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Významný dokument pro rozvoj resortu geodézie a kartografie
v České socialistické republice

Byro Ov KSČ pro řízení stranické práce v českých
zemích se na své schůzi dne 23. února 1970 hlubo-
ce zabývalo problematikou našeho resortu. My,
geodeti a kartografové resortu, si velmi vážíme této
skutečnosti, ze;ména proto, že tiž uplynula řada
let od doby, kdy ne;vyšší stranický orgán věnoval
naší činnosti svo;i soustředěnou pozornost. Jsme
si vědomi, že právě na počátku letošního roku ;e
řada velmi vážných úkolů v politické i hospodář-
ské výstavbě země, a tím více oceňu;eme, že naše
otázky byly s vysokou pozorností pro;ednány.

Počátkem roku 1968 byla provedena poměrně
hluboká reorganizace resortu, počátkem roku 1969
byla realizována Jako federalizace. Již tyto dva dů-
ležité akty samy o sobě znamena;í vážnou změnu
pracovních podmínek v'šech geodetů a kartografů.
Nepříznivé vně;'ší podmínky politického a hospo-
dt1řského dění v na'ší zemi v uplynulých dvou letech
ke konsolidaci pracovních podmínek na'šich spolu-
pracovníků nepřispěly. Z těchto důvodů byro Ov
KSČ zaměřilo svou hlavní pozornost na zhodnocení
stavu konsolidace poměrů a na zaměření další
činnosti Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického a ;eho organizací. Konstatovalo, že pod ve-
dením Komunistické strany Československa se po-
dařilo z dříve roztří'štěné geodézie a kartografie
vybudovat ucelenou a ;ednotnou organizaci země-
měřické a kartografické služby, která svým zamě-
řením a obsahem práce odpovídá funkci socialis-
tického státu.

Také na tomto úseku, který vytvdří důležité
předpoklady pro plánování, řízení a evidenci roz-
vo;e národního hospodářství, do'šlo v uplynulém
období k porušování principu vedoucí úlohy strany,
k akcím směřu;ícím k rozbití ;ednoty resortu i úlo-
hy centrálního řídícího orgánu, k pro;evům růz-
ných desintegračních tendencí a k vystoupení anti-
socialistických a antisovětských sil. Současná si-
tuace v resortu i potřeby národního hospodářství
vyžadu;í energický přístup k za;ištění konsolidace
rozvo;e resortu i odvětví geodézie a kartografie.
Proto bylo uloženo předsedovi Českého úřadu geo-
detického a kartografického realizovat závěry ;ed-
nání byra Ov KSt.

Tento úkol ;e velmi náročný a vyžadu;e aktiv-
ní přístup všech stranických a hospodářských or-
gánů resortu. Vedení teského úřadu geodetického
a kartografického zorganizovalo činnost nově usta-
vených 11 pracovních skupin, v ;e;ichž čele sto;í
ne;zkušeně;ší pracovníci. V těchto skupinách ;e tiž
zapo;eno 70 dalších předních pracovníků resortu
z výrobních organizací, oblastních ústavů geodézie,
výzkumu a ;sou zapo;ován~ i zkušení odborníci -
představitelé vědeckého světa. Všichni vedoucí
hospodářští pracovníci resortu ;iž byli vyzváni
k tomu, aby dali své ne;lep'ší zkušenosti a náměty
ve prospěch našeho resortu i celého odvětví a za-
potili se tak rozhodu;ícím způsobem k cílevědomé
a úspěšné realizaci závěrů byra Ov KSČ.

Uvedené přípravy ma;í zabezpečit úspěšné a
cílevědomé ;ednání všech předních stranických i
hospodářských funkcionářů-komunistů, kteří se
v březnu v Praze scháze;í k tomu, aby se ne;en do
v'šech podrobností seznámili s obsahem ;ednání by-
ra Ov KSt, ale především k tomu, aby mobilizovali
a řídili všechny pracovníky resortu ve společném
úsilí organizovat naši společnou činnost v dalších
letech, především ve prospěch národního hospodář-
ství, aby k tomu byly vytvořeny příznivé pracovní
podmínky ve všech organizacích resortu, aby byl
uplatněn princip plánovitosti, odstraněny prvky by-
rokratismu a především uplatňovány hlavní meto-
dy technického rozvo;e, aby naše odvětví mělo vzor
a své organizační ;ádro v resortu geodézie a karto-
grafie a mohlo se opět zařadit svou úrovní ne;en
mezi přední státy socialistického tábora, ale i
přední státy ostatního světa.

Zeměměřiči a kartografové našeho resortu tiž
mnohokráte v uplynulých letech ;ednoznačně pro-
kázali svů; kladný posto; k politice KSČ i vlády a
vždy v rozhodu;ící době své úkoly beze zbytku od-
pověd1}ě splnili. V mimořádných podmínkách let
1968-1969 jako celek splnili státní plány a v mno-
hých ukazatelích ;e dokonce překročili. Tím pro-
kázali, že pracovníci resortu se nedali strhnout
z cesty budování ;ednotné moderní geodézie a kar-
tografie, kteroužto cestu a podmínky může zajistit
fen socialistická forma státního zřízení. Na této
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skutečnosti nic nemi!ní ani poznatky, že se našly
skupiny pracovníků, kteří se nechali strhnout ne-
příznivým prostředím uplynulých dvou Jet k tomu,
aby napomáhali tříštit kolektiv nejen názorovi!, ale
i tím, že dali přednost momentálni! vyšším pří-
jmům, které jim nabídly jiné organizace - mnohdy
v rozporu s principy celostátní mzdové politiky -
a opustili naše řady.

Úkolem resortu bude i nadále péče o to, aby
zeméměřická činnost a kartografická tvorba v ce-
lém odvětví byla· úspi!šni! organizována a přede-
vším, aby představovala platnou, užitečnou a účin-
nou pomoc našemu národnímu hospodářství. K to-
mu účelu smi!řují veškerá jednání, která jsou ve-
dena s vedoucími pracovníky a funkcionáři Sloven-
ské správy geodézie a kartografie, ale i jednání
v mezinárodním mi!řítku, a to především s před-
staviteli geodézie a kartografie socialistických stá-
tů v čele s představiteli SSSR.

V posledních dnech rovni!ž pokročžlo jednání
směřující k zabezpečení právní základny naší čin-
nosti a lze očekávat, že federální zákon o geodé-
zžž á. kartografU bude schválen v polovině letošního
roku.

Stejni! i jednání s ostatními centrálními orgá-
ny a resorty nás liž dnes opravňují k přesvi!dčení,

že resort geodézie a kartografie sice malý početni!,
ale velký svým významem· pro rozvoj hospodářství
a kultury našeho státu zaujme především kladnými
výsledky své práce opi!t významné postavení v na-
ší společnosti.

V celé77J.tomto úsžlí proto vycházíme a nadále
budeme vycházet především ze závi!rů únorového
jednání byra ÚV KSČ. Tento politický dokument
nám vytváří spolehlivou a pevnou základnu pro na-
ši další cestu. Proto pod vedením Komunistické
strany Československa spojme všechny své síly
k tomu, abychom konsolidaci našich pracovních i
organizačních podmínek zajistili v letošním vý-
znamném jubilejním roce, kdy oslavíme 25. výročí
osvobození naší vlasti Sovi!tskou armádou! V tomto
roce zami!řme své úsilí k tomu, abychom radostni!
a cílevMomé mohli vykročit do páté pi!tiletky vý-
stavby naší vlasti s plným vědomím a přesvi!dče-
ním, že na konci pi!tiletky bude mít naše zemi!
k dispozici kádrovi! i moderni! vybavený resort geo-
dézie a kartografie, na který se může naše národ-
ní hospodářství plni! spolehnout!

Ing. František Koubek,
předseda Českého úřadu geodetického

a kartografického
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Úloha geodézie a kartografie
pfi budování informačních systémů

Ing. František Čálek,
Český úl'ad geodetický a kartografický, Praha

S rostoucím technickým rozvojem, zvyšováním
životní úrovně obyvatel a jejich nárokfi na vyšší
civilizaci narfistá urychleně v celém vyspělém svě-
tě problém optimálního řešení vývoje životního
prostředí. Jeho plánování a řízení je závislé na
množství, kvalitě a včasnosti informací, na jejich
uspořádání, doplňování a účelném využívání. Bylo
odhadnuto, že za posledních 50 let bylo soustředěno
více informací než za celou předchozí dobu trvání
lidstva a předpokládá se, že dnešní objem infor-
mací se zdvojnásobí během příštího desetiletí.
Potřeba informací roste zejména v městských a

prfimyslových areálech a zde je také nejvyšší ná-
ročnost na kvalitu, podrobnost a aktuálnost infor-
mací a na časové souvislosti sledovaných jevfi, aby
prognosy vývoje zpracovávané na podkladě analy-
sy časového prfiběhu těchto jevfi byly co nejreál-
nější.

Opatřování, uspořádání a třídění informací zajiš-
ťují rfizné státní, komunální, společenské a mnoh-
de i soukromé organizace. Ukládají je v rfizných
registrech, jejichž forma není jednotná, právě tak
jako nejednotné je jejich třídění a využívání. Je
zřejmé, že každá organizace soustřeďuje informace
z hledisek vlastní potřeby. Tak se rfizné informace
často vzájemně nedoplňují a jsou soustřeďovány a
aktualizovány v rfizných časových obdobích, kte-
ré ne vždy poskytují srovnatelné l1daje.
Hlavními nedostatky současných informačních

systémfi jsou: .
a) nepostačující a nejednotná lokalizace evido-

vaných jevfi, nejčastěji jsou údaje lokalisovány
v rozsahu administrativních správních celkfi rfiz-
ných stupňfi, které se čas od času mění;
b) nejednotnost, a proto vzájemná nevyužitelnost

jednotlivých r~gistrfi;
c) neúplnost obsahu jednotlivých systémŮ; často

by stačilo evidenci vedenou li jednoho orgánu do-
plnit několika dalšími ukazateli, aby jiný orgán
nemusel vést nákladnou evidenci, v mnohýchas-
pektech duplicitní s registrem prvého orgánu; .
d) aktualizace je prováděna v rfiznÝ'ch obdobích;
e) nepostačující technika nedovoluje další vzá-

jemné rozšiřování propojování jednotlivých regist-
rfi, častější aktualizaci, ani pohotové poskytování
informací zájemcfim.
Lze ovšem konstatovat, že zpracování požadova-

ného rozsahu informací i požadovaná' jejich rychlá
aktualizace a široké poskytování veřejnosti neby-
lo nadále dosavadními technickými prostředky
zvládnutelné. Teprve rychlý vývoj samočinných po-
čítačfi. a moderních nosiM informací umožňuje ře-
šit celou problematiku na zcela jiné bázi. Jejich
známé vlastnosti je možno dobře využít pro sou-

střeďování, akumulaci a operativní vybavování čí-
selných údajfi, které jsou ukládány do pamětí po-
čítači'l v tzv. bankách dat. To umožňuje vytvořit
zcela nové soubory informačních systémfi, integru-
jících dosavadní jednotlivé registry.

Výzkum jak unifikovat a integrovat dosavadní roz-
ptýlené dokumentace, evidence a mgistry rfizných
informací a jak vybudovat společný, jednotný in-
tegrovaný systém, který by zpřístupnil rychle, lev-
ně a spolehlivě všechny dfiležité údaje oprávněným
zájemcfim, probíhá v posledních letech v řadě ze-
mí. Předmětem zkoumání je vlastní technologie,
potřebné technické vybavení a organizace celého
systému. Jelikož přestavba dosavadních systémfi na
nový, integrovaný, je spojena s instalací samočin-
ných počítačfi, je jednou ze základních podmínek
ekonomická efektivnost systému. Nový systém má
umožnit hospodárnou přestavbu a údržbu dosavad-
níl~h informačních center i komunikací informací
do společného ústředí a zpět tak, aby náklady na
údržbu a užívání celého nového souboru byly nižší
než na dosavadní systémy. Předpokládá se existen-
ce jednotné sítě více informačních center se vzá-
jemným propojením, které lze zajistit označením
příbuzných informačních záznamfi v rfizných re-
gistrech společným- kódem, tzv. klíčem. Akumulace
informací, které toto propojení umožní, je význam-
ným přínosem integrovaného systému; vytváří
automaticky nový druh informací bez dalšíhošetře-
ní.

