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účely geod.ézie. Základní vztahy ,výrbkové ,(formální')
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soustav, použitých ve
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ZLEPŠOVACIE

NAVRHY

612.13
Černovský, V.
Menšie opotrebovanie tachymetrických latí. ZN prlhlásehý 12. 10. 1963,~avedený 1. 2. 1964 v ÚGK Plzeň pod
Č. ZN 14/63a.
•
.
Predlženie život~osti tachymetrických
laU pomocou
okovania spodnej časti, ktorá prichádza do styku s terénom.

I

J.

Prliša.

624
Turek, J" Prantl, Fr., Kalaš J.
Náhrada netypizovaných motorov u nátlačových Usov
Zetacont B.' ZN prihlásený 30. 11. 1963, zavedený 20. 11.
11963v KRŮ Praha pod č. ZN 20/63a.
,
Po prevedenf konštrukčnej
úpravy na nátlačQvých
lisov Zetacont B sa namiesto
netypizovanýclJ" nedo,stupnýeh
motorov namorttujú typizované motory. Tým
sa usnadnia opravy pohonných ,jednotek a obmedzia sa
prestoJe 'strojového parku.
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Herda, M.,
I
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Mošna, J.
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'Kajuch,
Plan productlon
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624.1 ,
Jelinková, M., Rubfnová, M.
Vylepšenie kvality rysovacieho papiera pre kartografickě originály. ZN prihlásený, 30., 10., 1963, zavedený
2. 12. 1963 v' ÚGK Prešov pod č. ZN 10/63a.
Po vyhotovenf kyanokopie povrch' rysovacieho papiera bol drsný a pllrovity. Papier sa vyhladf mechanickým spllsobom, drobné ,vlásky sa odstránia pregumovaním.
'
'

625
Povolný, K.
Laminátová' lišta k rezaciemu strojů. ZN prihlásený 19.
11. 1963, zavedený 1. 2. 1964 v KRÚ Praha pod č. ZN
17/63a.
>
Návrh nahradil
bukovú vodlacu lištu lllžka noža
rezačky, lištou laminátovou, ktorá je lacnejšia, odolnejšia a všestr!fnrte lepšie vyhovuje.

L.

94

625,
,
Hrad, St.
Úprava ,vyberania válca z ofsetového stroja. ZN prlhlá'sený 23.11. 1963,zavedený
6. 11. 1963 v KRÚ Praha
pod č. ZN 18/63a.
Návrhom je jednoduchý prípravok, ktorý zaisťuje
pri manipulácU s válcom ofsetového stroja stabilitu válca postrannými 'držákmi proV vyp~dnutiu.

63
Semenec, Zd., Turek J.
Prípravok na brúsenie vrchných polokruhových nolov
pre tabulové nolnice na plech a noinice na lepenku.
ZN prihlásený 30. 11. 1963, zavedený 6. 11. 1963 v KRÚ
Praha' pod č. ZN 19/63a.
Návrh vyriešil brúsenie polokruhových nožov vhodIiýmmechAnickým
spllsobom na jednoúčelovejbrúske
na knihárske nože.
Průša,

J.
73

91
Mrá.zek
Ukladanie meračských elaborátov v technickej 'dokumeťItáoii. ZN prihlásenf
10. 1963, zavedený 4. 11.
1963 v ÚGK Č. Budějovice pod č. ZN 34/63.
, Úpravou stavacfch kovových regálov pre ukladanie
elaborátov zvýši sa kapacita ložna.j plochy o polovinu.
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Mošna, J.
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924,
Švejdová, M.
Zjednodušený sposob poukazovanie hotovostí zamest·
nancom. ZN prlhlásený 7. 5. 1963, zavedený 24; 9. 1963
vÚGK Č., Budejovicepod
č. ZN22/63.
Proti doteraz, používanému sp'1lsobupoukazovania
prijatých ho~ovostf prevádza
sa potvrdenie
priamo na
druhú stranu útržku poštovej poukázky. Zavedenfm ZN
sa zjednodušili- administrativ,né
práce s poukazovanfm
a potv1'dzovaním prijatých 'hotovostf zamestnancov
na
polných prácach. Súčasnevzniká
úSpora obálok a odpadá práca s písanfm adries.'
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Upol11orněni
Závodní pobočka ČSVTS ÚGK Praha vydala pro členy ,
a závodní pobočky·' ČSVTS odbornou příručku autorského kolektivu prof. inž. dr. V. Krumphanzl, inž,. A. Krump. hanzi, 1nž. M. -Herda, CSc., inž. L. Zaňák
. Elektromagnetieké určováni polohy· podzemních vedení
Příručka má 53 str., 33 obr., cena 14,~ Kčs.
Objednávky zasílejte na adresu pobočky: Praha 5 .,....
.Smlchov, Arbesovo nám. 4.-
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NOVÁ ZÁKONNÁ ÚPRAVA
, ev id en c e
ne m ov it.o st í

Ini. Jaroslav Pr6la, pl'edseda ,(Jstl'edni správy geodé:z:ie
a kartografle

ský zákoník připouští výjímky. Tyto' pozemky, po'kud by
Ústřední výbor Komunistické strany Československa
v7.hledem ke svému ur'čení a výměře mohly být předměa' vláda Československé socialistické republiky k dalš1tem práva Osobního užívání, moh'oli občané darovat přímu upevňování socialistické zákonnosti. zlidovění soudbuzným v pokolení přímém' a !i0urozencům.
nictví, upevnění sociaHstických vztahů a rozvíjení kOl
Důležitou právní normou, na niž zákon o evidenci nernunistické výchovy pracujících,
uložily přepracování
movitostí nav'a2:uje, jak již' bylo uvédeno, je z á k o n
zastaralých i právních
předpisů,
~teré' by odpovídaly
o státním
notářství
'a o řízení
před
dnešnímu vývoji našeho společenského řádu.
státním
notářstvím
notářský
řád
Jak je zn'ámo' z denního ,tisku" podzimní a zimní
(č. 95/19'63 Sb: ze dne 4. prosince 1963). Státní llotářství
zasedání Národního shromáždění
projednalo řadu záprošlo od roku 1949 významným vývojem a zejména po
važných zákonných opatřeni. Pro naši potřebu politickoroce 1954 se vyvinulo ve státní orgán, který plní řadu
hospodářské činnosti je .\1ejyýznamnější zákon' č" 40/1964
důležitých poslání na úseku občanskéhoprava.
Státní
Sbírky ze dne 26. února 1964 občanský zákoník, zákon
notářství ve S'Yé činnosti, zejména svým rozhodoválním,
č. 95/1963 Sb. ze dne 4. prosince 19630 státním notář.pečuje o ďodr~ování socíal'istícké zákonnosti, především
ství a o řízení před státním notářstVím, (notářs'kýřád)
ff
při oe-hraně SOCialistického společenského vlastnictví a
zákon č. '22/1964 Sb. ze dne 31. ledna 1964 o evidenci
osobního vlastnictví občanů. Přitom nabývá značného
nemovitostí. Nové právní úpravy, které nabývají platvýznamu .í n s ti t u t r e g i str a'c e, což znamená, že
noSti dnem 1. duhna 1964, se, stávají významným návIastniC}vl k nemovitO'Stem na základě smluv o převodu
strojem dalšího upevňování zákonnosti v oblasti pracovních a majetkových vztahů a ochrany práv sDcial1i'stic- se nabývá teprve tehdy" až smIouvaje u státního notářstyí.re'gistr'ována.
Má-lí mít registrace
plný význam
kých organizací i občanů. Zákonná opatření, obsaže,ná
jako jedna z podmlne'k, kterou se dovršuje platnost
v občanském zákoníjm kv' zálmně o státním notářství,
mají zásadní a rozhodující význam pro zá'kon 'O e'Ví- právního úkonu, je třeba stanovit, že státní notářství
zkoumá, zda smlouva, která má být registrována, může
denci nemovitosti, který na - oba 'předchozí navazuje.
být platná" zejména. zda není v rozporu s ,obecně závazNový občanský zákoník rozvádí na pdli občanského
nými předpisy nebo se zájmem společnosti. V regístTačpráva zásady, které vyjádřila naše socialistická ústava,
ním' řízení státnf notářst.Yí 'provede šetření
potřebná
zejména zásadu souladu zájmů jednotlivce a společností,
k tomu, aby v nové evidenci nemovitostí mohly být,záochrany socialistického'a
osobního vlastnictví, jednoty
psány jen údaje, které mají nadále význam.
práv a povinnosti, rovnósti všech obČanů a povirrnosti
V notářském řádu je také dán právní podklad pro
zachpvávat pravidIa soc'ialistického. sou~ití. Občanský
sp'olupráci státních ,~otářstVí pří evidencI nemovitostí.
zákoníK ,upravuje socialistické
společenské
vlastnictví
a osobní vlastnictví. Vytyčuje tři stěžejní' znaky osobní- , Základem 'budou rozhodnutí, která státní notářství vyho vlastnictví: jeto
jeho nerozlučná souvislost se 50-, dává, a to především v dědickém řízeni a při registraci
smluv. Vedle toho bude státní notářství orgánům geodécialistickým vlastnictvím; 'ke vznikú ósobního vlastnic'zre oznamovat pro.deje nemOVitosti, k, nimž dojde 'při
tví je třeba, aby jeho zdroj byl poctivý; tímto zdrojem
vý'konu rozhodnutí. Pro orgány geodézie bUdou zároveň
je především práce občana, ve prospěch společnosti;'
SlJlěmdatná sdělení státních notářství,' které závady a
,třetí~ . znakem _osobního vlastnictví je jeh6 spotřební
omezení mají být dn nové evidence nemovitostí přenecharaKter. Občanský zákoník definuje osobní vlastnictví
seny. Státní notářství 1bude, mít-nadále
v úschově dorodinných domků (obytnou část zemědělSkých usedlosti)
savadní pozemkové a železniční knihy, v nichž nebu.a rekreačních
chat. PřevádHi se věc nemovitá,kteTá
dou již - prováděny, změny uovýchvlastníckých,
vztahů
může .být předměte!Jl osobního vlastnictví, vyž1aduje se
vzniklých po 1. dubnu 1964. Po založení nové evidence
{iro, smlouvu píserríná forma. Vlastnictví k nemovitosti
nemovitostí bude 'postupně dosaženo toho,že _jedinou
přechází teprve registrací smlouvy u státního notářství.
směrodatnou
polÚůckou pro evidenci pr'ávn'ích vztahů
Tato úprava je velmi důležitá, neboť dává právní !jistotu
a základ ,převodu do evlderioe nemovitostí. O'lJ,čanský k nemov'itostem budou' záznamy orgáhů geodézie.'
zákOník definuje právo osobního užívání pozemků a zaNová príj.vní úprava
evidence
nemoVitostí
vádí pro ně nový právní institut osobního užívání. Prá,
řeší otázku 'evidování užívacích a' vlastnických vztahů
va osobního užívání pozemků není časově omezené, pře-'
k nemovitostem a omezenI těchto vztahů. V souladu se
chází na dědicé a poŽívá, zejména pokud jde o o.sobní
.zásadami ústavy CSSR, občanskýffi zákoníkem a notářužívání pozemků, stejné oChraQ.y jako vlastnícké právj;l.
ským řádem sleduje cíl upevňovat socialístické spoleOb08nský zákoník v úpravě práv občanů k pozemkům
čenské vlastnic'tVi, chránit osobní vIastnictví a zajistit
poskytování údajů nutných pro plánování a řízeníná,
vychá<::í z toho, že půdní fond nemá být odnímán zerodní\1ohospodářství,
zvláště zemědělství.
mědělskému a lesnímu hosIlodářství neplánovanou a žiPožadavky .budování naijí vyspělé socialistic'ké spOIE\čvelnou výstavbou rodinných domků, rekreačnfch chat a
nosti nemohou být již USpokOjovány dosavadními evigaráží a zřizovánílJl' samoistatnýchzahrad.
Zákon timto
dencemi, zejména nepozemkovými
knihami, vzniklými
opatřením z'amezuje, aby sm.rkromf ,vlastnící. spekulovali
za odlišných politickoekonomických
podmínek. Úče'1em
s pozemky a získávali bezpracnépříjmy.
Půda nem~ 'být
,v socialistické .společnosti v o~obním' v'1astniclví. Podle ~ pozemkových knih bylo zajíštěIl1 s'Oukromého vlastnictví,
obchBdu s,IÍemovitostmi a smluvního zástavniho práva, '
občanského zákona je možno právo osobního užívání
zřídit za účelem výstavby rodinného domku, re'kreac;nL kt'eré bylo typickým ínstitutem 'k!apitllJistická, společnosti. Kromě toho pozemkové knihy neposkytují dnes ani
chaty nebo zřízení zahrádky jen ,'k pozemkům, které
úplný přehled o' vlastnických. vztazích. EvidencenemOVipodle územních .plánů· mají k takovým účelům sloužit.
vHostí byla do účinnosti zákona Q. evidenci nemoVitostí.
f'ťávo osopního užívání se zřizuje jen k pozemkůlJl' které
dV'oji. Byla 'založena v podstatě na zásadě, že evidenci
jsOU v soclalis,tickémspolečenském
vlastnictvL 1esUiže
pr~vních vz~ahů k nemovitostem vedou, soudy ve veřejse .však převádí vlastnic.tví ke stavbě na pozemku, přených kI).ihách[pozemkových
a železn'ičních),
kdežto
chází na nového vl,astníka, stav~y 'i právo osobního užítechnická část této ev'idence. tj. mapy, na k~erých jsou
vání pozemku. Dosud nezastavěné
\>tavební pozemky,
zobrazeny pozemky ,a jejich parcelní čísla a 'výměry. ne~teré jsou ve vlastnictví občanů, se nesmějípře'vádět
movitostí, byly vedeny v pozemkovém katastru. Obě tyto
na jiné ob'čany. Tyto pozemky se mohtlU převadět pou,ze
evidence/ na sebe navazóvaly, 'vzájemně se doplňovaly
na státní nebo socialistickou
organizac,i, která je poa nesou,lad v jedné evidencí se ihned odrážel v evidenci
skytne .podle rozhodnuti okresního 'národního výboru za
druhé. Záp'isy pozemkových kníh. a pozemkovéhoka. úhradu jíným: občanům do os0b.ního užívání k výst'avbě
tastru byly udržovány ve stálém vzájemném souladu až
_r~dinného domku nebo rekreační'
chaty. Ze zákazu
do .rolm 1945. Ba tomto roce postupným budováním ,'SOsmluvních 'P'řevó,dl1p6zemků určených k výstavbě ,rodincialismu ,dochá~elo u nás k velkým, ekónomickým a'
ných domki'\ nebo rekreačních ,chat me,zJ občany občan-I
I
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společenským
př~měnám, které
se podstatně
dotkly
vlastnických iužlvaci<;:h vztahů k 'půdě. Byly to zejména změny,' !5teté nastaly 'Gsidlovánim pohranifí,
revizí
,pozemkové reformy, novOu pozElmkovou reformou a hosspodářskotechnickými
úpravami pozemků pro jednotná
zemědělská družs~va a státnl statky. Všechny tyto rozsáhlé změny nebyly v převážné
části provedeny ani
v pozemkových knihách, ani v pozemkovém katastru.
O jak rozsáhlé změny jde, je patrno z, toho, že 'těmito
změnami bylo dotčeno vice než ~ miliónů hektarů pozemků, .tj. 'téměř 50 0A území naši republiky. ,Další nesnuhlas v pozetnkov,ých knihách vznikltťm,
že občlinskýmzákonikem
byl od 1. ledna 1951 zrušen konstltutjvní princip zápisu v těchto lmiňách, a Umpro občany
a organizace 'nestátniho sektoru byla zrušena povinnost
provádět kpihovní záp'isypři
změnách vlastnlckfch
a
jiných práv.
Mohutný rozvoj soci<\lismu n.a vesnici 'vyžadoval vybudova't noVou evidenci, která 'by 'poskytovala pohotově
,všechny po~řebné údaje pro plánováni a řizeni zemědělské výroby a nákupu zemědělských výrobků. Těmto'potřebám nevyhovoval ji~ pozemkový katastJ;, který byl
veden podle držiteltl. Proto X. sjezd KSČ ulo7Jl1 orgánům
geodézie a kartografie
založit novou přesnou evidElnci
půdy podle jejiho skutečného uživání. Úkol. byl splněn
ve stanovené lhůtě a založená jednotná evidence půdy,
která je dílem technickým, eviduje na podkladě map
potřebné' 'Údaje o pozemcích podle jejich skutečného
užíváni bez, ohledu na vlastnické
vztahy. Založením'
jednotné evidence půdy byl zaveden pořádek do výkaznictvt o užívání půdních fondů, který je nutný pro
řlidné hospodařeni s těmito fondy, pro rozšiřováníVý7
měry orné půdy, pdkrývártí r'ezerv vpůdnich
. fondech
a Um ik
sOllstavnému zvyšo'Vání zemědělské vý'roby.
i

Jednotná evidence půdy se stala p~dkladem prů'prověrky, pudníchlortdů
prováděných na podzim_loňského
roku podle usnesení
předsednictva
ÚV KSG ze dne
10. záři, 1963 o generálnim plánu na plné a racionální
využití veškeré 'pi),dy pro zemědělskou 'VýI'obu.
Pro odstl'anění vicekolejnosti
eVidence o nemovitostech ulpžilami,
'Vláda usnesením ze dne .4. ledna 1961
Č, 10 vypracdvati ve spolupráci
s. mirrist'ry spravedlnosti,
financí ft zemědělství, lesního ,a vodniho hospodářství
ná'vl'h zásad nové 'Vhodné prá'Vní úpravye,vidence
vlastnických vztahl1 k nemovitostem. Tytp zásady byly vládě
,p!,edloženy a schváleny usnesenlm ze dne 5. k'Větna
1963 č. 356 s tím, aby Ostřední správa geodézie a kartogl'afie 'V dohodě s výše uvedenými· ústřednimi orgány
předložila návrh zákonné úpravy.
Na základě
zml'n~ného'usnesení
vlády přtpravila
Ústřední správageo~ézie
a kartografie ve spolupráci
s ministerstvem spravedlnosti,
financí, zemědělství, lesního a vodního hospodářstiVí a státťJ.í arbltráži osnovu
zákona o evidenci nel11<Jvitosti, který po projednáni se
všemI ministerstvy, ústřednlmi orgány. a krajskými národnimÍ výbory byl vládou ČSSR, schválen usnesením
č. 975 ze dne 15. listopadu 1963. Dne 28. prosince 1963 '
byl projednán v ústavně právnlm výbo:ru;. a NárOdním
s1;lromáMěním byl schválen 31. ledna 1964,
"\

'

'

'Podle l!:ákona o, ev'idencl nemovitostí č. 22/1964 Sb.,
eVidenci n'emovitostí. zakládají, vedou a udržují v souladu se skutel!ným stíivem orgányÚSGK zřízené v okresech. Je důležité~i
uvě<;lomit, proč byl tento významný
úkol uložen orgá:nům geodézie, Bylo tomu tak proto,
že jakákoliv evidence, nemovitostí (tj. pozemkŮ, budov,
komunikací aj.) může
být
vedena
pou.ze
na
p o'd k la d ě map,
na kterých JSOUjednotlivé nemovltosN svým průmětem
zobrazeny,
označeny parcelním
číslem, a lze z ,nich v požadované přesnosti vypočítat
výměry. Tytopoctmínky
splňuje dosavadní JEP, která se
doplilío evidenci právnlch !VZtahů o nemovJ,.tostech, a to
zcela jednoduchou
formou pomo~í listť'! vlastnictví
a
bude s dosavadní JEP tvořit jeden celek -e
V'i den c i
n B:m o v i t o st I. Podle zákona o evidenci nemovitostí
budou evidovány úd.aje o nemovitostech, nutné p'ro plánování a řízení hdSpodářství,Zejménazemědělskě
vý.
roby. Bude Z hlediska právníchvztahfi
podrobn~ evidován, národnl majetek u nezemědělských
zá'vodů (např.
prumyslových podniků, dolů aj.l, domovní a poz~mko-

vý majetek v zqstavěných a k zastavěni určených částí
obcí do všech podrobnostI. Rovněž právo osobnlho užíváni pozemku a, tr'Valého užíváni národního
majetku
a omezeni vlastnickýc1;l práv bude podrobně
evidováno. Dosavadní soukromé vlastnictví
k zemědělským
a nezemiidělským
pozemkum,
které
jsou ve spo.
lečenském
nebo náhradním
uživáni,
bude evidováno
zjed:nodušenou
formou.
Zjednodušeni
bude spočíV'at
v tom, že podle parcel bude evidovárro jén vlastnictví,
které je současně v osobnim užívánI. Vlastnictvi k pozemkum, které· jsou např. sdruženy v hospodařeni jedJ,l0tných zeinědělských
družstev,
bude evidováno
jen
i: hladil/ka užíváni, tj. u JZD. Vedení takového vlaBtnlctvi
pocÍIe parcel, jehož hranice v přlrodě ani neexistují,
bylo PY' krokem zpět a znamenalo by upevňováni sou- '
kromovlastnických
tendencI.
\

,

V soutasné doM eXistují\ zejména
ještě vlastnická
práva jednotlivcu k z.emědělské půdě, většinou jižsdružené v jednotných zemědělskýc1), družstvech, vlastniť;ká
práva k výrolmlm prostředkum jednotlivě hospodařících
rolnlku a vlastnická práva jednotlivcu k nájemním domům. Vlastnická p'ráva k zemědělské půdě byla upravována mimo rámec občans!l:ého zákonlku zvláštnlmi předpisy, jimiž byly předllvším stanovy jednotných zemědělských družstev (vyhláška ministerstva zemědělství, 1'esniho a vodnlho hospodářstiVí Č. 49/1961 Sb., kterou se
vyhlašují \Vzorové stanovy ,jednotných
zemědělských
družstev)" zákon č. 49/1959 Sb. o jeQnotriých zemědělských druž'stvech', a zákonč.
48/1959 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Úprava značné části domovnlho majetku sl'! dostala zákonem o opatřenlch týkajlclch se některého soukromého domovnlho majetku (čis.
71/1959 Sb;] rovněž1p.lmo ráIl?-ec občanského zákoníku.
Opatření národních výboru podle tohoto zákonq, ,směřu~
jlcl k zvelebo'Vání a, rozšiřování domovn):ho fondu, vytvářejí hospodářské
'a'právnl
předpoklady
pro pcstupnrý
přechod tohoto dOlIIl,ovnihomajetku db státního socialistického vlastnictiVI. Z úpravy provedené citovaným zákonem Č. 71/1959 Sb. jsbu vyňaty obytné domy, které
mají plnit účel rodinných domků (§ 3 vyhlášky čís.
236/1959, Ú. 1., kterou se provácii zákon o opatřenich
týkajíclch se některého soukromého domovniho ·majetku).
Po~kazujina
důležitá ustanoveni zákona, že u noVých
staveb ve'vliastnictvl občanů se zápisy v evidenc'i nemovitostí budou provádět rra základě rozhodnutí o pdělenl
popisného ne'bo :e'Videnčního čisla (u chat) dolož
en é h o ge o m e t r i c kým p lán e m. Vyznačení všech
právních vztahů v nové .evidenci nemovitostí nelze provést jednOJrázově, ne:boť právní vztahy bude nutno zjišťovat ve všech obcích 'u všech nemovitosti, poněvadž
ppzemkovéknihy
neposkytují
,dostatečný podklad ke
spolehlivému
zjištěni právnichvztahů.
Z té~o s~utečnosti je' třeba vycházet,/ a 'novou' evidenci nemovitosti
zakládat postupně. Proto evidence nemovitostí bude zakiádána ve d;vouetapách.
.

