bude kontrolovat tiež vyznačovaním kon-
trolných čísiel (napr. súčtový plošný údaj, súčet
údaj ov každého riadku výkazu zmien a pod.).
V programoch vstupu budú zabudované aj rozne lo-
gické kontroly, napr. údaje majúce význam kódov
možu mať len určité hodnoty, niektoré údaje sú
obmedzené minimálnou alebo max1málnou hran1cou.

3. Organizaěné zabezpeěenie automatizácie
spracovania EN

Úspech automatického spracovania EN na
strednom počítači nezávisí len na programovej prí-
prave, ale predovšetkým n a o r g a n I z a č n e j
p r í p r a v e automatizácie. Nemáme dobré skú-
senosti z minulosti zo zavádzania automatizácie
geodetických výpočtov. I ked boli vypracované
programy takmer na všetky geodetické výpočty -
v niektorých aj pre rozne typy počítačov - v praxi
využívanie týchto programov pre automatizáciu vý-
počtov zaostávalo najma z toho dovodu, že sa za-
nedbávala organizačná príprava.
Pri automatickom spracovaní EN sa musí jed-

nak zabezpečit dostatočná strojová kapacita samo-
činných počítačov, na druhej strane zas strediská
geodézie musia zabezpečit v dostatočnom množstve
správne podklady tak na obnovu ako aj neskoršie
na údržbu EN. Obidve požiadavky musia byť vzá-
jomne zladené. Získaná kapacita počítačov musí
byť krytá prísunom podkladov a naopak.

V etape vývoja programov a skušobných vý-
počtov bude postačovať kapacita získaná kooperá-
ciou .a výpočtovými strediskami, kde je už 1nštalo-
vaný počítač Tesla 200.
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Predpokladá sa, že v r. 1972 sa vykoná sku-
sobná obnova písomných operátov EN na počítači
v menšoni počte obcí, avšak v r. 1973 sa zavedie
už v plnom rozsahu. Obnova sa bude vykonávat
v obciach, v ktorých bola uskutočnená komplexná
údržba EN alebo v obciach po technickohospodár-
skom mapovaní a reambulácii máp EN. Možno
predpo~ladať, že v priebehu 7 až 10 rokov sa ob-
novia písomné operáty EN vo všetkých obciach.
Tým sa úplne vyradia operáty vyhotovené strojmi
na dierné štítky alebo ručne a súčasne sa dosiahne
komplexné uloženie údaj ov EN vo vonkajších
pamatiach počítača a vytvorenie ú p I n é hor e-
gistra nehnutelností.

V r. 1973 sa skúšobne zavedieú drž b a p t-
s o m n Ý c h op e r át o v EN, a to v tých obciach,
v ktorých sa v r. 1972 uskutoční ich obnova. Spra-
covanie údržby na počítači sa postupn8 zavedie
vo všetkých obciach po obnove. To znamená, že
rozsah spracovania EN na počítačoch počínajúc
r. 1974 bude neustále vzrastať a dosiahne maxi-
mum koncom obdobia, kedy sa bude dokončovať
obnova EN. Po ukončení obnovy EN bude pri-
chádzať do úvahy už len údržba písomn)Tch operá-
tov EN. Obnova písomných operátov EN by sa po-
tom vykonávala len v obciach po THM, prípadne
po reambulácii máp EN.

V r. 1973 sa skúšobne začne na počítači spra-
cúvat aj sumarizácie údaj ov EN. Pojde predovšet-

kým o sumarlzaclU sektorových prehJadov o plo-
chách kultúr, čo je najrozsiahlejšia sumarizačná
úloha. Je zrejmé, že v začiatkoch sa budú moct
využívať na sumarizáciu len čiastočne údaje EN
zapamatané v pamaťových médiách počítača, teda
registranehnute,Iností. Prevážne sa zoberajú z pod-
kladov vyhotovených ručne na podklade písomných
operátov z diernoštítkového spracovania. Postupne,
ako bude vzrastať podiel písomných operátov EN ob-
novených počítačom, bude sa rozsah údaj ov z re-
gistra EN využívaných na sumerizácie zvačšovať.
Len čo bude písomný operát EN úplhe obnovený,
budú sa podklady na sumarizácie bra:ť len z re-
gistra EN.

Automatizácia spracovania evidencie nehnu-
telností bude zodpovedná úloha a pracovníci stre-
dísk geodézie musia byť na ňu dobre o d b o r-
n e p r i p r a ven í. Úspech automatizácie bude
v prvom rade podmienený kvalitou podkladov a ta
bude výlučne závislá na práci stredísk geodézie.
Nakolko pojde o práce velkého rozsahu,· náročné
na strojový čas počítača, musia byť starostlivo pre-
rokované harmonogramy dodávania podkladov na
výpočtové stredisko. Tie sa musia presne dodržia-
vať, lebo len tak možno zabezpečiť hladký priebeh
spracovania EN na počítači.

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

Udržování a tím i postupné obnovování map vel-
kýoh měřítek probíhá v ČSR podle nové koncepce
zaměřování změn [22]. Koncepce prosazuje postupy,
které dovolují získávat výsledky všestranně využi-
telné i pro další práce konané v budoucnu, umožňují
mechanizaci a dílčí automatizaci zpracování výsledků,
a tím vytváří optimální předpoklady pro tvorbu
nového mapového díla - technickohospodářských
map (TH map).
Nové způsoby geodetiokého zaměřování změn [24]

představují kvalitativní změnu při udržování a obnově
dosavadních map evidence nemovitostí (EN). Od
grafických, mnohdy deformovaných map se přechází
na digitální formu vyjadřování polohopisného obsahu
mapy. Tento pronikavý kvalitativní skok může vý-
znamně usnadnit a v mnohých případech umožnit
fotogrammetrická metoda.
Aby mohla takový úkol plnit, byl prováděn a dále

pokračuje výzkum aplikace fotogrammetrické metody
pro Údržbu a obnovu map EN. Výsledkem řešení jed-
noho z výzkumných úkolů [15] [17] je technologický
postup [23], který umožňuje v uceleném pracovním

. Ing. Miroslav Roule,
Český úl'ad geodetický a kartografický,

Praha

cyklu s využitím nově pořízených leteckých snímků
provést:
- jednorázové vybudování sM pevných bodů podrob-

ného pole (PBPP) s přesností vyhovujíoí požadav-
kům teohnickohospodářského mapování (THM)
[21], a tím i s pfesnostívyhovujíoí pro další číselnou
údržbu podle nových zásad zaměřování změn
[22];

- aktualizaoi map EN a eliminaci případnýoh míst-
níoh deformací těchto map s cílem zlepšit jejich
geometrické vlastnosti;

- převod dosavadníoh grafických map EN do jednot-
ného zobrazovacího systému a jednotné souřadni-
cové soustavy (S-JTSK);

- převod map EN do dekadického měřítka (1 : 2000);
- převod obsahu map EN do digitálního tvaru.

Síť PBPP má největší význam pro budouoí práce
konané v příslušném území a pro digitální vyjadřování
obsahu mapy.
Aktualizace je podmínkou kvality EN a vede k roz-

šíření využitelnosti map EN pro technické účely.
Převod map EN do S-JTSK a dekadického :měřítka

pomáhá vytvářet předpoklady pro postupné sjedno-
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v CSSR v zahraníčí

Stf-. polohová chyba Stř. polohová ohyba
Měřitko snlmku mp' Lltera.tura Měřltko snímku mp' LIteraturaMs v měř. snímku Ms v měř. snímku

(v pm) (v pm)

1 : 3350 ± 17 [10] 1 : 3000 ± 18 • [1]
1 : 3700 ± 14 [16] 1 : 3000 ± 10-± 20 [27]
1 : 5000 ± 18 [10] 1 : 5000 ± 18 [6]
1 : 6800 ± 18 [11] 1 : 6000 ± 18 [25]
1 : 9000 ± 17 [10] 1 : 6200 ± 24 [3]
1 : 15000 ± 19 [10] 1: 8-9000 ± 15-±17 [8]

Průměr I ± 17 !tm I Průměr I ± 18!tmI

cování mapového díla ve velkém měřítku na území
našeho státu a pro postupný přechod existujících map
EN na formu TH map.

Převod obsahu map EN do digitálního tvaru má
význam nejen pro mechanizované zpracovávání vý-
počtů výměr, ale i pro racionalizaci následujících prací
středisek geodézie (SG) při údržbě obnoveného mapo-
vého díla a ostatních pracích, při kterých se mapového
díla využívá [28].

Na ploše jednoho nebo více katastrálních území je
tedy, kromě vybudování sítě PBPP v S-JTSK, vy-
tvářena obnovená mapa EN 1: 2000 v souvislém
zobrazení, s polohopisem vyjádřeným v digitálním
tvaru. Postup obnovy přitom vychází ze zásady:
maximálně využít výsledků měřických prací, které
již byly v příslušném území konány, správně určené
předměty měření znovu nezaměřovat, a tak urychlit
práce využitím kapacit v exponovaných oblastech.

Vytčeného cíle se dosahuje využitím:

a) výsledků numerického a grafického fotogrammet-
rického vyhodnocení bodů bodového pole, identic-
kých prvků a změn oproti stavu v pozemkové mapě
(PM),

b) ověřené kresby stávajících katastrálních map
(KM) v oblastech, kde nenastaly změny oproti
původnímu stavu,

c) výsledků prací SG pro komplexní údržbu map EN,

d) ověřených výsledků ostatních předcházejících mě-
řických prací vyhovující kvality, které byly konány
v příslušném území.

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit některé výsledky
výzkumu, na základě kterýoh byl navržen postup
údržby a obnovy map EN fotogrammetrickou metodou
spojený s převodem těchto map do S-JTSK a deka-
dického měřítka [23]. Dále seznámit širší zeměměřic-
kou veřejnost s hlavními zásadami technologického
postupu a upozornit na některé ekonomické vazby,
získané aplikací výsledků výzkumu při jeho realizaci
v roce 1971.

2. Výzkum hlavních technologických zásad

Výzkum se soustředil především na rozbor přesnosti
fotogrammetricky vyhodnocené sítě pevnýoh bodů
a přesnosti vyhodnocené situace. Součástí výzkumu

bylo i hledání optimálního způsobu transformace
přebírané situace KM, kartografického zpracování
map a určování výměr. Většina experimentálních
prací byla provedena na zkušební lokalitě v katastrál-
ních územích Rodná a Nahořany v okrese Tábor.
Práoe byly prováděny poloprovozním způsobem na
11 mapových listech v měřítku 1 : 2000 v S-JTSK.

Přesnost absolutní polohy signalizovaných bo-
dů, numericky vyhodnocených na analogových vy-
hodnooovacích strojích, vyplývá z tabulky 1. (Pro
srovnání jsou v tabulce uvedeny i některé zahraniční
výsledky). Je charakterizována hodnotou střední
polohové chyby (mp = ±V~~+ m~)

v měřítku snímku, za předpokladu, že bylo využito
vlícovacích bodů předepsané kvality [21].

Vyjádří-li se polohová přesnost bodů střední sou-
řadrticovou ohybou m"'lI podle [2] a [21], pro kterou
platí

je přesnost fotogrammetrického vyhodnocení charak-
terizována vztahem

m""II' = ± 13 [.Lmv měřítku snímku.

Při využití snímku v měřítku Ms, které umožňuje
vyhodnocení mapového listu 1 : 2000 ze dvou snímko-
vých dvojic [15], nabývá střední souřadnicová chyba
hodnot:

pro Ms = 1 : 6800
pro Ms = 1 : 8600

m"'ll= ± 9cm,
m"'lI = ± 11 cm ve skutečnosti.

Uvedené střední souřadnicové chyby odpovídají
přesnosti PBPPstanovené předpisem [21] pro měřítko
mapy 1 : 2000. Je proto možné zahrnout numericky
vyhodnocené, stabilizované a signalizované body do
sítě PBPP.

Přesnost absolutní polohy bodů, určených metodou
řadové analytické aerotriangulace (AAT), je
charakterizována hodnotou střední polohové chyby
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mp' = ± 22 [JJll v měřítku snímku [18], neboli
podle (1)

hodnotou střední souřadnicové chyby

Z uvedeného vyplývá, že při aplikaci zkoumaného
postupu je možné určovat body sítě PBPP metodou
řadové AAT pouze při využití snímků v měřítku
M. = 1 : 6800, kdy je dosahovaná přesnost charakte-
rizována hodnotou střední souřadnicové chyby

m"'1I = ± 11 cm ve skutečnosti.

Předpokladem ovšem je, že jsou splněny optimální
podmínky, vyhovující metodě řadové AAT [18].

Tabulka 2. Dosahovaná polohová přesnost numerického
vyhodnocení nesignalizovaných bodů

Měřítko snimku
Stř. polohová chybo.

Imp' Literaturo.M. v měř. snimku
(v /lm) I

1 : 3700 ± 39 [16]
1 : 5000 ± 34 [10]
1 : 6800 ± 34 [11]
1 : 8000 ± 31 [14]
1 : 9000 ± 28 [10]
1 : 13000 ± 24 [14]
1 : 15000 ± 23 [10]

Průměr ± 30pm

Přesnost absolutní polohy numericky vyhodnoce-
ných nesignalizovaných podro bných bodů vy.
plývá z tabulky 2. Je charakterizována průměrnou
hodnotou střední polohové chyby

Vyjádří-li se podle vztahu (1) polohová přesnost
střední souřadnicovou -chybou, je charakterizována
hodnotou

Při využití snímků předpokládaných měřítek M.
jsou to hodnoty:

pro M. = 1 : 6800
pro M. = 1 : 8600

m"'1I = ± 14 cm,
m"'1I = ± 18 cm ve skutečnosti.

Z toho vyplývá, že všechny stabilizované, k vyhod-
nocení určené PBPP a identické pevné body mapové
kresby (pb) musí být fotogrammetricky signalizovány,
a.by byla dodržena přesnost vyhovující ustanovením
předpisu [21]. Ostatní podrobné body, zejména při
využití snímků v M. = ~:6800, nemusí být signalizo-
vány. Nemusí být signalizovány zejména ty podrobné
body hranic, které nejsou v terénu trvale stabilizo-
vány, protože v takových případech ani fotogram-
metrická signalizace neumožní zpřesnit vlastnické
vztahy. Vyhodnocení je možné provést podle kvalitně
vyhotovených klasifikačních zákresů na zvětšenině
leteckého snímku, provedených při místním šetření
[13J.

2.2 Přesnost grafického vyhodnoceni

Při ověřování přesnosti grafického vyhodnocení bylo
využito leteckých snímků v polovičním měřítku
(M. = 1 : 13000), než se předpokládá při vlastní
realizaci postupu. Experiment byl založen na předpo-
kladu: když budou získané výsledky srovnatelné s po-
žadavky na přesnost při THM, budou kriteria THM
splňovat vždy i výsledky s využitím snímků v předpo-
kládaných větších měřítkách (M. = 1 : 6800,1 : 8600)
[15J.

V prostoru zkušební lokality bylo přímo měřeno
378 délek S mezi identifikovatelnými podrobnými
body situace. Geodeticky určené délky S byly porov-
nány s délkami 8, které byly určeny z kartometricky
získaných souřadnic příslušných fotogrammetricky
vyhodnocených bodů. Relativní přesnost grafického
vyhodnocení situace byla vyjádřena střední chybou

m - ± V [eel.- ,n

Krajní odchylka ± 0,60 m mezi přímo měřenou
délkou a délkou odměřenou na kartografickém origi-
nálu, stanovená předpisem [21], byla při využití sním-
ků v polovičním měřítku překročena pouze v 7,7 %
případů.

Průměr středních chyb v tabulce 3, vyjádřený
v měřítku snímku, nabývá hodnoty

neboli podle vztahu (1)

md' = ± 20 [Lm

Tato střední souřadnicová chyba, vyjadřující přes-
nost relativní polohy bodů, plně odpovídá střední
souřadnicové chybě vyjadřující přesnost absolutní
polohy bodů, uvedené ve stati 2.1 (md''':'' m""1I')' Potvr-
zuje tak závěry vyslovené v citované stati.