K odstranění jednoho z hlavních nedostatkfi do-
savadních systémfi - nevyhovující lokalizace evi-
dovaných údajfi - je hledána forma,kterA. by. byla
na administrativním členění nezávislá a která by
s dostatečnou přesností umožnila lokalizaci v libo-
volných l1zemníi::h celcích, malých i velkých, podle
potřeby. .
Takovou lokalizaci 'umožňuje evidence nemovi-

tostí,::kt@rá registruje jednoznačně polohu všech ně-
mOVitostí v mapách, zatím bez digitálního vyjádře-
ní. Evidenci nemovitostí však lze doplnit tak, aby
každá nemovitost byla vyjádřena dvojicí souřadnic
x, y ..některého Jejího bodu (středu nebo obvodo-
výchbodfi), nebo více dvojicemi (např. všech lomo-
vých boctfi obvodu) souřadnic, nejlépe v celostát-
ním souřadnicovém systému.
Všechny jevy, které jsou kdekoliv evidovány

(údaje o obyvatelstvu, výstavbě, prfimyslu, surovi-
ná!;:h,,~ultuře, klimatu, pfidě, dopravě, obchodu,
atd.] s~odehrávají vždy na nějaké nemovitosti (ne-
bo soúboÍ'ú nemovitostí) a jakékoliv l1zemní celky
(stavební a sídelní obvody, Katastrální' ú~emí,' obce,
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okresy, chráněná území atd.) jsou vždy menším
nebo větším, souborem nemovitosti. Propojíme-li
tedy evidenci nemovitostí jako jeden registr kódem
(klíčem) s registrem souřadnic a všechny další
registry obdobnými klíči s registrem nemovitostí
(např. registr obyvatelstva, rp.gistr domů, registr
silnic, registr průmyslu atd.), pak lze docílit toho,
aby veškeré nebo dohodnuté evidované jevy byly
snadno, jednoduše a jednoznačně lokalizovatelné
na zemském povrchu, a to v jednotném souřadnico-
vém systému. Z toho vyplývá prvořadá důležitost
evidence nemovitostí, souřadnic a ovšem i map, ja-
ko základů integrovaných informačních systémů
i nezbytnost součinnosti geodetů a kartografů při
tvorbě a organizaci nových informačních systémů.
Tak tomu skutečně je např. v Anglii, v NSR, ve
Švédsku i Norsku.

Registr nemovitosti je základem zahraničních sy·
. stémtJ.

Rada Velkého Londýna připravuje pro území Velkého
Londýna banku dat, jejímž podkladem má být registr
nemovitosti. V informačním systému, který připravují
pro velká města v Německé spolkové republice není do-
sud jednotný názor, zda nejmenší evidenční jednotkou
má být parcela nebo blok domťl, tedy soubor parcel,
obojí však vychází rovněž z registru nemovitostí. Ve
Švédsku již rozhodli, že základní jednotkou bude nemo-
vitost, jejíž polohu vyjádří souřadnice jednoho, případně
několika bodll nemovitosti. Tyto údaje, t. zv. analytické
informáce, budou uloženy v magnetických páskách re-
gistru nemovitostí, který bude základem nového infOl'-
mačního systému. Švédové nevytvářejí systém nový, po-
nechávají v podstatě dosavadní registry, ale upravují
je tak, aby byla možná jejich integrace. Změny nejsou
malé - jde např. o vytvoření nového typu katastru, ka·
tastru digitálního. Převedení dosavadních katastrálních
map a evidence nemovitostí do digitální formy je roz-
sáhlý llkol na mnoho let a ve Švédsku k jeho řešení při-
stupují velmi odpovědně, na podkladě hlubokého výzku-
mu, jehož výsledky budou i pro nás velmi poučné. K pře-
vedení obsahu stávajících map do číselné formy použijí
vlastní konstrukce poměrně jednoduchých digitalizátorťl,
funkčně blízkých anglickému "D-mac Penci! Follower",
který má být používán i v některých případech u nás.
Požadavek propojitelnosti jednotlivých registrťl je řešen
klíčem, sestávajícím z čísla nemovitosti, čísla podniku
a osobního čísla. Tímto opatřením bude zajištěna "auto-'
matická" lokalizace údaji'l registru obyvatel i registru
podniki'l v souřadnicích. Úloha geodetťl je významná;
jsou přímými organizátory a spolutvQrci nového systému.

Džgitalžzace map

Vyjádření všech evidovaných údajů číselně před-
pokládá, aby obsah map byl převeden do digitální
formy a aby údržba map byla prováděna, nejen
v grafické formě, ale rovněž ve formě číselné.
Má-li se evidence nemovitostí stát základním re-
gistrem systému, bude nutno mapy evidence nemo-
vitostí převést do digitální formy. To lze provést
buď registrací souřadnic jen charakteristických
bodů parcel (např. tzv. středových bodů), nebo
všech lomových bodů parcel, jak to v budoucnu
předpokládá nová technologip. zaměřování změn
pro mapy velkých měřítek u nás. V obou případech
však jde o velmi rozsáhlý,dlouhodobý a nesnadný
úkol.

V Anglii přistoupili výzkumně k budování tzv.
"kartografické banky dat" již v roce 1966. Jde
o jakousi knihovnu informací na magnetických
páskách a děrných štítcfch, ze kterých mají být

mapy zhotovovány automaticky. Informace jsou
v bance dat uloženy v číselné formě v jednotlivýéh
registrech podle druhovosti (registr řek, továren
atd.) a mapy z nich budou odvozovány v požadova-
ném měřítku přímo.'

K převedení obsahu (bodů a čar) stávajících
map nebo leteckých snímků do číselné formy exis-
tuje dnes již řada dokonalých digitalizátorů. Funk-
ce těchto přístrojů pro převod analogového zá-
znamu na číselný spočívá v převádění bodfi
(nebo čar jako sledu bodfi) na dvojice sou-
řadnic x, y a jejich registraci v magnetické pásce.
Uvedený "D-mac" např. dovoluje transformovat
čáru do souborů bodů udaných párem souřadnic
s přesností 0,1 mm (v mapě) o hustotě 100 bodů
na 1 cm délky čáry. Tato schopnost je využívána
pro digitalizaci křivých čar (cesty, vodoteče), u pří-
mek se registrují jen souřadnice koncových bodů,
resp. prfisečíkfi se sekčními čarami. Kromě vlast-
ních "konstrukčních bodfi" počítá anglická banka
dat i s "charakteristickými body", které jsou v ma-
pě stanoveny před vlastní "digitaIizací" a mají
umožnit jednoduchou lokalizaci zobrazených jevů
(např. dům, blok, obec jedním párem souřadnic
charakteristického bodu) i snadnou generalizaci
pro rfizná měřítka. Charakteristické body mají ně-
kolik stupňů důležitosti a lze tedy při tvorbě map
menších měřítek automaticky eliminovat body niž-
ších stupňů.

Pro vyjádření evidovaných jevů v souřadnicích
existují dosud rozdílné názory, jak v druhu souřad-
nic (pl avoúhlé, zeměpisné) tak i zpfisobu vymezení
polohy (bodem, polygonem, nebo čtvp.rcovou sítí).
Měřítko mapy, na podkladě které se systém budu-
je je různé; u celostátních systémfi se preferují
mapy malých, u lokálních systémů mapy velkých
měřítek.

Souhrnně lze hlavní ukazatele nových systémů
charakterizovat takto:
1. Soustřeďování a uchovávání všech informací

v digitální formě v pamětp.ch počítačů (bankách
dat) a jejich rychlá, operativní reprodukce, pří-
padně výběr jen· některých hodnot a agregace'
základních informačních prvků do vyšších jed-
notek.

2. Za nejmenší (základní) informační jednotku je
navrhována nemovitost nebo parcela, takže re-
gistry nemovitostí se stávají přirozeným zákla-
dem celého systému.

3. Jednotná lokalizace všech sledovaných jevů
v souřadnicích.

4. Propojení jednotlivých informačních systémd
různých druhfi (různého tematického zaměření)
mezi sebou prostřednictvím společného kHče
(kódu).

5. Interpretace uložených informací je číselná, ale
též grafická ve formě map různých měřítek.

6. Vybavování žádaných informací má být rychlé a
levné.

7. Údržba systémů musi být snadná a nesmí být
nákladná.
Je na první pohled zřejmé, že ukazatele navrho-

vaných systémů ovlivni výsledky činnosti geodetil
a kartografi't a obráceně, že výstavba informačnfch
systémů musí být' jimi ovlivněna. '
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U nás od roku 1968 pokrač\lje výzkum jak sou-
středit dosavadní informace a statistické údaje na
úseku tvorby životního prostředí a výstavby. Ter-
plán v Praze a Výzkum rozvoje města Ostravy zpra-
covávají zásady pro Integrovaný systém pro území
(ISÚ) a pro Integrovaný městský informační sy-
stém (IMIS). Terplánem navrhovaná koncepce
využívá existující dílčí informační systémy a před-
pokládá jejich integraci. Realizace banky dat má
být zajištěna samočinným počítačem střední veli-
kosti s rozsáhlou kapacitou vnější paměti. Od ro-
ku 1970 by to mohl být počítač IBM 360/40, později
velký počl:tač IBM s přídavným zařízením D-mac,
Digimeter, Contraves nebo Kingmatic. Banka dat
se má skládat z určitého počtu registrů, tvořících
tématické soubory informací (registr budov, registr
obyvatelstva, registr souřadnic, registr nemovitos-
tí atd.), které budou uloženy ve vnější paměti sa-
močinného počítače. Informace mají být soustře-
ďovány v dílčích informačních centrech a z nich
v dohodnuté formě předávány do· banky dat. Jed-
ním ze základních registrů má být registr nemovi-
tostí. Sjednocujícím prvkem, který má spojit jed-
notlivé registry, je jednotná územní identifikace
pomocí souřadnic x a y v JTSK.

Navržený systém předpokládá, že pro ISÚ bude
používáno map v měř. 1: 25000 a že nejmenší evi-
dovanou jednotkou bude v městech tzv. "urbanis-
tický obvod", v osťatníchobcích tzv. "sídelní jed-
notka". Pro IMIS, které by měly být zřizovány pro
města" se 100.000 a více obyvatel se předpokládá
použití map v měř. 1:1000, z nichž by se souřad-
nice pro vytvoření registru souřadnic odečítaly.
Nejmenší evidovanou jednotkou má být nemovi-
tost nebo parcela.

Dalším pracovištěm, které řeší koncepci speciál-
ního informačního systému je generální ředitelství
Výstavby hlavního města Prahy. Předmětem jeho
výzkumu jsou inženýrské sítě. Databanka o inže-
nýrských sítích má shromažďovat,· uSchovávat,
zpracovávat a znovuposkytovat údaje o inženýr-
ských sítích a objektech na nich na území hlavní-
ho .města Prahy. Jako mapový podklad předpokládá
využívat technickou mapu 1: 500. Údaje o poloze
bodfi osy podzemních vedení, ve kterých se mění
směr nebo technické parametry vedení, mají být
registrovány v souřadnicích odečítaných. z mapy,
nebo vypočtených z přímo měřených hodnot. Jako
výstup se předpokládá zákres vedení na prfisvltné
fólii spolu s výpisem zpísemné části evidence pod-
zemních vedení. Lze předvídat, že podobné banky
dat budou v budoucnu zavedeny ve všech ,velkých
městech u nás, což v souvislosti s_předpokládaný~
vyhotovováním technických map těchto .měst. a
s připravovanousoubornou· ..evidencí ""podzemních
vedení vytváří předmět našeho zvýšeného zájriul a
je proto nezbytné, abychom se zúčástnili aktivně
na výstavbě systému.

Koncepce všech systémfi navrhuje spojení grafic-
kých, informací (mapy) a čísein-ych informací v je-
diný informační soubor vyjádřeny číslicovou for-
mou. Takováto "digitální mapa" by spojovala vý-
hody mapy i číselných Informací, a to zejména
proto, že obsah lze prUžně měnit, zejména zvyšovat
bez obavy z nepřehlednosti."

Současný stav evidence nemovitostí a koncepce
CÚGK na její převedení do číselné formy, "digitál-
ní evidence nemovitostí", a jejího doplňování čí-
selným způsobem, vlastně již vytváří samostatnou
část integrovaných informačních systémů. Je však
nutno prozkoumat potřebné úpravy, případné roz-
šíření obsahu, použití vhodného počl:tače, digitali-
sátorů a koordinátografů, stanovit nejvhodnější
způsob digitalizace dosavadních map i potřebnou
přesnost, zaměřit výzkum a zkušenosti a znalosti
našich pracovníků na rychlé a komplexní vyřešení
této nesnadné, ale velmi diHežité problematiky.

Zejména bude nutno vyřešit nejvhodnější a nej-
hospodárnější zpfisoby:

jak informace uložené v mapách digitálně vy-
jadřovat (míru podrobnosti a přesnosti);
jak převést mapové informace do digitálních
(graficky s použitím rfizných digitalizátorfi nebo
koordinátorfi ve spojení s registrací souřadnic,
např. D-Mac Follower, Contraves, Kingmatic, Di-
gigraf, Coordimetr), nebo výpočtem souřadnic
z naměřených hodnot uvedených v náčrtech;
jak vybudovat komplexní informační systém
geodézie a kartografie v souladu s výstavbou
státních a lokálních informačních systémfi;
jak postupně nahrazovat v registru souřadnic
méne přesné souřadnicové hodnoty (z digitali-
zovaných map) přesnými (vypočtené z přímých
měr neb z fotográmmetrického vyhodnocení);

- jak stanovit kód (klíč) k propojení evidence ne-
movitostí a registru souřadnic s ostatními re-
gistry, při využití dosavadních identifikátorů,
tj. zejména parcelního čísla u nemovitosti a po-
pisného čísla u budov;
jak a v jakých obdobích aktualizovat registry
geodézie a kartografie v souladu s ostatními
registry;
jak vyjadřovat případné nové evidenční jednot-
ky (sídelní jednotky, urbanistické obvody)
v operátech evidence nemovitostí a v mapách
vůbec .a jak je udržovat.