P

V
rv n í e t a p ě tj. od 1. dubna 1964 se budou zapisovat v evidenci nemovitostI, běžné změny právních
vztahu na 'podkladě došlých •listin. V tomto obdobl bude
však založe,na komplexní evi\dence nemovitostí v některých obcích, kde bude prováděno techn,.ickohospodářsk€
mapovánI.

Y dřu h é etapě
od roku 1967 budou postupně
zapsány právní vztahy v první etapě evidence nemovitostí dosud nevyznačen~. k provedeni zápisů se využije
podpurněveřejných
knih aJEP
a samozřejmě bude
třeba provádět šetřeni ve všech obclch z'a účasti a spolupráce MNV a státnich notářství.
Zastaveni zápisů v pozemkových knIhách má Již a bude
mít velkou oďezvu 'U veřejnost!, jako "zl'ušeni pozemkcn
vých kni1:l", a tím i "Zánik vlastnických práV". Tutó věc
je třeba uvádět na správnou míTu, neboť nikomu se nic
nebere a existující vlastnická práva' zOstávaji zachová~
'na. Je skutečností, že pozemkové' knihy a pozemkoVý
katastr majl stoletou tradici a plnily dobře svou funkci.
Bylo' tomu tak zejména v českých krajích, zatín1co na
Slovensku, kde platil bývalý uherský zákoník, tomu
tak již plně nebylo: Pozemkově knihy v dnešnlm stavu
neodpovídají
již skutečnému
právnímu stavu a nelze
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proto z nich zjistit ve všech ;případech správnou evidenci vlastnických vztahů,,'
,
Skutečnost je tak,ová, 'že založením evidence nemovitostí bude docíleno pořádku v evidenci vl'astnických
vztahů; a to' lépe, než by to bylo mo~né doplněním
pozemkových knih. Konečně o slo?:ltosti, právních předpisů, týkajících se vedeni veřejných knih, svědčí skutečnost, že v důsledku nového zákona o evidenci nemovitostí se ruší 98 ,různých zákonů, nařízení, a předpisů,
a že v českých krajích a na Slovensku pliitily rozdílné
předpisy, kdežto zákonem o evidenci nemovitpstI bude
dosaženo ,jednotnosti na celém území s~átu.
,
Svěření významn~hb celostátního, ukolu vybudoVání

obzor

7S

nové' evidence nemovitostI odvětví geodézie a kartogr'aUe znamená 'nején uznání dosud vykonallé práce tímto
~dvětvím, aleznamťlná též, pro nás velkou od p o v ě dnost.
Je proto ve}mi závažné, aby pracovníci ústavů geodézie
a kaťtografle a zejména pak středisek geodézie v oKresech věnovali studiu příslušných zákonných ustanovení
občanSkého zákoníka a notářského řády, a zákona o evidenci nemovlto'stl velkoupéč!. 'Dobrolrznalolltí pomohou
našim pracujícím správně vysvětlovat politicky a ekonomický význam nových zákonných opatření ft vytvořJ.
dobrou spoluprád
jak se státními
notářstvími,
tak
s národními vYbory.
'
,

'

22
ZAKON
'ze dne 31. ledna 1964
o e}ridenci nemovit(lSt1
Národní shromáždění' Československé
publiky se usneslo na tomto 'zákoně:
,

(3) Orgány a organizace
předloží rozhodnutí místně
příslušnému orgánu geodézie nejpo'zději do .Šede,sáti dnů
potél' 'kdy nabyla 'právní moci, a jiné listiny do š'ldesáti
dnů ode dne vzniku právního v.ztal'lU.

socialistické; re-

J

§ 5

§

1

Potřelby národního hospodářství
vYžadují,: a'by byly
'lvidovány údaje o nemovi'tostech nutné proplárrování
a řízení hospodářství, zajména zemědělské výroby, 'pro
ochranu
socialistického
spole,čenského
v!<aštnictví ft
osa'bního. vlastnictví občanů, pro řádnou s'právu ná~odního majetku a pro och,anu
zemědělského
půdního
fondu a lesního fondu. Tyto pdtřeby národního hospodářství ,za'jišťuje e,vidence nemovit~sU.

obsah

e v i den

i

(1) V· evlde,nci nemovitostí se běžně zapisují změny
vlastnických vztahů, vlastnická práva nově vzniklá, ,jakož i' jejich, omezení, obdo,bné 'Údaje o správě náro'd'ního
maj'e,tku a nově vznikla 'práva trvalého užívání národního l11'a'i'etkua osobního užívání poze,ín'ků.
(2') Orgán geOdézie opraví zápis, 'kte,rý nebYl prOV'3den v SOlJladu s předloženými doklady nebo výsl~ďk.y
šetření. U,'zápisu 'právních vz'tahů může orgán. geodézie
opravit jiné nesprávnosÍ:l jen na 'zllkladě pravomocného
rozhodnutí neíbo opatř3ní orgánů a organizací' uvedených v' § 4 odst. 2.

c e n''l m o v it os tf

V evidenci nemovitostí s~ vyznačují veškeré neZávaznost
evidence
nemovitostí
movitosti s .uvedením drUhů pozemků (kultur], výměr
a způsobu ljžívání; dále vlastnické vZ't,ahy, správa náÚda'je evidence 'heIDov'i'tostí. jsouzávázné
pro
řodníhomajetku,
právo trvalého w:ívání národního mp-'
vání a fízení 'zemědělsl!ié výroby, pro 'Výkaznictví
je,tku, pr;]vo osobního užívání ,po'zemků', om~zení v)ast-'
tiS'ti'ku'b země'děls'ké'm půdním fondu a lesním
nickýchpťáv
a jiné skutečností týkající senemoV"tostí
pro' přehledy nemovi'tostí v,~dené sóciallstickými
,potřehné pro národní hqspodářství.
, nizacemi ,a jsoU též 'podkladem pro se'pisování
(2) Evidence ne,movitostí obsahuje měřiclM a písama jiných lis'tln. Q nemovitO'stech.
né ,aperáty a sbírku listin; jejíIíl technickým podkladem
, jsou mapy velkých měřftek.
I

(l)

S o u čin h O's t v I a s t n í k ů a uživ
,
nemovitostí
,
I

Evidenci ne'll1ov~tostl znkládají, ~edou a udržují v souladu se"skl)tečným stavem orgány Ústř!ldní správy geodézie a 'kartografie z.řízené v okresech. {dále 'jen "orgány
geodézie").
.
'
§ 4,
(1) Evidenci' nemovitostí, udržují
or&ány. geod~zie
. v souladu se s'kute,čným stavem na zák,ladě ohláščmý,ch
změn, místního ,'šetiílilní, popřípadě '~ěření,. áza součin~
nosti orgánů,' organizací a o,bčanů, ,'lichžse týká.

,\

.

pláno'a stafonelu,
O'rgasmluv

a te I ů
'

(1) ,Vlastníci, organizace sprílvující národní maj9tek
a uživatelé nemovitostí jsou povinni k zajištění' stálého
souladu zápľsů v evidenci nemovitostí Sil skutečným
stavem:
'a) hlásit & 15 dnů příslušnému místnímu národnímu
výlboru ka'ždou změnu uživatele, druhu pozemkU
{kultury), způsobu užívání a hranic pozemků;
bl'na vyzvání orgánů geodézie předložit podklady potřebné pro provedení .2íápisu;
c) na vyzvání orgánů geodézie, trval9 a určeným zpil.so'bem oznáči't na svůj náklad nesporné hranice
svých pO'ze,'mků."
~2) ''Nesplní-li vlas'tník, organizace spravující národní
majeťe,k nebo uživatel povinnost jim uloženou podle o'dstavce 1písm. 'Clo může provést označeni hranic pozem" .ků orgán goodézie na 1e-jich náklad.

(2) Zápisy p,ávnlch vztahů' o' nemovitostech se provádějí na ZáKladě pÍ'avomoclfých rozhodnutí' soudů, národní~h' výborů, státních notái\s'tví nebo ,jinÝch orgánů a'
§ 8
organizací oprávněných rozhodovat o -právních vzt,adch,
jejichž ,předmětem 'jsou nemovitos'ti, nebo. na 'základě
S o ti čin n o s..t mís t n í c h n á rod n í c h
smluv ft 'jiných.lis'tin, 'popřípadě návrhU orgánů a orgavýborů
nizací oprávněných II( tomu pO,dle, zvláštních př3ódpisů.
.Unových staveb. ve' vlastnictví občanů ,~ zá'pisy pro(1) Místní národní výbory spolupracu'jí s orgány geovádějí na zá'k1:adě roz11OdnUtío udělení 'popisného neibo ,dézie při zatkládání a udržování evidence hemovitostí
, v souladu se, s'kutečným .stavem, 'ze'jména
IWfd~nčního číslá/ageorn8'trick~h'o
'plánu.
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I

al udržují 'pro svoupotře,bu
podle podkladů dodaných
jilm orgány geodézie aza jejich odborné 'a technické
po:moci části ope'rátů,,lwidenc,e nemovitos'tí;
b) vyhlašují v O'bcích příslušná opatření orgán(l' geodézie, jako konání· místního šetření, 'k němuž vysílají, své zástupc~, a !zajišťují účast vlastníku a uživatelu;
,
.
c) 'oznamujído
15 dnu orgánům geodézie změny skutečností vedených v evidenci nemovitostí, ktéré ·jim
byly., hlášeny vlastníky Mbo uživateli nemovitostí,
ja'kaž i změny, ,kťe'ré samy zjistily;
d) pečují o trvalé oZ'flačenL územních 'hranic obcí! a\
označí je na požádání orgánuge'odézieurčeným

'11. zákon č. 4/1950 Sb. SNR, o úpravě veřejných
převzatých od cizích soudu (útvaru),
ve znění předpisu 'je měnících adop<lň1,ljících.

knih

§ 13

'Tento

zákon

nabývá

účinnosti

cfiiem 1. dubna
,

I

1964.

z'1:lŮSOb9m .
Ne'účast vlastníku nebo uživate,lu při opatřeních
podle odstavce.1
písmo 'b] není přeikážkou jejich provedení.
'
. (2]

Nab,lížení'do

evidenc'e

n.emov,itostí

'{1] Kdo osvědč('oprávMný

'zájem, muže', pokud tomu
ne,brání 'zájem společnosti, nahlíže,t do evid611ce nemo'vitostí a 'Pořizovat siz ní náčrty, opisy' neho ·výpisy.
F] Orgány geddézie vY'dáva'jína Mdost orgám1m ,
org'anizacím aoso'bám
uve'deným v odstavci 1 kopie,
opisy nebo výpisy z' evid?,ncenemovi<tostt
.

VYlnASKL\
Ústřední správy geodézie. a kartografie
ze dne 31. ledna 19,64,
kte~Qu se provádí zákon ě.22/1964
Sb.,
o evidenci nemovitostí
,
i

§10
(1] Právní 'vztahy, u, n,ichZnedošlo do tří ,let po t1činnosti tohoto zákona" 'ke změnám a v dusledku' toho
kzápisl.\
do e,vidence nemovitostí pod'le § 5,• vyznačí
orgán ;gendézlepostupně
'v ervigenc;i nemovitostí za součinnosti organtzací, národních výboru, státn~ch notářství á ohčanu, jichž se týkil'jí.
(2J Provádění zápisu v" pozemkových a ž~'lezničních
knihách se 'dnem počá'tku .účinnosti tohoto zákona zast~vU'je; 'Soudyvš,ak provedou zápisy na. základě návrhů
poc!aných do 'dne 'po€átkuúčinnosti
tohoto zákona.,

_ Předpisy potřebné, j{ provede,ní tohOto zákona vydá
Ustřední správa geodézie a, kartografie
v dohodě se'
zú~~stj)ěnými mInisterstvy a ,úStředními ťH'gány.

Zrušují se: "
, 1. zá'konč! 9511/171ř. z., o zaveden~,abecného
zákona
o pozemkových knihách;
2. zá'kon Č., 9.2/1874 'z. z. Č., o zaklád.ání nových pozemkov,Ýctf ,knih a jejich vnlti'nímzařízení,
ve znění
,zákona č. 85/1!l76 z.' z. C.;
.
\
3.,lzákonč.
18/:1869,ř.z., o p,rá've,ch a řízení, při' knihovním děle,ní nemovitos'tí;
.4. zákóI~Č. 126/1894 ř.,z., o "khihovním oddělpvání pozemku pro veřejné silnice' a ceosty, dále pro stavbu ,ke
svádění n,e1bo hrazení vody podniknutou, ve, veřejném
zájmu; /
' .....'
.
5. zák. čr. XLV,m:880, o doplnění a ~ěně
pozemkok ž - h'
ni mc " narI~:.n,1;/ 8
.
w'
6. zá.k čI. ihAIX 1 86, o zakláání
,knihovníCH vložek;
7. zákoh Č. ~0/1923 Sb., o nále~itos'tech vkladníchlislin, ovýma'Zu,pohledáve<ka
o poplaťkových iílevach při
Nýma'ZU)lch a při .sestavování.,vIQŽ,ek na Slovensku;
8. zákonč,'
132/1930 "Sb., o;' žeIe2=ni'čních;'lmih"ách a
zástayních práve,chnab}ttých
na drahách;
.
,
.
9..vládl1í-naŤízení č. 36/1931 'Sb., ci zařízení, :zakládání
a vedenl železničnfchknih;
-'
, 10. zákon č'. 106/1932 Sb., 6 k~hovní:m pť(}vede<ní přídělů a směn ze zabrané pUdy v 'obvodech, ve>kterých
se provádí i'íze.J1í~scelovací;
VI

-

d'

"

-"

I

'-

Ústi'ední správa geodézie a kartografie v ddhodě se
zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgá-I
nystanoví
podle § 11 zák;ona 'č. 22/1964 Sb., o evidenci
neII\ovitostí (dále jen ,,2=ákon"]:
. O 1,l e r li ty" vi den cen
e m o v it os tf
a jejioh
••bsah

[l J Ev\dence neIÍlovitost! se ,va.de pro každou obec
podle katastrálních
územi. Katastrální
území' je technickou jedriotlmu, ,kterou tvoří místopisně uzavřený soubor nemovitostí spol~čně evidovaný. Obvod' katastrálního území je zpravidla totožný s územním obvodem ,obce,'
avšak jedna obec muže obsahovat dvě j více katastrál
ních území.
,
I J2]Evidence
.nemovitostí obsahuje tyto části:
a] operát měřický (mapu potemkovou, mapu' pracovní
a mapu. evidenčni) I
b] operát písemný (~ý~az 'změn, soupis parcel, evidenč'
ní listy, listy vlastnictví, seznam uživatelu a vlastn!ku, rejstřík uživatelu / a vlastníku a' seznam domu J,
c] s,bírlm 'listin
(rozhodnutí
a jil).é. listiny, záznam
Změn, polní náčrty, geometrické
plápy, zápisníky
měřených směru, úhlu a délek, výpočty geodetických
údaju, výpočty výj11ěr změněných pa'rcel, soupisy hlá,
šen,í apod.]"
,
dl s,umarizační výkazy (úhr,nné hodnoty druhu pozemlm -'-, kultur, sektorové .přéhledy, o plochách kultUr,
ořeJ:1ledyúhrnných
údaji'! evidenčních listu aj. J•
....-'!

'r1] V mapách evidence nemovitostí se všechny nemovitosti zobrazují, svým pudorysem a označují parl,;:el,ními čísly, popřípadě taKé značka,mi ,a zkratkami druhů
pozemku (kúltur] a místními i pomístními názvy.
{2J Výkaz změn bbsahuj€ zápisy vŠech změn, k nimž
došlo v údajích evidence nemovitostí, v běžném roce.
[S] SoUpis parcel obsahuje všec~ny parcely sestavené.
v aritmetickém pořadí parcelních číseL I,J každé-parcely
jsou uvederty číslo listu mapy, číslo evidenčního listu,
popřípaqě. listu vlastnictví,
druh pozemku (kultura),
výměra a popřípadě způsob užívání.
(4) Evidenční list' s~vvhoto~uje
pro každého už!·
vatp.le a obs{lhuje jméno uživatele, (název 'organIzace]
a všechny jím užívané nemovitosti ,s uvedením jejich
pa~celních čísel, druhU pozemku
(kultur]
a vým'ěr.

1964/76

Geodetický a' kartografický.
roi:!. 10 (52), i:!fslo 4/1964

U nemovitostí, které nejsou součásU zemědělských závndll*lá
jsou ve vlastnictví občanů, Se zapisuje do
evidenčniho listu jako uživatel, vždy' vlastnik bez ohledu, zda nemovitosti též skutečně uživá.
(5) List vlastnictvi
se vyhotovuje podle nemovitostí
a obsahuje jméno vlastníka (spoluvlastníků),
název organizace spravujicí národní majetek a 'všechna parcelni,
popiSná a evidenčni čisla nemovitosti. Po listu' vlastnictví se dále zapisuji právo osobního užíváni pozemki'l,
právo trvalého
uživáni ,národního majetku, omezeni
vlastnických práv a prp.v. uživatelů a čislopo10žky výkazu změn.

obzor

'77

{2} Pro zápis právních vztahů o nemovitostech podle
odstavce 1 pism. b) bude podpůrně p,oužito zápisů v dosavadnich pozemkových knihách, železničních knihách,
v jednotné evidenci půdy a v bývalém pozemkovém katastru. Orgány geodézilYzapíši do evidence nemovitosti
toho, kdo podle výsledku šetření je oprávněným nebo
povinným.
(3) Orgány geodézie provedou zápisy právnich vztahů
o nemovitostech, které jsou ve správě nebo uživáni orgánů ozbr-ojených sil, podle podkladů jimi dodaných.

(6) Seznam u~ivatelů a vlastniků obsahuje v aritinetickém pořadí čisla všech evidenčnich listů a listů vlastnictvi s uvedenim jmen (náz'vů) a adres (sidelj uživátelůa vlastníků.
'
(7) Rejstřík uživátelů a vlastniků obsahuje v ,abecednim, pořadi jména (názvy) uživate1l'i a vlastníků a jejich adresy (sidla) s uvedením čísel evidenčnich listů
a listů vlastnictvi.
(8) Seznam' domů obsahuje
v aritmetickém
pořadi
čísla' popisná (evídenčni) s uvedením parcelnich čisel
a čisel evidenčnícn Ustů, popřípadě listů. vlastnictvi.

(1) 'Nemovitosti se člení podle druhů pozemků (kultur) na zeiněd~lskou půdu a nezemědělskou půdu. Pro
j~dnotlivé druhy. pozemků (kultury) se použivá těchto
označeni:

a) u zemědělské půdy
orná půda, chmelnice,
louky, pastviny,

vinice, zahrady,

ovocné sady,

b} u nezemědětské půdy
,
lesní půda, rybníky [potoky) s chovem' ryb, ostatní
vodni plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní
plochy.
(2) Charakteristiky
účelu uživání jednotltvýchdruhů
pozemků (kultur) jsou uvedeny v' přiloze této vyhlášky,
, (3) Podr-obnější vymezeni způsobu u~íváni jednotli.
vých .pozemků se vyznačují v soupise parcel a v evidenčnich listech, li příslušných p1arcelních čísel (např.
pařeniště, skleník, ovocná školka,' prutnik, skála, lom,
. šachta, hé\lda, sHnice, řeka Labe, rybník -Valchář; skladiště, ulice, náves, hřiště, park, pískovna, silážni jáma,
hřbitov apod,),

Za k 1 á dán

f a v e d ff n í e vi d e
ID ov i t o s ti

(1) Zápisy právních
vztahfi
budou prováděny postupně:

{lemovit,osU

a} v první' etapě do konce roku 1966 se zapisuj~v evidenci nemovitostí běžné změny vlastnických vztahů,
vlastnická práva nově vzniklá, I jakož i jejich omeze-ní, obdobné I1daje o správě I)árodniho majetjm a
nově vzniklá práva-- trvalého uživání národniho majetku a osobni~o' užíváni pozenikůpodle
podkladů
uvedených v' §-4 odst. 2 Zákona,
b) v druhé etapě 'Úď roku 1967 budou postupně zapsány právni vztahy v evidenci nemovitosti, ještě nevyznačené,
c} v obcích, ve Kterých bude prováděno technickohospodářské mapováni:*)
může být postupoVáno podle
ustanoveni, písmena b) již v prvni etapě.

'J zemědělskfm zlivodem se rozum!
viničný, lesní apod. závod.

~'J Podle usne-sen! vlády

Či

zahradnlckf,

(3) Změny v. operátech
evidence nemovitosti provádějí org~ny geodézie z l1řední povinnosti na základě
listin,' návrhů a oznámení orgánů, organizaci a občanů,
jakož i dél'lších podkfadů uvedených v § 4 odst. 1 a 2
zákona.
(4) Stane-li se ruěkt'erý op'erát ~evidence nemov1itosti
nebo jeho část pro své opotřebe~i ne1Jo nepřehlednost
k dalšímu vedení nezpůsobilým, nahradí se jeho opisem
nebo otiskem podle právě platného stavu. Měřický a
písemný operát se obnoví vždy při teChnickohospodářském mapováni.
(5) Pokud bylo nesporně zjištěno, že zákresy vlastnických hranic v mapách. evidence nemovitosti byly
provedeny nesprávně,'opravi
chybné zákresy orgány
geodézie po předchozím prorokolarně zjištěném souhlasu vlastniků dotčených pozemků.

Vyznačeni'
. o ne

ID

právních
,vz.tBhd
ov i t o s f ech

(1) Zápisy právnich vztahů o nemovitostech
se prováději na základě ověřených opisů, popřípadě originálů, .zejména těchto rozhodnutí neb jiných listin:

vztahů
v evidenci

(2) Vždy v průběhu 5 let přezkoumaji
orgány geodézie soulad evidence nemovitosti s,e skutečným stavem
na územf' celé obce.

Jl D e

ne

Zápisy právnfch

(i) Orgány geodézie zprílvidla kaŽdoročně vyšetřuji a
podle potřeby zaměřují ohlášené nebo jinak Zjištěl1é
změny hranic I1zemnich. správních jednotek, změny užíváni, změný druhů pozemků (kuHur), nové komunikace, sídliště, obytné domy, jiné stavby a jiné změny.
Hlášené,' vyšetřené a zaměřené změny se v průběhu
každého roku zapisuji do výkazu změn, který, se sestavuje pro. každou obac.

a) jde-Ji o vlastnlctvi (správu národního majetku): .notářsky registrovaná smlouva, rozhodnuti v dědickém
řízení, hospodářská
smlouva, opatřeni nadřizených
orgánů o převodu správy národního majetku, roz'hodnutí národního výboru <O vyvlastnění, rozhodnuti
riárodniho výboru podle vládniho nařízeni č. 15/1959
Sb" rozhodnuti národnHlO výboru podle zvláštnich
. předpisů', *) rozhodnuU orgánu společenské
orgiInizace o, převodu majetku, rozsudek soudu 10 propadnuti majetku, notářsk-á. listina o prodeji nemovltosU,
rozhodnuU o uděleni čisla popisného nebo evidenčniho spolu s geometrickým plánem, jde-li o novou
sta:vbu ve vlastniCtvi' 'Občanů,
/
b) jde-li o právo osobního uživáni pozemku nebo právo
trvalého uživání národniho. majetku: notářsky re'gistrovaná
dohoda ITebo oznámení uživatele o zániku
užívání, opatř,ení o trvalém UŽíváni národniho majetku, rozsudek o zániku uživáni. r.egistrovaná dohoda
o společném užíváni, dohoda nebo soudni rozsudek
'o vypořádáni p,ři zrušeni společného uživání,

~olkařský.
') § 6 Zák. Č. 71/1959 Sb.. o opat~en!ch

'soukromého

43/1992.