Z výsledků vyplývá, že přesnost grafického vyhod-
nocení ze snímků v předpokládaný~h měřítkách, bude

Tabulka 3. Dosahovaná polohová přesnost grafického
vyhodnocení (M. = 1 : 13000)

."i a Střední chyba.
,$ 'S 'E :Sol~ v měř .Mapový
.., ~ -- ve sku-'C '<Ila '<Il."i~ ma.py

list ... .§ola~ aj;'.~ tečnosti 1 : 2000
'" ~,<:lol
'" ~~:§~ m. m.Ko ::.l~::.l~ ::.l,ga (v cm)Pot;: o. (v mm)

I
3,80

8-5/4 51 44,30 110 ± 40 ± 0,20
0,50

8-6/1 284 39,55 89 ± 31 ± 0,16
1,14

8-6/3 43 34,70 88 ± 37 ± 0,18

I 378 I 0,50 ~I IPrůměr ! 44,30 ~±36 ± 0,18

1972/63



Geodetický a kartografický obzor
64 roonfk 18/6D, i!fslo 3/1972

Rou(e, M.: Využití fotogrammetrie prO ildržbu a obTl,OlJU
map evidencenemovitostt s ohledem na moŽnost

přechodu na čtseln~ mapy

Střední polohová chyba IPočet Maximální odchylka
Mapový list

kontrol. (v cm) ve skutečnosti v měř. mapy
bodů (v cm) 1 : 2000 (v mm)
n

I I I8~max 6'l1DlaX m", mli mp mpK

8-5/4 82 -130 + '80 ± 31 ± 23 I ± 38
I

± 0,19
8-5/3 39 -102 - 75 ± 23 ± 22 ± 33 ± 0,16
8-6/1 54 + 33 + 52 ± 21 ± 18 ± 28

I
± 0,14

8-6/2 2 + 19 - 8 ± 17 ± 6 ± 18 ± 0,09
8-6/3 8 + 45 + 103 ± 45 ± 20 ± 49 ± 0,24

Prt'hněr I 185 I -130 I + 103 I ± 27 I ± 18 I ± 33 I ± 0,16I

Střední kvadratioký rozdll
Počet Maximální diferenoe

(v om) ve skutečnosti v měř. mapTSkupina bodů bodů (vom) (v mm)
n

LI",max I Allmax mLI", I mLI II I mAp m,dpK

Identické
I

14

I
-239 I + 160

!
± 125 I ± 90 I

±154 ± 0,77
Podrobné 248 + 281 -276 ± 100 ± 82 ± 129 ± 0,65

pro tvorbu originálu obnovené mapy EN 1 : 2000 plně
dostačující a nehude zatím nutné využívat pro tyto
cíle automatického koordinátografu. Originál obno-
vené pozemkové mapy 1:2000 v S-JTSK může
vznikat přímým využitím výsledků grafického vy.
hodnocení - využitím originálu platného stavu (3.4).
Digitální vyjádření polohopisného obsahu mapy může
vznikat paralelně. .
Pro kontrolu grafických prací na zkušební lokalitě

byly z obnovené mapy EN kartometricky získány
i souřadnice bodů, určených při doměření. Karto-
metricky získané souřadnice byly srovnány se souřad.
nicemi geodetickými: Obdobně byly kontrolovány
body převzaté z dříve zaměřeného geometrického
plánu, když souřadnice bodů byly transformovány do
S-JTSK. Celkem byla prověřena poloha 185 bodů.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4. I tato kontrola
plně potvrdila výše uvedené závěry.

2.3 Způsoby převodu situace KM

Kresby stávající KM je možné využít v oblastech'
kde nenastaly změny oproti původnímu stavu. Kresbu
. je však nutné ověřit, prokázat kvalitu geometrických
vlastností této kresby a. její obsahovou úplnost.
Vhodným postupem ověření správnosti příslušné
situace KM je fotogrammetrická metoda. V rámci
fotogrammetrického vyhodnocení je možné využít
diapozitivu zvětšeniny KM v měřítku 1 : 2000, kterou
lze přímo konfrontovat se snímkovým modelem.
Správnost tak není ověřována lokálně jako při aplikaci
geodetických metod, ale s ohledem na veškerou situaci
v ploše snímkové dvojice, tj. v ploše poloviny mapo-
vého listu 1 : 2000 v S-JTSK. Ověření v rozsahu tak
velkého územního celku dovoluje odhalit případné
chyby a deformace stávající KM. Dovoluje objektivně

prokázat identitu jednotlivých PBPP, pb, popřípadě
hranic, a tak vytvořit optimální podmínky pro převod
příslušné kresby KM při současném zlepšení geomet-
rických vlastností dosavadních map EN.
V rámci experimentálních prací byly zkoumány

způsoby mechanické a optickomechanické transfor.
mace situace KM. Způsob číselné transformace je
zkoumán až v rámci výzkumu cílového stavu techno-
logie (5.). V obou případech byla transformace usku-
tečněna s využitím fotogrammetricky ověřených
a vyhodnocených identických prvků. Lokální převod
kresby byl proveden tak, aby přebíraná situace byla
rovnoměrně obklopena identickými prvky.

Pro mechanickou transformaci bylo využito zvětše-
niny KM v měřítku 1 : 2000. Pro optickomechanickou
transformaci byly zhotoveny diapozitivy zmenšenin
KM, aby mohlo být využito překreslovače leteckých
snímků typu SEG I fy VEB Carl Zeiss JENA. vý-
sledky získané oběma způsoby si vzájemně odpovídaly
v rámci grafické přesnosti. Z hlediska pracnosti je
výhodné využít způsob mechanické transformace
v území s jednodušší situací, způsob optickomecha.
nické transformace, např. postupem překreslení podle
předpisu [12], v území s hustší polohopisnou kresbou
a dostatkem identických prvků.

Digitální vyjádření polohopisu, získaného převodem
kontrolované kresby KM s využitím fotogrammetricky
ověřených a vyhodnocených identických prvků, může
být provedeno kartometricky. Aplikace kartometrie
je v tom případě oprávněná, protože využívaná situace
byla původně určena grafickými postupy. Karto.
metricky získané souřadnice je však nutné, na rozdíl
.od souřadnic určených fotogrammetricky nebo geode-
ticky, uvádět ve výsledném seznamu jen na jedno
desetinné místo - na dm.
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Výsledky ostatních měřických prací, které již byly
v příslušné oblasti konány, je vhodné přebírat v digi-
tálním tvaru.

V rámci experimentálních prací byla provedena
i zkouška převodu situace KM pomocí pětipalcové sítě.
Na listu obnovené mapy EN č. 8-5/3 byl převod
situace uskutečněn dvakrát nezávisle - s využitím
fotogrammetricky ověřených a vyhodnocených iden-
tických prvků a s využitím pětipalcové sítě [12].

Dvěma postupy zobrazená shodná převzatá situace
byla vzájemně porovnána. Porovnání bylo uskuteč-
něno pomocí souřadnic všech bodů převzaté situace,
kartometricky získaných na koordinátografu s regi-
strátorem. Protože v obou případech byla přebírána
tatáž kresba, měly být rozdíly souřadnic příslušných
bodů nulové (LI= O).Skutečné diference LIproto měly
charakter skutečných chyb a vzájemná přesnost obou
postupů byla definována středním kvadratickým roz-
dílem, který jedním číslem reprezentoval celý soubor
zjištěných diferencí

mLf = ±VJ:1
n
Ll]

Relativní přesnost byla určena zvlášť pro identické,
fotogrammetricky vyhodnocené body, na které byla
přebírána situace prvním postupem a potom pro
všechny ostatní přebírané podrobné body situace.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.

Ztabulky 5 vyplývá, že rOzdíl přesnosti obou po-
stupů byl charakterizován středním kvadratickým
rozdílem

tj. v měřítku mapy

mLfvK = ± 0,65 mm

Pro posouzení přesnosti postupu, který využívá pěti-
palcové sítě, však tato relativní hodnota nestačí. Sku-
tečná přesnost postupu by se dala získat srQvnáúím
8 výsledky přímého geodetického měření, nebo např.
s THM. To však v daném případě nebylo možné,
protože mnohé body přebírané situace nebyly v terénu
jednoznačně identifikovatelné, nebyla zachována jejich
stabilizace. Proto byl učiněn alespoň pokus o odhad
absolutní přesnosti postupu.

I Střední chyby

I v měř.
Líst ma.py Počet bodů ve skutečnosti mapy

n (v cm) (v mm)

m", I my I mp mpK

8-5/3 45 ± 18 ± 14 ± 231 ± 0,12
8-6/4 40 ± 23 ± 18 ± 29 ± 0,14
9-6/2 42 ± 14 ± 23 ± 27 ± 0,14
8-6/1 42 ± 20 ± 13 ± 24 ± 0,12
8-6/3 42 ± 14 ± 14 ± 20 ± 0,10
8-6/2 38 ± 15 ±11 ± 19 ± 0,10
7-5/3 38 ± 17 ± 15 ± 23 ± 0,12
8-7/2 I 42 ± 17 ± 17 ± 24 ± 0,12

Průměr I n=329 I ± 171 ± 16j ± 241 ± 0,12
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Jak lze na základě výsledků uvedených v tabulce
3. předpokládat, byly body identické v terénu a y KM
fotogrammetricky vyhodnoceny s přesností

lm"'lI = ± 36 cm, neboli lmXlIK = ± 0,18 mm

Na takto určené body byla transformována celá pře-
bíraná situace KM a jak vyplývá z tabulky 5 byly
přebírány identické i podrobné body přibližně se
stejnou přesností. .

Na základě uvedeného je možné usuzovat, že přes-
nost absolutní polohy identických bodů a přibližně
i ostatních podrobných bodů přebírané situace po-
stupem s využitím pětipalcové sítě, bude charakteri-
zována hodnotou

Získané hodnoty lm",y a 2m"'1I jsou důkazem vhod-
nosti způsobu převodu situace KM na podkladě iden-
tiokých bodů. Uváží-lí se, že fotogrammetrie kromě
identických bodů současně poskytuje i síť PBPP,
aktualízuje obsah map EN, ověřuje kvalitu KM
a mnohde odstraňuje chyby pramenící z jejich defor-
maoí, nemůže být pochyb o tom, že je vhodným ná-
strojem postupného sjednocování měřítek map EN
a jejich převodu do S-JTSK.

2.4. Způsob kartografického zpracování

Z důvodu komplexnosti řešení úkolu bylo v rámci
výzkumu usuzováno i na vhodnost aplíkace karto-
grafické kresby a kartografické rytiny při kartogra-
fickém zpracování obnovené mapy EN.

První vyhotovené kartografické originály obnovené
mapy EN 1 : 2000 byly zhotoveny metodou karto-
grafické rytiny. Cílem bylo získat při kartografickém
zpracování přímo matrici obnovené mapy na rozmě-
rově stálé plastické fólii a vyloučit fotografický proces
při získávání podkladů pro zhotovení tiskových desek

Př'esnost provedených prací byla ověřena tak, že"
byly porovnány souřadnice namátkově vybraných
bodů situace, kartometricky získané na originálu a na
výsledné plastické fólii zhotovené rytinou. Výsledky,
které jsou uvedeny v ta.bulce 6, ukázaly, že výsledná
přesnost kresby mapy se aplikací metody kartogra-
fické rytiny snižuje v průměru o ±0,12 mm v měřítku
mapy.

Další mapové listy byly proto zhotovovány metodou
kartografické kresby. I když zhotovení kartografického
originálu bylo poněkud pracnější a nebylo možno vy-
loučit fotografický proces včetně náročné retuše
negativu, jevil se tento způsob zpracování originálu
jako výhodnější. Originál se totiž v tomto případě
stává přímo obnovenou pozemkovou mapou 1 : 2000
v S-JTSK. Kromě zachování přesnosti poskytuje
i dokonalou představu o původu jednotlivých částí
zobrazeného polohopisu. Platný stav je vyrýsován
černou barvou a stav převzatý z KM je zobrazen
zelenou barvou.
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Hodnocení podkladli pro dekadizaci
mapy velkého měřítka

Úsilí našich geodetických a kartografických složek
směřuje k vydání dokonalé a hodnotné technicko-
-hospodářské mapy podle Směrnice ČÚGK z r. 1969
[7]. Její tvorba je však úkol nejen nákladný, ale i časo-
vě náročný. Proto se toto mapování provádí v nesou-
vislých prostorech podle stupně naléhavosti potřeby
národního hospodářství. V ostatních prostorech se
budeme snažit získat dekadizovanou mapu úpravou
dosavadní mapy velkého měřítka, především 1 : 2 880,
která jako jediné mapové dílo velkého měřítka po-
krývá naprostou většinu území českýoh zemí.

Základními způsoby k uskutečnění tohoto cíle jsou
pracovní postupy s využitím geodetioky nebo foto-
grammetrioky určenýoh identickýoh bodů pro zpřes-
nění polohopisu. Jsou však nákladné vzhledem k po-
třebným polním pracím, protože pro rozdílnost mapo-
vé srážky je nutno mít geodetioky určeny identické
body poměrně hustě (v místní trati až po 200-300 m).
Tyto praoovní způsoby mohou zvýšit přesnost vzá-
jemné polohy skupin pozemků, postiženýoh místními
deformaoemi vinou nepřesností původního katastrál-
ního měření.

Doplňkovým způsobem získání dekadizované
mapy je způsob převodu původní mapy měřítka
1 : 2 880 do nového měřítka 1 : 2000 pomooí pěti-
palcové sítě, umístěné do původního kladu katastrální
mapy. Jedná se tedy o zvětšení podkladové mapy.
Tento postup je podle geodetických zásad i karto-
grafické praxe nejen neobvyklý, ale jde i proti zásadě
postupu "z velkého do malého". Toho si byl vědom
i zpraoovatel Technologického postupu pro převod
map EN do dekadického měřítka [6] a předpokládá,
že jen při pečlivé práci je možno zajistit geometrickou
přesnost původního měřítka i v mapě zvětšené. Je
tedy samozřejmé, že nelze očekávat zvýšení přesnosti
takto dekadizované mapy.

Samotný převod není nikterak jednoduchou zá-
ležitostí a musí vyřešit:

1. přechod na odlišnou referenční plochu;
2. převedení do nového druhu kartografického

zobrazení;
3. změnu měřítka.
Nejsnáze dostupný způsob převodu je grafická

transformace z podkladového materiálu co nejméně
postiženého grafickými chybami. Ve Výzkumné zprávě
VÚGTK č. 271 z roku 1968 [3] uvádí autor, že nej-
vhodnějším výchozím podkladem jsou především ka-
tastrální mapy původního měření, jejich otisky nebo
mapy z reambulaoe stabilního katastru. Protože se
jedná o mapový materiál vyhotovený na nezajištěném
papíře a starý 100 až 150 let, je třeba nejprve od-
stranit jeho srážku, to znamená vyrovnat mapový
obraz do nominálních rozměrů. Následující transfor-

Ing. Ivan Podhorský, CSc.,
katedra mapováni a kartografie FSv ČVUT v Praze

Ing. Vladlmir Dvol'ák,
Stl'edlsko geodézle pro okres České Budějovlce

mace do nového souřadnicového systému a kladu listů
v S - JTSK byla prakticky uskutečněna již ve více
případech s využitím průsečíků pětipalcové sítě ka-
tastrální mapy jako identických bodů [2]. Transfor-
movaný obraz se získává postupným vIícováním kaž·
dého pole, vymezeného průsečíky pětipalcové sítě,
z negativního obrazu katastrální mapy pomocí pře-
kreslovače leteckých snímků. Technologický postup
předvídá ještě možnost užití způsobu přenosu kresby
na podkladě identických bodů určených číselně
v S - JTSK, ale podmínky tohoto přenosu vyžadují
provedení polních prací a tím způsobují i jeho
zdražení.

Je tedy ze způsobu získání mapového polohopisu
zřejmé, že nová dekadizovaná mapa může mít v opti-
málním případě takovou přesnost a vlastnosti, jaké
má mapa výchozí. Proto je třeba si uvědomit, za
jakých okolností a technických předpokladů naše ka-
tastrální mapa vznikala.

Dlouholetý tlak mnoha ekonomických a finanč-
ních podnětů spolu s vojenskými požadavky vedl
tehdejší Rakousko k vydání historického patentu
z 23. 12. 1817 o hospodářském vyměřování, mapování
a ocenění pozemků [5]. Téměř stejně tak dlouho bylo
pečlivě uvažováno o vědeckém základě zamýšleného
mapování a o nejefektivnější organizaci práce. Stále je
nutno nesmírně vysoko ocenit tehdejší rozhodnutí
o postupu mapování z "velkého do malého" s využitím
soudobých triangulačních vojenských měření stejně
jako zvolení kartografické zobrazovaoí soustavy Cassi-
niho v bavorské úpravě Soldnerově. Pro dobrou orga-
nizaoi mapovacích prací byla vydána v r. 1824 In-
strukce [4] a pak se již dobře promyšlený, vyzkoušený
a praxí ověřený technický postup neměnil po oelou
dobu mapování. Jednoduchá, avšak účinná kontrola
provádění prací včetně hmotného postihu za vadný
výkon také napomohla k tomu, že např. v Čechách
bylo v období dvanácti let vyhotoveno 32 786 mapo-
vých listů s průměrným ročním výkonem jednoho
zeměměřiče 4300 ha, což je 14 mapových listů v mě-
řítku 1 : 2 800, a to s poměrně malými náklady [8].