Výzkumem tvorby integrovaných informačních sy-
stémů li nás i v cizině se zabývají již delší dobu ko-
lektivy pracovníkfi různých profesí. Leckde však
mezi nimi chybí geodeti a kartografové, ačkoliv
výsledky jejich činnosti by měly být dfiležitou sou-
částí systémfi. Stávající státní mapová díla a evi-
dence nemovitostí nebo katastry jsou přirozeným
z~kladem sy'OtélUfi.

J 3em přes'iědčen; že bude nutno vybudovat vlast-
nfmoderníiliformační systém geodézie akartogra-
fie jako samostatnou součást integrovaných infor-
mačních systémfi o území i lokálních. Převedení
únaiú map .10 i'ísf'lné formy nebude snadné ani
rychlé; neobejde se jistě bez obtíží a námitek, může
v~ak podstatně změnit činnosti na našich praco-
višUcf.; podstatněome.zit m;ll1uálníptike, musí
urYChlit a USl'J.O'1itplnění úkolU, který nám trvale
pfisobí největší nesnáze - aktualizaci map a usnad-
niUvorbu tématických map rfiznéhozaměření. Spo-
jení informačního systému geodézie a kartografie
s celostátními a lokálními systémy ostatními obo-
hatí výsledky našich prací o nové druhy infQrmací.
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touto agregací vzniklých, což povede, jak jsem
přesvědčen, k mnohem širšímu využívání výsledkti
prací geodetti a kartografii.
Domnívám se, že budování moderního informač-

ního systému geodézie a kartografie .by se mělo
stát věcí všech našich geodetti a kartografii. To
předpokládá jejich zájem a ovšem také informo-
vanost. Tento příspěvek měl být pokusem o to prv-
ní - o vzbuzení zájmu.
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Souřadnicový informační fond banky dat
a některé základní problémy jeho tvorby

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a

kartografický v .Praze

Na celkovém objemu informací, se kterými se lid-
ská společnost při řešení svých každodenních pro-
blémti dostává do styku, se významnou měrou
podílejí takové, jež mají praktický smysl jedině
tehdy, Zahrnují-li i patřičnou polohovou specifikaci
jimi popisovaného předmětu či jevu. Tu poskytuje
v dnešní době každé takové informaci zpravidla
mapa, př,edstavující ve své klasické formě zmen-
šený, zobecněný rovinný obraz zemského povrchu,
vzniklý z jeho prtimětu na zvolené T.eferenční ploše
Země některým kartografickým Z'obrazením. Mapa
tu přitom slouží nejen jako prostředek zobrazení
informací, vyžadujících pro svou úplnost lokalizaci,
ale zejména jako důležité paměťové médium, které
se . pro ucbovávání informací uvedeného druhu
osvědčovalo ještě v nedávné praxi jako optimální.
Technický ,pokrok uplynulého desítiletí se však vel-
mi úspěšně vyrovnal s řešením problémů polo-
automatického převodu grafické informace do čís-
licové formy, srozumitelné moderním digitálním
výpočetním prostředkům, a tím se vytvořily základ-
ní podmínky k tomu, aby klasické zeměpisné mapě
vznikl - pokud jde o plnění její informačně-pa-
měťové funkce - velmi významný kOijkur~nt v cu-
: gitálIií m~pě, -. .

Digitální mapa představuje rozvinutí bodového
a liniového plošně uspořádaného obrazu klasické
mapy do lineárního číslicového záznamu, situova-
ného na děrných štítcích nebo děrné či magnetické
pásce; v tomto záznamu. jsou mapové prvky po-
sloupně zachyceny identifikovanými uspořádanými
množinami dvojic rovinných souřadnic, vedených
ve zvoleném souřadnicovém systému, které vy-
jadřují polohu a průběh registrovaných prvkt'l
s předem známou přesností a podrobností. Digi-
tální mapy různých územních celkt'l a zejména
pak rt'lzné tematické digitální mapy téhož území
mohou dohromady vytvář,et polytematicky orien-
tovanou a na využrtí počítačfi adaptovanou knihov-
nu souřadnicových informací, která bývá v zahra-
ničí všeobecně označována pojmem kartografická
banka da-t. Jsou-li navíc polohové informace o IPrv-
cích, vedených v kartografické data-bance, dopro-
vozeny na paměťových médiích dalšími daty, po~
pisujícími z rt'lzných profesionálních hledisek
parametry zaznamenaných prvků, paik je možno
o takto koncipovaném informačním systému ho-
vořit jako o integrované bance dat. Možnosti
vybudování data-banky právě takového typu pro
území České socialistické republiky experimentálně
ověřuje od počátku roku 1968 Státní ústav pro
územní plánováni v Praze; základnnnformaci Q tom
uvádějí Svítek a VaškQ [1 J.
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Aby se souřadnicový fond data-banky takto kom-
plexního ražení mohl zhostit svého informačního
poslání po všech stránkách na vyšší kvalitativní
úrovni, než je toho schopen klasický mapový obraz,
musí být splněna řada náročných podmínek. Pu-
blikovaná pojednání i o bankách dat, jež Si položily
tento vysoký cíl, se zpravidla soustřeďují na popis
po t'echnické stránce elegantně působících zařízení
a 'procesů jejich využití v informační praxi a přitom
často abstrahují právě od toho, ž,e zejména v pří-
,p,adě polohových informací se musí za jejich poz-
dější všestrannou praktickou .aplikabilitu platit
vysokou cenou náročné přípravy jejich zpracování.
Do procesu této přípravy se koncentruje řešení
řady technických a ekonomických otázek, jež sice
nemůž,e zaujmout svou vnější ef1ektností, nicméně
však na něm závisí do značné míry uspokojivost
budoucího chodu celé integrované banky dat.

První závažný problém přípravy zpracování polo-
hových informací, který vyvstane po objasnění si
náročnosti budoucího poslání data-banky, spočívá
v účelné volbě podkladu, který by poskytl žádané
situační informace pro základní obecně zeměpisný
obsah banky. Protože je nezbytné, aby tento pod-
klad sděloval potřebné lokalizační údaje jedno-
značně, uceleně pro celé zájmové území data-banky,
a to s konstantní přesností a podrobností, adekvát-
ní náročnosti požadavkfi, kladených na tento in-
formační fond, dostává se příprava banky dat po
této .stránce hned v zárodku do poněkud choulos-
tivé situace: nezbývá jiné řešení, než j,ako pod-
kladu pro vytvoření fondu souřadnic použít infor-
mačního prostředku, který má být data-bankou
překonán, totiž zeměpisné mapy. V případě celo-
státní banky dat může nároky, kladené na opti-
mální ,podklad, uspokojit topografická mapa vhod-
ného měřítka, která fondu souřadnic poskytne
~polehlivý soubor lokalizačních informací. Jde tu
však o to, aby takové vybrané celostátní mapové
dílo pokrývalo k plánovanému zahájení činnosti
data-banky celé území státu a byly u něho záruky,
že organizace, která ho zmapovala a kartograficky
zpracovala, jej bude v pravidelných cyklech udr-
žovat na aktuální úrov:g.i, čímž vytvoří dílčí před-
podklady k tomu, aby základní obecnězeměpisny
obsah souřadnicové části banky mohl být s únos-
ným časovým odstupem veden v souladu se sou-
časným stavem reali.ty.

Pro využití topografické mapy jako podkladu
ke tvorbě banky dat je samozřejmě nezbytná zna-
lost souřadnicové soustavy, v níž je toto dílo vy-
hotoveno, jakož i přesná souřadnicová definice
kladu jeho listů. Důležitým atributem zvoleného
mapového podkladu musí být jehO"původnost, která
je zárukou toho, že iprodělal od výchozího topo-

grafického originálu mllllmum převodl\ a že je
tedy co nejméně zatížen chybami procesu své vý-
roby. I u původního mapového díla je pak účelné
působení nepříznivých vlivů tohoto procesu omezit
tím, že se jako podkladu pro tvorbu fondu sou-
řadnic nepoužijí finální výtisky jednotlivých ma-
pových listů podkladu, ale přímo jejich originály
(příp. soukopie originálů) na rozměrově stálé
podložce. Tak -se kromě vyloučení negativních vlivů
polygrafického zpracování mapy zároveň vytvářejí
předpokiady pro přesnější a přehlednější snímání
mapového obrazu v procesu jeho převodu do Čísli-.
cové formy, neboť originály bývají zpracovány
v měřítku o polovinu větším, než je měřftko fi-
nální mapy.

Neméně závaznym problémem jako získání opti-
málního informačního podkladu pro tvorbu sou-
řadnicového fondu banky je volba souřadnicového
systému, v němž budovaný informační fond povede
souřadnicové údaje o jiednotlivých prvcích. Na vol-
bu tohoto systému se vztahují stejné požadavky,
jakým podléhá výběr systému pro geometrický
základ map velkých, příp. středních měřítek. Z pro-
fesionálního hlediska je tu oprávněný požadavek,
aby systém zajišťoval, že základní situace bude
umístěna na referenční elipsoidické ploše Země
co nejpřesněji a z ní že pak bude zobrazena do
roviny takovým jednoznačně matematicky defino-
vaným kartografickým zobrazením, které zabezpečí,
že se výsledná kartografická zkreslení udrží v při-
měřených. mezích': Závažnost této jednoznačné ma-
tematické definice zobrazení, promítnuté do sou-
řadnicového systému banky dat, nespočívá pouze
v tom, že každému bodu zemského ,povrchu přiřa-
zuje jeden a jen jeden bod v tomto systému; stejně
důležitá je ik tomu, aby bylo možno raciQnálně
strojově řešit s využitím fondu banky nejrůznější
prostorové úlohy, které ve své exaktní podobě
vyžadují respektování jednotlivých druhů zkreslení,
jejichž hodnoty jsouapriorně určeny druhem pou-
žitého zobrazení.

Exaktní matematická definice souřadnicového
systému banky dat se rovněž uplatní při funkční
anamorfóze jejího souřadnicového fondu prostřed-
nictvím jiného kartografického zobrazení, při pře-
vodu tohoto fondu.z digitální do grafické podoby
apod. Při volbě souřadnicového systému banky se
však vedle těchto obecných požadavků a zásad
ponejvíce teoretického rázu uplatní významnou
měrou i důležitý praktický faktor. Jeho podstata
spočívá v tom, že banka musí v zájmu své budoucí
maximální praktické uplatnitelnosti respektovat
i dosavadní souřadnicový systém, vžitý před jejím
vznikem v aplikačních oborech pro účely geode-
tické a kartografické povahy. Přitom je ovšem
důležitá shoda tohoto systému se souřadnicovým
systémem zvol'eného kartografického podkladu
banky, anebo alespoň v. rozsahu mapového listu
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taková jejich vzájemná příbuznost, která připouští
přesnou převoditelnost mapového podkladu do sy-
stému banky s využitím nepříliš složitých transfor-
mačních vztahiL

2.3 Zpracování obecnězeměpisného souřadnicového
fondu banky dat

Po vyřešení uvedených výchozích problémů lze
pomocí pravoúhlého snímacího souřadnicového sy-