1964/77

domQ.vnllJ.o·majetku.

týkaj!clch se některého
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d)

jde-I! o omezení vlastnického
práva:' registrovaná
smlouva o omezení' převo,du, rozhodnutí národního
výboru 0, zavedení národnl :;;právy, ,návrhy příslušných orgánů naiápis
zákonného zástavp.ího práva
podle zvlá~tních předpisů a" jiné listiny uvedené pod
písmenem a), je-li v nich uvedeno ,omezen! vlastnického práva.
(2) Všechny nemovitosti musí být ttvedepy v' liStině
podle obcí a' katastrálních
lízemí a parcelních čísel vedených v ,evidenci neIhovitostí. Js-li Ústinou převáděna
reálně odděiená část nemovitosti, musí být předložen
též geometrický plán, na kterém je' vyznačeno oddělen!
příslušné čáSti a udána ,její výměra.
'
I}) Zjistí-II orgángeodézJ,ě,že
listiny a jiné podklady
přédlqžené k Zápisu změny neobsahují ;Všechny potřebné údaje pro provedení zápisu nebo neodpOvídají obsa, hu evidence, llvědomío. ton\ příslušný orgán nebo organizacI, popřfpadě (Íčastníka, jenž změnu hlásil nebo
jehož se věc týká, s pouka,z'em na zjištěl)oU závadu
nebo pfekážku.
(4) Nebudecli podkladem zápisu pravom~cné rozhodnútí národního výboru, hospodářské
arbitr,áže, soudu,
.státního notářství nebo notářsky registrovaná
listlna,
budou účastníci d zápisu vyrozuměni, pokud zvláštní
'předpisy nestanoví jinak.
I
{5) Jestliže je vlastníku' nebo uŽÍvl;ltell uložeho ,nějaké ,omezení, jež je předmětllm zápisu, musí být s omezením práva zapsáno' sóučasně i právo vlastnictví nebo
užívání.'
,
(6) Rozhodnutí nebo jiné listiny se po provedení zác
pisu uloží db sbírky listi~! u ?rgánu geodézié.

§ 7
n<\rodního majetku se zapisuj lil jak!? vlastník
československý
stát s vyznačením nAZvu organizace,
'která mánemovitóst
ve, správě.
[2) Jde-II o společné' pr,§,vo, zapíší se {podily spoluoprávněných, a Jde-II o právo bezpodílové, jeho pov~ha.
(1) U

I

..'

'.

J

(3)' Zemědělské

a /lesnlpo:zemky
ve ylastnictví občanl1 budou zobrazovány v mapách a evidovány podle
parcelních čísel jen u těch pozemků, které nejsou užívány socIalistickou organizaci nebo nejsou v ná,bradním
,užívání.·)

§ 10
Součinnost

mistních národnich výborů

[1 ) Na úseku. evidence nemovitostí místní národn! V}'bory zejména
'
a) ,pro svóu potřebu vedou opis soupisu parcel, úhrnné
údaje evidenčních
listu· a evidenční mapu (kopii
mapy pozemkové),
b) ,dbají o bezpečné uložAní a řádné udržování v. sou·
ladu se skutečným stavem příslušných část! evidencp._
nemovitostí veden~ch u místních. národních v~borií;
zvláš'ť je prověřují pfed sumarizací sektorových pře~
hledůoplochách
kultur,
.c I sledují všechny změny, které ,maJí být vyznačen v
v evidenci nemovitostí, dbaji o plnění ohlašovací po'
vinnostIvlastn!ků
i užlvatelft a hlásí změn'v. které
samy zjistily,
.
dl přijímaj1 a předběžně projednávají námitky proti zlÍpisům v operátech evidence nemovitostí a předáv8j!
je včas orgánům geodézle k dalšímu ,opatřenI.
(2) Orgány geodézie
poskytují přitom místním národním výbórům .technlckou a odbornou pomoc, ze..
jména
li 1 instrUlli(
a školí příslušné pracovníky k provádění
" změn v částech operátit evidence nemovitostí a k Jejich užívání místními národními výbory a
.
b J ,prováději zákresy změn v evidenčních mapách.

§ 11
Nahlížení

do P.videncenemovitOstí

[1,) Zástupci orgánů a organizací a občané musi při
nahlížení a vyhotovování nfi,črtů (kopií), opisů ft Výpisit
z evidenCe nemovitosti její části co' nejvíce šetřit a
nesmějí přitomp0t,Ižívat inkoustl1, tuší, bareVných tužek
nebo j.iných pO,můcek, jimi~ by mohly být provedeny
změny v evidenci nemovitostí nebo její části poškozeny.
(2) Ústřední i správa' geodézie' a kartografie
v dohodě
s mInisterstvem financí stanoVí, ve kterých případech
.se kopie" opisy nebo výpisy z evidence nemovitostí poskytují bezplatně
Z á

v,i! r e č u á u's ta n o ven {,
~ 12

§ 8\
tidaje evidence nemovitostí

Závazné,

. Závaznými údaji evidence nemovitostí jsou parcelní
čísla nemovitostí, výměry a cLruhy pozemků (kultury);
výměry zéměděls'kých závoclft (sektorů), ,výměry územních správplch jednotek (obcí,' okresft, krajft,'stljtu)
a
hospodářské plochy óbcí, okresl1 akrajft. U)

Součinnost

vlastníků a uživatelů nemovitostí

(1)' Je-I,i k

zápisu zapot;řeb! geometrických
plánů,
jsou účastní(:i povinni opatřit je na svůj náklad. Orgán
, vedoucí evidenci nemovitostI je ,oprávněni tlči~it opat~ní potřebná k zajištění souladu se skutečným stavem
na . náklad vlastnikft nebo \lživatelft, jestliže tak sami
neu/činí' v dané lhůtě po vYzvání.
'
(2) Je-li třebánově
zaměřit hranIce vlastnické, hranice pozemkft ve spr~vě jednot.liyých soCialistických organizacI, hraflice komunikací a regulovaných vodních
to}tů, hranice pozemků jednotlivých je4notných zeměQělských llružstev a hranice pozemkii s právem osobního u~ívání,musí.
být tyto hranIce o:(:načeny trval~m
tpflsobem na náklad účastníků, např. mezníky, zdmi,
ploty, železnými trubkami apoj:l,
')

,

§,. 9 vlád, nařízení
podářskotechnických

t

47/1955 Sb., o opatřeních
úprav pozemků,

v

Pozemkové knihy ci železniční knihy jsou
úschově státních' notářstvl. Orgány geodézie JSou oprávněny
. těchto knih a jejich sóučástí (sbírek listin) p~uživat
pro účelY založení a u(iržování eVidenc~ nemovitostí;
v odůvodněných přlpaďech zapůjčí státn! 'notářství pozemkové knihy a jejich součásti orgánům geodézie na
dobu nezbytné p6tř~by.
(2) Pro provádění zápisu v evidenci nemovitostí ne-,
platí pfedpisy o' správIíím řízení. '
(1)

I

Zrušují se:
1. vyhláška' ministerstva
zemědělstvi č. 12/1956 Ú. 1.,
o povinnostech
vlastl1íkt1 a uživatelů půdy hlást
7.měny vlastnictví ,(držby) a uzívání pftdy a změnv
kultur;
2. směrnice Ústřední, správy geoQézle a kartografie a
ministerstva potravinářského
průmyslu a výkupu zemědělských výrobků č. 15oi/1957 Ú. 1., o označování
druh'Ů pozemků ,(kulturl
a jejich charakteristikách
pro účely jednotné evidencepMy
a pl'oúčely
dodávkóvé p0,vinnosti a výkupu zemědělských výrobkt"t.
I

,

'

§ 14
Tato vyhláška

nabývá

účinnosti

dnem 1. dubna 1964.

v. oboru hos-

Předseda:

"). HosPOdářskli, ploclía určujecel\<ovou
IVýměru, na kterou" se
provádí rozpiS úkolu zeměděl&lt:ě výro!J.y.
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Inl. Miroslav Herda, CSc., Ústav geodézie a kartografie
Praha

912.43( 437 J :526.913

Technické složky
používají pří své
hu tnap velkých
velmi rozmanIté
hlavních úseků: .

t.

správy a provozu měst a· obcí
činnosti ve stál~ větším rózsaměřítek. Použití těchto I'nap je
a je možné je shrnout do tří

1.1. Katastrální mapu v měřítku 1: 1000, vyhotovenou v 1.'.' 1939 až 1947 v Křovákově zobrazení. ÚNV ji doplJ?il v létech 19q2-1960 také výš- .
kopisem. Katastrální mapa 1: 1000 nevyhovuje stávající potřebě" ani obsahem ani měřítkem. Byla vyhotovena především pro katastrální
účély, takže
její obsah je omezen. Není soustavně udrzována,
jsou v ní zobrazovány prakticky jen změny podle
geometrických plánu. Pro potřeby, uvedené v úvodu, .je často nutné ji doplňovat, doměřovat změny
a další předměty. Měřítko 1 : 1000 nedov.oluje zobrazit potřebný. obsiJ,h zejména v ulicích. Proto
se ta!ké častó zobrazuje znovu, obvykle v. měřítku
1 : SOO.Často ,se pracuje dUlplicitně a výsledky nejsou všeo~ec~ě využívány.
, ' ,

zpracování podr'obných územníc'h a zastavovacích plánů,
2. projektování staveb,
3. provoz, údržba, dokumentace
a inventarizace
technic,kých zařízení a objektů, ulic a silnic,
!podzemních a nadzemních vedení, městské dopravy, veřejného osvětlení atd.
Toto poUžití značně ovlivnilo vývoj map velkých měřítek. Původní účel, použití map. velkých
měřít~k pro účely daňově-právní, nemá dheszdalelka takovou důležitost. Naproti tomu 'vzrostlo
1. 2. Mapu 1 : 2000, vyhotovenou z katastrální
používání map velkých měřítek technickými 000- mapy ·1 : 1000 zmenšením a upravením na .náklad
ry. Podíl technické části mapového obsahlJ. a jeho
NárotlníhO výboru města PrahY (NVP). Je určena
složitost sE! stále zVě~šují.Společenslťý
a techhicjako podklad pro vypraco~ání územních plánů
ký pokrok přispěl k vytvoření nového druhu mavšech druhů: Některé z uvedených nedostatků katastrální mapy 1: 1000, 'zejména neúplnost obsahu,
py velkého měřítka, technickohospodářské
mapě'.
Ale ani technickohospodářská
méllpa, i [{dyž má
se samozřejmě opakují i u této ma'py.
.
1. 3. Plán polohy v měřítku 1 :720. Tato mapa,
podstatně větší obsllh než dosavadní mapa katavyhotovená v soustavě Gusterberg,která
v době dostrální, nemůže ve své základní formě vyhovět
končení jejího vyhotovení' v r. 1926 vyhovovala
všem speciálním požadavkům.
Vznikají tak účevšem 'potřebám města, dnes úplně zastarala., Byla
lové technickohospodářské
mapy. ,Zde již původní
soustavně a. odborně udržována jen asi .do r. 1938
daňově-právní poslání mapy velkél).o mP.řítka prak~
a pak ještě asi dva, roky -po r. 1945. Originál poticky mizí a techliická část mapového obsahu přelOhopisu a výškopisu byl vyhotoven na nezajištěvÍlžujé.
'
ném klad~:vkovém papíru, ípro další poUžití byly vyPodobně se vyvíjely požadavky na mapy velhotovenykopie
na snímkovém plátně a pauzovalkéhQ měřítka na území našeho hlavního města.
cím papíru. Plán polohy používají dnes hlavně orJe ,možnékonsťatovat,
že dnes používané účelové
gariizace, které provádějí projekci, výstavbu asprámapy již nevyhovují všem potřebám. Vyskytují
vu pOdzemních zařízení. Doplňují si jej pro svoji
se u nich různé nedostatky jako nedostatečná
potřebu nejjednoduššími
z,pUsoby, vesměs jen poú.držJ:la, různá měřítkl\ zastaralé materiály jako
lohopisně' a každá organizace zvlášť. Opotřebené
snímkové plátno a pauzovací papír a v některých
matrice se obnovují ručním kopírováním. Tyto popřípadech, i značné nepřesnosti..· Mapy takových
stupy plán polohy dále znehOdnocují, takže se vykvalit snižují hodnotu dokumÉmtace technických
,skytují mapové listy,. jejichž rozměry se liší až
zařízení města. 'Přistoupí-li k tomu ještě některé
o 2 'až 3 dťn a rozdíly ~ ~ákresu nových předměnedostatky ve vlastní do1kumentaci, jako neúplný
tů, hlavně staveb, u jednotli:vých u2íl.vatelů dosanebo nesprávný
zákres, zejména u podzemních
hujídesítky
metrů. Plán polohy- je použitelný pro
vedení, potrubí a kabelů, je \pochopitelné, že se
d_okumeůtaci podzemních vedení jen v nezměněVyskytují potíže, kterÁ způsobují i vážné, poruchy.,
ných ulicích, používá-li se k určení jejich polohy
Mají pak za následek hospodářské škody a mohou
délkovél}o kátování od uličních' čar. V nezastavěohrozit bezpečnost práce.
'
Aby byly ,prozkoumány možnosti, jak zl8lpšit néč'ásti města je prakticky bezCenný a podzemní
tento stav, zadal odbor pro výstavbu.ÚNV hl. m. ' vedení jsou zde za~res):ována jen schematicky.
Prahy VI.'. 19S8 Ústavu geodézie a kartografie
1. 4. Dřívější katastrální mapu 1: Z880v souv Praze výzkum. měření a zobrazování uličních,
stavě Gusterberg. Tuto ještě dnes používají něktenaduličnícha
poduličních zaříZ~ní a obsahu tzv.
ří správci veřejných investic jako mapu přehledtechnické mapy v měřítku 1 :500 [Sl. Výzkum
nou, např. pro' nadzemní vedení vY1iokého nap~tí.
,byl veden tak, aby techllická mapa poskytla jedNení od doby zrušení v r. 1947 vůbec doplňována.
notný a. univerzální mapový podklad, byla vyhoZ uvedeného přehledu map' velkých měřítek,
tóvena se skutéčně minimáhtím nákÍadem a vyDoužívanvch ha území _hlavního města, jsou zřejužívala \ všech dosavadních geodetických a mapo-'
mé dva hlavní rozdíly dvou nejvíce používaných
výc~ děl. Byl kladen důraz na vhodné reprodukční
map, a to měřítka 1: 1000 a 1 ; 720 ,a zobrazovací
postupy a pokrolwvé hmoty, které by vyhovovaly
sousta,vy Křovákovy a Gusterbergské. Tato. nejedúčelu mapy a poskytly možnost další příležitostné
notnostje z,drojempotíží a p'říčinou hqspodářskýcq
reprodu[{ce v dďkumentac~ch jednotlivých uživaztrát. Dnes se zřetelněproievuje
malá prozíravost
telů mapy.
bývalé správy hlavního města. která v době zahájení prací' na nové katastrální -mapě VI.'. 1939 ne1. Přehled map' vel}(ých měř.ítek, používaných' na
vvužila možnosti vyhotovit tuto mapu v měřítku
území Prahy
1: 500. Tehdy s poměrně malým příspěvkem vzhleSložky, které se podUejí na S1Práv~,provozu a vÝ" dem k celkovému nákľadu na novou mapu' v měř.
1: 1000'bYlo možné vyhotovit všeobecně vyhovustavbě hlavního města, používají při své č~nnosti
jící a použitelnou mapu. 'Bylo zap.otřebí rozšířit obnásledujících map velkých měřítek.

1964/79

,Geodetický

80

a kll;rtOgrafický obzor
rlli!· 10 (52) {!i:slo 4/1964

sah, mapy o další předměty, zejména o všechny
vidÍtelné objekty podzemních vedení a jiná tech-,
nická zařízení a zobrazit novou mapu v m!:ířftku
1 : 500. Dnes se rozdíly mezi oběma mapami v měř.
1 : 1000 a 1: 720 prohloubily; plně nevyhovttjejiž
žádná z nich a nákrady, které, budouzapotřěbí
k vyhotovení vyhovující' mapy, budou jistě mnohem větší než by byly v tédohP..
2. Využití map velkých
podzemních vedení

měřítek

pro dokumentaci

D41ežitým posláním map velkých měřítek je dát
podklad pro dokumentacÍ/, provoz a. í1držbu podzemních vedení (potrubí a kabelU]. Jédnotný mapový podklad, obsah, zpusob a kvalita dokumentace. podzemních potrubí a kabelu a jejich objektu
jsou jedním ze stěžejních problému správy měst
u nás i v zahraničí. Bez vhOdného řešení je provoz,
,výstavba i rekonstrukce
'podzemních vedení stále
obtížJ;lější. Např. V Polsku byla této otázce věnoVána v r: 1962 technická konference. V Pra,ze je
nejen mapový 'podklad, tj. plán 'polbhy 1: 720, 'ale.
i vlastní dókumentace podzemních potrubí a ka- '
·belu velmi různé kvality. Je mnoho nezakreslených změn, .způsob zákresu je velmi rozmanitý co
Jda přesnosti i úplnosti.' Někde nejsou podzemní
vedení vůbec dokumentOvána.
Nejvíce potíží je
. v částech města se změněným polohopisem a v nezastavěných prostorách. V některých částech měssta, ,např. na území železnice, byla dokumentace
zničena vyhořením ústřední budovy. Jsou ale také
_'I nová pražská sídliště, kde dokumentace
nebyla
vůbec za,ložena. Způsob zákresu' a 'určenípolohy
podzemních vedení v mapové dokumentaci správců také vždy není vyhovující. Používá většinou.
délkových kát od uličních čar, domů i od méně
stálých předmětů např. od chodníků, stožárfi, plotů apod. Poloha těchto předmětů se mění a není
potom ,možné polohu takto určených vedení vytyčit: To j,epodstatný
nedostatek, neboť účelem doklJ-mentace je nejen informovat o poloze a počtu
p-ódzemních vedení. ale umožnit také jejich vyhledání a odkrytí. Podkladem pro zákres v dokumentaci byly často jen pl'Ojekty a kladečské plány., Přesné zaměřování položených vedení před záhozem rýhy je důsledně používáno od r. 1961 na
nOVýCh pražských sídlištích z iniciativy Generálního investora kOmplexní bytové výstavby. Taková
dokuméntace zaznamená nejen přesné údaje o poloz!l a ~šc: položených vedení, ale umožňuje bezpecnou udrzbu a rekonstrukci i projektOVání dalších vedení.. Zpusobsdělování
údajů ujednotl1vých
správců není rOvněž jednoznačně
upotrebitelný.
Z map, kde,jsou vedení zakreslena, je nutnévyho.tovit ručně kopie na pauzovací papír. Při yětších
rozl~hách je možné vy~otovit plaI!0grafické kopie, .
ktere jsou obvykle málo zřetelné' a je zapotřebí
je opět ručně doplňovat.

logie se 'při tom prověřovala a' v.. několika bodech
~oplnila. Zá~ladní směrnic~ 'pro výzkum byly pozadavky zadavatele, dané při započetí a během
prací konsultované:
.
VýzkuIIlllému úkolu a jeho řešení velmi prospě- .
10, že ve stejné době zpracovávala ÚSGK instrukci
pro technickohospodářské
mapování
(dále jen
i~strukce THlM] [1]. To, umožnilo spolupracovat
zejména, při obsahu technické mapy a smluvených
značkách [2]. Instrukce THM vymezuje v oqst. 1,
14 pojem, účelových map jako technickohosp:odářských map, které zobrazují ještě další předměty
měření a šetření, případně podrobnosti předmětů
zobrazených v základní mapě, a to v rozsahu potřebném pro určité speciální účely. Technická mapa je proto ve smyslu instrukce THM účelovou
mapou, a tato instrukce je pro ni základní směrni.cí. Technologie technické mapy navazuje na tuto
instrukci a 'Přihlíží ke zvláštnostem, daným účelem J,l1a'py.a využitím dosavadních
geodetických
i mapových materiálu.
4. Technologie

technické

mapy

Technická mapa Prahy je realizovatelná
jen za
přeCLpokladu zcela minimálních finai1čníchnákladl).. Hlavní zásadou technologie' byla proto maximální hdspodárnost, k níž přispívá jednak-použití
Křovákovy zobrazovací soustavy dosavadní katast~ální mapy. v témže kladu listů podle ustanovení
instrul1ce THM (odst. 1,24]. Za druhé byl použit
podle ustanovení instrukce THM (odst. 1, 32] dosavadní výškový systém jadranský. Jeho používání
,je mimoto pOvoleno ÚSGK pro Prahu a 'P'říměstské
obce. To umožnilo zobrazovat dosavadní 'výškopis
bezpř.epočtu;
výšk\?pisbyl dále podle zadávacích
podmínek již zaměřen. tak, aby bylo. možné zobrazit, jej také v měřítku 1: 500. N~jvýznamnějším
opatřením, které snižuje náklady na technickou
mapu, je použití fotografických
zvětšenin dosavadní katastrální mapy z měřítka 1: 1000 dO měřítka 1 : 500 a způsob zpracování těchto zvětšenin,
který je zlepšovacím návrhem pracovníků
ÚGK
Praha. i
4. 1., Způsob

zobrazení

Základní otázkou technické mapy je volba zpusobu
zobrazení. Je možné ji zpracovat buď v souvislém
kladu mapových listů, nebo jen v uličních pásech.
Je jisté, že ulice jsou hlavním zájmovým územím
technické mapy a že řadě uživatelů by v částech,
zastavěnýchsbuvislými
bloky, postačily uliční pásy. Ovšem uliční pásy jako mapové dílo mají mnoho nevýhod. Je to předně ruzná délka pásů, které
by musely odpovídat délce ulic, někdy velmi znač.né. Dél~y ulic se při tom mohou měnit. Ulliční pásy
by proto způsobovaly potíže při zobrazení i reprodukci a vyžadovaly by častou montáž. Proti
tom,u využití zvětšenin katastrální
mapy poskytuje mOžnost získat při nižších nákladech, než by
3. Výzknmné prác~pro technickou. mapu
si vyžádaly uliční pásy, souvislou mapu s mnohonásobně větší plochou. Proto bylo zV91eno zobrazeVýzkum technické mapy byl započat v r. 1958. Pra~- ní v souvislých mapových listech.
covalo na něm postupně, několik pracDvníkůa
by4,2. Měřítko
la také ustavena komplexní brigáda, .ČSVTS jako
poradnLorgán
řešitele. V r: 1961 byl zaměřen výOčel/ mapy a dosavadní zkušenosti u nás
v zazk!lmný list, v r. 1962 byl zobrazen a vytisknut
hraničí určují měřítko 1: 500 pro většinu území
a byla zpracována výzkumná zpráva, která je proměsta jako nejvhodnější. Zd!,! je vhodné poznamezatímní instrukcí. V ,r.' 1962 byla také zahájena
nat, že požadavky zobrazit potřebné podrobnosti
práce na několika dalších listech podle potřeb
a přehlednost
mapy jsou vzájemně protikladné.
útvaru Hlavního architekta města Prahy. 'l'echnoZásadní směrnicí pr9 vyhotovení technické mapy
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je požadavek vyjádřit potřebný obsah dostatečně
podrobně, a proto bylo také 'použito měřítko 1: 500.
Měřítko 1 : 500 umožňuje zobrazit v uIlCích všechny poUebnépředměty
mapového obsahu dostate,čně zřetelně. Je také až na některé výjimky vesměs
používáno pro projektování
investiční výstavby.
Také u některých jiných druhů účelových map"
, např. u základních plánů závodů, je často vhodnější vyhotovit základní mapu v měřítku 1: 500 zejména proto, že umožní současné zobrazení,všech
podzemních vedení. Zmenšeni do menších měřítek 1: 1000 a 1: 2000 za/účelem získání přehlednějších mapových děl je vždy možné a běžně se
používá.
.
Zcela výjimečně, v některých úzkých ul~cích
historické části města, by byla technická ma'pa-doplněna uličními pásy, ale jen ve formě příložných
map v měřitku 1 : 250. Budou v nich zobrazena podzemni vedeni, která v základní mapě budou vynechána .až na viditelná zařízeni, jež jen nutné v základní mapě zobrazovat vždy.
,
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větší odchylky, zóbl'azí se uliční čáry a osamělé
stavby znovu. U' bstatni kresby se odchyllW vyr,ovnají rovnoběžným 'posunem kresby. Podle zku~enosti ze zpracování 44 listil ipostačí většinou kresbu .přerýsovat. Výjimečně se. objevi odchylky .do
0,2 až 0,3 mm v jednom směru. Pouze jednu zvětšeninu bylo nutné vyhotovit znovu, jelikož' její
délková odchylka byla větší než 0,3 mm.
Uvedeným postupem se odstraní jednak nepřesnosti, popřípadě hrubé chyby původního zobrazenl katastrální. mapy, které se zvětšením zdvojnásobily a za druhé se odstraní chybý vlastního
zvětšení, zejména. nesprávný
rOZměr zvětšeniny.
Tento postUip je asi o poľovinu hospodárnější než
hové Zobrazení. Při zkouškách tohQto postupu byly
také měřeny rozměry orginálů lfstů katastrální
mapYr zajištěných h1iníkovou fólií. Průměrná srážka21 zkoUšených listů byla 0,15 mm ve směru vý,chod-'zá'pad.
Mimoto byly zjištěny vZájemné posuny řad bodů čtvercové sítě.'
.
4. 4. Přesnost

V dosud nezastavěných částech města a v částech k zastavěni
neurčellých,
postačí
měřítko
1: 1000.