Jakkoliv vysoko je nutno ocenit hodnoty pracovních
výsledků našich geodetických předchůdců, přece je
třeba také kriticky uvést některé nedostatky tohoto
velkého díla katastrálního mapování, jak je po létech
poznáváme.

Tak např. bylo sioe mapování správně a pečlivě
provedeno s využitím číselně určenýoh trigonometric-
kýoh bodů 3. řádu, ale ke stabilizaci se přikročilo až
dvacet let po provedeném měření a v důsledku toho se
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již zhruba 20 % bodů nenašlo. Ačkoliv tedy bylo
prvotní mapování pomocí těchto trigonometrických
bodů 3. řádu provedeno správně, chyběla část těchto
bodů pro pozdější údržbu a to bylo samozřejmě na
závadu.

Dále byly trigonometrické body 4. řádu určovány
graficky v měřítku 1 : 14400, tedy pětkrát menším,
než bylo měřítko vlastního mapování. Souřadnice se
pak odměřovaly odpichovátkem a příčným měřítkem
s přesností nanejvýš 0,1 mm; byla tedy již při přenosu
na mapový list (sekci) vynesena stanoviště měřického
stolu s přesností asi 1,50 m. To mělo nepříznivý vliv na
orientaci měřického stolu a tím vznikaly i posuny
skupin pozemků, určených z různě přesně vynesených
stanovisek stolu a majících za následek řadu závad na
styku zákresů těchto skupin pozemků.

Také je třeba uvést, že první grafické zákresy a
fundamentální listy vznikaly spojitě, to 'znamená, že
bylo stále pracováno "na celém listě", ale v posledním
úseku mapování, tj. při podrobném měření,' došlo ke
vzniku ostrůvkového pojetí. Chápeme, že tehdy zna-
menaly obecní hranice mnohem více než nyní, ale
přece začaly požadavky souvislé kresby postupem času
tak převažovat, až došlo k pokusu o souvislé zobra-
zení. To však už byly dávno problémy opětného spojení
detailního zákresu polohopisu zastaralé a nebylo možno
vytvořit hodnotnou mapu. Kdyby od začátku existo-
vala souvisle pokreslená plocha mapového listu, ne-
vznikla by nikdy potřeba posunutých rámů, nedošlo
by k neúplnému zákresu rámu á palcových znaků, ne-
vznikly by potíže a nepřesnosti při zákresech liniových
staveb apod.

Dalším nedostatkem bylo, že mapy nebyly tehdy
opatřeny zákresy průsečíků souřadnicové sítě uvnitř
plochy, a tak nyní stojíme před téměř neřešitelným
problémem určení místní srážky a jiných deformací
uvnitř mapového listu.

A konečně mezi nedostatky původních nařízení
o katastrálním měření patří ta skutečnost, že byl stav
pozemkového uspořádání považován za stabilní a že
nebylo dostatečně personálně zajišťováno pravidelné
doplňování ani během měření, ani po něm. Tak se hro-
madily neprovedené či vůbec nezaměřené změny, až
asi po čtyřiceti letech se projevil zásadní rozpor mezi
mapou a skutečností v takovém rozsahu, že ohrožoval
další obecnou platnost katastrálního měření. Bylo roz·
hodnuto provést urychlenou a levnou nápravu s po-
mocí nezkušených pracovníků. Vnější výsledek re-
ambulace byl dosažen, ale některé části katastrální
mapy utrpěly ve své geodetické hodnotě takové škody,
že zůstaly natrvalo značně porušeny.

Další mezistupně vývoje našeho mapového díla v mě-
řítku 1 : 2 880 nejsou podstatné. Mapa Jednotné evi.
dence půdy a mapa squvislého zobrazení vznikaly pod
tlakem času a to v podstatě odvozením z mapy kata-
strální. Modrokopie vykazovaly mnoho nedostatků
a jejich obnova reprodukcí po zákresu změn byla ob·
tížná. Mapa souvislého zobrazení pak ukázala v celé
šíři problém rozdílných srážek i místních deformací,
odhalila dosud utajené chyby v zobrazení společné

hranice dvou sousedních katastrálních území a nazna-
čila problémy, které na styku dosavadních ostrůvko-
vých map vznikají.

V této souvislé řadě podrobného mapování je
třeba zcela odděleně hodnotit mapy některých měst,
zaměřené podle Návodu A z r. 1932. Na základě kata-
strálního zákona ze dne 16. 12. 1927 č. 177 Sb. a pro-
váděcího vládního nařízení ze dne 23. 5. 1930 č. 64 Sb.
vzniklo nově sice jen asi 6 % mapových listů z celkové
plochy českých zemí, zato však v ucelených zastavě-
ných komplexech, v systému S - JTSK a v dekadickém
měřítku. Jsou to velmi hodnotné "novoměřické" mapy
které se dnes po reambulaci trvale udržují v souladu
se skutečnosti.

5. Přesnost katastrální mapy v době jejího vzniku a
při dalších obnovách

Tímto rozborem naší základní mapy velkého měřítka
1 : 2 880, která až do zahájení technicko-hospodářské-
ho mapování zobrazovala asi 93 % rozlohy českých
zemí, je ověřena správnost i nevyhnutelnost volby
podkladové mapy pro dekadizaci podle [3] a [6]. Je
tedy nutno převzít katastrální mapu se všemi jejími
vlastnostmi, známými v době jejího vzniku i získaný-
mi během dlouhých let užívání, obnovy a skladování.

Přesnost zobrazení, stanovená podle Instrukce
z r. 1824, se kontrolovala ihned v poli při mapování
měřickým stolem. Rozdíl mezi délkou odměřenou
v terénu a na mapovém listu nesměl překročit hodnotu

8
~8 =--.

200

Při výpočtu výměr parcel nesměl rozdíl mezi dvo-
jím nezávislým výpočtem na mapě překročit hodnotu

Teprve pozdější aplikací měřického návodú z r.
1907 byla všeobecná platnost těchto krajních odchy-
lek omezena na délky 8 2: 150 m a plochy P 2: 1,5ha.
Pro krajní odchylku délek do 150 m na mapách, vy-
hotovených měřickým stolem před 1'.1905, platí vzorec

V- M
~8 = 2 (0,00015 8 + 0,005 8 + 0,015) + 5000 ;

obdobně pro krajní plošnou odchylku u ploch do 1,5 ha

~P = 0,001 P + 0,5 VP .

Listy katastrálních map byly obnovovány lito-
grafickým tiskem, přičemž polohopisná kresba se pře-
nášela pantografem. Při tomto způsobu obnovy se
uplatní nepřesnost pantografického stolu, která se
u běžných pantografů uvádí hodnotou 0,2 až 0,4 mm.
Pro zařízení, používané před stoletím pro litografický
postup, je třeba počítat s nepřesností zhruba 0,15 až
0,25 mm, což je v měřítku 1: 2 880 43 až 72 cm.
Instrukce B respektuje menší přesnost těchto pře-
kreslovaných map a umožňuje zvýšení krajní odchylky
v ploše až o 50 %.
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V našem způsobu dekadizace katastrální mapy má
velikou důležitost srážka mapového listu. Vznikala
ihned po kresbě a při tisku mapového listu mokrou
výrobní cestou a vyvíjela se ve shodě s fyzikálně che-
mickými vlastnostmi nezajištěného papíru v plné zá-
vislosti na jeho ošetřování, ukládání a způsobu užívá-
ní. Její stabilnost není zajištěna ani nyní. Při změně
uložení katastrální mapy z chladného a vlhčího skla.
du do vytápěné kanceláře byla naměřena krátkodobá
změna délky mapového rámce až 3 mm čili 0,5%!
Jediným naším vodítkem pro určení srážky je v sou-
časné době pečlivé proměřování rámu mapového
listu. Avšak v historii vývoje katastrální mapy ne-
byla zřejmě přikládána mapovému rámu potřebná
pozornost: při sledování většího množství prvních
otisků originálních map sdatem vzniku 1825 až 1827
nalézáme rám vykreslen jen v těch místech listu, kde
k němu přiléhá kresba polohopisné situace a na 1 až
2 palce navíc, jinak není mapový rám dokreslen. Jed-
notlivé palce jsou vyznačeny, pětipalce nejsou zvý-
razněny. Teprve při dalších obnovách reprodukcí bylo
přikročeno k zákresu celého rámu, avšak často (zejmé-
na při posunutém rámu nebo při neopatrném spojení
listů k tisku jen pro úsporu papíru) mu nebyla věno-
vána potřebná pozornost. Nedá se proto nyní zjistit,
jak přesně a na jakém podkladě byl dokreslen. Tak je
nyní pětipalcová. síť nedostatečně přesná, často s ne-
pochopitelnými nepravidelnostmi, přesahujícími po.
volenou toleranci 0,5 mm podle [6]. Rozřešení tohoto
problému je značně obtížné a v závodu lG České Bu-
dějovice bylo v prvním případě dekadizace přistoupe-
no k novému vynesení pětipalcové sítě na rámu inter.
polací z odsunutých rohů. Toto opatření lze hodnotit
až následně. Projeví se ve výměře zobrazených parcel,
v možnosti připojení dalšího katastrálního území při
pokračující dekadizaci, v hodnotě krajní odchylky
mezi délkou změřenou v terénu a odsunutou z mapy
apod.

Všechny tyto úvahy sledovaly dosud problém
srážky jenom na mapovém rámu ~ tedy zůstaly
zcela na okraji otázky, co způsobuje srážka uvnitř
mapového listu. Některé vypukliny nebo zvlnění plo-
chy nebo zlomy uvnitř struktury papíru mohou na-
svědčovat tomu, že došlo k nepravidelnostem ve srážce
během přirozeného stárnutí, vlivem údržby atd. Do-
kazuje to i překvapivě veliká diference délek dvou
úhlopříček téže mapy, která byla zjištěna v hodnotě
až 5 mm. Ing. Hašek uvádí ve [3] zjištěnou hodnotu až
8 mm. Zde už rám nezobrazuje pravoúhelník a de-
formace jsou zcela enormní.

K přesnému stanovení srážky uvnitř mapového
listu nemáme téměř žádné předpoklady. Důsledný
rozbor tohoto problému podává [3], která přijímá
v tomto bodě hypotetický závěr, že je nejschůdnější
přijmout myšlenku o lineárním průběhu změny srážky
uvnitř listu a že rozdíly proti této předpokládané rov-
noměrnosti nezpůsobí 'podstatné ovlivnění vnitřní
přesnosti mapy.

Celkem je možno shrnout podstatu tohoto od-
stavce tak, že problémy srážky (či lépe: deformace)
mapového listu jsou velmi různorodé a nelze je nyní

zpětně .prověřit. Proto je účelné phjmout jako posta-
čující řešení jen jednoduchý způsob její lineární inter-
polace a očekávat přiměřené výsledky.

7. Problém souřadnicových soustav

Zde je nutno také zhodnotit podklady pro souřadnico-
vý převod katastrální mapy do nového systému, a to
S. JTSK. Podle [6] není dovoleno převzít souřadnice
zapsané tužkou v průsečíku sekčníoh čar katastrálních
map; je proto nutno tyto souřadnice vyhledat v mílo-
vých tabulkáoh a pozorně' aplikovat, zejména jedná-li
se o posunutý rám.

Zdánlivě jednoduchá úloha ukazuje však na ['adu
drobných nesouladů. I když je nutno přijmout myšlen-
ku, že základní přepočet byl proveden v třicátých
letech pod Ť'Ízením Ing. Křováka správně, přece by
stálo za úvahu přepočítat platnost převodových tabu-
leka koeficientů pro celé území a pro okrajové sloupce
zobrazovacích soustav Gusterberg a Sv. Štěpán zvlášť.
Původní rakouská vojenská triangulační měření byla
použita jako geodetický podklad pro mapování v 1.
polovině 19. století. Po jeho dokončení byla vojenská
síť přeměřována, opraveny geodetické souřadnice vý-
chozích bodů, např. u trig. Gusterberg o -2" sev.
šířky a 6" vých. délky a opravena i základní orientace
o 4'22". Z toho vyplynulo v 2. polovině 19. století
opravení triangulačních sítí Rakousko- Uherska u všech
řádů a tato opravená síť byla pak používána ještě
v době první republiky. Podle ní se vypracovávaly
převodové "mílové" tabulky. Ovšem katastrální mapy
zůstaly zobrazeny v původním posunutém a stočeném
systému.

Zvláštní případ nastal při přepočtu mílových ta·
bulek pro dnešní území Vitorazska na jihu Čech. Zde
musely být převodové vztahy odvozovány méně přes-
ným způsobem přes trigonometrické body v jihomo-
ravském pohraničí. Můžeme předpokládat, že při vý-
hodném přepočtu přes sousední rakouské území by se
dosáhlo přesnějších výsledků.

Tato skutečnost je také známa Geodetickému
ústavu v Praze, a proto jsou v současné době některé
převodové "mílové" tabulky znovu přepracovávány.

V této stati je třeba ještě prověřit vliv odlišné
referenční plochy u mapování katastrálního a S - JTSK,
do jehož kladu listů a souřadnicového systému jsou
dekadizované mapy převáděny. Jejich rozměry udává
následující tabulka:

Druh elipsoidu I Velká poloosa I Malá poloosa I Zploštěni

Katastrální 6376,045 km 6356,478 km 1: 310
Besselův 6377,397 km 6356,078 km 1 : 299,15

IVkm 1,352 0,400 0,00012
Rozdíl .

0,0212 0,0063 3,6v%

Výpočet vlivu rozdílnosti referenčních ploch provedl
prof. B6hm v [1] a je u našeho případu zcela zaned-
batelný.

Zhodnoťme ještě vliv kartografického zkreslení
u Cassiniova příčného válcového zobrazení. Nezkresle-
ně se zobrazuje pouze základní zeměpisný poledník a
příslušný kartografický poledník, kdežto celá plocha
území je zobrazena nekonformně a je délllOVěi plošně
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zkreslená. I když tyto hodnoty nejsou značné (např.
délkové zkreslení ve sloupci 200 km' vzdáleném od
dotykového poledníku činí zhruba 0,50 m na 1 km),
přece jen se zúčastní svým dílem na celkové charakte-
ristice zkoumaného souřadnicového systému.

Bohatost těchto _úvah ukazuje na vellký rozsah
základních elementů, které ovlivňují číselnou hodnotu
rovinných souřadnic. Je to:
~ triangulace (měření základen, azimutů, úhlů, se-

stavení a vyrovnání sítě);
- volba referenčního elipsoidu;
- umístění sítě na elipsoidu a její orientace vůči

geoidu (určení tížnicových odchylek v základním
bodě);

- zobrazení do roviny.

Všechny tyto faktory spoluvytvářejí parametry
souřadnicové soustavy a také všechny souhrnně mají
být řešeny transformačními vztahy převodových ta-
bulek. Je to veliká naročnost na jejich obecnou plat.
nost, a proto lze připustit, že v oboru transformace je
nutno stále některé údaje prověřovat a zpřesňovat.

8. Příčiny chybějících či nedostačujících zákresů změn
polohopisu

Pozemková kniha přestala být sousta vně vedena od
1. 1. 1951, kdy podle občanského zákoníku z r. 1950
vstoupilo v platnost zrušení konstitutivního principu
zápisu v pozemkových knihách pro soukromé osoby.
Údržba celého operátu pozemkového katastru byla
zastavena počínaje rokem 1956 podle Směrnice č. 1,
vydané ÚSGK dne 10. 12. 1955.

9. Způsob aktualizace katastrální mapy

Použijeme-li katastrální mapu jako podkladovou pro
tvorbu nové mapy, musíme nutně zabezpečit její ak-
tualizaci na současný stav dosavadní pozemkové mapy.
Tento úkol lze splnit rozdílným pracovním postupem
a také s rozdílně přesnými výsledky v závislosti na
kvalitě podkladových materiálů, vypracovaných při
zaměřování změn. Hodnotné polní načrty s ortogonál-
ním nebo polárním způsobem zaměření se vynášejí
do transformovaného katastrálního stavu (do jeho
šedokopie) v měřítku 1 : 2000. Zůstává však řada
dalších změn v novém stavu pozemkové mapy, k nimž
takto hodnotné polní náčrty nelze doložit. Kromě
převzatých projektů HTÚP a zaměření podle neově·
řených oměrných z období JEP se projevily jako málo
vhodné pro využití při dekadizaci i takové způsoby
údržby pozemkové mapy, při nichž bylo využito letec-
kých snímků pro údržbu map EN podle článku Ing.
Koláře, který byl uveden v 8. čísle GaKO v roce 1965.