• stému postupně digitalizovat mapové obrazy zvole-
ného kartografického podkladu. Za tím účelem se
list mapového podkladu, opatřeného průsvitkou
s předpisem pro realizaci daného procesu, umístí
ve zcela libovolné poloze na stůl tohoto systému
a operátor naváděním snímací hlavy systému po-
stupně na všechny čtyři rohové body rámu vy-
šrafovaného mapového listu pořídí stiskem ovlá-
dacího prvku systému na paměťovém médiu čísli-
cový záznam souřadnic každého takového bodu.
Stejným způsobem pak zaznamená na médiu i po-
lohy bodových prvků vlastního podkladového ma-
pového obrazu. Čáry obrazu se pak zaznamenávají
v diskrétní formě jako sled bodů, reprezentujících
snímanou linii, přičemž se tyto body zapisují
v souřadnicích při sledování čáry na některých
.snímacích systémech průběžně automaticky v kro-
ku konstantního souřadnicového nebo časového
přírůstku. Záznamu každého prvku na médiu může
operátor pomocí klávesnice systému přeřadit je-
ho identifikační označení a vybavit ho případně
dalšími doplňokvými údaji. Základní typy první
generace těchto systémů, jakož i možnosti jejich
praktické aplikace byly již v tomto časopise po-
psány autorem [2].
Skutečnost, že banka dat čerpá souřadJ;1ice z kar-

tografického podkladu, vtiskuje takto vzniklému
informačnímu fondu jistou pečeť poplatnosti po-
užitému mapovému dílu, která má některé pozitiv-
ní, ale i určité negativní stránky. V podstatě tu jde
o to, že takto pořízený souřadnicový fond data-
banky nelze pokládat za digitalizovanou formu rea-
lity, ale jen za číslicové vyjádření pouhého zobec-
něného kartografického obrazu této reality. Z toho
vyplývá především pozitivní fakt, který záleží
v tom, že každý generalizovaný tvar mapového ob-
razu zachycuje příslušný úsek uvažovaného prvku
vypreparovaný až na rysy, jež jsou ,pro něj ve vy-
žadované míře podrobnosti podstatné a jeho digi-
tální záznam tak zaujímá relativně minimální ob-
jem, což se kladně odráží 'při strojovém manipulo-
vání těchto dat.
Zároveň se však některé stránky generalizace

výchozího mapového podkladu uplatňují při tvorbě
banky dat nepříznivě. Je to zejména zákres dílčího
mapového obrazu "nad míru", který má sice své
opodstatnění v mapě jako grafický prostředek zdů-
raznění významově závažných prvků, ale v jejím di-
gitálním záznamu ztrácí jakékoli racionální zduvod-
nění a zůstává v něm v podobě nerekonstruovatel-
ných polohových deformací situace v okolí takto
postižených prvků jako nevítané svědectví zvlášt-
ností aplikovaného podkladu. Tak jestliže např. je
v podkladové topografické mapě středního měřIt-

ka zobrazena silnice 1. třídy 'O šířce 9 metrů znač-
kou, která je o 300 % silnější než by jí v měřítku
mapy příslušelo, znamená to, že posunuje případ-
ně až o trojnásobek své šířky všechny prvky, na-
cházející se v její těsné blízkosti a zatěžuje tak
příslušné digitální záznamy nežádoucí lokální ne-
přesností.
Dále je třeba si uvědomit, že poloautomatický

převod mapové informace z grafické do Číslico\·é
formy je nevyhnutelně provázen chybami, jež
do výsledku tohoto procesu vnáší jednak nedoko-
nalost snímacího souřadnicového systému a jednak
omezenost operátorových smyslových a psychic-
kých dispozic, která se projeví při nastavování sní-
macího prvku systému na snímané body podkladu.
Negativně se "přitom uplatní i další duležitý fakt,

~terý záleží v tom, že klíč je sice uzpusoben pro
tkterý záleží v tom, že klíč smluvených značek
běžně topografické mapy je sice uzp:usoben pro
snadné a přehledné čtení jejího obrazu, ale ni-
koli pro jeho přesné souřadnicové snímání; prak-
ticky se to projevuje v mapovém obrazu užitím
silných, přerušovaných a vícestopých čar, jejichž
osa, reprezentující zpravidla skutečnou polohu
zakresleného prvku s určitou dávkou nejistoty.
Při běžném souřadnicovém snímání liniových prv-
ku se jako faktor, ovlivňující polohovou přesnost
výsledků, uplatňuje rovněž rychlost, s jakou ope-
rátor sleduje snímací hlavou systému vyšetřova-
nou čáru a také další činitelé.
Všechny tyto skutečnosti naznačují, že výsledná

přesnost digitalizovaného obrazu mapového pod-
kladu se i při pečlivém uskutečňování celého pro-
cesu jeho pořízení může pohybovat v hodnotách
střední chyby, dosahující až několika desetin mili-
metru; nelze ji tedy v žádném případě ztotožňovat
s přesností snímacích systémů, inzerovanou přísluš-
nou firemní literaturou zpravidla v hodnotě ± 0,1
milimetru, neboť tento parametr vyznačuje pouze
přesnost, s jakou uvažované zařízení zaznamenává
polohu snímací hlavy, a to bez ohledu na to, jakou
fa:ktickou polohu zaujímá tato hlava vůči právě
snímanému prvku vyšetřovaného mapového podkla-
du. V důsledku toho také souřadnicový obsah ban-
ky dat musí vždy vykazovat nižší úroveň své polo-
hové přesnosti, než jakou je charakterizován po-
užitý mapový podklad. Tento závažný poznatek je
také třeba již v procesu projektování banky s ohle-
dem na její předpokládané 'poslání plně respek-
·tovat.

Po zakončení procesu digitalizace obrazu mapo-
vého listu lze přistoupit k převodu takto získaného
souboru relativních souřadnic do souřadnicového
systému data-banky. Děje se· tak hromadně na po-
čítači pomocí transformačního programu předem
obecně vyšetřeného typu, do něhož se dosazují hod-
noty koeficIentů, získané matematickou konfron-
tací velice přesně sejmutých souřadnic rohů rámu
vyšetřovaného mapového listu s jejich exaktními
hodnotami, vypočtenými v systému banky dat. Di-
gitalizací obrazu všech mapových listů, pokrýva-
jících zájmovou oblast data-banky a převodem je-
jich číslicového záznamu do souřadnicové soustavy
banky dat však není ani zdaleka ukončeno zpra-
cování jejího základního obecnězeměpisného sou-

1970/60



Neumann, 1.: Souřadnicový informa.ční fond banky dat
a n~které základní problémy jeho tvorby

Geodetický a kartografický obzdr
ročník 18/58, čislo 3/1970 61

řadnicového fondu. Především je třeba zajistit
maximální prakticky možnou redukci velikosti
chyb, kterými jsou takto pořízené záznamy posti-
ženy v důsledku zmíněné nepřesnosti procesu di-
gitalizace. Tato úloha je realizovatelná v daných
podmínkách u záznamů nebodových prvků, které
obsahují v uvažovaném stadiu svého zpracování
dostatek dat k tomu, aby mohly být vyrovnány a
reprezentovaly tak shlazené liniové útvary, pokud
možno zbavené chybových ("šumovýchU

) vln o ma-
lé amplitudě.

Takto zpracovaný obsah souřadnicového fondu
banky však zůstává neuspořádaný, neboť eviduje
např. záznam prvků, jejichž obraz se nacházel na
dvou či více listech kartografického podkladu, také
na dvou či více místech paměťového média. Před-
stavuje tedy další etapu zpracování této souřadni-
cové matérie především uspořádané sloučení díl-
čích záznamů jednotlivých prvků do ucelených zá-
pisů, vedených dále za svými identifikačními čísly
vždy jen na jediném místě paměti. Pojednávaná
etapa zpracování potom bezprostředně přechází na
sestykování takto sloučených záznamů; tato ope-
race spočívá ve vyrovnání záznamů navázaných
úseki\ daného nebodového prvku - postižených na
každém ze sousedících mapových listi\ použitého
podkladu jinými drobnými chybami systematické-
ho i nahodilého rázu - tak, aby re'prezentoval
v bodě styku spojitou a vyhlazenou čáru.

Podstata dalšího problému, se kterým je nutno se
ve sledovaném procesu vyrovnat, spočívá ve vel-
kém objemu získané digitální informace. Odhadne-
me-li předběžně, že pri\měrný vydavatelský originál
topografické mapy 1: 50000 (zpracovaný v mě-
řítku 1: 33 333) vykazuje hustotu základní obecně-
zeměpisné situace (tj. obrysi\ sídel, vodní a komu-
nikační sítě, obrysi\ lesních porosti\ a správních
hranic) v hodnotě asi 1 200 mm/dm2, pak celková
délk'a čar tohoto obrazu dosahuje 'pro území Ceské
socialistické republiky hodnotu 9,1 km. Snímá-li
se pak tento čarový obraz s hustotou jednoho bodu
na každých 0,13 mm délky čáry, je třeba - podle
praktických zkušeností, které uvádí Richardsonová
a Rollet [3] - k jeho záznamu magnetické pásky
o délce 88 km, což představuje více než 120 stan-
dardních cívek tohoto paměťového média. Manipu-
lovat takový objem informace v procesu řešení pro-
storových úloh by nebylo právě snadné, a proto je
zapotřebí snažit se o jeho maximální redukci, kte-
rá však nesmí vést ke ztrátě informace o umístění
a pri\běhu takto zaznamenanýchprvki\. Jediným ře-
šením tu je vyhledAní redundantní informace, kte-
rou lze ze záznamu vypustit, aniž by došlo k jeho in-
formačnímu znehodnocení. Vyhledání redundantní.
informace může přitom jít do různé hloubky, ale
z hlediska celkové efektivnosti tohoto procesu
mnohdy postačí, postihne-li jen přímkové úseky za-
znamenaných čar, z nichž pak lze bez újmy na
kvalitě záznamu zachovat pouze koncové body, za-
tímco body mezilehlé 'se vypustí.

Jakmile se touto generalizací záznamů zredukuje
celkový objem fondu souřadnic banky dat, možno
přikročit k další etapě jeho úprav; potřeba těchto
úprav vyplývá ze dříve speclfikovaných nepřes-
ností procesu digitalizace obrazu, jejichž zbytky se

i po předchozích operacích, zaměřených na reduk-
ci jejich vlivu, ve zpracovávaném fondu informací
uplatňují. Di\sledkem existence uvedených zbytko-
vých nepřesností v záznamu jednotlivých prvki\ je
fakt, že ani prostorové vztahy těchto prvki\, vyjád-
řené jejich vzájemným dotykem, křížením, větve-
ním apod., nejsou ušetřeny. odpovídajících chyb.
Aby nedocházelo v obsahu banky ke vzniku jeho
formální nejednoznačnosti ,a nelogičnosti, je tře-
ba polohy těchto bodů dotyku, průsečíki\ apod. te-
prve dodatečně vypočítat z generalizovaných zá-
znamů příslušných prvků a dodatečně je také zařa-
dit do výsledných záznamů těchto prvků.

Tak se např. souřadnice mostku, zprostředkují-
cího přechod silnice přes potok, nedají získat jako
souřadnice jednoho ze sejmutých běžných bodii ma-
pového obrazu této silnice, neboť chybí apriorní
záruka, že tento bod představuje pronik bodových
množin silnice a potoka, bez níž nelze zajistit vnitř-
ní logickou vazbu mezi situačními záznamy uva-
žovaných vztažných prvki\. Tu poskytují teprve sou-
řadnice mostku, zjištěné jako průsečík silnice a po-
toka výpočtem z jejich digitálních záznami\. Aby
se daly uvedené prostorové vztahy jednoznačně a
exaktně řešit, je nutné identifikační označení zá-
znamů příslušných prvků rozšířit o kódové vyzna-
čení jejich vztahi\ k jiným konkrétním prvki\m, po-
dle něhož se pak k vyřešení naznačené úlohy v zá-
znamech navzájem vyhledávají. Toto formální opa-
tření je konečně nezbytné i k racionálnímu řešení
zvláštního druhu vztahů, který představuje polo-
hová totožnost dvou či více prvki\. Jeho cílem je
dosáhnout naprosté totožnosti záznamii částí těch-
to prvků, jež se i v realitě navzájem skutečně kryjí;
může tu jít např. o totožnost záznamů částí obrysů
lesa a vodní plochy, které jsou navzájem společné
apod.

Celý ne právě jednoduchý komplex postupných
úprav prvotního číslicového záznamu podkladové-
ho mapového obrazu zájmového území data-banky,
který byl v předchozích odstavcích v hlavních ry-
sech naznačen, lze racionálně uspořádat a algo-
ritmizovat, díky" čemuž je také možno jej souborně
realizovat na počítači. Po těchto úpravách zázna-
mi\ jednotlivých prvků pak zbývá utřídit je a za-
znamenat ve finální podobě na paměťové médium,
na němž budou v rámci data-banky nadále ulože-
ny, a to v takovém uspořádání, které maximálně
usnadní jejich vyhledávání a manipulování při ře-
šení toho typu úloh, který bude bance nejčastěji
ukládán.