Použitý. způsob zpracovánI'. zvětšenin určuje přesnost kresby polohopisu. V ulicích přesnost kresby
polohoPisu odpovídá přesnosti měření. a zdbrazo4.3. Využítt la zpracoviíní fotografických,
zvětšenin,
vací odchylce ve /smyslu instrukce A i instrukce
'.katastriílni
mapy.
TH'M. ostatni kresba milže mít niŽší přesnost, výJak jiŽ bylo uvedeno, k podstatnému snížení nákla- . jimečně až asi o 0,2 až 0,3 mm. .'
dů na technickou mapu přispívá využití a :zpracoVětšině uživatelů technické mapy tato přesnost
I vání
fotografickýchzvět~enin
katastrální
mapy,
kresby polohopisU postačuje. Důležité je zejména,
které s malým -nákladem umožňuje souvislé zobraže umožňuje spolu s 'větším měřítkem určovat poloqu
zení. Způsob zpracování. zvyšuje přesnost zvětše- . podzemních vedeni s dostatečnou 'přesností přímo
niny 'na' hodnotu úměrnou měřítku. Fotografické
z mapy odměřením vzdáleností od okCllních předzvětšeniny nejsou samozřejměvyhotQveny
s přesmětil. DélkClvé k6ty, jimiž se dosud poloha po~zemnosti měřítka 1: 500, tj. se zobrazovaci odchylkou
ních vedení v mapové dokumentaci určovala, mo0,15 mm. Padle dosavadních zkušeností se Odchylhou odpadnout. Pokud by byla přI projaktování
ky v délce sekčního pravoúhelnika pohybují ,v menebo vytyčování zapotřebí vyšší přesnost v poloze
zich přibližně ± 0,3 mm,' větší odchylkY se..-vysky- některých předmětů, použije se souřadnicového
tují výjimečně a zvětšenina se v těchto případech
postupu. Soustavně udržovaná a velmi přesná povyhotoví znovu. Bez dalšího zpracování by tedy
lygonovásíť a polohopisné polní náčrty původního
i doplňovacího měření to dobře umožni.
vznikaly zejména na styku mapoyýclí listů odchylky v rozměrech listů i v kresbě. Aby zvětšenina
Uved~ný způsob zpracování zvětšenih je také
mohla být zpracována
dále popsanýmzpůsobeIIi,
'zcela mimořádnou a neobvyklou kontrolou přes,vyhotoví se jako modrotisk na zajištěném papíru.
nosti kresby katastrální
mapy. Zobrazení ve větDálkově se p,roměří a nepřekročí-li odchylky v rozším měřítku 1: 500 při tom také· lépe kontroluje
měreGh uvedenou hodnotu ± 0,3 mm, koriguje
'přesnost polohopisného měření. Zjistí. se hlavně ty
se na pravoúlllém koordinátografu. Do souřadnico-,
nepřesnosti meřeni, které jsou menší než zohrazo~
vého systému koordinátografu
se zvětšenina vIi"
vací odchyíka měřítka 1: 1000 a jsou zjistitelné
cuje tak, že se 'zkusmo ztotožňuji obrazy dvou po- . v měřítku' 1 : 500. Zvětšenrm se též zdvojnásobí
lygonových hodil nejlépe v protilehlých rozích listu
chyby zobrazení, takže jsou zřetelné a je lIIOžné
s jejich poLohou v ~ystémukoordinátografu.
Malýje většinou rozlišit od chyb měřenÍ; Zkušenosti ze
mi posuny je možné zmenšovat rozdily, mezizvět-.
zpracování zvětšenin ukazují a ověřují známý vzášeIíinou a koordinátografem
adoéílit
optimálnf
Jemný ne soulad mezi dClpustnýmiodchylkamL
inshOdy. Tuto optimálnost . postačí posoud~t Cldha- strukce A a částečně i technologií jednotlivých
dem, není zapotřebí ji měřit. Pak se teprve vpichy
měřických úkonů. Je hutÍ1é, upozornit, že polygovyznačí sekční pravoúhelník, čtverco-v,á siť a polynová síť v Praze je až na malé výjimkyhomogenÍ1í
gon{)vé a. měřické body včetně vypočtených prila značně přesnější, než by bý10 možné soudit posečíků se sekčními čarami. Základním momentem,
dle dopustných odchylek. Byla vytyčena a měře. této korekce tedy je, že se vychází z 'kresby a
na vesměs 'zkušenými a pečlivými pracovníky a
kresbě se IpřiZ'pllsobí sekční pravoúhelník.
obstejným typem dVCljobrazovéhodálkoměru.
Totéž
vyk,lýmje dosud opačný postup, vři němž se vy- ,
platí i o její údržbě. Je proto možné uvést, že její
chází z rámce mapového Ustu.
přesnost, odpovídá přibližně instrukciTHM.
Skutečné odchylky pořadů byly podstatně menší než
Po korekci zvětšeniny na.koordinátografu
se
dopustné a většina jich byla v mezích od nuly ~o
pomoci měřickésítě
zobrazovacími' trojúhelníky
kontroluje kresba .. V přímých ul1tíchse kontrolují
poloviny dO'ptistné odchylky. Naprbtitomu
nepřirohy blokil, jinde ještě da1ší body např. rohy I{u- měřeně velké odchylky instrukce A pro měfické
příležitost
k snížení
dov, meznikyapod:
Pokud. je mezi modrotiskem .a . přímky mohly poskytnout
přesnosti podrobného polohopisného
měření. ..Nezobrazenými body dobrý. souhlas, tj .. v mezích
0,15 mm, přerýsuje st! platná kresba černou tuší,
přiměřeně velké je zejména konstantní zvětšení délpopřípadě se v ulicích zobrazí podrobnosti, kteťé
kové odchylky měřicképřímky
protipolygonovénebyly zobrazeny v měřítku 1: 1000. Objeví-li se
mu poř~du o 10 cm. Při tom není v instrukci A
I
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použito proměřické_ přímky ustanovení o snížení
odchylek o 25 % v místnícbťratích
a v měřítku
1: 1000, které by bylp stejně oprávněné jak9 u polygonových pořadů. Dále není správné posuzovat
přestlost polohy podrobných bodů stejnou odchylkou jako délku měřické přímky. Je nutné zde uvážit vliv chyb v určeni kolmice a. jejím zaměření.
Správnější by. bylo jednak snížit dopustnou odchylku pro měřické přímky, dále ji snížit prO zastavěné části a měřítka 1: 1000 a 1: 500 a utvořit ódchylku pro délku spojnice podrobných bodů,
kde by uvedené vlivy byly. zahrnuty. Celkově je
m.ožné uvést, že pražská katastráln! mapa je velmi
kvalitní a její pruměrn,ápřesnost
je vyšší než po"
dle instrUkce A. Ovš.em vyskytují se výjimky, kdy!
dopustné odchylky umožnily částečné snížení přesnosti v celém mapmlém ..díle průmě'rně dosažené.
Zpracování zvětšenin a: zóbrazení v měřítku
1 : 500 déle ..potvrdilo! zkušenost; že základní zásada instrukce A o stejné číselné přesnosti polohopisného 'měření .pro měřítka od 1 :'2000 do
1: 500 je li měřítka 1 : 500 již velmi problematická:
Potvrzuje to také dosti spoleblivě okolnost, žE)katastrální -mapa dosud v měřítku 1 :500 nebyla vyhotovena, i když to bylo mnohde potřebné. UvážHi se,. že u oměrné míry .délky např. 20' m je "
pro w.ěřítko ,1: 500 dopustná odchylka pro rozdíl
mézi délkou měřenou v terénu a odměřenou v méj.pě
26,5 cm, tJ. 0,5 mm v mapě, je pochybnost o této
zásadě. oprávněná, neboť hodnota 0,5 mm více
.nežtrojnásobp.ě
převy~uje zobrazovací bdchY'lku
0,15 mm. ,
'
.
Závěrem těchto úvah je možné 'uvést, že zobrazení v měřítku 1: 500 je v průměru oprávněné a
využívá ve srOvnání s měřítkem 1 : 1000 průměrně
docilovanou přeshostměření.
Vyskytnou se 'ovšem
v,ýjimečně některé úseky hlavního mě~ta,. kde následkem nižší !přesnosti měření měřítko 1 : 500 ne?:.yyšúje ve 'Srovnání s, měřítkem 1: 1000 přesnost
mapy akd~ měřítko 1: 500 pOSkytl;Ije pouze yětŠ'í
plochu pro další mapový obsah. Přesnost měření
byla zde vyčerpána již měřítkem 1 : 1000.
4.5. Klad)

rozměry

a označeni

mapových

listu'

Využití dosavadní katastrální
mapy· určuje také
IdacY,rozměry a označení listů, které je u technicIs:é lllapystejné.
List mapy 1: 1000 se rozdělí na
4' listy' mapy 1 :500 stejných rozměrů 50X 62,5 cm,
které se ,označí zlomkem, jehož čitatelem je číslo
listu mapy 1: 1000 a jmenovatelem pořadí listÍ!
1,: 500 počínaje severozá:padním a kOnče jibovýchodním rohem. Příložné mapy ulic se označí listem mapy 1 : 500 a názvem ulic,e.

kových k6t od uličních čar,budův, zdi, plotů, sloupů, stožárů, chodníků, stromů apod. Tento· způsob,
i když je jednoduchý, není možné považovat pro
jednotnou dokumentaci na podkladě technické mapy za vhodný .. Je ,přesný a' jednoznačný jen pokud
jsou vedení přibližně přfmá a rovnoběžná s ulični
čaroU. To jsou sice nejčasnější případy, ale je rovněž mnoho vedení značnělomených
a zakřivených,
zejména kabelů. Také pokud jsou na vedení viditelná·zařízení a armatury, je délkové k6tování přibližné a často jen schematické. Zkoušky ukázaly,
že i když je v takové dokumentaci na'dbytek k6t,
.neurčují, často jednoznačně polohu vedení a není
možné je do' jiné mapy zakreslit. Po odstranění
předmětů, od který.ch byly zaměřeny, je obvykle
m:ilze v terénu vytyčit. V nezastavěných částech a
tam, kde se občas mění poloha objektů; jako např"
na železnici, je Mlkové k6tovaní prakticky nepoužitelné. Je proto správné používat při zaměřování
vedení nově položených nebo v:yl}.ledaných detektory ortogonální metodu 'v měřické' síti. Výhody
této metody jsou všeobecně známé" postačí uvést
poť1ze její jednoznačnost a přesnost, možnost souřadnicového řešení při. projektOVání a zejména
obecné vYUŽití. I
Rozsah technické ma'py, asi 2500 mapových
listů, apQžadavek nejvyšší hospodárnosti vyžadují,
aby všude, pokud to jen bude možné, byla k z4kresu využita dosavadní dokumentace správců podzemních vedení. Pokud to nebude možné a v případech, kdy ~ákr8's nebude jednoznačný, bude poloha po.dzemních vegení kontrolována
detektory.
5. Obsah technické

mapy

Při stanovení oJjsahu technické mapy byla dodržována Zásada, aby technická mapa 'obsahovala většinu vigitelných předmětů, dále' podzemní vedení,
'tj. potrubí a kabely s jejich objekty a tvar terénu,
to ~še samozřejmě s přihlédnuHm k účelu a rozsahu vYUŽití. Základem obsahu technické mapy
jsou předm~ty měření, uvedené,'y instrukci THM
a v seznamu slJlluvenýchznaček.
O řadu předmětů
-byl obsa~ rozšířen; ppkud vyžadují zvláštní smluvení! značky, jsou uvedeny v dodatku k seznamu
smluvených, značek pro technickou mapu (obr. 1):

" Je 'samozřejmé, Že na obsah technické mapy
mohou. být v některých pfedmětech různé názory.
By,lo poukazováno zejménl;l na to, že s rostoucím
, obsahem mapy rostou i její náklady. Ovšem na
druhé straně je zapotřebí uvážit, že zase vzniknou
úSPOJ;y u uživatele,. který by S,i potřebný obsah
muse), doměřovat vlastními silami, vesměs nákladněji,a Většinou tJ.eodborně. Snahou bylo, aby před.4. 6. M,ěřieké metody
Měřické.metody jsou 'dány tím, že technická mapa , měty mapového obsahu nebylY) ureeny pouze pro
jednoho uživatele a aby současně další speciální
je odvozena z katastrální mapy vyhotovené podle
instrukce A [3] a směrnic pro vyhotovení výško- 'l1daje si jednotliví UŽivatelé mohli bez měření do- '
plnit. Součástí, obsáhu nejsou proto např. podrob,pisných plánů na polohopisném podkladu katanost~ J?odzemních vedení jako prom a materiály
,stl.'ální mapy [4]. Změněné, a další předměty mapo~rubí,\ počet žil v kabelu, napětí kabelťl, dále popového obsahu se,doměřují podle stejných zásad.
čet pater u budov, dopravní značkyý typy svítidel
Výjimku tvoří některé předfnětypolohopisu
jako
veřejného' osvětlení, zemědělská meliorační zařízahrádkové kolonie, sadové.úpravy,'stromy
aj., ktezení
(vyznačují se pouze vyústěhí drenáži), druh
ré je možné zaměřovat ortogonálně na spojnice
povrchu vozovek a chodilíků, druha šířka obrub-_
nezměněných r podrobných bodů polohopisu jako
níku "(zaměřují se Jen rozhraní různých druhů pouma~
vyqotovených stolovou metodou nebo ve
vrchu) apod. Je ovšem možné, že obsah technické
vhodnych případech tachymetricky.
mapy bude v budoucnu ještě -rozšířen.
V této kapitole je takévhodrt~ podrobněji uvážit způsoby zamě~ov,ání polohy podzemních vede5. 1. Polohopis
ní. Jak již bylo uvedeno v kap. 2, používaji 'pracovníci organizací, .které projektují, buduji a spraHlavními předměty
polohopisu technické mapy
jsou hránice, stavby, dopravní a vOdobospodářská
vují podzemní vedení" k uroeni jepch po~óhy dělI
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Herda, M.: Technická mapa Prahy v měřítku 1: 500
/

zařízení~ vodní toky, trvalé kultury , sady, porosty
a jednotlivé stromy na. veřejných plochách a hadzemní a podzemní vedení.
,
Plot .železný. drátěnj .dfevený
I

/<,..
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ve dvorech" tělovýchovnáa
sociální zařízení, chaty
a besídky, prOdejní stánky, telefonní budky, čekárny a přístřešky veřejných dopravních prostředků
apod. Dále se zaměřují a zobrazují vjezdy na pozemky a nádvoří, průjezdy v budovách, 1Jokud dovol1.Ljí vjezl:\' automObilům, ohra,dní' zdi a ploty.
U staveb se zaměřuje a zobrazuje podle instrukce
THM průp.ik zdivá s terénem. V Praze se při novém
~atastrálním
měření zaměřovalo ješt~ tzv, jádro
zdiva, které tvořilo hranici ',parcel, neboť tzv. sokl
byl jiZ na veřejném statku (tato skutečnost byla
podkládem pro vyměřování poplatků za užívání
veřejného statku). Vzhledem k obtížím při určování jádra'zdiva a k nejasJ;lostem v původních polních náčrtech byla technologie změněna tak, že
místo obou, čar se vyznačuje průnik zdiva s terénem (podle instrukce THM)"
5. 13. Do p r a v n í a, vod o h o s pod
objekty
a vodní
toky

.sloupu

!

Výhybka elektrické

I

obzor,

ář s k é

U pozertmích, komunikací jsou předmětem obsahu
mapy nejen jejich obrysy, ale i sOličásti jako chodníky, 'krajnice, příkopy a propustky, opěrné zdi,
rampy,mosty a lávky, zábradlí, osy koľejí e~ektrické dráhy včetně výhybek a nástupních. ostrůvků,
sloupy a stožáry osvětlení a trolejového vedení,
trolejov:é vedení trolejbusů atd. Důležitými předměty jsou rovněž loubí, veřejné průchody, podjez'
dy a nadjezdy, železniční přejezdy a komunikační
tunely. Území železnice se v ka,tastrální ma'pě zo- ,
brazovalo jen obvodem. V technické mapě se po
předchozím projednání zobrazí alespoň budovy a
osy krajp.ich kolejí. Železniční Území je také součástí města a mělo by být v technické mapě' za, kr~sleno v potřebném rozsahu. ,

r

Parcela, která je základním stavebním- kamenem
katastrální mapy, nemá v technické mape zdal'eka,
tento význam. Proto také patc~lní hranice jsou
méně důležitým a spíše jen doplňujíCím prvkem.
Podle původního názoru· zadél<vatele i řešitele výzkumného úkolu měly být hranice parcel zobrazovány jen v 1Jřípadech, kdyj~ou viditelně. K to,muto názoru vedla nej~ncelková
charakteristika
technické mapy, ale také současný stav parcel.
Mnoho parcel ne;má dnes význam, řada parcel byla vytvořena z ďůvodů různých právních břemen.
Zejména ulice, jsOu tvořeny mnoha parcelami a
vedlo by to k snížení přehlednosti mapy. Tento
názor byl při projednávánítechhologie
s jednotli. vými uživateli změněn a na základě pO,sudku k výzkumné zprávě byla techn'ologieopravena.
Zobrazují se tedy Lneviditelné
hranice Obzvláš~ě stavebních parcel a v ulicích, a na veřejných plochách budou parcely. dříve sloučeny. Technickou
mapu bude pak možne používat i pro inventarizaci pozemků.
/
Předmětem mapového obsahu jsou dále všechna
viditelná rozhraní" vytvořená komunikacemi, stavbami,zdrili, ploty a trvalými hranicemi kultu;r. Plo~
ty se vyznačují' j. v mapě, neboť jsou liůležitým,
předmětem pro řadu llživatelú.
5. 12. S t a v b y
Předmětem, mapového obsahu jsou nejen stavby
trvalé" ale 1přeGpodné a nouzové jako různá přechodná sklad~ště, garáže, dřevěné dílny zejména

5. 14. T r v a lé k u I t u y, par k y, por o sty
\
,a str o m y n a ve ř e j n ýc h p l-n C h á c h
Ocqrana městské přírody a zeleně je důležitým
požadavkem při! plánování rozvoje města. Proto
, jsou 'předmětem mapového obsahu zcela oprávněně
hranice" trvalých ,kultur, parkové úpravy, pbrósty
jako ovocné sady a lesíky, skupiny křovin, zahrady a zejména jednotlivé strotnyna
veřejných plochách, ulicích na náměstícQ. (mimo parky) a pod_él silnic. Stromy se .•staly důležitým předmětem
měření a při vypracování podkladů, např. pro řešení důležitýcl1 architektonických
areálů" se dnes
již všeobecně zaměřuje tílké ještě jejich, výška,
průměr kmene a koruny a uvádí se druh. Tyto podrobnosti nejsou pro techniclwu mapu zapotřebí
a postačí smluvená značka.
5.15. Nadzemní

ap

o d zem n í vedenI

Jak již bylo zdůrazněno, je otázka dokumentace
podzemních vedení v technologti technické mapy
jednou z nejdůležitějších.
V poslední době značI,lě
llzrostly' požadavky v tomto směru a geodézie pOdzemních vedení se stala významnou specializací.
Rozšířilo se vyhledávání podzemních vedení detektory, které se staly součástí. přístrojového vybavení geodetů. Používání detektorů geodety .je zcela
oprávněné. Podzemní vedení jsou dů1ežMým souborem předmětů měřer;tí a jelikož jsou .většinou
n~viqitelná, já správné, aby byly využity všechny
možnosti k určení jejich :polohy. Nedílnou součástíppdzemních'
vedení jsou jejich povrchové objekty a armatury , o něž bylo také nutné rozšířit
Smluvené značky. Vyznačují se v technIcké mapě
vždy, tj. i v případech, kdy podzemní vedení se'
vyznačl;ljf v příložné m'a~ě (viz kap. 4. 2). Poloha
podzemních ~ed;ení se v technické mapě vyznaču-
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je· buď podlé ,dokumentace správců, nebo není-li
to možné, určí se .detektory. V tom případě se
vedEiní zaměřují ortogonálně
na polygonovou a
m€řickou síť.
U ,nadzemních
vedení se vyznačují 'stožáry,
sloupyá):{onsoly.
Střešní\kol1soly ~e zaměřují jen
přibližně.
Uvnitř domovních bloků zejména ve
starších' ,částech města bývá spleť r~zných, nej'
častěji jen jf3dnotlivých vedení. Tato vedení není
,třeba znázorňovat, postačí určit jen hlavní vedení.

se~, do něhož se :před započetím průzkumu vyznačí změny předmětů měřeníl pro které je dokumentace (rearnbú1ační Ipolní náčrty a geometrické
p~ány). Při průzkumu v terénu' se v průzkum~é
mapě vyznačí změněné a nové předměty polohopisu, území se změněným výškopisem
(terénní
úpravy a nově vybudované nebo rekonstruované
vozovky) a hlavní nadze,mní Vedení. Místní šetření podle instrukce THM se neprovádí.
'
'