Při tomto využití jednosnímkové fotogrammatrie
se provádělo překreslení nové situace přímo do pozem-
kové mapy jemnými vpichy s využitím překreslovače;
vlícovacími body pro ztotožnění kresby pozemkové
mapy a obrazu leteckého snímku byly zpraVidla pevné
body, identické v terénu a na mapě, nebo i Mrove
vlícovací prvky. Připojením měřického snímku na
méně kvalitní polohopisnou kresbu pozemkové mapy
docházelo někdy k systematickému posunu situace
v celých blocích. Po uplynutí zápůjční doby leteckých
snímků byl všec~en snímkový materiál vrácen a

u středisek geodezie zůstal jen nekótovaný zákres
prostorů vyhodnocených změn. S touto situací se pak
pracoviště provádějící dekadizaci vyrovnalo tak, .že
aktualizaci kresby katastrální mapy provedlo pomocí
diapozitivů, pořízených z takto doplněné pozemkové
mapy a promítaných do zvětšeného měřítka 1 : 2000.

Tuto část tvorby nové dekadizované mapy je
třeba hodnotit jako její slabý článek vzhledem ke sna-
ze o vyhovující stupeň konečné přesnosti polohopisu.
.Jako pozemková mapa je většinou užívána mapa sou-
vislého zobrazení -ta vznikala prostým překreslová-
ním nesourodých dílů s různou srážkou, kvalitou
údržby a někdy i násilným vtěsnáním do mapového
rámu.

V pozemkové mapě se koncentrují negativní vlivy
postupného obnovování, několikeré retuše, pokračuje
nekontrolovatelná vnitřní deformace nezajištěného
papíru mapového listu. Musí být tedy vyvinuto velké
úsilí o aplikaci všeQhjiných způsobů aktualizace dříve,
než se použije pozemková mapa v nynější podobě.
A pokud již k užití pozemkové mapy pro aktualizaci
polohopisu dojde, je potřebné, aby tyto neověřené
zákresy byly v okrajovém náčrtu (skeletu) dekadizo-
vané mapy vyznačovány již od souvislé plochy ve
výměře nad 2 ha. V těchto prostorech nemohou být
žádné prvky situační kresby použity jako výchozí pro
zaměření dalších změn.

Časová náročnost aktualizace při vynášení pÍI~
vodních polních náčrtů je větší, než při diapozitivním
překreslení současného stavu pozemkové mapy. Foto-
grafický přenos zvyšuje však značně nákladovost vý-
lohami na materiál. Konečný finanční efekt obou
základních druhů aktualizace je téměř shodný.

Závěrem rozboru podkladů pro dekadiza.ci ma.py
velkého měřítka je třeba zdůraznit, že se zdaleka ne-
jedná o jednoduchý problém zvětšení a nového sesta-
vení mapových listů. Podkladová mapa má tolik geo-
detických zvláštností a charakteristických vlastnost-
staletého mapového díla, že jen velmi citlivý a ne-
šablonovitý přístup při řešení může zabezpečit uspo-
kojivé vytvoření nové mapy dekadického měřítka.
Přitom je třeba stále si uvědomovat, že ani tím nej-
lepším způsobem a nejprogresivnějším druhem převodu
nelze vytvořit mapové dílo, které by plně odpovídalo
současným vysokým požadavkům geodetické přes-
nosti.

Lektoroval: Ing. Oldřich Severin,
ČÚGK, Praha

[11 BOHM, J.: Vyšší geodézíe II. Souřadnicové soustavy. SNTL,
Praha 1966

[2] HÁjEK, M., SEDLACEK, A.: Převod map do dekadického měřltka
1 : 2 000 v systému ITSK. GAKO 8.'70.

[3] HAŠEK, A.: Výzkumná zpráva VOGTK Č. 271 z roku 1966.
[4] Instruktion zur Ausfílhrung der zum Behufe des alIgemeinen

Katasters in Folge des 6ten und 9tep. Paragraphes des AlIer-
Hochsten Patentes von 23. Dezemher 1617 angeordnetcn Landes-
vermessung. Wien 1624.

[51 Nejvyšši patent cisaře Františka I. ze dne 23. 12. 1617 o dani
pozemkové a vyměření půdy. .

[6J Převod map ~vidence nemovitosti do dekadického měřitka v sy·
stému ITSK. Technologický postup. CÚGK 1970.

[7] Směrnice pro technícko·hospOdářské mapováni. CÚGKPraha 1969.
18] SEVERIN. O., eISA/l., I.: Historický vznik, vývoj a dn"ešni stav

fondu map velkých mMitek a· organizace jejich udržování.
GaKO 9/67.
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Mapa okolí Prahy z roku 1835
(1 : 14400)

V souvislosti s druhým vojenským mapováním
Čech vznikla litografovaná mapa o 16 listech for-
mátu 31 X23,5 cm, zobrazující šrafovací metodou
na ploše 124 X94 cm okolí Prahy, omezené okrajo-
vými obcemi: Statenice, Horoměřice, Suchdol,
Sedlec, Bohnice, Čimice, Letňany, Kbely, Kyje,
Hostavice, Štěrboholy, Dolní a Horní Měcholupy,
Petrovice, Křeslice, Litochleby, Chodov, Dolní Krč,
Hodkovičky, Malá Chuchle, Holyně, Stodůlky, Mo-
tol, Ruzyně, Dolní Liboc (Hliboc), Nebušice.

Volné listy mapy, jež není datována a nemá
titul, jsou označeny uprostřed horního okraje po-
řadovými čísly: 1-16 a v pravém rohu horního
okraje sekčními čísly: VIII-XI, XIV-XVII, XX-
XXIII, XXVI-XXIX.

Jako autoři mapování jsou na dolních okrajích
listů uvedeni důstojníci 2. mysliveckého batailonu:
Unterlt. (Lt.) Prosche - list Č. 3 a 2' Unterlt.
Denkstein - list Č. 4; Lt. Dreihann von Sultzberg
-- list Č. 6 a 7 a dále důstojníci 11 pěšího pluku:
Cad. (Fhnr.) Persak - list Č. 11 a 8; Cad. (Fhnr.)
Klein - list Č. 14 a 15; Fhnr. Schiíttelsberg - list
Č. 16. Jako litografové jsou uvedeni z 11. pěsího
pluku: Cad. Graf von Rindsmaul - Č. 2, 6 a 16'
Unterlt. (Fhnr., Cad.) Bergiiuer ._- č. 3, 4, 7 a 11;
z 1. pluku polního dělostřelectva: Corp. Kiíhn -

Č. 8 a 14; Obercan. Kreppel - Č. 15. [1]
O existenci mapy není kupodivu ani zmínky

\.' literaratuře o vojenském mapování českýl~h
zemí [2], ač ji známe zatím již z několika docho-
vaných výtisků, takže lze předpokládat, že se snad
svého času dostala nějak i do veřejnosti. [3].

[1] Srov. tabul,ku v příloze
[2] vývoj mapového zobrazení území Československé

socialistické republiky, III. díl (Mapování a měření
českých zemí od Ipoloviny 18. století do počátku
20. století], Praha, Ústřední práva geodézie a karto-
grafie, 1961. Autoři textu: Ing. Dr. František Bogus-
zak: Mapování českých zemí a Ing. Dr. Jan Císař:
Měření českých zemí, s reprodukcemi map a s lite-
ratul.'ou v ,poznámkách.
Karel Kucha,ř: Chronologie staršfch topografických a
katastrálních mapování v našich zemích, Ročenka
Geografického ústavu ČSAV, oddělení pro kartogra-
fii, na rok 1964.
Ivan Honl: Základ mapového obrazu Čech v první
.polovině 19. století, Kartografický přehled XI, 1957.

[3] Bezvadně čistý exemplář mapy o 16 volných listech
je uchován ve sbírce map a 'plánů (SMP] Státního
ústředního archivu v Praze pod inv. č. 579, sign.
V II 2/1-16.
Další, sestavený a plátnem podlepený exemplář ze
soukromého majetku je uložen ve sbírce map a plá-
nů Národního technického muzea 'v Pralze pod inv.
č. 9. (Srov. Frant. Fiala: Seznam ma:p a plánů Čech,
Moravy, Slezska i Československé republiky, 1518
až 1923] v geodetickém oddělení Technického mu-
sea Československého, Praha 1924. Věstník technic-
!ké,homusea Čsl., roč. XL, č. 2, květen 1924, str. 23].
Fiala z podlepeného výtisku nemohl ovšem zjistit
jména autorů uvedená na dolnflln okraji listů a ne-
uvádi ~roto ani počet listO ma.py a ,připojuje jen
náhodně jméno jednoho z litografO, Kreppela. Fiala
uvádí také (tamtéž, str. 23) dva jednotlivé, plátnem
pOdlepené listy mapy, a to list ,č. 14 (inv. Č. 136)
a list č. 2 (inv. č. 135] ale s nesprávnými jmény

Doe. Dr. Frantiiek Roubík,
člen korespondent ČSAV, Praha

Dobu vzniku mapy lze přibližně odhadnout
z jejího obsahu. Na mapě není uveden řetězový
most v Praze, dokončený r. 1841, ani železniční
u dnešního Hlávkova mostu, postavený r. 1851.
Není tu železniční trať z Olomouce do Prahy, do-
končená r. 1845, ani další trať dráhy z Prahy
k Podmoklům, stavěná po roce 1845, ani viadukt
z KarHna do Buben, vzniklý v letech 1846-1850.
Není tu označen kostel v Liboci z roku 1844. Mapa
musela tedy vzniknout před rokem 1841. Pro vznik
mapy po roce 1832 svědčí, že je na ní vyznačena
toho roku dokončená Chotkova silnice z Klárova.

Podrobnější datování vzniku mapy umožňují
však informace o vojenských osobách, zúčastně-
.ných na mapování a litografování mapy a o době,
pro niž platí jejich na mapě uvedené hodnosti. [4]
Tak Josef Prosche byl v letech 1834-1836 podpo-
ručík (Unterlt.) a v letech 1837-1841 nadporučík
(Oberlt.). Josef Persak byl v r. 1835 praporčík
(Fhnr.) a v letech 1836-1846 podporučík (Unterlt.J.
Marie Bergauer byl v roce 1834 praporčík (Fhnr.)
a v letech 1835-1841 podporučík (Unterlt.).
Dreihann von Sultzberg byl roku 1835 nadporučík
(Oberlt.). Z těchto dat je tedy zřejmé, že v mapě
uvedeným vojenským hodnostem zúčastněných
osob odpovídá jako doba vzniku mapy rok 1835.
Zkratkové značky na mapě jsou tehdy běžně

užívané: B. = Berg, Bach, Fl. = Fluss, H. = Haus,
JH = Jligerhaus, KO. = Kalkofen, M. = Miíhle,
SH. = Schafhiitte, T. = Teich, WH. = Wirtshaus,
ZH. = Ziegelhiitte. Západně od Břevnova je ozna-
čen větrný mlýn (Windmilhle), známá zřícenina
nad Vltavou na Babě je označena jako Ruin v. St.
Wenzel. Severně od Bruskě brány je vyznačeno
skladiště koňské dráhy do Lán, vzniklé v. letech
1827-1833 (Abladeplatz der Elsenbahn). Kostel
sv. Matěje je označen jen křížkem beze jména. Na
mapě jsou vyznačeny hranice katastrálních obcí.

Na území dnešních Dejvic zakrosluje mapa
tyto jednotlivé usedlosti: Šťáhlavka, Juristka (dneš-
ní Juliska), Santinka, Kotlářka, Hanspaulka, Špitál-
ka, Fišerka, Zavadilka, Podahinka (dn. Paťanka),
Magurka (dn. Majorka), Zezalka (dn. Žežulka),
Vokolka, Worschowka (dn. Ořechovka), Pernikář-
ka, Beránka, Gabrielka, Truhlářka, Novačka, Ge-
nerálka, sv. Jan u Generálky, Dubový mlýn (Eich-
miihle), Pochmanka, Salátka, Fišpalka l?), Šafrán-
ka, Mydlářka, Strakovka, Ladronka. Je tu vyzna-
čen Vypich a Hvězda (Stern), sv. Markéta v Břev-
nově, Divoká Šárka (Wilde Scharkaj, Červený
vrch.

Spisy, vztahující se na vznik mapy, se mi zatím
nepodařilo nalézt. V oddělení Militare guberniální

nebo beze jmen. U všech těchto map uvádí Fiala
přiblifuým odhadem datování léty 1832-1842.
Ve svém soukromém majetku mám další výtisk mapy
(puvodně v 16 volný,ch listech), který jsem za svého
pobytu v Hlávkových studentských Ikolejíoh zakoupil
s Miillerovou mapou Čech, když se tu asi r. 1913
rozprodávala část 'knihovny architekta Josefa
Hlávky.

(4] Za zjištěni těchto dat děkuji srdečně Vojenskému
historickému ústavu v Praze.
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1. VIII. 2. IX. 3. X. 4. XI.
a: Cad. Adolf (1) a: Lt. Prosche a: Unterlt. 1: Unterlt.

2. JB. Prosche 2. JB. Denkstein
2. JB.

1: Cad. Adolf (1) 1: Cad. Graf von 1: Cad. Bergauer 11. IR. 1: Unterlt.
Rindsmaul 11. IR. Bergauer 11. IR.

5. XIV. 6. XV. 7. XVI. 8. XVII.
0.: na mapě chybí a: Lt. Dreihann a: Lt. Dreihann a: Fhnr. Persak

von Sultzberg 2. JB. von Sultzberg 2. JB. 11. IR.
1: na mapě chybí 1: Cad. Graf von 1· Fhnr. Bergauer 11. IR. 1: Corp. Kiihn 1. FAR.

Rindsmaul 11. IR.

9. XX. 10. XXI. 11. XXII. 12. XXIII.
a: na mapě chybí a: na mapě chybí a: Cad. Persak 11. IR. a: na mapě chybí
1. no. mapě chybí 1: na mapě chybí 1: Fhnr. Bergauer 11. IR.

-
1: na mapě chybí

13. XXVI. 14. XXVII. 15. XXVIII. 16. XXIX.
a: na mapě chybí a: Cad. Klein 11. IR. a: Fhnr. Klein n. IR. a: Fhnr. Schiittelsberg
1: no. mapě chybí 1: Corp. Kiihn 1. FAR. 1: Obercan. Kreppel 1: Cad. Graf von

1. FAR. Rindsmaul 11. IR.

se pokračování v polních měřických praclch v Če-
chách (započatých před více lety), a to v krajích:
litoměřickém, chrudimském, čáslavském, kouřim-
ském, berounském, táborském a budějovickém.
O mapě ókolí Prahy není tu zmínky.

registratury ve Státním ústředním archivu v Praze
[5] je uložena jen korespondence gubernia s ge-
nerálním vojenským velitelstvím z r. 1826, týkající
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Po Jiittnerově plánu Prahy z roku 1816 [6] a po
kolorované rukopisné mapě pražského okoII do
vzdálenosti tří hodin kolem Prahy z dvacátých let
19. století [7] máme v dosud málo povšimnuté
mapě z roku 1835 mapové zobrazení pražského
okoII z doby, než se začínala více rozvíjet in-
dustrializace také této části Čech. Mapa, jež by
proto zasluhovala vydání, je snad dochována ještě
v jiných mapových sbírkách, o jejichž obsahu jsme
dosud nedostatečně informováni.

[6] Frant . Roubík: Kolem Jiittnerova iplánu Prahy z roku
1815 (Čas. Nár. mus. 1930, str. 117-126]. Nár. pod-
nik Kartografie v Praze připravuje vydání úplného
rukopisného exempláře Jiittnerova plánu z kolovrat-
skébo archivu v Rychnově nad Kněžnou.

[7] Kuchař Karel: Ročenka Geografického ústavu ČSAV,
oddělení ,pro kartografii, na rok 1967, s kolorovanou
reprodukcí části mapy, jež má název: Plan derkňn.
Hauptstadt Prag samt der Umgegend im Urnfange
von 3 Stunden. Měř. 1:19 200. Originál mapy o 4 lis-
tech je uložen ve Státní sbírce mapové v Praze.
Kuchař datuje vznik mapy do doby před rokem 1828.