2.4 Zpracováni tematického souřadnicového
fondu banky dat

Na pojednanou problematiku tvorby souřadnico-
vého fondu banky dat, zahrnující registraci prvkii
obecnězeměpisné povahy, organicky navazuje tvor-
ba další části souřadnicového fondu, orientovaná
na tematické prvky. Tento proces je spojen se ře-
šením některých otázek vysoké náročnosti, která
pramení zvláště z toho, že zpracovávaný tematic-
ký obsah souřadnicového fondu musí být v zájmu
své aplikability při řešení prostorových úloh kom-
plexnt povahy na jedné straně v bance uveden do

1970/61



Geodetický !!_kil!'HJgrafilclkj. "oh~or
62 ročník- 16/58, číslo 3/1970

Neumann, T.: Souřa4nicový inf9.rmační fond banky dat
a něk;eré základní -problémy jeho tvorby

naprostého věcného a IPolohového souladu s jejím
vztažným obecnězeměp'isným obsahem a na druhé
straně ho přitom možno z objektivních příčin po-
stupně čerpat jen z velmi různorodých kartogra-
fických podkladů, které se případ od případu liší
jak měřítkově, tak stupněm generalizace a dalšími
charakteristikami svého obrazu od odpovídajících
parametrů použitého' obecnězeměpisného podkladu
data-banky.
Důsledkem této rozpornosti podmínek, z nichž

objektivně vychází proces zpracování tematického
fondu souřadnic banky dat, je pak nutná předběž-
ná měřítková, generalizační a vůbec všestranná
transformace podkladových tematických mapových
obrazů na úroveň příslušných parametrů obecně-
zeměpisného obsahu banky, která se neobejde bez
vynaložení významného objemu kvalifikované živé
práce. Konkrétně se tu jedná o potřebu 'ručního
anebo jen částečně mechanizovatelného překres-
lení uvažovaného tematického obsahu - jež bude
citlivě respektovat všechny jeho vztahy k obecně-
zeměpisnému okolí - z původního' tematického ma-
pového podkladu do kartografické formy obecně-
zeměpisného obsahu data-banky, pořízené jeho
automatickým převodem pomocí samočinného ko-
ordinátografu. Teprve pak tu může nastoupit pro-
ces dalšího zpracování těchto tematicky orientova-
ných polohových informací, který se zcela shodu-
je s obdobným předchozím postupem zpracování
informací obecnězeměpisného charakteru.
V praxi však samozřejmě existují z tohoto obtíž-

ného postupu určité výjimky, které umožňují získat
souřadnicové záznamy tematických prvků ve formě
homogenní se záznamy jejich vztažných prvků
obecnězeměpisného charakteru snadno algoritmi-
zovatelným a tedy i elegantnějším postupem. Týká
se to např. informací o poloze tematických před-
mětů a jevů na některých obecnězeměpisných li-
niových prvcích, lokalizovaných na nich v přísluš-
ných odborných písemných podkladech prostřed-
nictvím kilometráže. Jestliže jsou tyto kilometrážní
údaje známy jak pro sousední obecnězeměpisné
objekty na uvedených liniových prvcích souřadni-
cově známého průběhu, které jsou ve fondu banky
dat jednoznačně identifikovány a souřadnicově za-
znamenány, tak pro mezilehlé tematické objekty,
které v bance nejsou polohově registrovány, pak
lze údaj o jejich poloze dodatečně získat inter-
polací, vedenou po ose příslušného úseku daného
liniového prvku. Přitom tento postup skýtá aprior-
ní záruky, že jím získaná poloha tematických
prvků je vůči průběhu příslušného liniového prvku
bezchybná a navíc respektuje lokální zvláštnosti
generalizace obrazu tohoto liniového prvku.

2.5 Aktualizace souřadnicového fondu banky dat

Závažný aspekt, ke kterému je rovněž zapotřebí
v procesu budování banky dat přihlížet, záleží
v tom, že realita, kterou tento informační fond v di-
gitální formě zobrazuje, podléhá stálé změně a že
také znalosti, které jsou o této realitě v určitém
stadiu budování banky dat k dispozici, se mohou
s postupem času měnit a zdokonalovat. Aby mohly
být tyto vývojové i jiné variace informací o re-
gistrované skutečnosti účinně promítnuty dofon-

du příslušných lokalizačních dat a tak jeho obsah
stijle udržován v souladu se stavem reality resp.
se stavem znalostí o ní, je zapotřebí tomu přizpů-
sobit uspořádání data-banky, a to již v období její
tvorby. I když se ponechá stranou celá obtížná pro-
blematika shromažďování a ověřování dat pro ta-
kovou údržbu banky dat, zbývá tu pro její bezpro-
střední realizaci v příslušném souřadnicovém fO'l-
du řada technických otázek, jejichž řešení zajistí
v použité paměti výmaz neplatných částí lokalizač-
ních informací o jednotlivých prvcích (provázený
případným převodem těchto neplatných poloho-
Vých údajů na jiné médium, registrující historický
vývoj situačních dat) a jejich náhradu informa-
cemi, indikujícími novězjistěný stav polohy a prů-
běhu příslušných prvků.
Pro to, aby se v souvislosti s uvedenými aktuali-

začními změnami nemusely měnit celé náročně
zpracované záznamy jednotlivých nebodových
prvků, ale pokud možno jen změnou zasažené je-
jich části se svým nejbližším okolím, je účelné mít
záznam každého nebodového prvku rozdělen" na
úseky, vymezené identifikovanými body a změny
uskutečňovat pouze v rozsahu pro ně nezbytného
počtu těchto úseků. P.řirozené vymezení takových
úseků poskytují v uvažovaných záznamech přede-
vším body větvení prvků, jejich průsečíků se vztaž-
nými prvky a podobné významné body nebodových
prvků souřadnicemi přesně určené podle shora na-
značené metodiky. Pokud je na záznamu uvažo-
vaného prvku nedostatek těchto přirozených děli-
cích bodů, je účelné jejich osnovu zhustit vydě-
lením"dalších bodů; s výhodou se přitom v této
funkci uplatní zvláště takové body, které přísluš-
ný prvek rozčleňují na geometricky homog;}nní,
zejména lineární úseky.
Řeš,ení příslušné aktualizace záznamů je kompli-

kováno možnou neshodou objemu rušené a naopak
do fondu za ni nově zaváděné informace, která by
však přesto neměla vést ani k výraznějšímu pře-
skupování předem promyšleného a k řešení oče-
kávaných úloh adaptovaného uspořádání infurma-
cí o jednotlivých prvcích v jejich posloupnosti na
paměťovém médiu, ani ke vzniku příliš velkých
neefektivních mezer v uchovávaných číslicový~h
záznamech. V úvahách o údržbě souřadnicového
obsahu banky dat nelze rovněž opomenout již dří-
ve zdůrazněnou skutečnost, že mnohé prvky obec-
nězeměpisné nebo tematické povahy spolu situač-
ně a funkčně ve větší nebo menší míře sou'Jisejí
a navzájem podmiňují svou existenci nebo pobhu.
Tento fakt rovněž přispívá k tomu, že údržba sou-
l'adnicového obsahu banky je složitým procesem,
neboť každá změna, která během jeho realizace za-
sáhne byť jen jeden prvek, se v obecném případě
může dotknout celého komplexu dalších, s ním sou-
visejících prvků a vyvolává tak i jejich změny; a
ty nelze v obsahu data-banky přehlédnout, ne,ná-li
se z něho 'přímo úměrně s počtem takto uskuteč-
něných aktualizačních cyklů postupně vytráce,t
l":nakjeho racionality.
Obtížné problémy údržby souřadnicového fondu

data-banky, pramenící z těchto komplikova~lých
vztahů jednotlivých prvků jeho obsahu, nelze pro
těžkopádnost jejich algoritmizace zvládnout stro-
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jově a je proto zapotřebí, aby jejich řešení bylo
zajištěno živou prací. Pro člověka je však obsah
data-banky v bezprostřední podobě značně nená-
zorný, a proto se tu tvorba aktualizovaného fO~ldu
banky dat musí opět - podobně jako při zpraco-
vání tematického obsahu banky - vrátit ke karto-
grafickému vyjádření reality; teprve takto auto-
maticky re:produkovaný souřadnicový obsah data-
banky představuje dostatečně názorný podklad, na
němž lze vyznačit nový stav jednotlivých prvků
reality a zároveň s tím související jejich stav mše-
ný, a to ve všech vztazích k ostatním prvkllm data-
banky a podle tohoto grafického záznamu zpětně
provést veškeré aktualizační změny číslicového
souřadnicového fondu banky. Vítanou ·pomocNou
a kontrolní informací o existenci všech vztahů
aktualizovaného prvku k ostatním prvkům je jeho
identifikační označení, rozšířené podle dřívějšího
výkladu o vyznačení příslušných vztažných prvků.
Problematiku téměř shodnou s aktualizací má

i zařazování do souřadnicového fondu banky si-
tuačních údajů o projektovaných záměrech a je-
jich převádění do platného fondu banky dat v sou-
vislosti s realizací těchto plánovaných akcí.

3. A P li k a b i Ii t a a p r a k ti c k Ý p ři n o s
souřadnicového fondu banky dat

V tomto přehledu základních problémů tvorby
souřadnicového fondu banky je posléze nutno se
alespoň okrajově zmínit o tom, že jakkoli všestran-
ně kvalitní soubor polohových informací o záj:no-
vém území nemůže plnit své poslání, není-li za-
jištěna účelná kompaktibilita jeho formy s digitální-
mi technic,kými zařízeními, která se bance nabí~,'Jjí
k výhodnému využití. Stejně negativní dopad mllže
mít nedostatečná vybavenost technické základny
banky softwarem, zabezpečujícím všestranně a
efektivní využívání obsahu data-banky ke komlJlex-
nlmu zvládnutí všech typů prostorových úloh, kte-
ré budou v rámci základního aplikačního zaměření
uvažovaného informačního systému řešeny. Celko-
vá zdůvodnitelnost záměru na vytvoření souřadni-
cového fondu banky dat a zejména pak s tím souvi-
sející přijatelnost doby návratnosti finančních pro-
středkůna jeho vznik vynaložených by se totiž sta-
la nemysli.telnou :při jeho využívání k pouhému
rychlému zjišťování ~olohových údajů o registro-
vaných prvcích a k jejich případnému grafické-
mu podání bez 'líplného strojového zpracování těch-
to dat do formy finálního řešení úloh, pro něž jsou
východiskem. Proto je zapotřebí už v období vy-
tváření základního fondu banky dat současně budo-
vat její silné softwarové zázemí, 'které zajistí ne-
jen dokonalou manipulaci souřadnicových 'lídajů,
nezbytnou k vytvoření tohoto informačního fondu a
pro jeho graffckou reprodukci, ale zejména pak
jeho všestranné využití pro efektivní řešení prak-
tických 'líloh.
Obol"'těchto 'líloh, s výhodou řešitelných aplikací

souřadnicového fondu banky, je velice rozsáhlý.
Mezi nejjednodušší problémy tu náleží vyšetřování
zá1kladních prostorových charakteristik registrova-
ných prvkfi, jako délek, ploch, výšek apod.,. bez-
prostředně zjiStitelných vyhodnocením příshišIiých
souřadnicových záznamil.. Dil.ležitá je též možnost

/

získání druhotných prostorových charakteristik za-
znamenaných prvků, vyšetřených zpravidla kombi-
nací jejiCh dvou či více' základních kvantitativních
znaků prostorového rázu; můž'e tu jít např. o hus-
totu prvků, trendové charakteristiky jejich rozší-
ření atd. Závažný typ 'líloh, strojově řešitelných na
základě lokalizačních informací, obsažených v ban-
ce dat, představuje vyšetřování zákonitostí výskytu
zaznamenaných druhů prvků v závislosti na jejich
zeměpisné poloze, jakož i odhalování korelačních
vztahů v rozmístění dvou či více kategorií prvků
na zájmovém území banky.
Prakticky významná ,a přitom při aplikaci sou-

řadnicového fondu banky poměrně snadno zvlád-
nUtelná jsou řešení problémů, zaměřených na vy-
hledání polohy míst, odpovídajících zadaným pod-
mínkám. V případě ukládání aktualizací vyřaze-
ných. polohových údajů banky o prvcích územ-í do
historického digitálního fondu banky se. tu ·ke stro-
jovému zpracování nabízí i vyšetřování vývojo-
vých zákonitostí v rozmístění ·prvků jednotlivých
kategorií. Software pro řešení' těchto základních
typových úloh a podle praktické potřeby i proďal-
ší problémy tvoří jeden z určující.ch předpokladů
pro plné využití souřadnicového fondu banky dat,
vybudovaného podle dříve vyznačených zásad, kte-
rý pak také může uspokojit očekávání v něj vklá-
daná a v plněnf informačně-paměťové funkce sku-
tečně všestranně předčit klasickou mapu.
Bez nároku na úplnost výčtu stránek,' v nichž

vykazuje souřadnicový fond banky dat v porovná-
ní s mapou kvalitativně vyšší úroveň, je možno
upozornit alespoň na ty, které tu zvláště vynikají.
Jde tu především o připravenost obsahu souřadni-
cového fondu k řešení prostorových úloh, která se
projevuje zejména v rychlosti vyhledávání a ma-
nipulace informací' a je nesrovnatelně vyšší než
u klasického typu mapy. Přitom řešení těchto úloh
poskytuje data-banka relativně ke svému obsB;hu
exaktně, opakovatelně, jednoznačně a nezávisle na
dispozicích vyhodnocovatele, čímž ve výsledcích
řešenýph Úloh ,paralyzuje nep.ř1esnost dřívějších
kartometi'ických procesů vyhodnocení map a tak
vyrovnává i nepříznivý vliv nižší úrovně přesnosti
svého obsahu vůči ;p~esnosti použité podkladové
mapy.
Protože ze své podstaty vyžaduje souřadnicový

fond standardizovaný, vzájemně sladěný přístup ke
tvorbě svého .obecnězeměpisného a tematického
obsahu, umožňuje posléze všestrannou konfrontaci
prvků, existujících ve vyšetřované realitě, která
u klasických map různého tematického zaměření
nebývá. v praxi zpravidla obecně možná. Tímto jed-
notněpojatým sdružováním údajů do společné in-
formační pokladnice tu zároveň existence data-
banky přispívá -jak na to poukázal Blakesley a
další [4J - k informační integraci různých obo-
rů, které se z ní ~ snadno a poměrně levně, led-
notně a bez opakovaného zjišťování týchž skLlteč-
ností, ve všech nutných souvislostech současné rea-
lity i s ohledem na plánované pr~jektové záměry
své i styčných. oboril. - dozvídají vše potřebné
.0 uvažovaném Území a v zájmu svém i ostátních
dO'nf naa.pa:k vkládají I své nové profesionálhí po-
znatky. Ve spojení s datovou částí banky p'oskylufe
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Neumann, T.: Soul'adnlcov[J informační fond banky dat
a n~které základní problémy ieho tvorby

souřadnicový fond také značně všestrannější a
hlubší popis každého zaznamenaného prvku, než
jakého je schopna mapa, která - jak říká Bick-
more [5] - je sice velice dobrá na to, aby uká-
zala "kde", ale zároveň může jen poměrně málo
uspokojit, má-li sdělit "co". Souř.adnicový fond má
rovněž lepší podmínky než mapa k tomu, aby byl
udržován v optimálním souladu se stavem reality,
neboť proces promítnutí výsledků nových šetření
do jeho obsahu je schůdnější a nevyžaduje dlouhé
výrobní cykly.