7. Doplňovací měi'ení
Technická hla pa obsahuje výškopis v obvyklém
Obsah ťechnické mapy vyžaduje doměi"it pol(jhopis
rozsahu podle směrnic ['4] s přihlédnutím k ínve všech ulicích a veřejných plochách. Viditelná
, strukci TBM. 'Důležité Je určovat' výškové kótÝ
zařízení podzemních vedení se zaměřují buď soupoklopů vstupních šachtic kanalizaée azaústěných
časně, jestliže se vedení 'zakresl,u1í podledokumenrour nebo stok. Výškovékóty ostatních zařízení na
tace správců, nebo až při zaměřování vedení, jestlipodzerrmích vedeních, tJ.poklopů šoupátek, hydranže se vyhledávají detektory. Na ulicích a silniCÍch
tů, revizních šachtic apod., se určují jen na ne~
s rušnou dopravou je výhodné používat dv;ou mě,upraveném povr9hu, tj, tam, kde by jejich výšky
řických přímek po obou ~tra:nách. Zvýší se tím
nebyloinožné
určit inter'polací mezi příčnými pro-produktivita
práce, zlepší se bezpečnost práce a
fily .. HlOubka uložení se' vyznačuje u,kan'al1zace
polní náčrty jsou přehlednější. 'Někdy je vhodné
,vždy, u ostatní9h vedení jelI pokud jsou spolehlivé
použít stejných měřických přímek jako ,při půúdaje v dokumentaoi správců. Určovat hlou1:>ku)110vodním měření. Poloha měřické sítě se vždy ověžení 'detektory 'je 'prakticky možné jen v jednotliřuje občasným zaměřením nezměněných
podrob. vých případech, ve větším rozsahu by to bylo příných bodů polohopisu. Polní náčrty doplňovacího
l1šnákladné.
Mimoto v 'ulicích s rušivými elekh'Opolohopisného měření se vyhotovují buď do otisku
mangetickými
zdroji je určení hloubky' detektopůvodních polních náčrtů, jestliže to dovolí jejich
remnespolehlivéa
často i nemožné. Velmi dobré.
měřítko, nebo dokyanotypického
otisku zvětšenivýsledKy byly dosaženy li jednotlivých vedení v neny. Obvykle sf3 vyhotoví náčrty
pro polohozastavené,m :území.'
I
pis, nadzemní vedení apodzemJiÍ
vedení., Polní
5. 3. Smluven~ znat5ky
náčrt výškopisný se vyhotovuje již ,do kyanotypického otisku p.olohop,isu technické mapy, který se
Technická mail'> používá smluvené značky podle
vyhotoví současně s modrOtisky pro 'zobrazení výšinstrukce THM [2] a dodatku prO technickou makapisu a podzemních vedení.
pu [6]. Také na tyto 2inačky mohou být různé ná-. '
zory. 'Zřejmě to souvisí s nejednotností
smJuve8. Kartografické zobrazovací práce
ných znač,ek, pou~ívaných u nás v .různých mapových dílech velkých měřítek. Obsah katastrální
Přesnost· soutisku polohopisu, výškopisu a podzemmapy,byl vzhledem' k dněšrfím potřebám poměrně
ních védení vyžaduje používat zatím obllyklého
dosti omezen. Další smhivené značky se někdy vypostupu s kreskou polohopisu na zajištěném p,apíru
tvářely a zaváděly podle potřeby, často nejednotně
a dvěma modrotisky pro výškopis a podzemní vea, nekQordinovaně. ,A jelikož se nestaly normou,
dení rovněž na zajištném papíru.
.nebyly ant. všeobecně závazné a platné. Instrukce
Až budou ,pro tyto práce k dispozici zcela ne·
THM zavedla nyní některé nové značky .. Je nutné,'
srážlivéprůsvitné
fólie z plastické hmoty, bude
aby Odstranily tuto nejednotnost,
byly všeobecně
mQzné otiskn6~ zvětšeninu katastrální
mapy na
používány a zejména aby, byly všeobecně záVazné,
tuto, fólii. Zde by se vyrýsovala nebo vyryla platná
_ staly se .normoupodobně
jako je tomu v NDR. kresba polohopisu, neplatná' by se odstranila. Tím.
Zvýšna by se' tím srozumitelnost
a použitelnost
by vznikla přímo matrice polohopisu. Matrice pro
mapových děl, velkych měřítek.
výškopis a,podzemní vedení by se vyhotovily rovněž přímo, kresba by se vyryla nebo vyrýspvala do
5. 4. Popžsnéúda/e
další fólie, (pod které by se při práca !podložila poPOpisné, úda-je vně mapového rámu jsqu obdobné
lohop'isná matrice. To by uspořilo hliníkové fólie
úctaji1mtechnickohosP9dářské
mapy. Z údajů uvnitř
a
získaly by se přírno matrice. Průsvitné fólie zn.
rámu' je nutné zdt1raznit uvedení popisných čísel
Siccograph, kter'é používá v současné době ÚGK
bťtdov a nouzových staveb. Zobrazení parcelvyžaPraha, jsou srážlivé a dosti špatně se na nich
duje vyznačovat 1 čísla. 'parcelní.
rýsuje.
5.2., Výškopts

a

'6. Projekt mapování a ,prů~kum území

9. Tisk
U technickétnapy
je vhodné využít výsledky prii.- Hlavním pro,blémem tisku techni~ké mapy je pozkutllu území pro ses'tavení projektu mapování. Dočet barev. Jel:ikož tisk polohqpisučernou
a výškosavadnízkušenostiukazují,
ž,e projektování loka- . pisu hnědou barvou je samozřej'mý, hlavním prolit, 'kde, se' využívá dřívějších . mapových ,děl; je , blélp.em jsou barvy pro podzemní vedení. Ideální
obtížné a koeficienty' yyužHí,,-odhadm,lté jen podle
by samozřejmě
bylo . vyznačit jednotlivá vedení
zběžné prohlídky, která postačí např. při novém
barvami podle ČSN. ovšem velký počet listů znamapbváník
určení smpM, obtížnosti, mohou být
mená ,pTo každou další barvu podstatné zvýšení
z~reslené. Využitípruzkumu
úZ,e'mí pro projekt
nákladů. Byla proto pro ,podzemní vedení zvolena,
umožní dosti přesně určit a kalkulovat rozsah dojediná barva, modrá a jednotlivá vedení se pak
plňovacího Illěření polohopisu ivýškopisu
aprározliŠUjí smluvenott značkou. Z téhož důvodu by
ce na podzemních vedeních.
.'
nebyly budovy vyznačeny" lemovkami. Technická
mapa je tedy tříbarevná
(vi:<>;ukázka technické
Podkla4e'mpro průzkum území je ,tzv. průzkurnmapy, která je přiložena k tomuto číslu). Mimo
ná mapa. Je to otisk katastrální mapy s výškOpi-
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tisk na bíléJ;Ilpapíru
se vyhotovu je odvoz~ni~a
technické mapy, černý ti~k .polohopi~u na prusvI~=
né fólii. Je určena pro uživatele, ~teří potřebujI
vyhotovovatozalidové
světlOtisky, své •d~kU:~entace. Na průsvitnou fólii se kreslI krycIIDl a.C?tonovými bárvami. Užití těchtoodvozelniq., na !OlllOh
je velmi široké. Vyznačí se v ,?'ich h!avně vsechny
speciální údaje jednotlivýchuzlVatelu
(viz kéllp. 5).

Poznámka
technologického
\

obzor

85

odděleni ŮSGK'

Technická
mapa v měř. 1 : SOD prohlavl).í
město \
Prahu o ní:í se v l5lánku s.inž.
M. Herdy CSc pojedná~á,
je pro město takové
velikostí
a významu, s tak hustou a složitou
síti, nadzemních,
'pozemních a podzemních
zařízení,
jistě. velmi účelná a potřebná.
Obsah této mapy by odpovídal
přibližně
obsahu tzv. p(Jpisné mapy, jejíž pořizování bylo ještě před několika
lety zakotveno
v le10.' Ůdržba technické mapy
gislativních
předpisech:
.
.
Počet9Ý a ,někdy dosti rychle se měnící obs~h
Technologie
vyhotovení
mapy, které 1e v l5lántechnické mapy vyžaduje jednotnou, stélou a dobre
kU'Qěnováno
nejVíce místa, vychází z ekonomické
organizovanou údržbu. o způsobu ú;Irzby tech.niczásady využít pokud možno nejvíce rozsá~lé,
obké mapy i ,dokumentace
podzemmch
vedem se
tížné a velmi nákladné
geodetické
terénnz a zojedná~' Údr~ba polohopisu a výškopisu ne)J.í takO-, brazovací práce, které byly v nedávné, minulosti
vým problémem jako ú~ržba ~okume.nta~e p~dzem{ve válce a v letech těsně po ní J vykonány
pro
ních vedení. Je zde jiz dostI techmckych ,1 orgavyhOtovení
katastrální
mapy hlavního, města Pranizačních zkušeností. Naproti tomu by bylo vhodhy v měř. 1.: 1 000, později
doplněné
výškopisem.
né vést a udržovat dokumentaci podzemních vedeTafoekonómická
zásada Ťejistě
velmi
správná.
ní jinak _než se děje dnes.; Nejlépe by bylo utvo- ,Přesto je třeba mít na paměti, že v této 'technotit u NV'P nebo útvaru Hlavního architekta ústředlogii
je opomenuta'
geodetická
zásada
postupu
. ní dokumentační středisko, které, by vedlo a udržoz velkého domalého({,
v daném případé vzniká
valo dokumentaci všech zařízení v ulicích a které~ová mapa dvojnásobným
zvětšením, což má v mnomu by musély být ,povmně oznamovány všechny
ha případech
nepříznivý
vliv na přesnost
mapy.
změny v rozsahu jehopů:sobnosti.
Byl by to zPv~Taktéž otázce ponechiÍ11í dosavadního
zobrasob podstatně
hospodárnějšív a mohl by zaru~~t
zení {Křovákova J katastrálTÚ
mapy a jadransképotřebnou technickou
úrove~ dokumentace v'vul1c~
ho výškového systému, ačkoliv je nelze jednoznačních 'zařízení. Vhodnou organizaci bude rovnez vy"
ně zamítnout,
by bylo třeba věnovat
víc.e pozoržadovat postupný ,přechod Z dosavadní dokumennosti a zdůvodnl!ní. Odvolání na ustanovení lnstrukc
tace v měřítku 1:
na dokumentaci na podklace pro technickohospodářské
mapoviíní,
popř. na
dě technické mapy.
zvláštní povolení
o jejich použití,' je' sice správné,
avšak je třeba vidět, že jde o, ekonomicklj
a ča11. Závěr
sov k podmíněné
přechodné
období. V každéT[/.' případě bude v budoucnu
snaha sjednotit
zobrazení
Je jisté, že realizace technické mapy. na celém
a výškovysystém
pro všechrly techntckohospodářúzemí našeho hlavníl;lo města by byl ukol odposké mapy na našem území, {Gaussovo
zobrazení,
vědný velmi rozsáhlý ,a nikterak jednoduchý.Tobaltský
výškový
systém},
zejména
bude-li
nutné
též pl~tí o údržbě El dokumentaci podzemnkh
~edosavadní
mapy v. Křovákovt!
. zobrazení
obnovit
dení. Důležité je, že je již, k dispozioi technologie,
anebo dopln'žt výškopi$em:
,Vyhotovování
technicpodle které by bylo možné práce zahájit, že je
ké mapy vzhledem
k jejímu rozsahu ma vlastně již
k' dispozici dostatek :z;kušených pracovníků' a že
ráz obnovy
mapy a nikoliv
jen pouhé doplnění
potřeba technické. mapy a jednotné do~u:mantace
techniclCohospodářskě
mapy, jejíž využití
takovým
uličních zařízení je všeobecně uznávána.
způsobem
je před.pokládáno.

no

Nakonec je vhodné poznamenat,
Že účelem
llOhotočlanku je sezn.ámit naše geode.tys proble:
matikou technické mapy, tak, aby vynikly některe
obecnější závislostI. Při tom lze, očekávat, že podobné otázky bude zapotřebí řešit i v jiných městech. Mimo to uvedená technologie může přispět
k jednotnosti i k zvýšení kva1ity mapových podkladů pro investiční výstavbu.
Redakci došlo 2g. S. 19fj3 ,

[1}

Instrukce
pro tech~iCkQhOSPodářské
mapování
v měřítkác\l
1 : 500, 1: 1000', 1: 2000, 1: 500Q [prozatímní
vydán!).
Praha
ÚSGK 1961

[2] Smluvené
vydání).
13] InstrukcI!

značk~'
technickoh'OspodářskýchmlP'
Praha
USGK 1961..
A. ŠNtL

Bratislava

[4J Směrníce
pro vyhotovení
ném pódklad u katastrální

[prozatímní,
"

1953.

'výškopisných
,plánů
na
mapy. MT praha
1950.

Také by bylo 'účelné vyjasnit
otázku. tak. aby
se, pokud
lze,
zabránilo
eventu'ální
duplicitě
v údržbě tétópdos(ilvadní
mapy, která ve spojení
s výškopisem
je
vlastne
technickohospodářskou
mapou.
Bylo by proto účelné
před pr0v,edením
rozsáhletších
pra~í na nové technické
mapě zpraco'
/Jat výsledky
výzkumu
ve formě
instrukce
navazující na Instrukci
pro technickohospi}dářské
mapování,
kde by speciální
technologické
postupy,
předévším i vlastní převádění
i1 úprava kresby, kritéria přesnosti
a doplňování
mapy byly pódrobc
něji rozvedeny,
11 tuto Žnstrukci
ř4dně projednat.
Stejně tak i pokud jde o dOplňkový
seznam smluvených znatek. Tento postup by blil účélný ž z důvodu. uváděného
v člán7cU., že technic~á
mapa pro
hlavní město Prahu by se mohla stát v budoucnu.
-vzorem pro vyhotovení
ObdolJných map pro některá jžnávelká
města.

polohopi~'

. [5] Výzkum měření
a zobrazováni
uličj1ích.
naduličnich
a !joduličních
zařízení
a obsahu
technicke
mapy, prahl[ v měř.ltku
1 : 500. Výzkumná
zpráva
ÚGK Praha
č. 2/1962.' Zpracovatel
inž. M. H.erda csc.
•
[6] Návrh dodatku
smluvených
znač~k pro technickou
mapu
hy [přlloha
k výzkumné
zprávě
ÚGK Praha
č. 2/~;62).

Pra,

Lektorova': inf. Karel Česák, útvar Hlavnfho architekta
městj1 Prahy
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Inž. dr. Oldi'ich

Do geodézie pro,nikají stejně jako do jiných odvětví
národního hospodářství,směry'systematické
mechanizace a automatizace. Z nových vědních disciplín, ktei ré tvoří
základ moderní automatizace, jsou to nauka
o formální logice, teorie informace, automatická regulace a kybernetika. Budeprospěšné,- když jim věnujeme trochu místa' v Gepdetickém a kartografickém
ób~ol"U~Domníváme se, že tím prospějeme novátorům
, a že jim uanadníme chápání'nových mechanizačních
nebo automatizačních prostředků, pronikajících do
, geodézie. Omezíme se jenom na základ s liv-edením
, příkladů- pro snltdnější pochopení. Látka je zajímavá
a snad některé ,čtenáře za~jme natolik, že se věnují
podrobnějšímu
studiu alespoň, uvedené literatury
a pokusí se aplikovat poznatky těchto vědních disciplin n~ problémygeoj:letické.

Válka. Výzkumný ústav geodetický.
topografický a kartografický
Praha,

: Obecně je při n argumentech počet přidružení r = 210•
Přehledně to pro 1až 3 arglllllenty znázorňuje tab. l.
Jaké mohou být všechny možné funkce při jednom a dvouargutnentech, uvádí tabulka 2 a tabulka 3.

~ ~rgument p

I

o

.

,

2;Základni, vztahy výrokové (formální) logiky
J

Ve výrokové logice, která představuje již dnes dosti
ob'sažnf vědní obor·, se setkáváme především s výroky
[tj. něj'akýmtvrzením či výpovědí]. Z nich pak logickým úsudkem vytváříme výroky nové.
, Označíme-li půVodní [danéJvýroky znaky p, q" ..,
a nový výrok získaný úsudkem znakem X, můžeme
v obecné symbolice označovat úsudek jako vztah výroků způsobem obvyklým v matematice

argument
p

X

p

výrok
výrok q

p -/pršímá
n~gaci v P =.nepršÍ
= p = neprší má 'negaci v lj"':- p =
prší

I

I

Pokud je ve vztahu (1) obsažen jenom jeden argument [např. p], bude tento argument míť2 stavy. Při
dvou argumentech bude možno každému stavu jed-'
noho argumentu přjřadit dva stavY druhého argumentu. Budou tedy 4 možná přidružení [-4 př~pady].

X
..

1
,

X

·3

2'\

Jr

X

I

4

I

I

'5

I

X

X

P

iJ

X

X

X

lX

X

p

q

X
eX

X

X

'X

X

I

X

X
X

X

1

q

P

.,

fJ

I

q

-

"

I

6

I

--

totožnost

,

I

X

"X

X

\

X

negace
,

V obou tabulkách-je první a poslední funkée nezávislá na stavu argu~entŮ. P:r:,vnifunkce [tzv. tautologie], říká, že nový výrok X platí [je pravdivý], ať je
stav ~ýroků p a q jakýkoli, to jest ať q i P platí nebo
neplatí. Poslední funkce [tzv. kontradikce] je rovněž
na p a q nezávislá. !tíká, že výrok X je nepravdivý,
ať je stav výroků p a q, jakýkoliv.
Z ostatních funkcí formální logiky při dvou argumentech budeme v dalších úvahách, potřebných pro
zprllcování informací, používat hlavně konjunkci,
neboli logický součin, (8) a disjunkci, rteboli logický
součet(2). Z funkcí jednoho argumentu totožnost a negaci. (V tllb. 2 113 silně orámované).
"
Při jednom a:-gumentu píšeme vztah tvarem
\

X =F(p)

funkce

arg.

I

X

X
I

-~,

Na příklad:

I

,
,

P
[Nový 'výrok X je nějakou funkcí daných výroků
'p, q, ... ]
.
Výrok může být búď pravdivý nebo nepravdivý.
Označíme-li pravdivý výrok písmenem p, pOllžijeme
pro označení, nepravdivého výroku symbol p. Čteme
"non pec; nebo ,,'P není" a považujeme jej za negaci vý1"9k~p, Negací V;ýroku p bude ;výrok p. '

I

funkce

,

7 '

8

X

X

X

X
X

,X
X

X

X

X
X
X

1964/86

9

I

10

~

11

X

X

X

~

X

X

X

X
x'

X
X

,

X

I

12

lX

I

13

I
I

14

I,

15

X

X
X

X
X

X
X

X

X' , X

X-

X-

X

X

I
I

X-

I
I

16

X
X
X

X-
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Mějme dány výroky:

X=pFq
I

,

Znak F zn.amenátzv.
"funktor",. ktery lze yyjadřovat charakt1lrisťickým slovem, nebp značkoQ.
Způsob vyjadřování je p~ehledně náznačen v tab. 4.

Výrok p:z obce jW do obce V jezdí vltk
Výrok q: z obce V do bbc~ Z jezdí autobus
VýJ;ok X: z obce W do obce Z je spojení
[viz znázornění na obr. 2.].
I

I

Funkce

LI0=. vlak--Jrautobus
Z
. -",,:
-- 0
Symbol označeni

Z tab. 3 \ ~ je kdYž.:

Totožnost

"je" p

Negace

"neni" p

\

,

X =p
".

X =p

I

I

I

Disjunkce

2

Konjunk.
ce

8

jep" nebo"
q

X ==p+q
X = PVq

je p "i" q

X = pq, X = p.q,
X i= p&q, X = p 1\ q

,Logický úsudek říká, Že z obce W do Z je spojen.í; jezdí-li z obce W do V vlak "i" z obce V do Z
autobus. Tj. X == P "i" q. Jde tedY-v tomto příkladě
o konjunkci.
'
V tab. 6 je obdobný rozpis jako v tah. 5. Porovná·
me-li tyto rozpisy s,tab. 3, vidíme, že to souhlasí.

Abychom si uvedenélogické vztahy dobře ujasnili,
uvedeme jednoduchý, názorný příklad:
Slovnivyjádi'eni pHpadu

Mějme dány výroky:
Výrok,. Ip: z obce W do obce Z jezdí ylak (fen vlak) ,
Výrok q: z obce W do obce Z jezdí'autobus (jen áutobus)
Výrok X; z obce W dO,obce Z je spojení (hromadný'm
,
dopravním prostředkem)
[viz znázornění' naóbr. 1.]

W
"...•....

SpoJení je, když jezdí
vlak z W do V i auto,
bus z V do Z

nebo kdyžnejezd{
vlak z W do V, ale
, jezdí autobus z V
doZ

....

,ou1OlJus

Obr. 1.
li

Je jasné, že spojení z obce W do Z je, když jezdí
vlak nebo autobus, tj. X =p"nebo"
q. Jde tedy
o disjunkci.
'
V tah. 5 je tato funkce rozepsána' pro všechny
móžné případy tj ..pro všechna možná přidružení různých stavů daných výroků spojených. konjunkcí "i":

Spojení je
když jezdí z W do Z
vlak i autobus

[

111

arg.

p

q

p

nebo nejezdí vlak, ále
jezdí a~tobus

p

když nejezdí :Vlak
li nejezdí'autobus, tak
. :o,enisppjeni

X

=P

li X

X

=

q X

X =piq

= 'P i q

p

q

X X

=

p i qnebo

nebo když nejezdí ani
vlak z W Ilo V, ani
autobus z V do Z

P

p

q

~

X X = pi q nebo

-

li

X X=;piq

,:Mějmedány výroky:

i q nebo

p iqnebo
,

-

X,

-

Výrok p: z místa W do V jezdí vlak
Výrok q: z místa W do U jezdí vlak,
Výrok in: z místa U do V jezdí autobus
Výrok 8: z místa V do Z létá-letadlo
a opět výrok X; z místa W. do Z je spojení
(viz znázornění na obr. 3.)

rovnice

X

-

q X

rovnice

Někdy ovše~budeme
mít, více daných výroků,
na nichž je závislý úsudek. Uveďme opět jednoduchý
příklad:
. ,

nebo je!Ídí vlak a nejezdi autobus·

p

~

Spojení n~ní, když .
jezdí vlak z W do V
a nejezdi autobus
z V do Z,
,

IJI

arg.

-

vlak
..--.~..""

Slo1PÚvyjádřeni případu

I

:
I

p q X X= p i 1J
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V tab. 7 'jsou rozepsáuy 2 cesty ,prO.spojeni z W
do Z. Y tét~ tabulce je vynechán rozpis případů,
v nichžne:q.í spojeni.,
'

I

Slovní, vyjádření př1p,adu
i

I

n,

j~ko užíváme 'při násobení a pro disjunkci znak (+
dostaneme vyjádření logického vztahu v tzv. Booleově
algebře [též dvouhodnot&Vé aJgebře logiky, 'matematické logiky nebo výrokové logiky} (Irský matematik
George Boole nat: 1815, zemřel 1864).
Bude
.
X

= pqms

+ pqms + pqřňs + pqms + pqms ,+

"

pi,qimj8
Když jezdi vlak
I
,z W do V a létá
. nebo pi q i m i 8
letadlo z V do Z, je nebo p i q i in i 8
spojeni z W do Z, , nebo'p i 0fj i ffl i 8
,ať je stav ostatních
vý~oku jakýkoliv.
To znamenáj, možnépřipady
~-/-I-2. Když jezdi vlák
p iq im i8
X a)
nebŮpi ; qi mi~
X b)
z W do U, jezdí
autobus z U do V i I
létá letadlo z V do
Z, je spojeni z ' W
'doZ, ať je stav
zbývajiciPo výroku
jakýkoli: To zna-,
r
mená dv~ možné
připady
.
,

+ (pqms)

1.

/

.