VII. GEODETICKA A KARTOGRAFICKA KONFERENCECVTS
bude uspořádána v Pardubicích v hotelu Letka ve dnech
21. a 22. června 1972 s programem:
21. 6. Zpráva o činnosti a ťikolech Společnosti goodézie
a kartografie. Volba nového ťistředníhovýboru a re-
vizní komise (provedou zvolení delegáti].
22. 6. Referát oprogn6ze vědeckotechnického rozvoje
geodézie a kartograUe. Diskuse. Závěr.
Jednání začíná prvého dne v 10.00 hod., druhého dne
v 8.30 hod. Pro účastníky ,prvého dne je plánován kon-
cert Východočeského komorního orchestru.
Zájemci, mimo zvolené delegáty, oznámí svoji účast,
s případným požadavkem na ubytování s. Dr. Ing. Bajta-
lonovi, Pardubice, Smetonovo nám. 12, do 15. dubna 1972.

Přlpravnlí vlíbor VII. konference

Ing. František Suchý,
Středisko geodézie v České Lipě

Přečíslování parcel
při územních změnách obcí

V době po roce 1945 bylo uskutečněno velké množství
2!měn JJ.ranJ.cobcí a 'mnohé z nich nebyly ,po mnoho let
provedeny v 'pozemkovém katastru, ,později v jedrnotné
evidenci pfidy a v ·evidenci nemovitostí. Tímto rI1etdostat-
kam se řadu let zabývala ÚSGKa ČÚGK dodnes sleduje
jeho odstranění. Následující úvaha je vedena snahou
přispět k řešení této otázky na základě zkušeností z 'po-
hraničního okresu Česká Upa.
Před rokem 1945 docházelo k územním změnám obcí

jen zřídka. V poválečné době Ipod vlivem velikých 50-
ciálrních a ,politic'kých přeměn a v osídlovaných obcíoh
též ipod vUvem ztráty t,radičního vztahu k Ipfidě se MNV
mnohem snadněji rozhodovaly p·ro změny mezi obcemi.
Pomineme-li Zlměny, na$talé sloučením celýcJJ. katastrál-
nfch území, došlo v owrese Česká LíJpa od roku 1945
k 27 Zlillěnám, 'pti 'kterých část území 'Přešla do jiné
obce. ~romě toho při teclmlicko-ho!ij)Odál'Ském ma!pování
části okresu došlo nejméně k 15 změnám, nepočítá-
me-li drohné úpravy hranic.

Řfzení 'při územních změnách, pokud nás v této úvaze
za'lLmá, je uprave.no zákonem č. 36/1960 Sb., o územJním
členění státu, Metodickými pokyny kzá'konu Č. 36/1960,
pař. č. 33 Sbír,ky 'Pro národní vý'bory, roční,k 1961, záko-
nem č. 69/1967 o národních výborech (§ 39, odst. Ze,
§ 79, odst. 1] a ,po tecnnLcké stránce též katastrální
instrukcí B. ÚSGK vydala v 'roce 1967 Metodický návod
pro údr~u evidence nemovitostí, ·část D (.provádění
územních změn, Zlillěn nranic katastrálních území ... ),
který ·budu dále nazývat "Návod DU

•

V jmenovaném návodu, odst. 10.4 'b ,se Ipraví: "Dojde-li
ke sloučení jen části jedné obce s obcí sousední nebo
k jakékoli jiné částečné úpravě územních hranic, pro-
vede se tato změna vždy na podkladě přečíslování par-
oel." A v da,lším textu: "Jen ve Výjimeěných přfpadeC'h
lze z části obce převáděné do jiné obce utvořit samo-
statné katastrální území. Takový Ipřípad nastane, pře-
~ádí-li se n1lipř.z jedné obce do druhé celá osada vhod-
ného tva'ru oddělená od Ipfivodní obce blokem lesfi apod.
nebo je-li převáděná část příliš velkého ,rozsahu (něko-
lik ,sethektarfi) o velikém množství Iparcel."
Návod D stejně jako ostatní výše jmenované normy

sleduje sprá'vnou zásadu, že katastrální území jako tech-
nická jectnot,ka trvalého chélJra'kteru, 'která 'slouží pro
účely te'chnické, statistické, správní atd., má vyhovovat
všem ipožadavkfim, pokud se týče tvaru, veHkosti a ce-
listvosti území. Položme si však otázku, je-li nutné
a účelné, aby sloučení části kat. území a s tím souvisící
přečíslování. !parcel následovalo vždy hned po vy'hlášení
územní změny. Přečíslování ,parcel je operace, která
narušule ,kontinuitu EN a její souvislost s 'pozémlkovou
Wnihou, s pozemkovým ,katastrem a s 'právními Usti:na-
mi,zmehodnocuje organizacím jejich vlastní dokumen-
taci o nemovltost,ech atd. I když je mezi starým a no-
vým číslováním ,parcel souvislost ,prostřednictvLm srov-
návacího sestavení, je tím i Ip:rOIpracovní,ka střediska
geodézie podstatně ztížena identiHkace stavu pozemko-
vé kni'hy se stavem EN 'nebo porovnání pozemkové mapy
s mapou 'katastrální. Pro vlastníky nemovitostí, národní
výbory a státní notářství, kteří nemají po ruce sroV1ná-
vad sestavení a potřebné odborné znalosti, je identifi-
kace Iparcel z listin a plánfi se stavem EN nemožná.
V osídlovan~ch obcích nevystačíme s identifikací

mezi EN a pozemkovou knihou, ale musíme se vracet
k návrhfi:m ,přídělu, grafickým ipřídělovým plánfim a ji-
nýiIl1listinám a odstraňovat závady, vzni!klé z ,rfizných
a'kcí, při nichž se nevěnovala dostatečná powrnost tech-
nic,ké a odborné stráJnce provedení vlastnických pře-
vodfi. V řadě případfi obnovujeme pfivodní stav. Tyto ne-
dostatky j1sou zpravidJa generálně dořešeny teprve Ipři
kom,plexním založení evidence nemovitostí. Řešení těch-
to nesrovnalostí je opět ztíženo přečíslováním parcel.
Proto ,bychom měli k ,přečíslování parcel Ipřisturpovat
jenom v těch pří!p,adech, kde je možno předpokládat
stabilitu operátu EN.
A nYlní uvažme, že v příštích 10 až 15 letech dojde

v každé o'bcik obnovení ma,pového fondu technicko-hos-
podářs'kým ,mlllpováním nebo dekadizací, které budou
spojeny sp,řečíslovárním 'Parcel. Následovalo by tedy
v poměrně krátké době dvojí ;přečíslování parcel.
Domnívám se, že takové zás'ahy ztěžují orientaci v EN
a neslouží k podpoře její prestiže.
Z uvedených dfivodfi .bych se přimlouval za to, aby

příslušný návod byl upraven v tom smyslu, že by !při
změně hranIc obcí, kde dosud není TH ma:pa, zpravidla
bylo vytvořeno území, označené ,prozatímně ja,ko samo-
statné Ikatastrálnl území, které by při 'pozdějším THM
bylo sloučeno se sousedním Ikat. územím. Pro správní
a statistické účely by mohlo být hned ,při vyhlášení
změny :rozhodnuto, že toto území je ,po právní stránce
součástí ,příslušného území. do 'kterého bude ,později
sloučeno. V evidenci nemovitostí by toto opatření ne-
činilo /potíží, Iprotože každá parcela je 'v 'písemném
operátu označena k6demkat. území, je tedy lednoznač-
ně určena.
DfváJme-li se na toto jako na .přechodné opratřen!, ne-

bude na závadu, budeme-li dočasně mít v EN kat. území
nevhodného tvaru ne,bo malé výlIIlěry. V~nneme se tím
však o,peracím, :které nám ztěžuj! práci a u veřejnost!
vzbuzují nedfivěru k naší evidenci, nemovitostí.
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Zpráva o činnosti Oborového střediska
vzdělávání pracujících Výzkumného
ústavu geodetického, topografického
a kartografického v Praze za rok 1971

Oborovému středisku vzdělávání pracujících (dále jen
OSYP) bylo uloženo Ceským úřadem geodetickým a kar-
tografickým realizovat školení a instruktáže zařazené
v "Plánu výchovně vzdělávací činnosti resortu CÚGK na
rok 1971" v kapitole II a podílet se na realizaci někte-
rých akcí v kapitole III.
Program jednotlivých školení a instruktáží vycházel

z podnětii orgánii a organizací CÚGK. V jednotlivých
vzdělávacích akcích byly zastoupeny všechny resortní
organizace. Příznivě byla hodnocena skutečnost, že
k účasti na některých školeních byli přizváni též zá-
stupci jiných resortii a vysokých i středních prfimyslo-
vých škol zeměměřických, což jistě přispěje k lepší
spolupráci zvláště při zavádění nových progresivních
metod v oblasti geodézie a kartografie do praxe.
CUem činnosti OSYP bylo doškolování vedoucích hos-

podářských pracovníkfi, vedoucích specialistfi a jejich
kádrových reserv ve vybraných disciplinách, a to ze-
jména v oblasti:
- zvyšování odborných vědomostí pro řízení na úrovni

soudobých poznatkfi v organizaci, ekonomice a řizení,
- rozšiřování odborných dovedností v praktickém vy-

užitf nových poznatkfi v oboru geodézie a kartografie,
- rozšiřování jazykových znalostí v ruštině, němčině,

angličtině a francouzštině.
Možno říci, že "Plán výchovně vzdělávací činnosti

na rok 1971" byl v hlavních směrech úspěšně plněn,
dokonce byl rozšířen ještě o jazykové kursy z ruštiny,
němčiny, angličtiny a francouzštiny, které navštěvovalo
189 posluchačfi, kteří absolvovali 478 vyučovacích hodin.

V roce 1971 se realizovalo celkem 28 doškolovacich
akcí s počtem 2 293 vyučovacích hodin a za účasti 856
posluchačfi.

Z velkých úspěšných akcí to byl velmi náročný na
odbornou i politicknu výchovu, jednoroční intenzivni
kurs zeměměřických technikfi z Alžíru, který probíhal
po celý rok 1971 (i o prázdninách v červenci a srpnu).
Všechna výuka byla lektory z řad profesorfi Střední
prfimyslové školy zeměměřičské v Praze a pracovníků
resortu CÚGK, přednášena a vybavena skripty v jazyce
francouzském.
Praktický výcvik alžírských technikfi v měsíci červen-

ci a srpnu byl zorganizován podle nově zpracované osno-
vy, která zaručovala pod vedením dvou instruktorfi řádné
procvičení všech praktických měřeni v terénu, což se
ukázalo daleko produktivnější než přidělení na některé
pracoviště přímo ve výrobě (jak tomu bylo v roce 1970),
kde jim nemohla být věnována patřičná péče. Tento
kurs, který měl 1414 vyučovacích hodin, byl zakončen
závěrečnou zkouškou před komisi dne 19. listopadu
1971. Při této zkoušce studenti prokázali, že během
jednoletého studia nabyli potřebné znalosti, dovednosti a
zkušenosti, které budou potřebovat pro výkon svého
budoucího povoláni jako zeměměřičtí technici v Alžíru.
Kromě dalších užitečných akcí podařilo se zorganizo-

vat jednoroční kurs kartografických kresliČ11 pro orga-
nizace resortu, Vojenský zeměpisný ústav a Ostře dní
ústav geologický a tím odstraňovat tíživý nedostatek
kartografických kresličfi. Kurs, jehož učebni plán má
1076 hodin teoretické výuky a praktického výcviku, byl
zahájen v listopadu 1971 pro 65 účastníkfi a potrvá do
listopadu 1972. Teoretická i praktická výuka bude za-
končena závěrečnou zkouškou před komisí a absolven-
tfim bude vydáno "Osvědčeni", jehož platnost bude celo-
resortní a vytvoři absolventfim podminky pro odborný
rfist s možností postupného zařazeni do funkci dle "Ka-
talogubýv.ÚSGK".

Z anonymního hodnocení posluchačfi všech akcí
pořádaných OSYP je možno říci, že:

- úroveň kursfi a lektorfi je hOdnocena jako velmi
dobrá,

-' je požadováno včasné zajištění odborné literatury,
směrnic, norem a skript a jejich rozeslání, pokud
možno před realizací školení,

- jsou doporučována, pro udržení vědomostí a jejich
doplňování, cyklická setkáni o novinkách v organi-
zaci, ekonomice, technologii a výzkumu a výměna
zkušeností z jejich aplikace.
Pro usnadnění a zkvalitnění výuky vydalo OSYP
v roce 1971 tato skripta:

1. Prozatímní pracovní pokyny pro
mikrofilmování všeobecnych do-
kumentací

2. Přípravné, konstrukční a montážní
práce na ZM 1.:10000 - poznatky
z praxe

3. Kartografické
1:10000

4. Polygrafické zpracování ZM
1:10 000 Ing. B. Kučerová

5. Vedoucí pracovnici a informace Ing. Storkán
6. K realizaci zásad činnosti na úse-

ku komplexní socialistické racio-
nalizace a technického rozvoje

7. Funkce a úkoly odvětvové infor-
mačni služby

8. Gours de photogrammetrie
9. Le cadastre national
10. Notions preliminaires de la géo-

désie

Dr. Chvátal
Ing. Pichlík, CSc.
Ing. Sváb

Pro informaci uvádíme program školení na rok 1972,
jak je uveden v návrhu "Plánu výchovně vzdělávaci čin-
nosti resortu Ceského úřadu geodetického a kartografic-
kého na rok 1972."
1. Kurs pro vedoucí SG

Účastníci: vedoucí okresních SG nebo jejich zá-
stupci
Doba trvání: 2 soustředění po 4 dnech; V I. a IV.
čtvrtletí 1972.

2. Skolení pracovníkd útvard pro kádrovou a personální
práci
Účastníci: pracovníci útvarů KPP.
Doba trváni: 2-3 dny. Termín I. nebo II. čtvrtletí 1972

3. Skolení pracovníků ZD-ZD:
Doba trvání: 10 dní, zahájení 28. 2. 1972

4. Skolení bezpečnostních technikd
Účastníci: pracovníci útvarů pro kádrovou a perso-
nální práci, pověření agendou bezpečnosti práce a
ochrany zdraví pracujicích.
Doba trvání: 2-3 dny. Termín: II. čtvrtletí 1972

5. Skolení pracovníkd kontrolních útl/ard
Doba trvání: 2 dny. Termín: III. čtvrtletí 1972

6. Kurs kartografických kresličd
Pokračování ve výuce, zahájené v r.1971.
Doba trváni: do listopadu 1972

7. Seminář instruktord kursu kartografických kresličd
Účastnici: instruktoři kartografických kresličfi
Doba trvání: 1 den, termín I. a III. čtvrtleti 1972

8. Geodetické práce a úloha odpovědného geodeta v in-
vestiční výstavbě, vytyč. odchylky CSN
Účastníci: Odpovědní geodeti, podle návrhfi organi-
w~ '
Doba trvání: 2-3 dny, termín IV. čtvrtletí 1972

9. Příprava instruktord pro tvorbu mM 1:1000 s vyuil-
tím fotogrammetrie
Účastníci: podle návrhu organizací.
Doba trvání: 2 dny. Termín: II. čtvrtletí 1972

10. Skolení normovačd
'Účastníci: 1-2 pracovníci z n. p. Geodézie
Délka: 3 dny. Termín: III. čtvrtletí 1972

11. Příprava instrnktord pro provádění údriby písemných
operátd EN na SP.
'Účastníci: Vybraní pracovníCI SG. Doba trváni: 2dny.
Termín: II. čtvrtletí 1972

12. Příprava instruktorfi pro fotogrammetrickon údrlbn a
obuovu map EN.
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'Účastnicl: vybraní pracovníci n. p. Geodézie.
Doba trvání: 2 dny. Termin: 12.-13. dubna 1972

13. Automatizace agendy základnich prostředku
'Účastníci: pracovnici pověření agendou základnich
prostředků
Doba trvání: 2 dny. Termín: I. čtvrtletí 1972

14. Základy programováni vfpoi!tů na SP
Účastníci: vybraní pracovníci podle návrhů organI-
zaci. Doba trvání: 20 dnů, . termín: II. až IV. čtvrt-
letí 1972

15. Aplikace novfch zásad zaměřování změn
Účastníci: vybraní pracovníci FMPE
Doba trvání: 3-4 dny, termín: březen a květen 1972

16. Školeni a příprava ekonomickfch pracovniků
Účastníci: vybraní pracovníci podle návrhů organi-
zací. Doba trvání: podle potřeby. Termín: Určí odbor
3. CÚGK

17. Automatické zpracování map velkfch měřítek
'Účastníci: vybraní pracovníci podle návrhu organizací
Doba trvání: 2-3' dny. Termín: II. čtvrtletí 1972

18. Školeni k novelizovanfm zásadám pro údržbu map
CSSR 1:50 000 .
'Účastníci: po jednom pracovníku z S. G. a tech. do-
kumentací. Doba trvání: 2-3 dny. Termín: IV. čtvrt-
letí 1972

19. Školeni k novelizovanému zák. i!. 22/64 Sb.
'Účastníci: vybraní pracovníci z u. p. Geodézie
Doba trvání: 2 dny. Termín: IV. čtvrtletí 1972

20. Skolení k zavedení "Jednotné evidence pracujících"
Účastníci: pracovníci z útvarů pro kádrovou a per-
sonální práci. Doba trvání: 2-3 dny. Termín: II.-IlI.
čtvrtletí 1972
Po schválení "Plánu výchovně vzdělávací činnosti

resortu CÚGK na r. 1972" bude uveřejněna podrobná
obsahová náplň jednotlivých školení. Veškeré informace
o školení sdělí Oborové středisko vzděláváni pracujících
V'ÚGTK,Praha 1, Hybernská 2, telefon 222145. Na pod-
kladě objednávky je možno uspořádat pro organizace
i jiná .školení a instruktáže v dohodě a ve spolupráci
s OSYP. Ing. Pecka, ued. OSVP

Z cyklu vědeckých pl'ednášek %oboru geodé%le
na ČVUT v Praze.