Lze očekávat, že v závislosti na tom, jak poros-
tou schopnosti ,ke stále dokonalejšímu využí'1á'lí
těchto základních a mnoha dalších p,ředností sou-
řadnicových fondů pojednaného druhu, budou tyto
digitalizované prostorové informace docházet stá-
le výraznějšího praktického docenění a v souvis-

. losti s tím postupně stále více přebírat výkJl1 pa-
měťové funkce, dosud převážně zastávaný mapol1
klasického typu.
Lektoroval: Ing. Antonin Koláčny CSc., VÚGTK Praha
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Reforma evidence nemovitostí
veŠvédsku

1. Sonllasný stav evidence nemovitostf

Evidence nemovitostí ve Švédsku je rozdělena
do jednotek - nemovitostí, které se skládají
z jedné nebo více parcel. Přitom existují dva
systémy evidence nemovitostí - systém venkovský,
týkající se zemědělských území, zavedený v roce
1908, a systém městský, budovaný od roku 1917.
Důvody pro tyto dva různé systémy jsou především
v rozdílném administrativním členění a daňových
systémech, které byly uvedeny v život počátkem
tohoto století. Písemné operáty se vedou ve formě
velkých knih, do nichž se záznamy vpisují ručně.
Mapy evidence nemovitostí jsou obvykle vyhoto-
veny v· měřítku 1: 2000 až 1: 10 000. Dosud jsou
užívány staré katastrální mapy, vyhotovené mnohdy
v 18. a 19. stol., jejichž technická "Úroveň odpovídá
době vzniku. V poslední době se pro katastrální
"Účelypoužívají nové tzv. ekonomické mapy v měř.
1 : 10 000, které budou dokončeny pro celé "Území
státu v nejbližších letech. V řadě velkých měst
jsou k dispozici nové mapy velkých měřítek, vy-
hotovené v původním měřítku 1:400 a zmenšované
do měřítek 1: 1000 resp. 1: 2000.

Zákfadní jednotka - nemovitost - tvoří také
základní jednotku v pozemkové knize se stejným
označením jako v evidenci nemovitostí. Nemovi-
tost je jednotkou i v jiných veřejných registrech.'
Při tvorbě [vytváření) nemovitosti má být dbáno
toho, aby nemovitost tvořila hospodářskou nebo
jinou účelovou jednotku, např. zemědělský závod
nebo stavební objekt. V praxi je však velmi časté,
že jeden zemědělský závod pozůstává z více ne-
movitostí.

Všechny změny v členění nemovitostí se usku-
tečňují podle právních norem pro vytváření ne-
movitostí s výjimkou změn vyvlastněním nebo
podobnými nucenými opatřeními, Tato opatření
podléhají ve Švédsku orgánům geodézie, a to bud
státním, nebo městským. Okresní geodet ve Švédsku
pdpovídá svou pracovní náplní .\?řib1ižně našemu

Ing. Jaroslav Kouba,
Česky úi'ad geodeticky a kartografický,

Praha

středisku geodézie. Je zodpovědný i za pozemkové
úpravy. Geodet spolupracuje se dvěma místními
znalci, volenými v obci, tzv. "dobrými muži".
Spolu s "dobrými muži" má rozhodovací pravomoc
při vytváření nemovitostí. V· současné době je
oblast právních vztahů k nemovitostem upravena
zvláštním zákonem pro venkovský systém evidence
nemovitostí, zvláštním zákonem pro města a kromě
toho několika dalšími zákony menšího významu.
Tyto zákony již dnes nevyhovují. Zákonná úprava
obsahuje přísná a nediferencovaná ustanovení,
která určují podrobně, jak má být každý postup
proveden, a to zcela nezávisle na praktických
předpokladech v každém zvláštním případě.

2. Zásady reformy evidence nemovitostí

V roce 1964 byla zvláštní pracovní skupina po-
věřena studiem možných směrů zdokonalení sou-
časného systému evidence nemovitostí. Již na po-
čátku tohoto výzkumu bylo rozhodnuto, že (lvi-
dence nemovitostí by měla být vybudována na ta-
kových základech, aby mohla být pojata do
jednotné integrované sítě informačních systémů.
Počátkem roku 1968 schválila švédská vláda i par-
lament tyto návrhy. K 1. červenci 1968 byla
pracovní skupina přetvořena na Ústřední "Úřad
pro evIdenci nemovitostí.

Nový informační systém bude obsahovat zdo-
konalenou evidenci nemovitostí včetně evidence
vlastnických vztahů k nemovitostem jako součást
'jednotné sítě informačních systémů. Předpoklá-
dá se jednotný systém záznamů pro města
i venkovské oblasti. Dosavadní členění nemovitostí
na parcely jak v písemných operátech, tak i na
mapách bude ponecháno. Připravuje se však zdo-
konalený jednotný systém map pro celé státní
území s využitím celostátního mapového díla
v měř. 1: 10 000 [ekonomická mapa) a nových
map měřítka 1: 400 až 1: 2000 na území měst.
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Katastrální mapa bude vydána v několika verzích
s různým obsahem. Obsah evidence bude rozšířen
a zdokonalen. Základní údaje zde obsažené budou:
označení, původ, výměra a poloha nemovitostí, roz-
hodnutí zeměměřiče o hranicích a jiné změny nemo-
vitostí, údaje o vlastnictví, právních vztazích, úřed-
ních omezeních a plánovacích opatřeních a poznám-
ky. Kromě těchto základních údajů bude evidence
nemovitostí obsahovat další údaje o budovách,
silnicích, užití půdy, historických památkách atd.
Každá nemovitost a parcela bude reprezentována
jedním nebo více body určenými geodetickými
souřadnicemi ve zvláštním registru souřadnic.
Evidence nemovitostí včetně vlastnických vztahů
a údajů o poloze bude vybudována v systému ban-
ky dat.
V současné době existuje ve Švédsku více evi-

denčních systémů. Nejdůležitější z nich tvoří
evidence obyvatelstva, daní, podniků, nemovitostí,
využívání půdy, vozidel aj. Některé z těchto re-
gistrů jsou pořízeny na magnetických páskách
a jsou dále zpracovávány s využitím počítačů,
jako např. evidence obyvatelstva, daní a podniků.
Rozsah a kvalita registrace údajů ve Švédsku

je dnes na takové úrovni, že je možné vybudovat
účinnou síť informačních systémů pomocí mo-
derní výpočetní techniky. Evidence nemovitostí
umožňuje tento systém realizovat, neboť posky-
tuje možnost přesné identifikace polohy všec.h
údajů.
V průběhu výzkumu různých systémů banky dat

byl proveden rozbor existujících samočinných po-
čítačů. Pro potřeby evidence obyvatelstva a daní
pracují v různých níěstech počítače střední ve-
likosti. Ukázalo se však, že tyto počítače nejsou
vhodné jednak proto, že jsou dnes již ekonomicky
nevýhodné, jednak pro požadavky na systém in-
tegrovaných (celostátních) informací, a konečně
pro očekávaný další technický rozvoj samočinných
počítačů. Proto bylo rozhodnuto užít pro evidenci
nemovitostí jeden velký počítač vybavený pamětí
s přímým vstupem (náhodným výběrem).
Při tomto rozhodnutí však bylo uvažováno ně-

kolik různých řešení. Celkem je ve Švédsku ko-
lem 3,5 mil. nemovitostí. V průběhu 1 roku·se
předpokládá asi 1 mil. obnovených záznamiL
Proto většina této obr'ovské spotřeby papíru by
mohla být ušetřena v takovém systému, v němž
by bylo možno vyu~ít přímý vstup do počítače.
To předpokládá systém počítače s mnoha programy,
terminály (automatické psací stroje a televizní
obrazovky), které v síti spojů umožňUjí přímý
styk mezi dodavateli informací, bankou dat a
uživateli informací.
V současné době je ve Švédsku asi 300 organi-

zací, které registrují údaje evidence nemovitostí
a které by měly mít bezprostřední přístup k sy-
stému. Asi 140 těchto organizací tvoří organizace
okresních soudů a 110 okresních geodetických
organizací se zabývá evidováním technických
údajů o nemovitostech. V budoucnosti se před-
pokládá, že v důsledku zjednodušení územní or-
ganizace dojde pravděpodobně k podstatnému
snížení počtu obou druhů těchto organizací.
Volný přístup veřejnosti k údajům evidence ne-

movitostí bude i v novém systému ponechán. Mno-
ho dokumentů v písemné formě bude však na-
hrazeno operacemi na magnetické pásce. Pro
většinu dotazů, žádostí a informací budoů posky-
továny informace z banky dat. Písemné dokumenty
budou vydávány jen v některých připadech, vždy
na zvláštní vyžádání.

Celý program prací je velmi náročný. Jde
o vysoké požadavky na systém, který má zajistit
bezpečnost, bezchybné výpočty, nerušený chod a
má být hospodárný. Má umožnit maximální pruž-
nost a možnost spojení s jinými systémy. Mnoho
z celkové práce na vybudování systému a progra-
mování bylo již využito ze zkušeností jiných
úseků.
Realizace projektu budf! uskutf!čněna v několika

etapách. První etapa obsahuje převedení souřad-
nic a dalších údajů o nemovitostech do banky
dat a bude ukončena v průběhu 4 let. Další
etapy budou obsahovat zpracování nových údajů
a nových aplikačních programů podle potřeby
fl možností.
Požadavky na obsah údajů evidence nemovi-

tostí a jejich souvislosti s ostatními informačními
systémy jsou stále větší. Proto se velmi pečlivě
volí obsah údajů evidence nemovitostí a příp.
navrhované změny a jejich důsledky týkající se
rozsahu a hospodárnosti celé soustavy.
V soustavě evidence obyvatelstva a daní tvoři

údaje o nemovitostech významnou část. Údaje
o obyvatelstvu obsahují údaj o nemovitosti, v níž
občan bydlí, a také záznamy o daních obsahují
údaj o nemovitosti, jíž se týkají. Údaje o periodic-
kém sčítání a evidenci obyvatelstva, domů, bytů
li zemědělských hospodářství se získají vždy ve
vztahu k nemovitosti. Podobný vztah se předpoklá-
dá zavést i pro obchodní rejstřík, který se v sou-
časné době vyvíjí.
To znamená, že registrace souřadnic nemovi-

tostí umožňuje určit nejenom jejich polohu, ale
též polohu všech informací o iobyvatelstvu, podni-
cích, daních atd., na základě integračních znako.
mezi evidencí nemovitostí a ostatními registry.
S použitím odečítacího zařízení vlastní kon-

strukce bylo již snímání souřadniC zahájeno na
základě zákona o evidenci nemovitostí ze dne
28. května 1968.

Zavedení souřadnicové metody v evidenci ne-
movitostí bylo vyvoláno naléhavou potřebou objek-
tivního určení polohy informací bez závislosti na
administrativním dělení území.
SouřadniCOVOUmetodou se tedy rozumí syste-

matické snímání a údržba souřadnic . objektů
v jednotném l'iouřadnicovém systému, které slouží
k využívání a zpracování údajů v libovolném pro-
storu. Tuto metodu zavedl ve Švédsku prof. Torsten
HHgerstrand z university v Lundu a poprvé po-
psal v roce 1955 s použitím pro mapy obyvatelstva.
Pozitivní zkušenosti s užitím souřadnicově urče-
ných údajů vedly k rozhodnutí o provedení vše-
obecné a trvale udržované registrace souřadnic
všech nemovitostí.
K vyšetření požadavků na užití souřadnicové

metody byl návrh zaslán řadě organizací se žá-
dostí o sdělení, jakým zpo.sobem bude tato metoda
pro jejich potřeby využita. V odpovědích se jed-
noznačně ukázalo, že dosavadní údaje vyhotovo-
vané formou tabulek nebo přehledo. rozdělených
podle územního členění nelze v plném rozsahu
využít. To platí zejména v případech, kdy došlo
ke změnám územního členění. Souřadnice určující
polohu slouží jako integrační znak mezi údaji
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pořízenými pro různé účely a v různém Í1zemním
rozsahu. Bylo získáno dostatek důkazů o potřebě
zavedení souřadnicového určení polohy informací.
Všeobecná registrace souřadnic velkého počtu
různých typů objektů byla však uznána za ne-
reálný úkol, neboť také údržba těchto souřadnic
by byla velmi obtížná.