(2)

f

Vidíme, že z matice výroků v tab. 7 jsou výroky
v sťejněmřádku
spojeny konjunkci, jednotlivé řádky
disjunkcí. Tím dostala obeoná rovnice (1) konkrétní
tvar pro uvažovaný příklad podleobt. 3.
V Booleo~ě algebře platí: (viz [4]) ,
1. Zákon komutativní
p+q=q+p

,

pq =qp,
2. Zákon asociativní'
p

+ q-+ m ='(p
pqm

+q)

=

+ m = p + (q + ml

(pqlm = p (qm)

3. Zákon distributivní
--

I

r

=

2li:..... 24

=

+ q) m

a) (p

I,

Rozepíšeme-li v tab. 8. všechny' možné případy,
vidlme, že'jich jeceIkem,r

, .,b) pm

'

16

+q -

= pm+qm

'+ q) (m + q)

(p

4: Zákon duality,

[n = 4 je počet da:q.ých výroků]
,
,

pq

p+q=

-

pq=p+li
Zákony uvedené ad l,i 2 a3a jsou běžné v matematice. Próto můžeme vzorce 'Upravovat podobně
např. yytýkáním členŮ před závorku atd. Zákon 3b
a 4 je však v běžné matematice neznám.
.
Booleova algebra má ještě jiné zvláštnosti:
,
Např. výrok (p + p) je vždy platný [jistý] a můžeme,
jej nahradit jedničkou. Výrok (pp) neplatí nikdy; nahrazujeme jej nulou.
Po tomto objasnění Booleovy algebry můžeme
upravit vzorec (2) takto:
'
X = pms (q

= ps

(m

+ ij) + přii8 (q + li) + qms

+ m)..* qms

== ps

+ qms

(p

+p)

== 8 (p +qm)

=

{3l

Jestliže nahradíme výroky, složené yždy ze dvou
daných výrok-&.novými znaky, můžeme výrok X roz·
ložit napf. takto.,

.A =qm
B":"p+.A
Vrozpisu v tab. 7 je však jenbm 6přidrúžertí výrokových staVů, v nichž je nový výrok platny, a z toho
ještě přidružení v ř, 131 a 2l;t je shodtíé, takže je ve skutečnosti jen 5 přidružení výroků, při kterých výrok X
platí. Případů, při nichž není -spojení, je 'pak celkem
16-;5 = 11
V tab. ,7 jsme v textu výslovilě uvedli i funktory
"i" a ,,nebo". Nahradíme-li je symQolickým označením podle t~b. 4. (např. pro konjunkci žádný znak

X=sB
To znamená, že jsmeJunkci,
zá.vislou na více argtl.mentech, rozložili na více funkcí, závislýcll na dvou
atgumentech..
..
.
,
Takový rozklad složitějších logických vztahft na
jednoduché konjunkce a disjunkce [případně též negace] budeme v dalších příkladech-,potřebovat.
Pro.
lepší názornost ~e značí funkce blokbvě podle obr. 4.
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Pod těmito symbolickými schématy. si budeme
představovat jaxékol,i fyzikálnf realizace, které plní
uvedené základní logické funkce.

b.

-~_i

disjunkce
I

negace

-'nonl·

V tomto značení bude upravený vztah (3) zná.
zorněn schématicky podle obr. 5. (viz [5]) ,
Velmi často se při řešen$.problémů logiky používá
k vyjádření obecného funkčního vztahu X= F[p,q ...]
blokových schémat podle obr. 6a, kde jsou výroky
značeny odděleně, nebo ještě obeoněji .podle obr, 6b,
nezál~í,li hám na počtu výroků. Obecně může být
i nových výro~ů, závislých na stejných výrocích da.
ných, více néž jeden.
i

r - -- -....
- ~-'--I
m I

i

blok

I

I

I

q

I

vstup I
I·

P

I

I

I
I vystup
I

I
1

I
aj ~blOk

vstup ----

3. Některé základnfpoznatky teorie informace
a kybernetiky
,
'

89

zace. Budou do ní zasahovat stále více, a proto nejsou
pro nás bez významu.
Kybernet~a je podle svého ,zakladatele prof. Nor.
berta Wienera naukou "o řízení a sdělování v živých
organismech a strojích". Má tedy velmi široký rozsah,
a protože se zabývá sdělováním (a předmětem sdělo·
vání jsou informace), má tedy styčné body i S nově
vzniklou naukou, nazývanou teorie informace (která
je vlastně .součástí kybernetiky).
Za informaci považujeme obvykle jakoukoli zprá.
vu, nebo přizpůsobíme-li Se předcházejícímu článku jakýkoli výrok nebo- skupinu přidružených výroků.
Zvláštní důll;)žitosti budou mít však pro nás informace,
které jsou představovány nějakými měřitelnými veličinami, neboli [jak říkáme] mají kvantitativní charakter.
V geodézii se s takovými Informacemi setkáváme
neustále. Jsou to například geometrické veličiny
[délky, úhly, souřaqmce,plochy] nebo fyzikální veli.
činy, potřebné k určení nebo opravám veličin geometrických. Budeme je nazývat souhrnněgeodetickými informacemi
..
Geodetické informa~emusfme stejně jako informace jiné nějakým způsobem získávat [např. měřením nebo fotografováním], dále je musí~e nějakým
způsobe:Q1přenášet, nebo sděldvat [dosud obvykle zápisníkem], potom zpracovávat [nejčastěji výpočtem
nebo graficky] a konečně je můžeme předkládat nebo
podávat ~eřejnosti [ve formě map, plánů, výkazů,
grafů, nebo vyznačením v přírodě].
Postupují tedy geodetické informace stejnou cestou,
jako informace jiné [např. v národohospodářské evidenci]. Budou tedy i možnosti automatizace a také
základy automatického zpracování společné.
Protože informace kvantitativníJ10 charakteru
jsou také výroky, n~bo funkce výroků podle výkladu
v předcházejícím oddíle, budou pro jejich zpracování
platit ,právě tak určité logické vztahy atransformační soustavy,
jak jsou schématicky znázorněny např.
na schématech obr. 5. a 6. Tyto soustavy se označují
(viz prof. Metelka [2]) jako "kybernetické soustavy".
Jak vidíme z obr. 5 6 i ualšíeh, má každá takov.á
soustava, vstup blok a výstup.

:..J

To jsou nejzákladnější poz~atky z výrokové 10.
giky, které mají praktický význam při řešení ri'tzných
automatizačních procesů. :Nejsou to poznatky zdaleka
vyčerpávajícL Doporučuji prpto čtenáři, který se chce
s touto tématikou podrobIlěji seznámit, např. studium
knihy Weinberger,
O: Logika, St. pedag: nakl. 1959.
[I] a dalších, uvedených v se21namUpoužité literatury.

obzor

I~

vÝ;'uP

Il~

blok

---

r-.

Jestliže kybernetická soustava 'pracuje tak, že
určitému přidružení výroků [tj .. určité informaci] na
vstupu odpovídá jednoznačný stav informace na výstupu, nazývá se taková soustava
determinovanou.
.
V dalším pojednání budeme uvažovat hlavně
scJ>ustavydeterminované.
Determinované soustavy mt.žemevytvořit jedině
tehdy, zJ1áme-li
','

Vedle výrokové logiky jsou\ teorie informace a kyber.
netika další vědní obory, které zasahují do automati.

1964/89
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a) všechny vstupní informace [argumenty],
b) funkční vztah mezi vstupními' a výstupnfmi
informacemi,

GeVdetický a kartografický obzor
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c) :t;lejsou-lina vstupu náhodné informace, které
by mohly výstup ovlivnit.
'
Není-li splněn bod c), stává se sousta,,"a ned~terminovanou (též neúplně determinovanou). Taková
sous,tava prostě nepostihuje všechny možné vstupní
informace a na výstupu dává informaci náhodnou
[statistickou]. Čím lépl;\jsou vystiženy podmírÍky, ťím
více se náhodná veličina blíží informaci správné.
..
Jako příklad nedeterminované Soustavy můžeme
uvést např. rádiový přijímač nebo televizor. Přístroj
je zařízen na příjelI/. určitých vln při určitých podmínkách napětí a podobně. Náhodná změna frekvence,
napětí nebo jiných daných, ovlivní příjem. V geodézii
můžeme jako příklad uvést třeba úhloměrný přístroj.
Vstupní informace o měřeném úhlu přinášejí světelné
paprsky z bodů 4, B. Funkční vztah je dán rozdílem
poloh čtecích indexů při zacílení' sv~telných paprsků
na body A a B. Kdyby šlo o determinovanou sousťavu,
musel by vždy při několikerém měření být naměřen
týž úhel. VíIljle,že tomll tak není, protože dp soustavy
vstupují nepostřehnuté
vstupní informace [třeba
osobní vlivy refrakce a jiné]. Ty ovlivní výstupní in·
formaci, z níž' se stává veličina náhodná.
'
Z tohoto příkladu vidíme, že v geodézii má ,stu.
,dium zejména nedeterminovaných
kybernetických
soustav I a teorie' informace, bohaté pole působnosti.
My se všal\ zatím spokojíme studiemsQust~v det~rminovaných.
.
Infor,m:;tce, jakožto Určité výroky nebo skupiny
výroků, můžeme vyjlj.dřovat různou formou (signálem). Tato form~ může být plynulá [kontinuální]
icpskrétní [číslicová]. Protož.e formálni logika - jak
jsme viděli v odst. 2- pracuje s výroky, které mohou
mít dva stavy "ano" "ne" nebo "platí" "neplatí" .či
"pravdivý"
"nepravdivý",
budl( nejpříhodnějším
diskrétním' vyjá.dřenímvýroku
číslice dvojkové [binární] ,soustavy, která může být O nebo I. Dvojková
čislice se nazýv;á "bit" [z angl. bina'ry .digit = dvojková číslice].
V tomto zpw;obu vyjádření můžeme pak zapsat
například vstupní informaci, danou výro~y p, q, m, 8
V tab. 7 čtyřmi bity, informaci výstupní X jedním
bitem. Vynecháme-li řádek 2a v tab. 7, bude vyjádření
podle záznamu v tab. 9.

vstup
P

. q

m

1 1 1
I, O 1
1 1 O
1 O O
O 1 1

X

1
1
1

1
1
1
1
1

:I

1

Tato tabulka (matice) předsta;vuje tedy další zpusob znázornění funkčních vztahů mezi informací
vstupní 'a výstupní. Jednotlivé bitY'zobrazdjí výroky,
kterým zde říkáme "prvky';.
,
Je celkem pochopitelné,' a z našeho .příkladu , to
jasně vysvítá; že Ili1 výrokovém vyjádření určité informace bude záviset, kolik se 'Z informace dovíme.
Tak na příklad z naší informace, dané výrokem X, se
,

Vyjádřeme na" příklad informace o dekadických
číslicích O až 9 pomocí těchto 4 výroků [na 4 bitech]:
.', Výrok p: kódovaná dekadická
čísel, z nichž jedno je -'-1
Výrok q:
Výrok m:
~ýrok8:

číslice je součtem

, z nichž jedno je-2
, z niphž jedno je +4
,z nichž jedno je +8,

Napíšeme-li to ve f6rmě tabulky [tab. 10], dostaneme
tzv. RubiÍloffův nebo též Svobodúv kód, známý uvnitř
počítače ~ritma T 520.

8(8)

I

m(4)

O

I

O

O

O

O

I

1

1

X =,1

1

1

O

O
O
O

1

l~q(~2)

O
atd.

'p(-1) IX (číslice)

1

X "",2
,
X = 3

I

,
Rovnice

X =4-2-1 =1
X = 4-2 =
=2
X = 4-1 =
=3

Použitím jiných výroků muzeme na příklad na 5
bitech vyjádřit číslice Oaž 9 známým kódem Powers,
který' je použit na děrnoštítkových strojích Aritma ,
(víz tab. 16).
.
,
Kód Powers má tzv. větší redundanci (nadbytečnost) než kód předcházející. Na pěti bitech můžeme
vyjádřit 25 čísel, (výroků) zatímco číslice 0-9 představují 10 čísel.
.
Počet bitů ~ pro zobrazení 10 číslic plyne ze vztahu
10. = 2'" čili x = log2 10 ;.,. 31/3' Je tedy redundance
kódu o 4 bitech rovna 2/3 bitu redundance kód.u o 5
bitech 12/3 bitu.

výstuP
8

dovíme jenom to, že je spojení z obce W do Z. Avšak
vstupní informace" sestávající z přidružených prvků
pro 4 výroky p, q,m, 8 nám řekne mnohem víc, neboť
nás také informuje ó tom, odku,d kam se kterým dopravnímprostředkemdostaneme.
Proto ·je vhodným
měřítkem pro množství [velikost] informace počet
výroků,. tj. počet bitů. V teorii informace se měření
velikosti informace počtem bitů odvozuje z pravděpodobnostního počtu.
Přistupme nyní k tzv. kódování čísel, což není nic
jiného než vyjádření kva,ntitativní informace, kterou
představuje číslo, pomocí bitů.

Nejčastější~ způsobem kódování čísel, použitých
v mnoha samočinných počítačích, je samo vyjádření
čísel v dvojkové číselné soustavě. Je to podobný pří.
pad, jako v tab. 10. Výroky je možno vyjádřit tak,
že kódované číslo je součtem mocnin čísla ,2. První
vý:I"okpak zní; že součet obsahuje 2°, druhý 21 atd.
,Ve formě tabulky to pak pude vypadat podle tab. II.
Vyjádření čísla ve dvojkové číselné soustavě má
velké přednosti zejména v matematických strojích.
[Násobí se na příklad v každém řádu jenO'D;lnulou
nebo jednotkou, a to dává buď nulu, nebo násobenec.
Je zde tedy možný jednoduchý převod operace násobení na sčítání].

I
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automatizaci

Rovnice

0 .. 1
1 =
11,= ... 0+ 8+
+ 2 +1
6 = ... 0+
+4+2
17 = ... O
+ 16 +1

+

V předoházejících odstavcích jsme se snažili objasnit
základy logiky a vztah kódová~í čísel, jakožto kvan.
titativních informací, k výrokové logice. Naznačíme
!;linyní fyzikální realizace jednoduchých kyb~rnetických soustav.
~a obr. 5 jsme naznačili blokové Bchéma jednoduché
kybernetické
soustavy. Jestliže nahradíme logioké
články tohoto schématu' fYzikální realiza,cí, která logické vztahy "vymodeluj~", dostaneme kybernetický
stroj, který po vložení iVstupní informace, dané výroky
p, q, m, 8, "odpoví" na pf. světlem, zvukem nebo po·
dobným zpusobem, jáký mu zabudujeme, zda z místa
W do Z je spojení či nikoli.
.

( ,"

Ve shodě s blokovým schématem na obr. 5 mužeme
za pomoci schématu 7 nakreslit j~ž podrobné reléové
zapojovací schéma pro kybernetický stroj, který by
řešil pro.blém. analyzovanýv
tab. 7: Toto schéma Je
nakresleno Ul1- obr. 8.
.

--- -----,
I

I
I
I

,

I

t

-~p v~~_

I_~_

buzení ,[přítah - tedy spojení dotekU a odpad.roz.
pojení doteku]. Mohou to býtdáJe elektronky (diody,
triody a jejich lwmbinace]., Mohou to být transistory,
ferromagnetická jádra atd.
.
Z těchto fyzikálních, elementu ,mMeme sestrojit
základní logické články [pro negaci, konjunkci 'a, disjunkci ---'-obr. 4] a pak ve ~chématechkybernetických
soustav [např. obr. 5] nahrád4ne každý logický článek článkem z fyzikálních elementu.
Na obr 7 je nakreslen schemapicky reléový "kybernetický stroj", který modelúje negaci, disjunkci a kon.
junkci. P, Qznačí relé pro vstup,ní informaée, vkládané
[po zapojení h~vního.vypínače
H. V.] zapojením dotekup nebo 1.,(podle stavil výroku pa q). Na výstupu
z bloku jsou napojeny žárovky, které se rozsvítí
(rovněž při z,apojení H. V.J, platí-li.. že XI je.

IRQ

f~~
.

I

I

.I

•

8=P+A :

••

blok

8~;;';P-:.

x=p

L__:._-- -;,,;

výstup

Obr. 8.

X=p.f.q

______

I

I

.•.•

Kdybycho'm si na tlačítka p, q, m, 8 napsali význam
výrokU z příkladu k tab. 7, mohli bychom podle daných výroku zmáčknutím tlačítek dostat na výstupní
žárovce odpověď, zd~ je či miní spojení z místa W do Z.
. Logické fyzikální elementy složené z elektrbnek
(nebo transistorů) jsou poněkud složitější. Spokojíme
se v tomto pojednání, které má za úkol, ukázat na .
logické vztahy; jenom konstatováp.ím, že takové elementy exi§tují.
.

.J
,

Poněvadž ~aždý výrok muže nabývat dvou stavu. , ó. Příklady . kybernetických soustav, použitých '\'1,1
strojích, s Iliníiž se setkliváme též v geodézii
(!tno, ne),mMeIl).e jej "modelovat" jakýmkoli fyziká.lnhn zpusobem (signá~em), který představuje dva
Přikladk,ybernetického
stroje ~znázorněného na ,obr. 8
různé stavy. Na!příklad je to známá Morseova abe·
nemá pochopitelně praktický význam. Byl uveden
ceda, tečk,a, čárka, nebo dirky a "nedírky" naděr~ém
jenom proto, aby na; něm byl ukázán fyzikální vztah
štítku či.děrné pásce, a,pod. Pro modelování logických
módelu k Výrokové log~()e,jakož i zná-zomění postupu
vztahů musí být dána možnost změn stavu signálu.
návrhu od logického rozboru v tab. 7 přes blokové
Protd se pro toto modelování, to je pro fyzikální reali.
schéma na obr. 6, logické schéma na obr. 5k podrobzaci logických vztahu, hodí na příklad elektromagneticnému schématu na obr. 8.
ká relé, která mají měnitelný stav nabuzení a nena/
\

.!
I

•."
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Existuje však již dnes mnoho strojů, založé~ých na
řešení logických' vztahů, z nichž některé pronikají
- i do geodézie~Jsou
to hlavně počítače, samočinné
počítače,s~m()činné
koordinátografy,registrační
přístroje aj.
\,
•
Jako příklad praktic~ého užití' uveďrt;le sčítačku samočinnýoh počítačů,prapují.cí v dvojkové čísetné s~ustavě. Nejprve sledujme v tab. 12, jak vypadá součet
dvou čísel v dvojkové .číselné 'sdnstavě.
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Z tabulky vidíme, že v ,každém .dvojkovém .řádu
bude: číslice, čísla a, číslice' čísla b,číslice součtu S
a .číslicepř'enoau~P dq vyššího řádu, jestliže souče~ dává
hodnotu 2 'nebo vyšší.
,
V tab. 13 sestavíme,přehledně
vstupní, (arg.) a výstupní (funkce) informace. Abychom dále nemuseli
uvádět indexy i, označíme přeno~ Pj do vyššího řádu
písmenem P, přenos PH' z nižšího 'řádu písme:r;.em c.

I

arg.
a

O'
I.
O

I

b

I

Q
I
I,
O,,.
I

I

O
O
I
O
I
O
I.
I

I

c

funkce
" S

O
O
O
I
O
I

I

O
I
I
I
O
O
O

I

I

.

I

Tabulka 13 udává podmíllky' tzv. úplné sčítačky.
V ní je uvažován současně jak přenos do vyššího řádu,
tak přenos z nižšího řádu. Pro realizaci je však výhodnější uvažovat úplnou sčítačk\l jako spojení dvou
polosčítaček, z nichž každá zpracovává jenom dva
vstupní argumenty. Prvlf bude zpracovávat funkce

R

8

O
O,
O

= F1 (a, b)

'I
I
I
I

P1 = F2 (a, b)

(13)

S =F1 (8, c)

(14)

= F2 (8,

(15)

P2

c)

a skuteč~ý přenos do vyššího řádu bude

tab:~3 muzeme již zná!llým způsobem na:psat
funkčn,í vztahy mezi hodnotami vstupními a výstupn,ími v symbolice
Booleovy algebry. Bude:
..
S =abč
P--:.abč

+ fibč +- abc+.abc
+ibc + abc + .abc

P

= P1+ P2

•

/

-

ab)

(16)

(8)

Z nich dosta~ert;le jednoduché tvary funkcí F1 a F2•
Blllle:
8

+ ab) :+ c (ab.,+
B == a(bč + bo) +_bc

P~)

Podmínky pro urč~ní funkcí Ft a F2 pro obě polosčítačky jsou u~edený v tab. 14 a 15.
.

apo úpravě na příklad
S = č' (ab

(P1"nebo"

(7)

-\

.

/

(12)

druhá pak .fllll'kée

O

-z

,

y

.

/

pbecně

První člen rovnice znamená, ž~S je, když je a nebo b
nebo c,avšak není součašně P (To vyplývá z 2. až 5.
řádku tabulky). Druhý člen znamená případ v posledním řádku, tj. že S je, když je současně a i b i c. ,
,Rozložení vztahů (10) v základní logické čláriky je
znázorněno na obr. 9. [Čtenář si může zkusit podobně
tozložit vztahy (9) a (U) a sestavit schéma reléové
sčítačky riahraze:qí.m logických článků reléovými "modely'~ podle obr. 7].
/
.

(9)
(10)
'I

P1

= (a

+ b) P1

= ab

i

(17)
(18)

Pro druhou po!osčítačku

Úpravu můžeme provést ještě jin~ způsobem. Na
příklad ponecháme rovnici (10), ale proS
určíme
přímo z tabulky

S

= (8 + c) ft;

(19)
(20)
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Inž. Jan Mošna, Ústav pro výzkum rud

K technologické účilÍn'osti
'geometrie nerostných .ložisek
a kartografie

Praha

528.94:631.4

Ve svém článku 'míním upbzornit na dosud zřídka
realizova~é využití geometrie a kartografie v průmyslové a zemědělské prvovýrobě. Vědeckovýzkumným pracílJl tohoto druhu je' v posledních létech
věnována p~ornost
zejména v~SSSR, ve Francii a
V NDR. Příslušné
práce<jsou zeměměřic1{ými a důlněměřickými odborníky většinou uveřejňovány v časopisech a sbornících ob6ru, kter~ho se přímo týkají. Jsou to zejména periodické publikace geologické, hornické, stavební, urbánistiCké, agronomické,. ekonomické aj. Ve většiněpřípadft
nejde o tzv.
užitou geometrii, nýbrž o nOvý tvftrčí přístl1iP k řešení významných technologických a ekonomických
otázek a problémů metodami geometrie nerostnýcn
ložisek, geodézie, důlního měřictví a zejména kartografie, které přímo 'ovliňují mechanizaci a automatizaci v průmyslu a zemědělství,' jelikož exaiktně
vymezují např; prostory a úseky, v nichž je zavedení mechanizace a automatizace hospodářsky výc
hodné.

K otázce syntetického působení geometrie
grafie v ekonomice průmyslu

a karto-

Věnujme nejdříve pozornost zfčlenění kartografických metod na úseku geologickoprůzkumné
á báňské techniiky a ekonomiky, jakož i územního plánóvání v sur;avinových oblastech. Na obr. 1 je vy,značena část prostoru geologicky ověřeného pravidelnou vrtnou sítí. Osou každého. vyznačeného hranolu prochází svislý vrt, který ověřil keramický
jíl a hnědé ublí. Jestliže graficky vyznačíme hrubou hodnotu obou těchto surovin v Kčs nad srov'návací nulovou rovinou. aod příslušné, délky odečteme rovněž délkově ~vyjádřené úplné náklady
v Kčs na těžbu a úpravu hnědého uhlí a keramickaho jílu, Z,í'skáme v každém hranolu základní technidkoekonomické
profily, které prostorově vyjadřUJí metodami geometrické syntézy řadu závislostí
technického,technologického
a ekonom~cKého charakteru [61. Pfedpoklií.flejme, že jsme v hákladech

hranice doÓjVatelnosfl
(r-enfabi/ffy ).

VYSVĚTLIVKY:
\

1;1;:;{! nad/ož!.
_

keramický jíl- k-l

c=J hnědé

c:J pod/oH

uhlf -

hu.

označen,' vr+ů
.i
k i hrubá hodnota /i?u, v Kčs
hu
.I_-nuhli -I·
n
cell«Né fěžebn! a tlpravnické
náklady v Kčs
'
v
výsledná hodnota''( Kés
pf lechnicko-ekonom. prOJil
{l
_._
.•,.
I solinie

B.12

Jde v podstatě O otázku, jak optimálně využívat vhodně doplněných a synteticky zpracovaných
výsledků měřických a kartografických
prací pro
zvyšování úrovně určitých ětap průmyslové a zemeděliiké prvovýroby a územního plánování. V 'ČSSR
/ se na vys9kých školách technického směru ,začíná
těmto otázkám věnoval pozornost v přednáškách
o' speciáiní (inženýrské]
geodézii, zejména z hlediska stavební. výroby {3] a 1P0 stránce báňsKé a
územního plánování v přednáškách o geometrii nerostných ložisek [13J.