V ponděH 7. února 1972 pokračoval cyklus přednáškou
Ing. Otakara Vosiky, CSc. na téma: Vliv chyb sítě na
přesnost vytýčeného bodu a rozměru stavby.
Při podrobném vytýčení se velmi výrazně uplatňuje

vliv chyb vytyčovací sHě na výslednou polohovou chybu
vytyčeného bodu. V přednášce byl proveden rozbor to-
hoto vlivu v nejčastěji použivaných metodách: metodě
polární, ortogonální a protínání.
Ukázalo se, že vliv sítě u metody polární a ortogonálni

je stejný a mění se málo v závislosti na poloze vytyčova-
ného bodu vzhledem k výchozí např. polygonové straně.
U metody protínání je výraznější změna velikosti chyb
v závislosti na poloze, ale výsledná polohová chyba způ-
sobená chybami vytyčovací sítě je poněkud menší než
u předcházejících metOd.
Výsledky pokusného měření potvrdily, že odvozené

vzorce pro polohovou chybu vytýčeného bodu, ve kte-
rých je vyjádřen vliv chyb sítě i chyb zpi\sobených při
vytýčení, jsou v praxi dobře použitelné. Pro rychlou
orientaci a zhodnocení přesnosti jsou sestrojeny grafy.
V další části přednášky byly hodnoceny elipsy chyb

sestrojené pro pokusně vytýčené body. Výsledky ukázaly,
že vliv sítě má rozhodující význam na velikost a směr
Jejich hlavních poloos při běžných metodách vytýčení
asi do 100 m vzdálf!nosti bodu od výchozí strany saě.
V závěrečné části byl sledován vliv chyb sítě na délku

a směrnik vytýčené 1ísečky. Uvedené vzorce pro střední
chybu vytýť.ené úse~ky byly konfrontovány s výsledky
pokusného měření.
Diskuse se dotýkala otázek výsledki\ uvedených

v přednášce v souvislosti s množstvím zpracovaných
hodnot, prověřováni výsledků práce, návaznosti uvede-
ných výsledků a praci provedených Výzkumným 1ístavem
geodetickým a konečně souvislosti problematiky před-
nášky s' aktuálním problémem plánování přesnosti mě-
řeni. Radouch

Vposledním lednovém týdnu nám došla smutná zprá-
va, že v ,plné práci zemřel náš dlouholetý spolupracov-
nik, přítel a učitel Dr. Boguszak. Neočekávaně, po krát-
ké nemoci, zhasl dne 27. ledna 1972 zdroj jeho bouřlivé
energie.

Ing. Dr. František Boguszak se narodil 23. května
1897 v Plzni. Po vystudování reálky byl v r. 1915 povo-
lán do vojenské služby. Po návratu z války nastupuje
do zakládaného Vojenského země,pisného ústavu v Pra-
ze. Pracuje v topografickém oddělení, jako topograf stu-
duje na vys. škole speciálních nauk CVUT zeměměřičské
inženýrství, které zakončuje 11. stát. zkouškou s vyzna-
menáním. Absolvuje též speciální topografické školení
ve Francii a v r. 1935 předkládá na CVUT disertační
práci a dosahuje hodnosti doktora technických věd.

Brzy na sebe upo.zornil svým mimořádným pedago-
gic,kým nadáním a již od r. 1929 vyučoval v topografic-
kých kurse,ch VZÚ. V r. 1937 převzal po plk. Hlídkovi
,přednášky z Topografického mapování pro zeměměřické
inženýry na CVUT. Tyto přednášky vedl s přerušením
válečných let až. do r. 1958. Kromě toho vedl nesčetné
topografic,ké' kursy a vyškolil mnoho znamenitých. to-
,pografů. Jeho zájem o 'pedagogickou činnost jej přivádí
v 1. 1961-1964 ještě na střední pri\myslovou školu ze-
měměřlčskou.

Pro činnost Ipedagogickou není však možné za,po-
menout na jeho činnost praktickou a l!terární. Pracovat
s Dr. Boguszakem na polních pracích byl ta,ké neza,po-
menutelný zážitek. Kdo jej VIděl "řítit se terénem",
nechtěl věřit, že je možné v takovém tempu docílit tak
dobrých výsledků. Jeho literární činnost byla rovněž
bohatá, při,pomeňme snad jen jeho nejvýznamnější dílo,
učebnici "Topografie", zpracovanou společně s Ing.
Šlitrem.

Je snad zbytečné snažit se, u tak populární posta-
vy, jakou zesnulý bezesporu byl, o' přesný výčet celé
.jeho životní činnosti. Snad di\ležitější je vzpomenout
jeho 'pracovitosti, neutuchajícího zájmu. o topografické
ma,pování a jeho snahy o moderni ,pojetí této dlsciJpUny.
Okolnost, že žil plně svému oboru, odrážela se v jeho
pedagogické činnosti. Proto byly jeho přednášky prod-
chnuty zápalem, který všechny uchvacoval. Po odborné
stránce vždy na výši, což mu dovolovaly jeho bohaté
zkušenosti, byly ,přednášky podávány poutavým a strhu-
jícím zpí'lsobem, na který posluchači nikdy nezapomněl!.

Ještě dlouho budou na ,kursech a ,praktických CVi-
čeních řešit absolventi jeho znamenité výškopisné testy,
ještě dlouho budeme všichni vzpomínat, protože Ing. Dr.
Boguszak skutečně byl, jak výstižně řekl při rozloučen[
Ing. Cervenka, posledni klasický topograf ,pa r e x-
c e 11 e n c e. Ing. O. Teřábek, CSc.

Medzinárodná federácia geodetov - FIG usporta-
důva každý tretí rok kongres, vždy v inom členskom
štáte. Tieto kongresy sú od dávna významným geodetic-
kým, podujaUm. Posledný XIII. kongres FIG bol v dňoch
1.-10. septembra 1971 va Wiesbadene (NSR]. Zúčast-
nilo sa ho vyše 2000 delegátov, hostov a pozorovatelov
z rOznych štátov sveta, aj z nečlenských krajín.Zvlášf
početne boli na kongrese zastúpené rozvojové krajiny
z Afriky a Ázie.

Predseda FIG prof. D r a h e i m v pozdravnom pre-
jave vyzdvihol, že geodeti každodennou prácou na svo-
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lom pracovisku, v.ýsledkami svojej činnosti dokumento-
vanými i na kongrese preukázall nevídaný' rýchly
rozvoj geodézie a tým svoj podlel pre daiší rozvoj
a budúcncsť ludstva. Mottom kongresu bolo heslo "G e o-
d 13 z i a v o b dob í dob Ý van i a k o z m u", na ktoré
bola zameraná na slávnostnom otvorení kongresu pred-
náška prof. Leu s s i n k a, federálneho ministra škol-
stva a vedy NSR, na tému "O I o h a a p o s I a n i e ve d y
P r e I u d s k ú s P o I o č n o s ťU. Ďalší rečníci, zástup-
covia roznych svetových organizácií (napr. OSN) vy-
zdvihli význam a činnost geodetov a FW.

Vlastné odborné rokovanie kongresu prebiehalo
súčasne v 9 komisiách, ktoré mali spolu 58 zasadnutí,
na ktorých bolo prednesených alebo uverejnených 208
referátov. Z organizačných dovodov boli na zasadnu-
tiach prednesené len stručné výťahy z referátov, na
ktoré nadviazali zvlášť zaujímavé a hodnotné diskusie a
kritické pripomienky. O obsahu referátov a priebehu
diskusie nie je možné čitatelov podrobnejšie informovať,
pretože prebiehali mnohokrát súčasne a nebolo možné
sa ich všetkých zúčastniť. Vyžiadané referáty jednotli-
vých komisií boli k dispozícii vo forme samostatných
zborníkov už pred započatím kongresu. Každý účastník
dostal zborníky z dvoch komisií. Osobné referáty sa
rozdávali účastníkom priamo na zasadnutiach.

Prvá komisia sa zaoberala problematikou š t r u k-
t u r á lne h o z I o žen i a inžinierov, technikov a
ostatných pracovníkov v geodézii z hladiska najoptimál-
nejšieho rozdelenia práce a využívania pracovníkovo
Komisia pripravuje vydať geodetický etický k6dex, ktorý
by určoval vzťah a povinnosti geodeta k vlastnému me-
raniu, spoločnosti, štátu, spolupracovníkom a pod. Znač-
né ťažkosti sa vyskytujú aj s uznaním diplomov nielen
v zahraničí, ale niekedy i vo vlastnom štáte (napr. USA).
Prvá komisi a mala 5 zasadnutí, na ktorých bolo pred-
nesených prípadne uverejnených 11 referátov.

Prednášky v druhef komisii ukázali zložitosť a roz-
dielnosť štúdia geodézie a kartografie v jednotlivých
štátoch a skupinách štátov, nielen čo do formy, ale aj
obsahu. Najv1ičšie rozdiely sú najm1i medzi stredoeur6p-
skymi a anglosaskými školskými systémami. 2ivo sa
diskutovalo o problematike viacstupňového vysoko-
školského štúdia, ktoré sa už uskutočnilo vo viacerých
štátoch. Všeobecne sa usudzuje na nevyhnutnosť
p o s t g rad u á lne h o š t ú d i a, ktoré sa už udo-
mácňuje v niektorých štátoch (MTIR),Inde sa však hla-
dajú najoptimálnejšie riešenia. Zástupcovia rozvojových
krajín prejavili velký záujem o jednotlivé problémy, aby
ich mohli uplatniť doma. Očakávajú skOr pomoc pri
vytváraní podmienok vysokoškolského štúdia doma, ako
vysielaním .študentov na štipendijné miesta do Eur6py.
Uskutočnilo sa 5 zasadnutí s 11 referátmi.

V tretej komisii na 6 zasadnutiach bolo uverejne-
ných 13 referátov, ktoré sa zapodievali významom d o-
k u m e n tác i e v g e o d é z i i, využivaním te6rie
informácií, zavádzaním informačných systémov, vy-
užívaním máp ako nositelov informácií a pod. Komisia
vykonala záslužnú činnosť v tom smere, že pripravila
postupné vydávanie trojjazyčného geodetického slovníka
(nemecký-anglický-francúzsky) s nemeckým výklado-
vým textom.

Stvrtá komisia prerokúvala pre nás málo aktuálnu,
aj ked zaujímavú tematiku mor s k e j g e o d é z i e a
hydrografického merania.

Piata komisia sa zaoberala geodetickými p r í str o j-
m i a m e t 6 dam i. Na 8 zasadnutiach bolo prednese-
ných alebo uverejnených 52 referátov (z toho tri refe-
ráty z CSSR). Jednotlivé zasadnutia boli venované vždy
určitej tematike ako geodetickým prístrojom, geodetic-
kým sieťam, met6dam merania, súradnicovým systémom,
výpočtom, fotogrametrii, kozmickej geodézii. Zvlášť
možno vyzdvihnúť vyžiadaný referát doc. S. Mi c hal-
č á k a, CSc., na tému: V Ý voj o v é ten den c i e s k ú-
š o k g e ode t i c k Ý c h p r í str o j o v, ktorá vzbu-
dila živý ohlas a bola podkladom i pre uznesenia ko-
misie. Zaujímavý a hodnotný bol i osobný referát Ing.
S 11á r a, CSc., na tému: P r e s n o s ť ur č e n i a s 11rad-
ní c na r e g i str a č n o m k o o rdi n á t o g r a f e. Na
referáty vhodne nadvl1zovala výstava flriem, praktické
merania a filmy prístrojov a zariadení flriem vyrábaj11-

cich razne druhy prístrojov a pomacok používaných
v geodetickej praxi. Mohutný rozvoj prístrojov najm1i
p r e n i k a ním e 1e k t r o n i k Y do' konštrukcie geo-
detických prístrojov, ktorým bol 'už poznačený XII.kon-
gres FIG v Londýne,neutíchol, ba čo viac, ešte sa rozvíja
i do šírky.

Súčasný vývoj meračských prístrojov možno charak-
terizovať:

a) objavením sa mnohých nových e I e kt r o o p ti c-
ký c h d i a I ko m e r o v na krátke vzdialenosti
do 1-2 km, so štandardnou presnOSťou ± 1 cm
alebo s vyššou presnosťou (na milimetre) pre účely
inžinierskej geodézie

bI rozvojom nových e 1e k t r o nic k Ý c h d i a I k 0-
merných teodolitov

c) doplnením geodetických prístrojov la s e r o m, ČO
umožňuje ich široké využívanie najm1i v stavebnej
praxi

dl rozšírením používania e I e k t r o nic k Ý c h P o-
čít a č o v v geodézii a' najmi!. stolných elektro-
nických počítač ov

eI automatizáciou kartografických prác, zavádzaním
a ut' o mat i c k Ý c h a k r e s I i a cic h k o o rdi-
nátografov

f) používaním f o t o g r a m e t r ie pre mapovanie vo
velkých mierkach.

Rýchly vývoj geodetických grístrojov vyžaduje
náv1iznu zmenu v doterajšej technol6gii geodetických a
kartografických prác. Moderné registračné prístroje
prestávajú už byť jednotlivými, osamotenými prístrojmi,
ale' stavajú sa súčasťou celého prístrojového systému,
resp. parku zabezpečujúceho integrované elektronické
spracovanie meračských údaj ov. V tomto je podstatný
rozdiel v náhrade, používaní a hodnotení týchto prístro-
jov. Geodet a kartograf v súčasnej dobe vedeckotech-

. nickej revolúcie sa už nemaže pozerať na svoje prí-
stroje a spracovanie elaborátu len zo svojho úzko od-
borného hradiska. Cím dalej tým viac musíme spolu-
pracovať s inými odborníkmi a posudzovať proces tvorby
máp a iných našich produktov zo zorného uhla stále sa
vyvíjajúceho vlastného odboru, ako aj ostatných po-
mocných vedných odborov, elektroniky, počítačov,
matematiky, fyziky a pod.

O práci iiestejkomisie, ktorá sa zaoberala in ž i-
n i e r s k o u g e o d é z i o u, sú čitatelia oboznámení zo
správ uverejnených v predchádzajúcich číslach GaKO,
ako aj v rámci činnosti CSVTS, alebo aj osobným sty-
kom s funkcionármi tejto komisie, ved je známe, že
predsedom komisie pr:e toto funkčné obdobie je prof.
K rum p han z I a tajomníkom Ing. Br y c h t a. Vede-
nie komisie, vedúci študíjnych skupín a mnohí členovi a
CSVTS vyvinuli mimoriadne úsilie pre úspešný priebeh
kongresového rokovania v tejto komisii. Svojou prácou
prispeli, že československá geodézia, najm1i však in-
žinierska geodézia, sa vhodným sposobom prezentovala
pred širokým medzinárodným f6rom.

Siedma komisia zhodnotila súčasný stav a perspektivy
p o zem k o v é h o k a t a str a, evidencie, vzťahu po-
zemkovej knihy k pozemkovému katastru a nové smery
v pozemkových úpravách. Na 7 zasadnutiach bolo uve-
rejnených 20 referátov, z toho z CSSR bol príspevok
Ing. Hod a č a na tému: No v é s m e r y v p ret v á-
ran í v i d i e k a v C S S R.