Po těchto zkušenostech bylo rozhodnuto provést
souřadnicové určení polohy všech nemovitostí.
Současně s tím bylo zajištěno spojení evidence
nemovitostí s ostatními informačními systémy,
zejména s registrem obyvatelstva; registrem pod-
niků, bytů aj. Další postup bude řízen tak, aby
postupně byly všechny informace ve státě přímo
spojeny vhodnými integračními znaky s evidencí
nemovitostí.

Pro výběr reprezentativních bodů nemovitostí
je možno nalézt celou řadu zásad. Např. je možno
určit hraniční body na obvodu každé nemovitosti,
centrální bod nebo jiný bod nemovitosti významný
z hlediska různých zájmů apod. Vlastní úkol re-
gistrace souřadnic je omezen počtem reprezenta-
tivních bodů s ohledem na náklady s tím spojbné.
Počet bodů a jejich výběr spočívá proto na roz-
sahu užití a praktickém významu souřadnicové
metody. Výhodným řešením by bylo použít několik
bodů každé nemovitosti. Avšak tím by se počet
souřadnicových údajů nesmírně ZVýšil a náklady
by neúměrně vzrostly. Pro každou parcelu se
proto registruje jedna dVOjice souřadnic středového
bodu v celostátním systému.

Možnosti registrace polohy informací jsou ve
značné míře závislé na existujícím mapovém pod-
kladu. Od mapového podkladu se proto požaduje,
aby obsahoval skutečný stav nemovitostí. Mapy
mají umožnit odečítání souřadnic v jednotném sou-
řadnicovém systému, ve kterém jsou vyhotoveny
nebo který je na nich zakreslen. Vzhledem k po-
měrně dobrému stavu map velkých měřítek na
území měst nebude využití map v měřítku větším
než 1 : 200a zpravidla činit potíže. Problémem však
je území mImo velká města, kde mapový fond
evidence nemovitostí není zcela uspokojivý. Proto
bylo rozhodnuto využít·pro snímání souřadníc eko-
nomické mapy v měřítku 1: 10 000. V některých
případech na území, kde není k dispozici ekono-
mická ·IDapa 1: 10 000, bude zvoleno náhradní ře-
šení, které počítá i s využitím jiných map nEbo
leteckých snímků.

Údržba souřadnicových údajů o nemovitostech se
bude provádět současně s údržbou evidence nemo··
vitostí. Spolu se změnou polohy nemovitosti bude
možno registrovat i změnu souřadnic jejího repre-
zentativního bodu. . .
. Na základě zkušeností z experimentálních prací
byly stanoveny tyto požadavky na přístrojové vy-
bavení:

přístroj má být jednoduchý a rychlý, aby umož-
nil určení souřadnic x a y při libovolném mě-
řítku· mapy,
musí umožnit přímé snímání a registrování sou-
řadnic do děrných štítků nebo děrných p"i.sek,
odečítání musí být provedeno s takovou přes-
ností, která by umožňovala zajistit přesnost sou-
řadnic ± 1 m ve městech a ± 10 m v zeměděl-
.ských oblastech,
odečítání můsí být možné na ploše o velikosti
nejméně 65 cm X86 cm.

Na základě těchto požadavků byl zpracován ná-
vrh konstrukce "Odečítače souřadnic". Přístroj se-
stává ze 3 hlavních částí - kreslicí desky, ana-
logového digitálního voltmetru a řídícího pultu,
spojeného s děrovačkou. Předpokládá se potřeba
6 takových zařízení pro zvládnutí celého úkolu.
S využitím odečítače souřadnic se dosahuje prů-
měrného výkonu 700 bodů za směnu.
Využití těchto souřadnicových údajů bude mož-

né ihned po skončení tohoto úkolu a bude dále
prohloubeno po převedení evidence nemovitostí
na samočinný počítač.

V systému banky dat, který dovoluje automa-
tické zpracování tak rozsáhlého počtu údajů, bude
možné uskutečnit všechny záměry projektu. Tím-
to řešením bude také výrazně zracionalizována
práce v oboru evidence nemovitostí i pozemkových
knih. Využití samočinného počítače povede ke
snížení rozsahu administrativních prací, ke zjed-
nodušení organizace v rozsahu celého státu
i v rámci jednotlivých pracovišť a jeho důsledkem
bude snížení počtu pracovníků, resp. větší celkový
výkon při dosavadních kapacitách. Zavedení au-
tomatizace předpokládá jednotnou metodiku pro-
vádění všech měřických, konstrukčních i legisla-
tivních postupů ve venkovském i městském livsté-
mu. Zjednoduší se kancelářské rutinní operace ze-
jména proto, že odpadne opisování a výpisy,
manipulace s písemnými operáty apod. Také
informace, které vzniknou spojením s ostatními
informačními systémy, jako např. s evidencí oby-
vatelstva, daní, podniků aj., budou poskytovány
strojově. Největší efektivnosti se však· dosáhne při
využívání evidence nemovitostí. S užitím sam'Jčin-
ného počítače mltže být evidence nemovitostí vy-
užívána jak ve formě kompletního udržovaného
pracovního výtisku, tak i ve formě výtahu podle
potřeby v libovolném sestavení. Nový systém po-
vede ke snížení požadavků na pracovní prostory,
neboť dojde ke kvalitativní změně v dokumentaci
písemných i mapových operátů. V řadě případů
nebudou nutná osobní jednání a návštěvy stran
a také čas na písemný styk se ve srovnání s do-
savadním systémem výrazně zkrátí, zejména dojde-
-li k přímému napojení uživatelů a dalších regi-
strujících organizací na tento systém formou
terminálů.

Byly uvažovány 2 alternativy technického řešení:

-systém počítačů střední velikosti rozmístěných
v krajích

- systém velkého centrálního počítače s přímým
vstupem (náhodným výběrem).

První systém .má některé nedostatky. Magneti.~ké
pásky mají jen omezené možnosti dalšího vý-IOje,
zejména vyžadují delší čas na početní operace.
Při různém typu počítačů v celém systému ciní
potíže najít společný jazyk v programov~ní. Také
požadavky na programátory jsou mnohem větší.
Počítač s přímým vstupem má naopak větší 17ch-
lost a umožňuje vyšší pružnost celého systému,
pro který je použit. Předpokládá se velká dyna-
mičnost systému evidence nemovitostí a jeho další
rozvoj v příštích letech. Proto technický systém
musí umožňovat permanentní adaptaci na nové
požadavky. To v budoucnu lépe zajistí systém vel-
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kého počítače. Údržba, distribuce, využívání a kon-
trola informací v systému samočinného počítače
může být lépe organizována z jednoho místa. Také
integrování informací a spojování různých infor-
mačních systémů lze lépe organizovat z jednoho
místa.
Obě alternativy vyžadují centrální řízení pro za-

jištění rozvoje i provozu celého systému a progra-
mu včetně organizačních otázek a výzkumu využí-
vání dat. Zejména bude potřebné informovat uži-
vatele systému o nejrůznějších možnostech vy-
užití dat při novém způsobu jejich zpracování.

V rooe 1963 předložila zvláštní pracovní skupi-
na zprávu, která tvoří základ pro novou právní
úpravu v této oblasti. Jejím hlavním účelem je
vytvořit předpoklady pro racionální a jednoduchou
práci orgánů geodézie se zachováním právní jisto-
ty občanů a organizací. V tomto návrhu se v zá-
sadě ponechává dosavadní princip rozhodovací
pravomoci orgánů geodézie za spoluúčasti "ll:Jb-
rých mužů". Postavení zeměměřiče jako rozhodo-
vací instance se ještě jasněji vyvinulo a jeho roz-
hodovací pravomoc byla dále rozšířena např. na
rozhodnutí týkající se služebností a případů spnrů
mezi účastníky.
Geodet má za úkol řídit celý postup a vést jed-

nání se zúčastněnými stranami. Když je to nutl1é,
jedná geodet v dohodě s jinými úřady, které však
nejsou spolurozhodujícími účastníky. K jednání se
zpravidla přizve jen městský (obecní) stavební
úřad, a to v případě, když se jednání týká otáL:ek
výstavby. Rozhodnutí geodeta vstupuje v platnost
bez souhlasu ostatních úřadů. Účastníci - a v ně-
kterých případech obecní stavební úřady - se
mohou odvolat proti rozhodnutí orgánů geodéLie.
Tyto stížnosti zkoumá zvláštní soud. Odvolání proti
rozhodnutí zvláštního soudu řeší nejvyšší sflUd.
Racionalizace činnosti v oboru evidence llefJlO-

vitostí se zamýšlí dosáhnout těmito právními
opatřeními:

jednotnou právní úpravou vlastnických vztahů
k nemovitostem pro celý stát,
jednoduchou a jasnou systematikou právních
norem,
několika jasně vymezenými postupy pro vytvá-
ření nemovitosjí.
Nový zákon o tvorbě nemovitostí má vstourit

v platnost 1. ledna 1972.

6. Převod pozemkových knih na samočinný po-
čítač

Koncem roku 1965 byla ustavena pracovní sku-
pina, která byla pověřena připravit návrh na užití
samočinných počítačů pro zpracování údajů obsa~
žených v pozemkových knihách. V květnu 1969
předložila tato skupina k projednání různým resor-
tům návrh na převedení pozemkových knih na
systém banky dat a na spojení tohoto systému
s novou evidencí nemovitostí. Podle tohoto návrhu
se pozemkové knihy již dále nemají vést. Nemají
být také nahrazovány jinou formou "papírového
registru". Podle návrhu mají být všechna praco-
vistě vybavena terminály a mají být dálkově spo-
jena přímo s bankou dat nemovitostí. Tím má být
zajištěn bezprostřední přístup k údajům registru

nemovitostí. Projednávání právních otázek bude
i nadále ponecháno právním institucím (soudům)..
Na rozdíl od dosavadního počtu 137 oddělení po-
zemkových knih při okresních soudech bude jejich
počet snížen na 24 se sídlem v krajských městech.
Dosavadní pozemkové knihy mají být nahrazeny
televizní obrazovkou a automatickým psacím stro-
jem pro zápis nových nebo změněných záznamů.
Pracovní skupina provedla podrobný rozbor obsa-
hu dosavadních pozemkových knih a navrhla .jeho
_zjednodušení a přizpůsobení novému technickému
systému.
Kopie písemných dokladů mají být zachovány

formou mikrofotografií. Na rozdíl od dosavadních
úředních hodin pro strany, které jsou každou stře-
du, bude možno uskutečnit komunikaci se strana-
mi každý pracovní den. Od dosavadní ruční údržby
záznamů se přejde k údržbě strojové. Doklad
o zápisu do pozemkové knihy, který se nyní vy-
hotovuje ručně, bude proveden centrálně strojově.
Nynější průměrná doba na vyřízení jednoho pří-
padu v délce 1-4 týdnů se zkrátí na 1-3 dny.
Informace pro jíné úřady a organizace, vyhotovo-
vané v dosavadním systému ručně, budou prová-
děny podle návrhu centrálně mechanizovaně. Ná-
vrh předpokládá podstatné zjednodušení právních
norem. Jak bylo již uvedeno dříve, připravuje se
nový zákon o tvorbě nemovitostí, který má vstou-
pit v platnost 1. ledna 1912. Ke stejnému termínu
má vstoupit v platnost nový zákon, který upraví
vlastnické vztahy k nemovitostem. Návrh na pře-
vedení pozemkových knih na systém samočinného
počítače vychází i z nového zákona o evidenci
nemovitostí, který byl vydán v roce 1968. Důsled-
kem tohoto návrhu bude výrazné zjednodušení or-
ganizace, snížení počtu pracovníků a přizpůsobení
jejich kvalifikace novému systému. Předpokládá se
nejen přímé spojení pracovišť evidence nemovi-
tostí a soudů s bankou dat nemovitostí, ale otvírají
se možnosti, aby se obecní úřady, podniky, obchod-
ní a finanční organizace připojily vlastními ter-
minály na tento systém a aby tak byl získán rychlý
a bezprostřední přístup všech zainteresovaných
institucí v celém státě k požadovaným údajům.
Přechod na nový systém se předpokládá usku-

tečnit postupně podle krajů, a to v bezprostřední
souvislosti s převedením evidence nemovitostí na
samočinný počítač. Proto např. při provádění ex-
perimentů s novým systémem evidence nemovitostí
byl rozsah prací rozšířen o údaje pozemkových
knih.