\ .
n na těžbu a úpravu llžitkových surovin kalkulovali
. s progresívními meChanizovanými a automatizovanými postupy. Průsečnice "hodnotného'" tělesa se
základní srovnávací rovinou - ekonomick<'t hranice
dobyvatelnosti - nám IProto odděluje části ložiska,
v nichž lze účelně využít mechanizace a automatizace při expíoataci, jestliže velilkost lobjem} těchtO' částí ložiska též vyhovuje po stránce technické
[-8]. Nejen povrch příslušné surovrnové oblasti,
ale i vlastní ložisko keramického jílu a hnědého
uhlí, jakož i hodnotové vyjádření (v Kčs) isoUnie-
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~i, event. vrstevnicemi,
lze vyznačit gr:aficky v ro-I
Vyhotovenle fotoplánov
vině i 'plasťicky modelovou technikou.' Význam taoptickou montážou
kov,ého zhodnocení
surovinové oblasti pro posouzenívýsledků
geologického
průzkumu při, územním
plánování a při báňském projektování
je evidentní.
Doterajší
sposob vyhotovovanla
fotoplánov
montážou
Lze ještě dodat, že v~declkovýzkumné
pracov·
Z jednotUve /prekreslených
leteckých snímok je v bežníky na tomto úseku očekává další výzkum teorenej 'praxi dobre ,2Jnámy a najčastejšie používaný. Vo svotickéhocharakteru,
'např. uplatnění
zákon~ () (přejom príspevku sa chcem zaober'ať zlepšovacím návrhom
nášení chyb za podmínek schématicky naznačených
s. Vrbu: "Vyhntovenie fO'toplánov bez montáže'l,' krov předcháZejícíp1 odstavci. ,
rý sa s úspechom využíva na Geodetickom ústave v BraZ postUlPu při konstrukci
technickoekonomictislave ..
kých isolinií té ('obr. 1) vyplývá"že mužellle ex:aktÚvodom Sil v krátkosti zmienim o podstate zlepšení 'metodou
(profilovou
nebo vrstevnicovou )vy~
nia. Zlepšovatel s. Vrhla, doterajší sposob montáže nahradil .tzv, o pti c k o u m o n táž o u. bptiCká montáž
počItat nejen hrubou hodnotu ložiska nebo ,více
spnčí'vá v postupnom naexponovaní jednotlive prekresložisek nerostných
surovin nad sebou, ale též výlených snímkov na zaistený fotografický papier v rozslednou čistou hoonotu, a to buď kladnou nebo zásahu jedného mapového 1'istu. Správnost prll'aďovanill
pornou. Zavedeme-li velkoobchodhí
ceny a náklady
montáže sa zai'sťuje zasunutím 8 čapov do otvorov. ktov určité měně, získali jsme srovnávací
podklady
ré sú súhl,asné vvrazené priebQjníkom za rámom po
pro tnezihárodní
hClspodái'skotechnickou
spolupráci
okraji 'mil'pového listu naprekreslovacom
podklade ft
'v rámci RyHP 'nebo s rozvojovýmizeměmi
na úse- . na zaistenom fotografickoIn pap'ieri. Obyčajne sú vYI'azené po 'tri otvory na severnej a Južnej strane mapové
ku nerostnýchi zdrojů.
ho listu. Na v,ýchodnej ,a západne'j strane po jednom
Tecbnickoekonomické
isolinie
zobrazené
ve
o,tvore. Aby nedošlo k nesprávnému nasadeniti fotograsrovnávací
(nulo;vé) rovině mužeme orthogonálťJ.ě
fkkého pa:piera na čapy po prekreslení
jednotlivých
pl'~mítnout do obvyklých mapových podkladů posnímok, volia sa rozne vzdialenosti otvorov na seVernéj
lohopisných
a výšlkopisných" Poněkud jiný postup
a južnej stranemapového
listu. Prekreslovanie
jednotHje třeba zvolit, jestliže vlivem obecné pdlohy lových snímok s'a vykonáva akn pri doterajšom sposobe.
žiska nerostné
suroviny není základní srovnávací
TMa ni:e na pripevnený vllcovací podklad na stol prekreslovača, ako si to mnohí nesprávne vysvetlujú. Tým
rovina vodorovná. Potom doznají technickoekonoby boli obmedzované pohybové zložky prekreslovača.
mické isolinie ,po převodu, do horinzotální
roviny
určitého zkreslení
[rilzného stupně zhuštěn! te ve 'Rozdiel spočíva 'iba TJ tom, že po presnom .prekreslenl
snímku na vlicovacl. podklad, sa tento pečlive zataží. Do
yšechprofiIecq.
které nejsou rovnoběžné s horizonotvorov sa zasunú ča:py, ktoré sú zo spodu opatrené
tální rov~nou (7 J).
,
,
aceťonO'Vým lepidlom. Le:pidlostuhne
asi za 3-4 minúty a čapy držia dostatočne
pevne: Odstráni sa prekreslovélcí podklad aha
čapy sa nasadí fotqgrafický
papier. Vykoná sa expozíci:a. Snlme sa fotografický papier. Odstránia sačapy
z prekre.slovacieho stola a prekresluje sa další snímok.Po éxpozícii posledného snlmku
sa 'naraz
vyvolá celý 1'istél
prekreslenie
fotoplánu
i s montáž ou je skončepé:

Závěr
I

Geometrie nerostných
ložisek je součástí nového
, vědeckotechnického
oboru syntetického
charakteru;
tento širší obor bychom mohli nazvat technologickou ge'ometrií, kt~rá má spojovací charakter
mezi
celou řadou vědeclkýcqa
itechnickýchdisciplíri,
Praco1iný postup:
např mezi' geologií, geochemií, územním a rajonovým plánováním,
hornictvím, . stavebnictvím,
země1. vyhotovenie projekčného Mrku,
2. prlpravaprekreslovacieho
podkladu,
dělstvím, ,vodním hospodářstvím,
tvmbou a ochra3, príprava negatívu,
nou krajiny,
ekOnomikou atd. Syntetická
funkce
geometrie
tohpto druhu, je réaIizována
většin'ou . 4. prekreslenia,
5.' exponovanle,
kartografickými
'a deskriptivními
..metodami,
při- '6.
vyvolania.
způsob"mými prumyslové
a zemědělské
technolo1. Projekčný Mr ok
gii a ekonomice;
výsledky syntetidkého
pusobení
geometrie
a, ka:rtografie' jsou dfiležitými podklady
slúží pracovníkovi pre ohraničenie
priestorov jednotlipro zavádění mechaniz'ace a 'automatizace z' hledisvých snímok· pre prekreslenie, ako aj' pre záznam hodka technického,
technologického
,a ekonomického.
not nastavenia preki:"eslovača prípadne pre ďalšie po, Svntetick,é působení geometrie,
kartografie
a; známky. Prtestor pre prekreslenie najčastejšie je ohraničený 'vl1coÍTaclmi bodmi. .Toto ohraničenie treba velmi
kartoillp.trie
na ~secích technológie
a ekonomiky
pečIive voliť. lebo tvorí jednu z podstatných podmjenok
průmyslu, zemědělské vvroby a územního plánováoptickej mOntáže. V prípade, že nie je dostatok vlico,ní se postupně stává v ČSSR i v zahraničí IPředměVTacfch bodov v prekryte, zvol! sa pomocný' bod, ktorýtem vážného zájmu zeměměi'iclkých a dfiIněměřicje dobreidantifikovatelI1Ý
na snlmke. Tento bod slúži
(R:ých odborníků, kteří pracují přímo vprf1myslu
iba pre ohraničeniepriestor'u
pra optickú montáž, nie
neb~ v zeměd~lství. Dosavadnívýsíedkv
spojovací
pue 'prekreslovanie.
funkce geologické,
hornické a stavební geometrie
2. Príprava prekreslovacieho
podkladu
ér kartografie
jsou příslibem k vědeék'ovýzkumhému
Prékres~ovacl podklad t1i'orí hárok zaisteného papieru
sledovánI a 7ré1vádění syntetické
geometrie v techo hrúbke
fotografického
papiera
o rozmero~ch cca
nologiích ~al~ích prťlmyslových oborů.
Lektoroval:
Praha

doc. ini. dr. J,ar9slav Koval'ik, FS ČVUT,

Literatura:
[1]
[2]
{3]
[4]
[5]

B ti h m, I·: Vyrsvnávací
počet, SNTL Praha
1962,'
Fial
a, F.: Matematická
kartografie,
NČSAV Praha
195$
K rum
p h li n z I,' V.: Inženýrská
geodézie,
STNL praha
1q5~
K o 'vař í k, J.: Úvod do kartometrie,
SNTL Praha 1959
K u č e r, a, K;: Metody
měřeni
areálu
topografické
IHochy,
Kartografický
přehled,
roč. VIJ., Č. 1, 2, 31!l963
.
Pokračování na str. 96

.60 X 60 cm. Do tohoto listu sa vynesú vlicovacie body
pre celý mapový list. Po okrajoch lisúu sa vyrazl priebojníkom osem otvorov pra čapy. ako bol o už v úvode
spemenuté. Vyrazenie otvorov sa vykoná súčasne i na'·
fotografickom
papieri, aby sa .zaistilsúlad
medzi prekreslovaclm podkladom ~ optickou montážou.
3. Príprilva negatívu
Na neemulznej strane negat!w
sa vyznačia vI!covacie'
a. pomocné body: Prlestor pre prekreslenie
sa, vykryje
p'áskami čierneho
nep~iasvHl1ého papieru,
-ktoré sa
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predtým natrú gumovým lepidlom. Nalepovanie pások
sa musl vykůnaf v,eImi pečlive na retušóvacom pulte.
Vnútorné hrany pá'sky musi'a prechádzať stL'edom vlicovacíchi alebo pomocných bodov. Správnosť nalepůvaIlia sa kontroluje
lupou. PJ;e vlkovacie
body, ktoré
padnú mimo záujmový prtestqr, sa vyrazí na čiernej
páske otvor, aby sa mohlo na ne prekreslovať. Po prekresleni sa llajú čieme pásky velmii Iallko a čiste odstrániť bez toho, že bysa negatívpoškodil.

Sledování umělých družic'Země
i hlediska potřeb geodézie

Na toto témá uspořáC(al Výzkumný ústav geodetický,
topq-grafický ft kart6grafický
v Praze dne 9. ledna se4. I'rekreslovanie
minář, kterého se zúčastnilo přes 90 odborníků z růzPo stotožnení obrazu s vlicovacím podkladom sa prených pracovišť.
kreslovaci podklad zataži pevne ťažítkami. Do otvorov
ŘedŤtel VÚGTK inž. dr., František Brož
cSc. v úvoPO okraji listu sa zasunú čapy natreté za spadu acetože -VÚGTK byl rozhodnutim Vědeckého~onO'vým'le.pidlom a 'pripevniana, ,prekreslovací' stOl. Lu-! , duvysvětlil,
legia astronomie,
geofyviky, geodézie a meteorologie
pcm JSa ešte raz pre!;l:ontroluje správnol'iť prekreslenla.
ČSAV pověřen výzkumem metod přesného
sledování
Pos1mhnutí rýchle schnáceho lepidla čapy držia pevne
umělých družic Země (dále~UDZ). Výzkum bude prováa prekreslovací
podklad možno zameniť fotografickým
děn v rámci' státního úkolu základního výzkumu "Astropapierom.
nomie", jehOž hlavním řeŠitelem je Astronomický ústav
5. Exponovanie
ČSAV. Podle 'projektu, vypracovan~ho ve VÚGTK, půjde
v létech 1964 a 1965 především o vybudováni sitě druNa fotografický papier Sq predexpůzlciou
,vykreslí tužžicových bod,Ů,.včetně národnídružicové
stanice, o jekou sekčný rám. Priokrajo~ch
snimkoch sa vykryje
jich vybavení vhodnými přístroji,
vývoj fotografických
f010grafický papier' za sekčným rámam. ,Exponovanie sa,
komor, 'jejich uzávěrek a kase>t a o vývoj zařízenlk elekvyll!OlÍ.ápre. každý snimok zvlášť. Predtým však treha
tronickému olvládání závěrek. Jelikož problém fotogra,vykO'nať skúšku, aby sa dosiahlo jednotného
tónu celéfického sledování UDZ je závislý na přesném času; bude
ho fů<1opláťm.Po e'xpozícii sa srtlme fotogr'afickýpapiel',
k zaJištění co nejlepších výsledků nutná výs'fav1ba přesodstránia čapy a prekresli sa další snimok.
né časové základny, která bude realizována
létech
6. Vyvolanie
,
1964-1965 ve spolupráci s, n. p. ,Elektročas. Ještě lePo prekreslenl a naexponovlJ,nlvšetkých,
snímok sa vy~
tošního roku bude zahájeno
simultánní
fotografic~é
volá celý f01toplán. Pre vyvolanie sa doporučuje použif
sledování UDZ na .dvou stanicích a' bude uskutečněn
pozvolna pracujúcej vývojky sozvýšenou
dáVkou bromivývoj nejvhodnější pozorovacl techni~,
metodiky produ draselného, abysa
pred'išlo vznikaniu závojov. '
měřování negativů
a zpracování. údajů nasamočinnýeh počÍt>ačich. Gílempro ,rok, 1964 je ziskánlprvní
Zlepšovacím návrhom s. Vrb~ možno vyhotoviť bez
řady hodnotného pozorovacího materiálu 'pro řešení úloh
montáže, i fátopláIj.y 'prekfeslované po, vrstvách. Ro'Zdíel
vyšší geodézie a co nejpočetnějších
údajů pro aplikace.
je iba v tom, že odpadá vykrývanie negatívqv' a pregeodetické, astronomické i geofyzikální.
kreslovací podklad opravený
radiálne' posuny opatri
sa komplexnou
maskou. Jednotlivé vrstvy masky sa
Ge'odetick~ úlohy, 'které mohou být na zákl'adě porozrežú 'po snímkoch a nalepila gumovýmlepidlorp.
na
zorování UDZ ,řešeny, vysvětlil pázorně spoluřešitel úkofotografický papler. Pri expoziciisa,
odlepi príslušná
lu Milan B u l' Š a CSc.' Vedle úloh fyzi!;l:álních, které
vrstva a naexpcmujesa.
Vrstva sa potom znavil nalepi
jsou úspěšně řešeny v ČVUT (prot; Buchar] a nebudou
na fotog14afický papier. Po prekreslení 'a naexpuhov'aní
předmětem výzkumu VÚGTK, bude to. řada úloh geovšetkých vrstiev sa 'maska. odstráni a celýfotoplá,n
sa
metrických.
Pomoci družice jako pevného" bodu lze
vyvolá.
určilt polohu pozorov'acích. stanic na po'vrchu .Zli!mě
Gumové lepidlo, neovplyvňuje Iotografickú
emulziu
vzhledem k těžišti, hmoty Země~. nebo vzhled~m k určia nezanechácva stopy ponalepo~anl. ,
tému jinému bodu. To umožní řešit mJ:lohé úkoly vyšší
gepdézie, z 'rtichž
s.. Burša . uvedl a naznačil postup
urcenf polohy středu refere'nčriihoelipsoidu
vzhledem
Presnosť fotoplánov vyhotovených' bez móntáže
k těžišti Země, určení' nerovnoběžnosti
malé osy referenčního elipsoidU s osou světovou a nerovnoběžnosl'i
Doterazbolo
vyhotovených 80listov
roier'ke 1:10000
,roviny ~ýchozího astr'onomiCkí\ho a geodetického poleda 9 listov v mierke 1:5000. Pri kontrole vyhOtovených
níkU, určeni geode~ických souradnic, Ílrčení výškykV'aa bola premietnutá do projektov pre vyhotovovanie fotozigeoidu, vytvoření .jednotnégeodetické
soustavy Země,
pláný vyhotovené' touto metMou vykazovali zhoršenú
tl'anSformace dilčich soustav, odvození rozměrů obeck\"alHu; ako fotoplány vyhotovované .lnontážou. Pre po'ného zemSkého elipsoidu se středem totožným s těžišrOvnanie najlepšie poslúži nasledóvná' t>abůIka:
",
ftlm hmoty Země, malolÍ. OSDU'Il ose rotace Země a rozměry blízkýmikvazigeť?idu.
'..'
Odchylky v mm
Pozorování poloh VQZ má tedy význam nejen z hle'diska .čistě vědeckého, kdé umožní stanůveni skutečnéhO'
Počet bodov
tvaru geoidu, ale i z hlediska'pr~kti<*ého,
Jako Je např.
zpřesnění a spojení jednotlivých základníep
geodetických sítI. Uměl.é družice se ovšem pohybují velIkoU; rychlosti ,mnoho km za 'sekundu, které při daných výškách
Ekonómický prlnos
hltu, gdpOvídají velké úhlové rychlosti (při výšce 450 km
V priebehu využlvania zlepšovacieho návrhu sa UKáza1?/sec'J. {'roto je přesnost v určení polohy \velmiodvislá
Lo, že predpokladaná
časová úspQracca
20 % je' reálna
odsch9pnostisoucasnosti
cílení. Dosavadní iTýsledky
a bola premJl.etnutá do projektov pre vyhotovovanie foto-, ' z USA, SSSR i jiných ~tátŮ. prokazují možnost s nejnoplánov. Okrem' toho sa získala aj úspora' na z~stenom
vější technikou docHit určení polohy s přesností 4-2"
fotograHckom papieri cca 15-20 % najeden
,mapový
přI zajištění určeni Ďasu na mHisekundu. -Již při těchto
list:
'
parametrech,
které budou dále zpi'esňovány, je určaváuí poldh" UDZ vhodné pro 'přezkoušení velkých konti·
herrtálnich 'sítí,
jejich VZáje~né spojerlílpřipojeni
ostrovů, kde poskytuje prvni přesnou metodu' s dosažitelnou pře'Sností zatím několi'k desítek metrů. Zvýšení
přesnosti v určenI polohy VDZ povede k .zpřesnění rozsáhlých astronomicko-geodetických
sítí. K tomuto účelU
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Lektoroval:

tnf~Ondl'éj Jeřábek, FS ČVUT~ Praha

• J (Bližši údaje libsahuje pojednáni M. Buršy csc: "Možnosti
využití pozorováni poloh umělých družic Země" k řešeni n«kterých úlOh zá\dadni geodézie" ve 4. čisle GAKOz roku 1963.J
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bude nutno vybudovat na zemském povrchu tzv. funda~ r. 1964 reprezentována
jen západním a východnim
mentálni geodetické body, na kterých bude. určována
bodem. V roce 1965 se počftá s rozšlřením o severní
geodetic'ká šiřka a délká z pozorováni polohUDZ a geoa jižní ..bod.
.
detickýazimut
z měřeni astronomické délky a 'a8'tronoSvůj referát skončiLdr.RaJchl
poukazem na potřemického azimutu vysoké přesnosti.
.'
bu úzké a účtmiéspolupráce
s mnohými vědeckými praV dalš1 části .semináře uvedl hlavni řešitel úkolu , 'covišti v ČSSR. S Geofyzikálním ústavem ČSAV bylo
dohodnuto rozděleni zájmových sfér ,,:e využivání pozodr. Rostislav Raj c h I hlavni· body projektu úkolu na
rování UDZ. Aplikace geofyzikální bude provádět GÚ,
roky 1964-1965 a Podrobně vysvětlil a zdůvodnil instrllaptikace geodetické VÚGTK. Kladně zhodnotil dosavadmentálni vybaveni' družicových bodů. Základem tohoto
vybavení jsou Zeissovy komory Rb 75/30 s objektivem - ní velmi dobr'ou spolupráci a pqmoc od Astronomického ústavu, ČSAV, od ČVUT i od~NO.
1'ELIKON f
750 mm, 1 :6,3 event. RB 50/30 s objekt!. vem TESSAR f = 500 mm,' 1: 5. S komorou je spojen
Diskuse byla velmi živá a b,odnotnLByl
z ni patrzásobnik na film šířky 32 cm, který je k rovÍ'tlné desce
ný vysoký zájem od.,bornlkli a' snaha pomoci hned od
zásobniku (v ohniskové rovině) př.itlačován přetlakem
počátku r·adou a vlastními zkušenostmi. Postup VÚGTK
vzduchu ze zvláštního' dmychadla. Užitečriý formát nebyl hodnocen kladně. Člen korespondent
prof. RNDr.
gativu je 30.X 30 cm, což Odpovidá zornému poli 200 >5
Emil B u c'h a l' konstatoval, že vypuštěním, UDZ se',pro
0
X 20. Komory ,v rámcí spolupráce
byly ve VTOPU geodéz,jj otevřely nové metody. Musíme plně využít možv Dol;Jrušce k'alibrovány z hlediska distorse pole. Velmi
nosti, které poskytuje'pozorováni
poloh družic. Kladně
dobré výsledky kalibrace potvrdil ~útor kalibrací s. !nž.
zhodnotil púvodni přinos VÚGTK a předložený návrh
Han á k.' Byla prokázána dosažitelná poziční přesnost
pokládá z'a ,reálnou základnu výzkumu. Dop@ručuje uči2", což je .př.esnosť světové úrovně. Tato přesnost je pro
nit vše potřebné pro urychlenou realizaci úpré}v' kom6r
plánované . siIilultánni
pozorování
družic
potřebná
Rb i pro výstavbu národní družlcové stanice. Úsilí ÚSGK
(americká družice ECHO 1, která bude opjektem 'pozoro~
Je třeba všemožněpodporovat.
'
vání, se pohybuje průměrnou rychlostí, 1"/1 ms], jeji
,
Člen korespondent doe. dr. Vladimir G ut h uvítal
praktické .dosaženi však znam,ená zajistit měřeni času,
jménem Vědeckého kolegia A,GGM Československé akatedy' plřiřazení hoidnoty oasu k přerušeni stopy družidemie věd skutečnost, že v resortu OSGK je věnována
ce na hegativu, s přesnosti dvou milise'kund. Takový 'je
péče problému pozorováni poloh UDZ. Předloženýp~opožadavek pro vývoj registrační .aparatury. Komóry' jsoU
jekt je reálný, je vhodně. volen a byl kladně přijat, ,Do~
opatřeny žalu:tiovými závěrkami, které nutno adaptovat
poručil uvažovat o rozšířeni sítě družicových bodú, ze! pro .nové účely, a topředevšjm
~tak, aby lamely závěrky
jména s ohledem na dráhu družice ECHO-2, o které
byly aktivovány elektromagtteticky.
Časová registrace tauvedl některé podrobnosti."] Spovděkem kvitoval ochokových závěrek se. zajišťuje .obyčejn,ě ,pomocí kontaktů.
tu ÚSGK poskytnout aparatury některým socialistickým
spojených. s chrbnografy.
Takové zařizení však neni
státúrÍ1. DaporučU, 'aby se celý projekt realizoval' s nejs to zajistit požad(wanou přesnost, alespoň při, použ'it1
vyšším urycl1lel\im,,'což je nutné, máme-li se uplatnit na
chronogl'afů u' nás obvyklých .. (Chronografy tzv. tiskaci,
mezinárodníIil poli. Za kolegium AGGM přisl1bil s. Guth
zvláště sovětské, bylo by_ nutno z<!.jistit z dovozu). Za
vešk'erou pomoc a spolupráci.
této 'situace se jeví jediným' výchOdiskem elektronické
Také prof. inž. dr. Josef VY'k u t i I uvítal, že
ovládání závěrky, a .to přímými imlmlsy časového sigVÚGTK započal s řešenim důležitého problému a velm~
nálu (evént. prostřednictvím
vlastniho oscilátoru,
se
kladně hodnotil snahu 'přispět IV mezínl1rodním měřítku.
signálem synchronizovlj.ného].
Takové zařízení,
které
Pokládá' projekt \/'ÚGrK za reálný a volbu družicových
spojuje proces. fotochemiCký s prooesem registračním,
bodů z hlediska' řešeni geodetickýCh úloh za vhódnou.
takže negativ se stává současně chronografem,
se již
Svůj přispěvek, skončil celkovým kladným zhodnocenim
vyvijí v dílnách VÚGTK podle schématu inž .. Ptá č k a
semináře, který' splnil své poslánI a přiSPěl k řešení
z Astronomického
úst;ávu ČSAV (ZNPtáček-Rajchl].
důležitého problému.
Uvažuje se také o tranzistoraci,
aby přistroj použivaný'
V zá'věru ředitel VÚGTKpoděkóvalza
hodnotné 'přina družicových bodech nebyl odvislý od příkonu 220 V.
pominky, slíbil, že jich bude využito á že v průběhu
Zdůvodnění konstrukčni
úprav.yzávěrky
věnoval dr.
ř,ešení .VÚGTKbude odbornou veřejnost o dllčich výsledR·ajchI největšičást
svého' 'referátu a pro\<azoval,že načích informovat a další postup podobným způsobem pro,
vrhovanéřešení
:umožní dosáhnout požadovanou přesvěřovat.
'
,
I
Čálek
nost 2 ms, a timi
určení ·polohy VDZ mezi hvězdami
s přesností
2". Problém přesnosti
vyvolalnejživějši
'j pozn. ECHO 2 'byla vypuštěna
25. 1. 1964. Parametry:
apo,
diskusi. Týkala' se' na jedné straně určitých pO,chyb
geum 1313 km, perigeum
1033 km, doba obletu 109 minut, sklon
s .ohledem na fotochemické procesy \ (výzkumný pracovk rovníku
81,5', průměr
41 m.
nik VúGTK VI. Komárek), na souvislost s, dobou ote'vi"
) rání
zaviráni závěrky (inž. Trpka z ÚSGK), na nesouměrnost stopy vehledem k n'1sol11p.ěrnosti otevíráni .~
zavíráni závěrky (in~. KaJ;ský z GTU Praha); na dJuhe
Literatura
k článku
.Mošna: K technologické
účinnosti
geometrie
straně' 'vyzdvihpvala přednosti
zavádění elektl'oniky jarlerostných
ložisek
[dokon.čeníj
kož i spojení 'pr06esu fotochemického
s procesem' re[6] Mo š n s, J.: Využití geometrie
n~rostných
ložisek pro územní
glstr:ačnim, (inž. Karpinsiký CSc, n. p. Elektročas a tnž.
plánpvání,
Uhlí, Č. 4/1961, SNTL Praha:
Tolman ÚRE]. DrJ Rajchl zdúvodnil i konstrukci aziI
/mutální montáže 4'o'tokomor. Dvojice komor na masiv(7) Mo š n a, J.: Konstrukce
'is:Jlinií
v obecně
položené
rovině
a jejich přeVOd do roviny
vodorovné,
Rudy č. '11/1962, při
n:m nósičtbude
lehce ovlad<rtelná v azimutu i ve výšce
loha č. ll, SNTL Praha
a pomoci el~ktromagnetické
spojky bude pevně ustli.vitelná V/ potřebném azimut'\1a výšce. Kabeláž 'i hadi~e
[8J Mo š n a, J.: K otázce
syntetického
působení
geometrie
ne·
přivádě'j{cí dokOlnor
,přetlak vzduchu, jsou vhodně
rostných'
ložisek
při Výzkumu
a projektování.
mec1)aI\izace
a automatizace
V rudných
dolech, Rudy Č, 8/1962. SNTL Prah"
uspořádány, aby 'při manipulaci v noční temnotě odpadly
funkční i provozní komplikace.
(9) Me y é rzur
Capellen,
W.: Mathematiscfle
Instrumente,
Aka,