24 referátov osmej komisie sa zaoberalo prevažne
p 1á n o van í m, vývojom miest a urbanistickými otáz-
kami.

Na 6 zasadnutiach deviatej komisie bolu uverejne-
ných 18 referátov z problematiky o ceň o van i a n e-
hnu t e r n o stí v r6znych krajinách. Z CSSR predniesol
vyžiadaný referát dr. Ing. 2 d a n s k Ý na tému: O hod-
not e n i e p o zem k o v v s o c i a 1i s t i c k e j s p 0-
ločnosti.

Pri príležitosti kongresu usporiadali celý rad
odborných a spoločenských podujatí ako v Ý s t a v u
geodetických prístrojov, výstavu geodetických prác,
odborné exkurzie, historickú výstavu ,,5 OOO r o k o v
g e o d li z i eU, výstavu známok s geodetickou tematikou
a celý rad kultúrnych, turistických a spoločenských
podujaU.
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Výstava firiem zaoberajúcich sa výrobou geodetic-
kých, fotogrametrických, reprodukčných, kartografic-
kých prístrojov a zariadení, automatizačných liniek a
prístrojov, počítačov atd. bola velmi rozsiahla. Takmer
100 firiem vystavovalo svoje prístroje a zariadenia na
ploche viac ako 6000 m2• Najvličšiu pozornost budili
prístroje a zariadenia umožňujúce automatizáciu geo-
detických a kartografických prác. Okrem prístrojov a
zariadení bežne známych a používaných boli tu vysta-
vované mnohé nové prístroje a zariadenia, zlepšené
typy doteraz používaných prístrojov a niekedy i samotné
prototypy, ktoré ukazujú smer dalšleho vývoja. Medzi
najvýznamnejšie vystavované geodetické prístroje patrili
bezesporu nové e I e k t r o nic k é d i a 1k o m e r n é
t e o d o I i t y, alebo ako ich volajú aj elektronické ta-
chometre (je to teodolit + elektrooptický dialkometr)
ako napr. RegElta-14, SM-11, ART fy Franke; nové elekt-
ronické dialkomery pre presné práce v inžinierskej
geodézii, ako napr. Tellurometer MA-IDO a iné. Skoro
každý závod vyrábajúCi geodetické prístroje vyvíja ale-
bo vyrába malý elektronický dialkomer bud konštruo-
vaný ako doplňok k teodolitu (napr. Distomat Di-ID,
japonský dlalkomer MND-2 fy Nikon, Adist 1000 fy
Franke a pod.), alebo ako malé samostatné elektronické
dialkomery (napr. fy Hewlett-Packard DMI 3800 o váhe
7,7 kg, Kern DM 1000 a iné).

Ďalšou novinkou vo výrobe prístrojov je, že závody do-
plňajú doterajšie teodolity alebo nivelačné prístroje
laserom a niektoré vyvinuli i zvláštne laserové teodonty
(Fennel, Visomat a iné). Pomerne značná čast týchto
prístrojov je určená na využívanie v inžinierskej geo-
dézii. Osobitnú a zaslúženú pozornosť budili a u tom a-
ti c k é ko o rdi n á t o g r a f y s množstvom prídavných
zariadení a zlepšení. Svoje výrobky vystavovali prakticky
všetky známe eur6pske podniky. Výstava ukázala značný
pokrok vo vývoji stolných elektronických počítačov
tretej a štvrtej generácie, so zvláštnym zretelom na ích
využitie v geodézii.

Výstava geodetických a kartografických prác bola
usporiadaná na ploche cca 2000 m2 a svoje práce vy-
stavovali geodetické a kartografické podniky z 13 štátov
sveta. Vystavované práce boli tematicky z katastrálne-
ho a topografického mapovania, parcelácie, úpravy po-
zem kov, mestskej služby geodetickej, práce civilných
kancelárií, železničnej geodézie, morskej geodézie,
práce lnštitútu užitej geodézie vo Frankfurte a z prác
vysokých šk6l. Výstava hola zaujímavá, poskytla dobrý
prehlad a ukázala, že v tejto oblasti československá
geodézia nezaostáva za svetovým vývojom, naopak nie-
ktoré naše práce by boli zaiste vzbudili pozornosť.

Odborné exkurzie, ktorých bolo 3J počas celého
kongresu, poskytovali možnosť zoznámiť sa s geodetic-
kými pracoviskami a prácami na okolí Wiesbadenu.
Boli to pracoviská, kde je automatizácia geodetických
prác a výpočtov na pomerne vysokej úrovni, ako napr.
v Geodetickom ústave Hessenska, vo výpočtovom stre-
disku spolkových dráh vo Frankfurte, v Inštitúte pre
užitú geodéziu vo Frankfurte atd. K zaujímavým exkur-
ziám patrili ešte prehliadky geodetických prác pri vý-
stavbe dialníc, mostov, vodných diel na rieke Mosel,
meračskej lode na Rýne a pod.

Výstava ,,5000 rokov geodézie" mala historické za-
meranie a tešila sa mimoriadnej pozornosti. Na histo-
rických, originálnych prístrojoch, mapách a zariadeniach
sa ukázal vývoj geodézie a kartografie od najstarších
čias.

Výstava známok s geodetickou tematikou velmi
vhodne doplňala ostatné výstavy. Svojím zameraním
bola zaujímavá predovšetkým pre filatelistov, avšak
velmi dobre propagovala geodéziu a kartografiu a iej
spoločenské postavenie.

Pri príležitosti kongresu boli tiež z a s a dnu t i a
Stáleho výboru (CP J FIG a plenárne zasadnutie. Riešili
organizačné záležitosti FIG-u. Účasť československej
delegácie na týchto zasadnutiach vyplývala z členských
povinností CSVTS vo FIG-u.

XIII. kongres bol zorganizovaný ako velmi široké
odborné podujatie, ktoré poskytovalo možnosť zoznámif
sa s vývojom praktickej geodézle vo svete a získat nové
podnety rlešenia problém ov praktickej geodézle. S uzna-
ním treba konštatovat, že okrem odbornej úrovne bol
XIII. kongres FIG velmi úspešný aj po stránce organl-
začnej a spoločenskej.

Sbornfk výzkumných prací, svazek 5, Edice Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kartográ-
fického v Praze, řada 3, vydalo Odvětvové informační
středisko OOIS - VOGTK, Praha 1971, cena 110,- Kčs.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický předkládá odborné veřejnosti 5. svazek Sborníku
výzkumných prací. Tento svazek vyšel po téměř devíti-
leté přestávce v rámci Edice VOGTK jako první publi-
kace její samostatné řady č. 3 ofsetovou technikou.

Předcházející čtyři svazky vydalo knihtiskem v létech
1959-1962 Státní nakladatelství technické literatury.
K vydání dalších svazků SNTL nedošlo, a to pro vyčle-
nění tištěného Sborníku z jeho edičního plánu.

Rada pracovníků VOGTK v uplynulém období zveřej-
nila své práce formou příspěvků do sborníků, vydávaných
u příležitosti různých vědeckotechnických konferencí,
seminářů a symposií doma i v zahraničí; kromě toho
došlo k rozšíření využití publikačních možností v pří-
buzných oborech geodézie a kartografie. Všechny tyto
publikační možnosti nemohly však nahradit souborné
svazky výzkumných prací jako publikační formy přiro-
zeně přináležející k vědeckovýzkumné instituci.

K přechodu od knihtisku k ofsetové technice došlo
jednak ve snaze o maximální pohotovost publikace,
jednak pro reprodukční možnosti VOGTK. Svým poslá-
ním navazuje nová řada Sborníků výzkumných prací
VOGTK na tradici tištěných Sborníků vydávaných SNTL
a sleduje stejný cíl: přispívat ke zvýšení technické
úrovně provozních prací a k rozvoji vědeckých poznatků
v odvětví geodézie a kartografie.

Do 5. svazku Sborníku bylo vybráno celkem 11 odbor-
ných pojednání, dokumentujících výsledky výzkumu
z r. 1970 a v některých případech též z nejbližších před-
cházejících let. Pojednání jsou uspořádána podle pořadí
resortních výzkumných programů perspektivního plánu
rozvoje vědy a techniky na léta 1971-1975, do nichž
tematicky spadají.

KonkrétIiě jde o tato pojednání:
Jan Vandrák: Určování efemeridového času zenittel/!-

skopem, str. 5 až 17, 3 tab.
V pojednání je naznačena možnost určení vztahu mezi

efemeridovým a atomovým časem, elementů dráhy Mě-
síce a orientace hvězdného katalogu (a mnohých dal-
ších konstant J na základě pozorování poloh Měsíce
metodou stejných výšek. Metoda po teoretické přípravě
je demonstrována na podkladě výsledků pozorování vy-
konaných v létech 1965-1970 na GO Pecný. Získané
kladné výsledky je třeba chápat jako ověření metody
a tedy první krok v práci, ve které je nutno systematicky
pokračovat.

Georgij Karský: Stabilita žaluziových závěrek druži-
cových komor RB 75, str. 19 až 24, 5 tab.

Je věnována pozornost dlouhodobé stabilitě žaluziových
závěrek dvou dvojic komor, které byly upraveny pro úče-
ly sledování jasných umělých družic Země, zařízených na
ovládání přímo impulsy hodin nebo časového signálu.
Hodnocení je založeno na roz bórech Výsledků proměřo-
vání závěrek s fotoelektrickým snímačem a později po-
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dle metodiky proměřování s pomocí elektronického číta-
če, získaných v létech 1965-1970. V pojednání se dochá-
zí k závěru, že při použití laboratorních kalibračních mě-
ření tyto žaluzlové závěrky umožňují přesnost přiřazení
času lepší než 1 ms.

Antonín Meissler - Fotoelektrický mikrometr, str.
Bohuslav Sokolik 25 až 35, 1 schéma, 2 tab.
Je pojednáno o konstrukci (vypracované ve VÚGTK)

a přesnosti fotoelektrického mikrometru, jímž byl vy-
baven pasažník Zeiss AP 100/1000 na GO Pecný, aby
výsledků, zbavených osobních chyb mohlo být využíváno
v rámci Mezinárodní časové služby s větší vahou než
dosud.

Milan Buda: K výpoětu gravimetrické opravy v astro-
nomicko-gravimetrické nivelaci, str. 37
až 56, 6 obr., 4 tab.

Po teoretickém úvodu je v pojednání uvedeno vypra-
cování průsvitek pro vyčíslení gravimetrické opravy
v astronomicko-gravimetrické nivelaci Meloděnského,
zvláště v případě dobře zmapovaného ale složitého si-
lového pole, jak je tomu na území ČSSR. Rešení je podáno
v pravoúhlé soustavě.

Zdeněk Simon - Zkoušky dvou aparatur pro registraci
Jaroslav Brož slapových variací tihového zrychlení

a urěení jejich konstant, l;ltr. 57 až 71,
9 obr.

V pojednání jsou uvedeny výsledky zkoušek dvou apa-
ratur, z nichž jednu tvoří gravimetr Gs 11 č. 131, gal va-
nometr Moltiflex a fotoelektrický zapisovač Bruno Lange
a druhou gravimetr Gs 11 č. 201, tlumící člen, kompen-
sační voltmetr Hewlett - Packard 419 A a kompensační
zapisovač Multicord 250. Je uvedeno, jak přesně musí
být přístroje horizontovány a jakých hodnot mohou do-
sáhnout změny napětí, teploty apod. pro dosažení přes-
nosti ± 1 Gal. Pojednání je v německém jazyku.

Zbyněk Maršík: Aerotriangulace z nezávislých modelů,
str. 73 až 77, 1 blokové schema.

V r. 1970 byla v ČSSR - ve VÚGTK vyvinuta dosud
nepoužívaná metoda zvaná analytická aerotriangulace
z nezávislých modelů nebo též semianalytická letecká
triangulace. Při této metodě se proměřování leteckých
snímků provádí na stereoskopických vyhodnocovacích
strojích a zpracování modelových souřadnic pak na sa-
močinných počítačích. V pojednání je stručně uveden
princip metody a shrnuty nejdůležitější vzorce (v plné
šíři je o metodě pojednáno ve výzk. zprávě č. 377). Při-
pojeno je zkrácené blokové schéma programu pro samo-
činný počítač.

Antonín Meissler - Aplikace matematických metod
Jaro'slav Michal: v pozemkových úpravách, str. 79

až 88.
Rozborem kvality pozemkových úprav bylo potvrzeno,

že je možno stanovit objektivní kritéria, kterými lze na
vědeckém základě objektivně zhodnotit organizaci půd-
ního fondu. Děje se tak porovnáním skutečných hodnot
projektu s objektivními parametry, které jsou stanoveny
na základě ljIlatematicko-statistického rozboru a na pod-
kladě teoretických výpočtů. V pojednání je naznačen
tento teoretický způsob vyhodnocení stavu organizace
pozemkových úprav. Pozemkové úpravy tak přestávají
být subjektivní záležitostí a dostávají se na bázi vě-
deckosti.

Miroslav Herda: Přesnost vytyěování stavebních ob-
jektů, str. 89 až 102, 4 obr.

V pojednání se autor zabývá přesností vytyčení sta-
vebních objektu, která je bezesporu významnou slož-
kou rozměrové a tvarové kvality stavebních objektu. Vy-
tyčením se zde rozumí pouze měřické úkony, kterými se
v terénu nebo na dosavadních objektech, 'popř. na před-
tím dokončených částech objektu vyznačí vytyčovacími
značkami geometrické prvky (body, osy, roviny, úrovně
apod.) umožňující stavbu nebo pře,stavbu objektu. Vy-
tyčení autor rozděluje na vytyčení prostorové polohy a
na vytyčení rozměru a tvaru objektu a jehO konstrukč-

ních částí, tj. na vytyčení podrobné. Zevrubně je pojed-
náno o kritériích přesnosti vytyčování. Z kriterií přes-
nosti, které se používají v goodézii, je pro vytyčování
vhodná mezní odchylka a z ní odvozené tolerance vyty-
čení. Tato kritéria se definují stejně jako stavební od-
chylka a tolerance. Poněvadž tolerance vytyčení rozměru
a tvaru objektu je vždy součástí celkové tzv. stavební
tolerance, je dále odvozen poměr mezi tolerancí podrob-
ného vytyčení a stavební tolerancí pro ruzné objej:l:ty
(včetně montovaných) a jsou uvedeny ho'dnoty poměru
mezi vytyčovací a stavební tolerancí podrobného vytyče-
ní v technických normách a v odborné literatuře. Na,ko-
nec je po.jednáno {j výběru prvku, pro něž je třeba sta-
novit vytyčovací tolerance.

Georgij Karský: K rozsáhlým výpoětům na poěitaěi
Minsk 22, str. 103 až 107.

V pojednání jsou uvedeny základní myšlenky použi-
tých a vyzkoušených postupu pro segmentaci programu
a umožnění pružné práce s velkými soubory dat v pří-
padech, kdy operační paměť počítače nestačí. Postupu
bylo použito u programu pro zpracování pozorování
umělých družic, které se ve VÚGTK zpracovávají v sym-
bolickém jazyku MAT 4 pro počítač Minsk 22.

František Silar: Optimální stupeň polynomu při apro-
ximaci terénní plochy, str. 109 až

118, 1 obr., 4 tab.

V pojednání je řešena otázka použití polynomu n-tého
stupně pro aproximaci terénní plochy v souvislosti
s tvorbou digitálního modelu terénu. Při členitějším te-
rénu bylo by třeba volit vyšší stupeň polynomu, což však
má nevýhodu jednak ve složitosti výpočtu, jednak v tom,
že při přechodu na vyšší stušeň je třeba provést nový
výpočet koeficientu. Je proto hledána možnost používání
polynomu nižšího stupně (např. druhého) a interpolace
se pak provede jen v nejbližším okolí interpolovaného
bodu.

Osvald Plachý: Nové prostředky tematické kartografie,
str. 119 až 127, 3 obr.

Z automatických zařízení využívaných v tematické
kartografii, je pro transformaci grafického záznamu na
záznam digitální uveden podrobný popis digitalizátoru
D-Mac CF a digitalizátoru Aristometr-Geametr a pro
úlohu obrácenou stručný popis dvou automatických
koordinátografu (Coragraph A, Aristomat). V další části
pojedp.ání jsou uvedeny některé novější zobrazovací
prostředky používané v tematické kartografii.

Všechna pojednání Sborníku jsou doplněna resumé ve
dvou světových jazycích (zpravidla v ruštině a něm-
čině).

Sborník, jehož grafická .úprava je velmi dobrá, je
určen nejen vědeckovýzkumným pracovníkíim odvětví
geodézie a kartografie, ale též zeměměřickým inžený-
rům z praxe a posluchačíim vysokých škol.

Ing. ,. Adámek. CSc.

Směrnice poskytuje souborný přehled o provádění tech- ,
nických nivelací, přípravných prací, stabilizací, číslová-
ní bodů, měřického postupu, výpočtu nadmořských vý-
šek, přesnosti měření a dokumentace elaborátu technic-
ké nivelace.
Cena 1,50 Kčs.
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[)pktorské disertační práce
obhájené na stavební fakultě pří ČVUT v Praze

Doc. Ing. Dr. Ludvík Hra d i I e k, CSc.:

Určení relativních tížnicových odchylek a refrakčního
koeficientu při vyrovnání trigonometricky zaměřených
výškových síti -' vypracování met~dy pro určení epi-
rClgenetických pohybů v oblastech vysokých hor.

Obhájena dne 17.Ustopadu 1961.

Ing. Miloš Pic k, CSc.:

Geoid a vnejší tíhové pole Země.
Obhájena dne 20. června 1963.

Kandidátské disertační práce
obhájené na stavební fakultě při ČVUT v Praze

Ing. Anton S uch á n e k: .
Studium vhodnosti uhlomerných strojov pre paralaktíc-
kú polygonometriu a použitie tejto pre špeciálne úko-
ly v topografii.

Obhájena 24. 6. 1955.
Ing. Jan Karda:
Paralaktická polygonometrie se základnovou latí.

Obhájena 9. 12. 1955.
Ing. Bořivoj De Ion g:
Použití elektronkového měření délek v geodesii.

Obhájena 23. 6. 1956.
Ing. Dr. Ludvík Hra d il e k:
Vyrovnání trigonometricky zaměřených výškových sítí.

Obhájena lS. 2. 1957.
Ing. T,ubomír T l' ligel':
Rozbor základní nivelační sítě ČSR na základě teorie
chyb.

Obhájena 15. 3. 1957.
Ing. Miloš Pic k:
Transformace československé jednotné katastrální sítě
z ellpsoidu Besselova do systému 1942 na elipsoidu
Krasovského.

Obhájena 15. 5. 1959.
Ing. Milan M ar t i n ek:
Statistické zpracování a vyjádření kartograficky zobra-
zovaných jevit

Obhájena 15. 5. 1959.
Ing. Milan Bul' Š a:
Odvezení rozměrů zemského elipsoidu z evropských
astronomicko- geodetických sítí.

Obhájena 13. 6. 1959.
Ing. Vladislav Hoj o v e c:
Převod bodil. téže triangulace z elipsoidu na jiný
eUpsoid.

Obhájena 21. 4. 1961.
Ing. Miloš Pel i k á n:
Příspěvek k elektronickému měřeni délek.

Obhájena 3. 5. 1961.
Ing. Ivo J a k u b k a:
Studie nivelační a tachymetrícké refrakce.

Obhájena 27. 6. 1961.
Ing. Miroslav Her d a:
Systematické chyby paralaktického měření délek zá-
klad novou latí.

Obhájena 27. 6. 196!.
Ing. Stanislav Hol u b:
Relativní měření zemské tíže kyvadly.

Obhájena 30. 6. 1961.
Ing. Antonín K o I á č n ý:
Jednotná soustava školních kartografických pomil.cek.

Obhájena 16. 2. 1962.
Ing. Dr. František Br o ž:
Vyrovnání gravImetrických sítí podle metody nejme-
ších čtvercil..

Obhájena 16. 3. 1962.

Ing .. Dr. Karel Ku čel' a:
Kriteria přesnosti topografického mapování v měř1tku
1:5000 a 1:10000.

Obhájena 24. 5. 1963.
Ing. Karel Tom s a:
Teorie a praxe analytické aerotriangulace.

Obhájena 24. 5. 1963.
Doc. Ing. Dr. Josef Zem a n:
O některých interpolačních teplotních rovnicích k od-
vození diferenční nivelační refrakce.

Obhájena 20. 12. 1963.
Ing. Michal· Dan i š:
Příspěvek ke všeobecné teorii perspektivního válcové-
ho zobrazení.

Obhájena 20. 12. 1963.
Ing. Jiří Str e i b 1:
Zkoušky, přesnost a hospodámost některých teodolitů.

Obhájena 20. 12. 1963.
Ing. Bedřich K l' U i s:
Výzkum svislých pohybů. zemské kůry v ČSSR z dosa-
vndních nivelact

Obhájena 19 10. 1964.
Ing. Václav Pic h 1í k:
Přesnost fotogrammetrie při mapování ve velkých mě-
řítkách.

Obhájena 19. 10. 1964.
Ing. Osvald P 1ach ý:
Mechanizace a automatizace některých prací karto-
grafického vydavatelského procesu.

ObMjena 19. 10. 1964.
Ing. Jiří Ad á m e k:
Paralaktické měření vzdáleností vyso.l{é přesnosti.

Obhájena 30. 11. 1964.
Ing. Zbyněk Ma l' Š í k:
Vnější orientace leteckých snímků.

Obhájena 23. 3. 1965.
Doc. Ing. Dr. Emanuel Pro c h á z k a:
Použití statické metody ve vyrovnávacím počtu.

Obhálena 23. 3. 1965.
Ing. Josef S mi d l' k a 1:
Využití fotogrammetrie při zaměřování stavebních pa-
mátek.

Obhájena 18. 6. 1965.
Ing. Jan Mo š n a:
Nové metody geometrie nerostných ložisek pro kom-
plexní vyhodnocení části ložisek nerostných surovin.

Obhájena 18. 6. 1965.
Ing. Ladislav S k 1á dal:
Užití analytické fotogrammetrie pro mapování ve vel-
kých měřítkách.

Obhájena 30. 11. 1965.
Ing. Ivan Pod hor S k ý:
Studie k problému mechanizace a automatizace.

Obhájena 3. 3. 1966.
Ing. losef K a b e 1á č:
Grčení relativních tížnicových odchylek z astronomic-
kogeodetických dat.

ObMjena 3. 3. 1966.
ad: Kandidálské disertační práce
Ing. Zdeněk N o v á k:
Rozbor přesnosti tachymetrie včetně vyhodnocení a
zobrazení výsledků.

Obhájena 3. 3. 1906.
[.oc. Ing. Dr. Miroslav H a u f:
Příspěvek k teorii automatických nivelačních přístrojťl
a jejich zkouškám.

Obhájena 26. 1. 1966.
Ing. Miloslav Ing e dul d:
Otázky přesnosti podrobného bodového pole.

Obhájena 26. 4. 1966.
Ing. Ondřej J e ř á b e k:
Použití teorie přenosu při hodnocení kvality fotogram-
metrických snímkil..

ObMjena 1. 11. 1966.
(ng. Pavel Vy s k o čil:
Studium možností snížení vlivu mikroklimatu na ni-
velační měření.

Obhájena 1. 11. 1956.
Ing. MilaIi K u b i š t a:
K problému refrakce v hlubokých dolech.

Obhájena 21. 3. 1967.
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l!lg. Vladimír R a li o uch:
Užití ortogonálních polynom!"1 pro aproximaci para·
bolou.

Dbhájena 21. 3. 1967.
Doc. Ing. Dr. Oldřich V á I k a:
Mechanizace a automatizace zpracování výsledků čí-
selných geodetických a fotogrammetrlckých metod.

DbMjena 12. 5. 1967.
Ing. František C h a I' a m z a:
Systém automatického programování úloh vyrovnáva-
cího počtu MNČ - 1.

Dbhájena 12. 5. 1967
Ing. Miroslav M I k š o v s k ý:
Kartografické a reprodukční zpracování 'technickohos-
podářských map.

DbMjena 7. 6. 1957.
Ing. ]Iří S ím a:
Určování kubatur fDtogrammetrickými metodami s me·
chanlzací výpočtťí.

Obhájena 16. 1. 1968.
Ing. Dl'. Rudolf P e t I' á š:
Příspěvek k problému zvyšování přesnosti barometric·
ké nlvelace.

Obhájena 27. 6. 1968.
Ooc. Ing. Dr. Jaroslav K o vař í k:
Soubor prací z oboru kartograf:e.

Dbhájena 7. 1. 1969.
Ing. Jan Neumann:
Kvantiflkace charakteristik erosního reIiefu s přihléd·
nutím k možnostem automatIzace procesu tvorby jeho
vrstevnicového obrazu.

ObMjena 7. 1. 1969.
Ing. Otakar Vos i k a:
Příspěvek k problematice pravoúhHlníkových sítí.

ObháJena 7. 1. 1969.
Ing. František Š i I a 1':
Příspěvek k řešení problémi.J automatizace geodetic-
kých měření integračními prostředky.

Obhájena 9. 4. 1969.
Ing. Georgii K a r s k ý:
Problematika využití některých perspektivních astro-
nomických metod.

ObMjena 29. 4. 1969.
Ing. Karel B ó u d a:
Kontrola a vyrovnání souřadnic podrobných bodů
polohopisu podle oměrných (kontrolních) měl'.

ObMjena 4. 11. 1969.
Ing. Zdeněk Š I m o n:
Výměna tepla mezi gravimetrel11 a vnějším prostředím.

Dbhálena 25. 11. 1969.
Ing. Emanuel K o len a t ý:
Studium zákonitostí nivelačních chyb.

Dbhájena 2. 6. 1970.
Ing. Jiří M a I ý:
Užití maticového počtu při vyrovnání rovinných trigo-
nometrických sítí samočlnn ými počítači.

Dbhájena 2. 6. 1970.
Ing. Miloslav R ťíž e k:
Justáž a zkoušky fotogrammetrických vyhodnocova-
cích strojťí.

Obhájena 25. 1. 1972.

347.235.11(437)

MAKCMHJIHAH, K.

KaqeCTBeHHoe pasBHTHe yqeTa SeMeJlL.
feon. R KapT. 06aop, '18, 1972, No 3, CTp. 53.
KOH1lem.\RIl yqeTa aeMeJlL BenOMCTBa qYfK B paMKax
nporpaMMLI KOMnJleKCHOllCOI:IHaJlRCTHqeCKOllpaI:IROHaJlR-
3aI:IHR. MaUIlIHHall:. BLlqHCJlRTeJlLHall: 06pa60TKa nRCh-
MeHHLIX MaTepHaJlOB yqeTa aeMeJlL. MepOnpHll:THll:
npRHll:TLle llJlll: I:IeJleH HCnOJlLaOBaHHll:HLlHeWHHXnpoť:I:'
TOB.

347,235.11 (431) :681 ,322

BAJIKA, O.

KOMnJleKCHall:oópaóoTKa H OÓHOBJleHHeMaTepHaJlOB yqe-
Ta SeMeJIL Ha 3BM MI1HCK 22 (nepBaJl qaCTL).
I'eon. II KapT. 0630P, 18, 1972, No 3, CTp. 54-59,
1 pllC, 1 Ta6.
fIopll:.I\oK KOHI:IenI.\HH05pa60TKH H OÓHOBJleHllll:yqera
aeMeJlL Ha 3BM. OnHcaHHe q,YHKI:IHH nporpaMM <ta
3BM MHHCK 22. PeaYJlLTaTLI HCCJlenOBaTeJlLCKOHpa-
601'1.[ aaHHMa[()llrellCll: BoaMOlKHOCTeHKOMnJleKCHOHaBTO-
MarllalIpoBaHHoll 06pa6oTKH H 06HOB~eHHH MaTepHanOB
yqera 3eMeJlL Ha 3BM,

347235.11(437)681.322

KOUI1AH, RH

fIepcneKTHBbI oópaóoTKH yqeTa SeMeJlL Ha cpellHeH 38M.
feon. li KapT, o6aop, 18, 1972, No 3, CTp. 59-61.
YqeT aeMeJlL KaK IIlHpOKHll KOMnJleKCHHq,opMaI:IHll no;J,-
XO.I\HII:IllXnJlll: 06pa60TKll Ha 3BM. f JlaBHLIe npHHI:IHnH
nporpaMMHOH nonrOTOBKH. OpranllaaI:IHOHHOZ 05ecneqe-
HHe aBTOMaTH3aI:IllH 06pa60TKR yqeTa aeMeJlL KaK npen-
nOCblJlKa nJlll: ycnewHoll 06pa6oTKH.

347.235.1l( 437) :711.436

POYJIE, M.

HCnOJILSOBaHHeepoTorpaMMeTpHH llJlll: OÓHOBJIeHHll:KapT
yqeTa SeMeJlL, npHHHMall: BO BHHMaHHe BOSMOll<HOCTbne-
peXOJla Ha qHCJleHHLle KapTLI.
feon. H KapT. 06aop, 18, 1972, No.3, CTp. 61-65,6 Tao.
fIocTeneHHoe 06HOBJleHHe KpynHoMaCIIITa6HLIX KapT
B qCp COrJlaCHOHOBOHKOHI:IenI:IHHH3MepeHHll: H3MeHe·
HHH. HCCJlenOBaHHe rJlaBHLIX TeXHOJlOrHqeCKHXnpHHI:IH-
nOB; TOqHOCTLqHCJleHHOll 06pa60TKH onopHblX nYHKrOB
II rpaq,llqeCKOH 06pa60TKll. MeTonLI nepeBona cHTyaI:IHlI
rwrr.acTpOBh[XKapT. Cnoc06 KapTOrpacfl1IqeCKOH06pa60TKII.

528.915( 084.3 -11)

fIOllfOPCKH, 11. - llBOP)I{AK, B.

OI:IeHKa MaTepHaJlOB JlJlll: JleKallHSa~HH KapTbI KpynHoro
MacwTa6a.
feoon. II KapT. 0630P, 18, 1972, No 3, CTp. 66-69,
1 Ta6., JlllT, 8.
Cnoco6 COCTaBJleHllHneCll:THqHOHKapTbI. CoanaHHe, He-
nOCTaTKH R TOqHOCTLKanacTpoBoH KapTLI BO BpeMll: ee
loaHHKHOBeHllll:II npH naJlhHellWHx 06HOBJleHHll:x.3Haqe-
rme naJlLHeHWHx KpynHoMacwTa6HLlx KapT. lleq,opMaI:IHll:
JInCTa KapTLI. fIp06JleMa KoopllHHaTHoH CHCTeMbI. Cno-
co6 aKryaJlHaaI:IHH KanacTpoBoH KapTLI.

912 (084.3-12):711.4(437.11) ,,1835"

POYBHK, <tJ.

KapTa OKpeCTHOCTHr. IIparH H3 1835 r.. 0:14400).
feon. H KapT. 06aop, 18, 1972, No 3, CTp. 70-72,
1 pHC., 1 Ta6.
OnncaHne nCCJlenOBaHHll:o KapTe oKpeCTHOCTI:Ir. IIparll,
Ha -1835 1'., B MacwTa6e 1:14400. KapTa B03HHKJla Ha
16 .,JIHCTaXpa3MepoM 31 X 23,S CM C 06UleH nJI0II:IallhIO
124 X 94 CM. I-IcCJlerr.OBaHHenaTLI B03HHKHOBeHHll:,ee
aBTOpOBR COllepll<aHHHKapTLI.
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Cesko-německý
technický slovník
Obsahuje asi 80000 termínů a termi-
nologických spojení ze všech technic-
kých oborů. Slovník je sestaven na zá-
kladě excerpce moderní terminologie.
Inženýrům, technikům, posluchačům
všech fakult vysokých technických
škol a dokumentaristům.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL,
odbytové oddělení, Spálená 51, Praha 1

Také Vám chce sloužit
,

BEZPLATNA
INFORMAČNí

v

SLUZBA
Již na sto tisíc našich techniků, hos-
podářských pracovníků, dělníků a stu-
dentů využívá výhod naší

BEZPLATNÉ INFORMAČNf
SLUŽBY

která je informuje o novinkách v tech-
nické literatuře a pomáhá jim tak sle-
dovat technický rozvoj v oborech, kte-
ré je zajímají.
Věříme, že se BIS stane také Vaším
dobrým pomocníkem. Na základě Vaší
přihlášky Vám budeme posílat měsíč-
ník NOVINKY SNTL, ediční plány a
přehledy knížek, které jsou na skladě.

Zde odsUlhněte a pošlete na adresu SNTL,
Spálená 51, Praha 1

BEZPLATNÉ
INFORMAČNÍ SLUŽBY