=

a

.

'Popsaným přistrOjovým zal'izenim bude 'Prozatímně
Nybavenlj. i nárOdní družicová stanice. Bude na ní v dru"
'l1é polovině letošního roku vyzkoušena, funkce' komory
s pohyblivým filmem, což by U'Illožnilo zachytit i slabši
UDZ. DefinÚivní vybavení národni stanice bude pozůstávat z vysoce sv'ětelnéspectální
komory fy Zeiss, která
má být zkonstruována· do r. 1966. Národui stanice bude
napojena n~ novou čé/-sovou základnu, která je budována podle _přijatého ideového projektu inž. Tolmana
[ÚRE] a inž. Ptáč:J;.a (AO ČSA,V]. Pro ostathídružicové
bo~Y byla navržena standardni časová aparatura, která
r·oukoliv denní a !l0ční dobu. Siť družicových bodú bude

demische
1949
[lot

Verlagsgesellschaft,

Geest

&

Portig

K. G.,

Lipsko
'

Od 1 a nic k i - P 6 c z o b u t t, 'M,:
Prostorové
plánování
v Polsku, Zeměmě'řický
obzor Č. 12/1948, nakl. SIA, Praha

[11J Pot
dy,

u žák,
P.,
sN'rL praha

St e I n ar.
1962 .

F.: Vedení

map

a· evidence

[1~] P e t r á š., R.: Vybrané
kapitoly
z měření
po~":emních
stor -Inženýrská
geodézie
1II SNTL Praha
1959
í.l3] U š,a k o v, I. 1'1.: Geollletrje
1955
[141 Z á r u ba,
Q., Men
NČSAV: Praha
1957

1964/96

nerostných

c I. V,: 1nže(lýrská

ložísek,
geqlogie,

,pů'
pro;

SNTL praha
II. vYťlání,

HospodéU'ské výsledky, kterých
dosáhly ústavy
covnfci měřického oddílu 2106 inž. MiHU z Ústavu
geodézie a kartografie v minulém roce a ve ktegeodézie a kartografie v Prešově, kteří jako první
rých ,pokračují i letos, jsou dobrým vysvědčením
následovali příkladu mladých ze závodů Vítěznépro práci soutěžících kolektivů a BSP v těchto ústa- \ ho února v Hradci Králové.
vech. Všechny ústavy 'splnily plánované ťi.kolya
V současné době vystupuje do popředí boj protím i celkový objem geodetických a kadograficti formalislllU v soutěžících kolektivech a BSP. Na
kých prací byl splněn na 101,4 %, produktivita
tento směr- upozornila i celostátní. konference BSP.
práce na 102 % a vlastní náklady byly čerpány
Proto cílem veškerých našich nových opatření buna 96,7 %. V posledním čtvrtletí roku 1963 si nejde zjednodušit socialistické
soutěžení, vykořenit
lépe vedl Ústav geodézie a k~rtografie v Bratisla"
z něho neúčelnost, úřadování, složitou evidenci,.
vě; který získal. Rudý prapor Ustřední správy g'eomnožství Ukazatelů a papírování. Avšak žádný nodézie a kartografie a ústředního. výboru Odboroc
vý dokument, žádné směrnice nejsou všelékem,
vého svazu zaměstnan~u státních orgánů a IIiístmohou být jen pomůckou a návoderp ,při rozvíjení
níhobospodářství.
Dosáhli jsme již vysOkého počtu
iniciativy lidí. Nečekejte proto a nespoléhejte se
soutěžících (82,5 %), značného počtu kolektivů
na nové směrnice k socialistickému soutěžení, na
soutěžících v' B'SP (324), a je proto třeba tento'
pokyny Shora,a na každém p.racovišti začněte sami
široký proud iniciativy pracovníků v ústavech dále
iniciativně, směle a tvořiv'ě rozvíjet a zkvalitňovat
rozvíjet a správně usměrnit
socialistické -soutěžení. Dbejte, aby závazky byly
konkrétní, kontrolovatelné a krátkodobé a aby byly
Každý z nás sledov~l jednání celostátní· kondůsledně q' pravidelně také '!wn!rolovány. V tomference BSP které bylo, vlastně pokračováním
to směru má dobré zkušenosti UGK v Bratislavě.
okresních ko~ferencí BSP, jichŽ se také zúčastnilo
Více pozornosti a porozumění _bychom. měli věnomnoho zástupců BSP' i z ústavů geodézie a kal'tovat bezpečnosti a hygieně práce i zlepšování ostatgrafie. Na tétokgnferenci
byl uskutečněn rozbor
ních pod'mínek, které práci ulehčují. a zpříjemdosav~dního vývoje výsledků hnutí BSP, byly oceňují, zvyšují kulturu .práce, zkrášluji ,pracoviště
něnyjeho velké klady a úspěchy, a byly uváděny
apod., zejména při pracích v terénu.
i nedostatky, které oslabují, a snižují význam a
Delegáti celostátní konference BSP také upovýsledky hnutí BSP. Byly stanoy-eny cesty, k~t~rými 9udeme hnutí BSP i ostatm' formy souteze
zornili na nesprávný výVOj v některých BSP. Je
rozvíjet a zkvalitňovat, abychom vytvářeli podmíntomu tak ovšem ip~á~:
V,?dle příkladnf?_hk~lekky 'pro další harmonické plnění úkolů, pro řešení
tivů jsou dobré i prumerne, ale nechybe]l am tasložitých otázek výroby, techniky, ekonomiky a
kové, které pomalu ztratily právo nosit. če~tný a
výchovy pracujících.
závazný titul. Proto i zde je nutno vymýtIt ZJednodušeně' chápaný smysl a poslání soutěže o titul
O jaké úkoly pújde? Jp-e Ipředevším o zabezBSP - vyvíjet krátkodobou iniciativu před získápečení rovnoměrného
plněn,í a splnění stanovením titulu 'a' po jeho dosažení ztr~cet jakýkoliv
ných úkolů na každém pracovišti. Nepřipustit nedalší zájem jít dál. Cílem hnutí BSP není a nemůže
hospodárnost a povrchní práci, plnit úkoly ve vyhýtjen
ziskání titulu. To by byl laciný a krátký
soké kvalitě a maximálně využívat všechny reserproces
kdybychom
se mohli těšit, že nám během
'vy každého pracoviště. Dále soustředit síly, vůli
jednoh~ či dvou let vyrostou SOCialističtí lidé. Pro/ a energii na zprogresívnění, plánV na rok 1964 a
to byla přijata zásada, ,která ,bude' zakotvena do
přijmout k tomu aktivní opatření. PostavU před
příslušných směrnic, že platnostzískanýc~
titulů
soutěžící kolektivy konkrétní, mobilizační úkoly.
které dávají těmto kolektivům nové podněty a jas- , pro další období bude ročně (půlročně) potvrzo;
vána na' členských schůzích ROH. Konference take
nou perspektivu jejich práce. Rozhodujíc~m činizdůraznila, že úsilí "Za socialistický vztah k prátelem pró další růst produktivity práce je, jak již
ci"platt
a vztahuje se na všechny pracujícf, tedy'
bylo mnohokrát zdůrazněno, zavádění nové techi 'na pracovníky tzv. nevýrobní oblasti, na každého
niky, progresívní technologie, zdokonalování orgačlena socialistické společnosti: Proto bude správnizace výroby a práce. V této oblasti by měli se.
né rozvíjet toto l;muU nového poměru k práci a
hrát daleko významnější úlohu především technici,
.k životu i v hospodářském a správním aparátu,Ják .
projektanti i Ipracovníci technického rozvoje v kose již v mnohých ústavech děje, naJpř. v ÚGK Ceslektivech a BSP. Na své plné docenění však ještě
ké Budějovice. Přirozeně, ani celostátní konferenčeká iniciativa v soutěži _"Za ,Vzornou kvalitu'·.
ce BSP nemohla dát úplné a detailní návody na řeV ústavech geodézie a kartografie soutěží 15 %
šení
všech složitých ,probléÍnů dalšího rozvoje hnuinženýrskotechnických
pracovníků
a tento stav
tí BSP, jak je denně .přinášíž!ivot v konkrétních
zůstává stejný 'již několik čtvrtletí. Bylo by jistě
podmínkách jednotlivých pracovišť. Záleží na kažúčelné a vhodné snažit se vytvářet i celé brigády
dé jednotlivé brigádě, hospodářském vedení, odbovzorné kvality práce a všude šířit ..Ovzduší nestnic
rové a -mládežnicl}é organizaci, na každém pracořitelnosti ke všem příčinám nekvalitní práce. Vždyť
višti, jak spolu se všemi pracujícfmi dokáží konkvalita práce (výrobkůj je vi~itko:u socialistické
krétními činy naplnat heslo brigád $ocialistické
práce.
Pr.áce " Dnes lépe než včera, zítra lépe než dnes".
Přičiňme se o to, aby závěry celostátní kon"
Očekáváme, že závěry celostátní konference
ference BSP byly prodiskutovány na všechpracoBSP budou hluboce prodiskutovány,na
všech pravištích a zvlášť důkladně v každé1n soutěžícím kocovištích,že
se 'stanou náplní další prácesoutělektivu. Využijme k tomu přímých účastníků okresžícíchkolektivů,
které se ,postaví do předníc,h řad
nIch konferencí 'BSP. Každá brigáda by mělazhod- , za splnění přijatých aktivních opatření 1) ~abezp~'notit možnosti vlastního kolektivu, přijmout pro- 'čení úkolů daných lednovým usnesením UV KSC.
gresívní úkoly a vytknoutsicíl
i způsoby a metody
Přičiňme se o nové úspěchy v našípI'áci,
kterými
(technické
a ekonomické) , jimiž ho chce, dopozdravíme a oslavíme 20. výročí Slovens.!<éhó ná.sáhnout a připojit se k všenárodnímu ~outěžení
rodního povstání a 20. výročí osvobození Ceskoslo- .
b název kolektiv 20. výročí., osvobpzení Ceskoslovenska
hrdinnou Sovětskou armádou.
,
\
venska SOvětskou armádou, tak jak to již učinily
mnohé soutěžící !kolektivy, a to v prvé' řadě pra.)

Geodetický a kartografický
'roě. 18 (52) číslo4/1!;164

IV.' celostáťnígeodetická
konference
o mechanizaci a ~utomatizaci

obzor

Ul

Co vyjde nového

se koná ve dnech 20.-23. října 1964 v hotelu
Internacional v Praze-Dejvicích. Konferenci pořádá
Komise pro geodézii akartografii
při ústřední
radě ČSVTS ve spolupráci s Ústřední spr~vou
geodézie a kartografie.
Po prvním dnu, kdy bude plenární zasedání,
bude následovatpUldruhého
,dne jednání v pětí
odborných komisích. Výsledky jednání komisí budou shrnuty na plenárním zasedání, dne 22. října
odpoledne. Poslední den bude uspol'ádáno 7. odborných exkurzí. Po všechny ,dny kpnference bude
otevřena výstava, která bude tematicky zaměřen'a
na náměty hlavních referátů. Výstava bude 'přístupna širšílVeřejnosti.

2. dubna 1914 - před 50 lety _se narodil inž. J''an ,K a rd a, CSc, odborný asistent CVUT v Praze" propagMor
praktické, polygonometrie.
(Zemřel 14. června Hl61.)

'Kuěerlt: Výkladový geodetietký a kartografietký slovník
Dílo vzniklé ve VÚGTK; obsahující 'asi 3500 hesel ze
všech specializací vyšší a 'nižší geodézie, geodetické
astronomie a gravime'trie, topografie, geodeticky užité,
matematiky, fyziky li metronomie, kartografie" repro-,
dukce 'a z oboru geode,tických přístr'ojů, pomůceik a počítačů. Hesla jsou uváděna spolu se svými synonymy,
jsou vyjádřena preiCiznímide,finicemi, a Je,-li toho třeba,
rozUš.ují se po odstavcích" různé jejich' významyliebo
sevyk'láda1í
Z rů'zných hl 8'Clise'k. Synonyma terminologicky málo výstižná nelbo jazykově správně nBvytvořená
jsou zvlášť označena.
.
Před vydavatels'kým 'proceserrn hylakaždá
definice posouzena dvěma podle, specia]izace, vyhranými ,odborníky
z 22členneho sboru lektorů, .sloŽeného z řad pracovníků
VÚGTKaÚSGK. Z iniciativy SNTL byl mkopis díla kromě o'dborného lektora posouzen jHště po terminologické
stráncevědBckým
pracovníkem ústávu,pr-o jazyk čBs'ký
ČSAV.
'
Z UVedených charakteristik
vysvítá, že 'dílo je určeno
nBjširšímu ó'kruhu pracovníků z oboru geodézie a kal'tografie ve všech resortech státní správy, a 'že je oporou
při' usta10vání pojmů ,a odborné termfnologie.;
Váz. výt. 17,-

K'čs -vyjdH

va, II. čtvrtletí

19'64.

Kovařík-Dvořák: K a r t o g r a'f i e
.
, Roz8,bírá obsah map a je'jich vyja'dřovacích prostřed'ku,
pojednává ,o způsobech převodu zemského elipsoduna
rovinu mapy, 'popisuje tvorbu originálů odvozených map
a probírá rBprodukci všech původních i' odvozených,
8. dubna 1959 - před 5 léty zemřel inž. dr. techn.
map a plánů včetriě ro~množování v malém pačtu exemAdolf F i ker,
p'rof. fotogrammetrie' na VAAZ v Brně.
plářů.
Vysvětluje měření na mapác.h,vyše-třování
základních
8. dubna ,1919 - před 45 lety zemřel maďarský geofyzik
morfometrických
údajŮ o 'Zems'kém povrchu a ,zabývá
Lórand E 6 t v 6 s. Do pr'ací geodetických a geofyzise hodnoéením přesností výsledků získaných měřením'
kálníc:'hzavedl v roce 1896 torsni' váhy. (Narozen' 27.
na mapách.
I,
čerVence 1848.)
,
Kartografům, repro'dukčním technikůrrn v obQTu'katto- •
grafie,poslucha'čům
vyso'kých a 'odborných, škol a všem
12. května 1809 -'- před 155' lety se narodil Karel
Zájemcům o kartograf1i. '-,
'.'
. ,
G a n g 10 f f, nadlesn1 v Rožmitále, konstruktér čet,ných měřických přístrojů. [Zemřel 7. dubna 1879.)
Váz. ,vý't. 25,50 Kčs - vyjde ve II. čtvrtletí 1964.
7. dubna 1899 - před 65 letyzemřelgeodet
WiLh~lm
T o I' d a n, profesor teChnické škply a autor četných
učebnic vyšší a nižší geodézie. (Narozen 11. března
1842.1
"

1.3. května 1874 ~ před 90 lety zhotoveli byl náš československý národní pr(}totyp metru [z platiniridia}, zhotovený v Conservatoire National des Arts et Metiers
v Paříži, který byl 15. listopadu 1929 čs. zástupci převzat 'V mezinárodním úřadl'í il. převezen do Prahy spolu s prototypem kilogramu.
'
16. května 1944 - před 20 lety zemřel v Praz,e prof.
inž. dr. techn. h. c. Josef Pe tří k, prof. CVUT
v Praze, význačný vysokoškdlský učitel a vyph,ovlltel
, zeměměřického dorostu. [Narozen 22. března 1866;)
22., května 1914 -' před 50 lety se narodil prof. inž. dr.
techn. Pavel· G á 1, prof.,SVŠT v Bratislavě.

Mašín: Ge o d é z i e
Definice, směr způsoby gMdH-ticlj:ého vyměřování a poče,tního vyhodnocování vysledků 'měření, měřické přístr,oje a pomůcky, zkoušení správnosti přístrojů
po
'itránce Ikonstruk'ční, pokyny pro správné použití pi'ístrojů a ,pro zeměměřické 'postupy.
Pro posluchače 2. roč; středníCh průmyslpvých škol hornlických, odbor 'důlní rněřictv'í.
Váz; výt. ,16,70 ,KčS -' \Tyšlo v prosinCi 1963.
Dostanete ve specializované prodejně 0602 n. p. KNIHA,
Bělo-hnrská č.,58, Praha 6 - Břevnov, telefnn 350678.

25. května i869před 95 lety se narodil pplk. Matěj
Sem í k, český kartograf. [Zemřel 30. října 1961.} ,
1. června 1879 - před 85 lety se národ.il ·prof. iuž.
dr. techn. Alnis Ti c h ý, prof. nižŠí a vyšší geodézie
na Vysoké šknle zemědělské v Brně. (Zemřel 31. led-

na

1958.)

1. ěervna 1858 - před 105 lety se narodil inž. Josef
Lei per t, první předI!osta ústřední správy pozemkového katastru v min. financí. [Zemřel 30. června
1925.)
,
18. června 1834 - před 130 lety ,se naroďil' Jan M ar e k, český geodet evropského jména. Zakládal spolu
s H o I' S kým
IUherský pozemkový kiltastr. ,Profesor
geodézie, astrnnomie a matematiky 'na bývalé voj.
akademii ve Vídni. (Zem~elll. čeM(ence 1900 v Praze.)
Pudr

Závodní pobočka Čs. vědeckotechnické
společnosti
Výzkumného ústavp. vodohospodářského
v Praze ,
,pořádá
AKTIV
Červen
měsíc
čistoty
vod
Aktiv se koná· dne. 2.. června' 196,\ v 8.30 hod ..
v hotelu International
v Praze"Dejvicích.
Pro jednání bude ,předem připraven sborník přednášek,
obsahUjícíCh nejnovější způsóby ,čištění odpadních vod
průmyslových i městských se zaměřením na nutná opatření ve Výrobě. Vto~né činí 40,- Kčs a je nútno, je
složit na číslo účtu 1256990 u Státní spQřitelny v Praze 6 do 10. května 1964. Jmenovitou přihlášku zašlete
na adresu:
.
\
Závodní pobočka éSVTS
Výzkumného
ústavuvodoho.spodářského,
Praha-Podbaba
'

pohotový informátor
o aktualitách ve vědě a technic~
STÁTNí

NAKLADATELSTVí

TECHNICKÉ

LITERATURY

vydává 41 časopisů pro všechny obory
přinášejí

práce našich výzkumných

informuji o otázkách
cího i zahraničního

pracovníku

výroby, o výsledcích

věnují pozornost normalizaci
a zlepšovacím návrhům

a typizaci,

a předních

patentům,

vynálezům

ře~í otázky zvyšování produktivity
práce, zdokonalování
zaváděni mechanizace a zlepšování technologických postupů

nC
•••
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.

ArbHrážni praxe
Automatizace
Automobil
Domov
Elektrotechnický
obzor
Elektrotechnik
Energetika
Finance a úvěr
Geodetický a kartografický obzor
Geologický průzkum
Hutnické listy
Hutník
Chemický průmysl
Investiční výstavba
Jaderná energie
Jemná mechanika a optika
Kožařství
Kvasný průmysl
Listy cukrovarnické
Mechanizace a automatizace administrativy
Mlýnsko-pekárenský
průmysl a technika
skladování obilí
::~~a a celulóza
Plastické hmoty a kaučuk
Podniková organizace
Pozemní stavby
Průmysl potravin
Rudy
Sdělovací te.chnika
Sklář a keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenství
Stavlvo
Strojírenská
výroba
Strojírenství
Technická knihovna
T-64 Technický magazín
Technical Digest
Textil
Účetní evidence
Uhlí

• Rozšiřuje

POŠTOVNr

techniků

výzkumu a vývoje domá-

techniky,

Počet
stran

Cena
Kčs

40
38
70
68
42
78
64
32
36
80
52
56
32
42
38
38
24
30
30

3,4,50
4,10,6,3,5,3,4,4,6,50
3,50
5,4,5,5,3,50
5,5,3,50

48
32
32
32
52
58
62
42
42
40
76
46
40
62
90
32
74
80
46
42
38

5,5,4,4,4,-6,7,4,4,.3,50
6,5,6,3,50
7,3,3,50
5,3,50
3,4,-

32

NOVINOVÁ

SLUZBA