7. Experimentální práce

Realizace celého rozsáhlého projektu předpoklá- .
dá provést řadu experimentů, jimiž by se každé
rozho.dnutí předem důkladně ověřilo. V posledních
letech se proto uskutečnilo několik experimentů
a dosud se v dalších vývojových pracích pokra-
čuje.
V roce 1967 byl dokončen experiment, jehož cí-

lem bylo vyzkoušet souřadnicovou metodu na části
kraje Ostergčitland. Tento experiment měl zejména
za úkol získat zkušenosti s integrováním informací
mezi různými registry, především s evidencí oby-
vatelstva. Byly vyzkoušeny různé alternativy volby
bodů nemovitostí, jejichž souřadnice mají být urče-
ny. Získané výsledky byly zpracovány ve formě
map obyvatelstva.Dobrým předpokladem pro usku-
tečnění tohoto záměru bylo, že v kraji Ostergčit-
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Kraj Obec Trať
Ostergotland Berga č.07384 Aspa 2:5

2 Přeregistrováno z: Aspa 2:5 Berga-Aby Socken Původ: 2:3
4 Adresa jednotky Fiskartorpsv 24 Gustavshamn Daňová hodnota.: J 150000

5 Rozsah, poloha: Farnost Výměra v ha Souřadnice Evid. mapa
půda, vodní plocha celk. bod

Počet parcel: 3 Berga-Aby 8,4670 V 9,1746 1450050/6410500 B
z toho:
Parc.ll stavební 2,06 V 2,06 1450050/6410500 B 7F2A24
Parc.2 les 6,41 V 7,00 1450420/6410520 C 7F2A
Parc.3 rybník 0,12 0,12 1450320/6410740 C 7F2A

rybářský obvod Fl, F2 4,56 7F2B
(6) Podíl na spolu-

8:2, S:12, Orby S:4, FS:3 1/8 honuvlastnictví

8 Opatření Rok měs. den Číslo listiny Týká se par.
Rozdělení 1905 12 18 723696 SP12 LR13 1-3
Rozdělení ryb. obvodu 1914 04 19 723845 LR 1 Fl·2
Určení hranic 1939 03 03 BN 3636 1940 2,Fl
Převod půdy 1972 06 17 4426 LP 1 2

9 Odloučená půda: 2:6-8, díl z Dalbo 2:11

(10) Služebnost
Přednost cesty na 2:9-10,2:46, zruš. 1961 04 11 Rozs. BN7

stavby na 2:9,2:11 1962 11 04 Zápis IR 62/09337
břemeno hráz vodní 1964 06 15 Zápis IR 64/10583
právo uŽív. dálkové vedení 1929 02 13 Zápis IR 29/00648 3

vodovod 1960 03 16 Zápis IR 60/00573 2
spojení cesta 1935 07 04 zák. opatř. 4898 8P 2
11 Rozhodnutí: ochrana břehu 1969 05 12 15§NVL 5044 SP'1 1
(12) Zvláštní pozn.: zákaz káceni 1968 10 18 Lesní správa

štěrkoviště 1970 03 11 18§NVL 5158 LP 1

13 Majitel a adresa: O. Pettersson Storgatan 12 Lovboda
14 Poznámky: výp. plochy parc. 1 a 2 z evid. mapy

20 Soudní potvrzení
05 % dědic. 00867 1935 09 059403016430 Pettersson Sten Olof 1935 II

Storg 12 Lovboda 1962 01 14 Y2 koupě 00048 1962 01 04
(70000)

23 Hypotéka 24000 1967 12 13 týká se 18362
Aspa 2:5.6 výnos 68/11648

land bylo v roce 1965 provedeno sčítání obyvatel-
stva, a že tyto nové údaje byly pořízeny na mag-
netické pásce a zpracovány samočinným počítačem.
Při experimentu byly prakticky ověřeny možnosti
spojení údajů obou těchto evidencí a bylo prove-
deno jejich zpracování a využití formou tematic-
kých map obyvatelstva s pomocí čtvercové sítě.
Konkrétně byly zpracovány mapy hustoty obyva-
telstva, rozdělení dětí a mladistvých, dojíždění do
zaměstnání atd. Mnohé další údaje byly zpracová-
ny ve formě tabulek. Experiment prokázal reálnost
projektu a jeho výsledky byly převzaty jako sou-
část komplexního_návrhu reformy evidence ne-
movitostí.
V současné době probíhá další experiment za-

měřený na využití údajů evidence nemovitostí spo-
lu s údaji jiných informačních systémů pro po-
třeby města Lund v jižním Švédsku. Jeho hlavním
zaměřením je tedy aplikační stránka informačních
systémů, zejména pro potřeby správy a výzkumu.
Významný a pro další vývoj celého projektu roz-

hodující experiment se týká výzkumu pfisobení no-
vého technického systému samočinného počítače

na vlastní práci orgánů geodézie ve vybraných
okresích a městech.
Účelem tohoto experimentu je získat praktické

zkušenosti a potřebné analytické údaje pro pře-
vod dosavadního systému evidence nemovitostí na
samočinný počítač a dále získat zkušenosti z vlast-
ního provozu pracovišť v oboru evidence nemovi-
tostí při využívání samočinných počítačů. Při těch-
to obecných požadavcích se při experimentu sle-
dují dva další problémy, o které je zvláštní zá-
jem:

vyzkoušení možností racionalizace činnosti pra-
covišť evidence nemovitostí za předpokladu, že
systém práce bude přímo přE!veden z dosavad-
ního stadia (s ručním vedením operátu, se za-
staralými metodami a složitou rutinní prací
spojenou s využitím evidence nemovitostí i ve
styku. s jinými úřady) na moderní způsob me-
todiky zpracování dat (s využitím terminálů
v ,;bezpapírovém systému"),
vyzkoušení strojového řídícího systému pro ří-
zení a správu s využitím banky dat a operací
této banky.
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8. Využití údaj1i evidence nemovitostí

Reforma evidence nemovitostí představuje nový
pohled na celý systém a má tedy zásadní význam
nejen pro racionalizaci práce v geodetických or-
ganizacích, ale především v nových možnostech
využití úqajů evidence nemovitostí v celém systé-
mu integrovaných informací ve státě. Pro velký
význam celého projektu získává geodézie a kar-
tografie plnou podporu a uznání vládních orgánů
a tím i spolupráci a finanční prostředky k jeho
ověření a zavedení. Projekt se liší od klasického
katastru zejména v oblasti plného víceúčelového
využití údajů evidence nemovitostí, pro něž nová
výpočetní technika dává dobré předpoklady.
Úplný přehled všech možností využití údajů evi-

dence nemovitostí v novém systému bude předmě-
tem dalších výzkumů. Podle dosavadních zkuše-
ností je však možno uvést tyto obory využití:

geografické rozmístění různých objektů a
zdrojů,
místní a regionální plánování,
daně a pojišťovnictví,
řízení zemědělství, lesního hospodářství, pláno-
vání rekreačních oblastí a rozvoje měst,
právní, zejména vlastnické vztahy,
řízení a plánování dopravní sítě a provozu,
vojenské aplikace,
automatické určování obvodů územního čle-
nění,
mapování přírodních zdrojů, tvorba tematických
map dopravy, dojíždění do zaměstnání, docház-
ky do školy atd.,
populační prognózy,
průzkum půdy,
sociální plánování,

- řízení a plánování ve zdravotnictví,
- analýzy různých faktorů prostředí,
- výzkum modelů a parametrů pro účely řízení

a plánování.
V novém systému informací dojde ke kvalitativně

novému stupni statistických údajů a možnostem
jejich využívání.

Reforma evidence nemovitostí ve Švédsku doka-
zuje, že evidence nemovitostí v tomto pojetí před-
stavuje perspektivní oblast, na niž je třeba soustře-
dit pozornost výzkumu i praxe. Rychlý vývoj mo-
derní výpočetní techniky proniká postupně do celé
řady oborů, odvětví a organizací. Projekty na vy-
tvoření integrovaných informačních systémů byly
v různých variantách zpracovány v některých vy-
~pělých státech. Při realizaci těchto systémů je
třeba přihlédnout k současnému stavu informací
ve státě a tedy i k současnému stavu geodetických
a kartografických informací. Protože systém evi-
dence nemovitostí ve Švédsku a v ČSSR má řadu
společných rysů, zejména po stránce technické
a organizační, přináší reforma evidence nemovi-
tostí ve Švédsku pro naši geodézii a kartografii
řadu nových inovačních podnětů pro výzkum, ří-
zení, organizaci i praxi. V našich podmínkách není

třeba řešit celý problém jako reformu evidence
nemovitostí, ale jako logické pokračování dosavad-
ního vývoje a vědeckovýzkumných prací nejen
. v oboru 'evidence nemovitostí, ale i v jiných obo-
rech (mapování, kartografie aj.).
V souladu s tímto vývojem u nás i v zahraničí

je možno považovat soustavu geodetických a kar-
tografických informací za informační systém,
v němž hlavní skupiny informací tvoří geodetické
údaje, mapy a evidence nemovitostí. V tomto po-
jetí byl proto v roce 1969 v ČÚGKzpracován návrh
"Informační systém geodézie a kartografie",na je-
hož základě se předpokládá orientovat další vý-
zkumné a vývojové práce i jejich realizaci.
S postupujícími možnostmi výpočetní a karto-

grafické i geodetické techniky dochází také u nás
k vývoji informačních systémů v různých oborech
a resortech. Ve všech těchto projektech se počítá
s geodetickými a kartografickými informacemi.
Jde např. o integrovaný "informační systém o úze-
mí, místní informační systémy pro potřebu měst,
sčítání a další evidenci obyvatelstva, statistiku, in-
formační systém v dopravě, geologii atd. Proto
bude tř.eba systém geodetických a kartografických
informací řídit tak, aby všem těmto požadavkům
co nejlépe vyhovoval.

t,
Lektorova!: Prof. Ing. Dr. Václav Krwmphanzl, FS ~VUT
v Praze .',
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Některé zvlá!tní případy měření
hydrostatickou nivelací

Ing. Jiří Paiourek,
Vysoké učení technické v Brně,

katedra geodézie

Přesná hydrostatická nivelace, která nachází stále větší
uplatněni (např. v NDR je předepsána pro kontrolní
měřeni na vodních dílech), má svoje specifické použití,
omezené různými podmínkami.
Jak je dostatečně známo, je to především podmínka
stálosti teploty použité kapaliny a dále podmínka
osazení nivelačních značek předepsaného tvaru v urči-
tých vzájemných vzdálenostech a převýšeních. Apli.
kace metody je častá převážně v uzavřených prosto-
rách ke stanovení velmi malých převýšení do rozsahu
pěti či deseti centimetrů při vzdálenosti zaměřovaných
bodů několika desítek metrů. Problém měření větších
převýšení a na větší vzdálenosti lze zjednodušit zave-
dením soupravy Freiberger-Prazisionschlauchwaage,
vybavené přídavným zařízením, tj. invarovými tyčemi
a stativy. Pozorované body pak nemusí být stabilizo-
vány výhradně ve stěnách objektů, ale i svisle shora
v zemi.
Pokud je z dostupné literatury známo, nebylo dosud
přídavné zařízení přístrojů Freiberger-Prazisions-
schlauchwaage podrobněji. vyšetřováno z aspektu
přesnosti a metodiky měření. Tyto otázky a rovněž
otázky možnosti měření v terénu a použití výškových
značek stabilizovaných v terénu a v podlaze objektů
byly předmětem studia v rámci řešení výzkumného
úkolu na fakultě stavební Vysokého učení technického
v Brně. K ověření úvah byla provedena řada experi-
mentálních měření. Ke zvládnutí problematiky měření
využil autor zkušeností z účasti na měření objektů
vodních děl u nás i v NDR. Celkem bylo na lokalitě
fakulty stavební zaměřeno hydrostatickou nivelací
262 převýšení. Reálnost naměřených výsledků byla
ověřena druhou nezávislou metodou - geometrickou
nivelací.

Hydrostatické nivelační přístroje bývají na stativu
umístěny na tzv. přenosné nivelační značce, zabudo-
vané do kovového válce. Tento invarový horní díl
dosedá shora na invarovou tyč, nacházející se pod
diskem stativu. Tyč se staví na značku v zemi, nebo
na patku. Nastavováním jednotlivých tyčí na sebe lze
různě kombinovat rozsah převýšení, pokud to dovo-
luje svislý posun disku stativu, který se dá měnit
v rozmezí 0,90-1,34 m nad terénem. Stativy se staví
nad oběma zaměřovanými body v zemi, nebo nad
jedním, když druhý přístroj je zavěšen na značce ve
stěně. Zaměi"ení převýšení dvojice pozorovaných bodů
je nezbytně nutné provést dvakrát, a to při vzájemné
výměně invarových dílů a přístrojů. Spolu s přístroji
se přenášejí horní díly a invarové tyče. Tímto postu-
pem se eliminují některé přístrojové chyby, některé

nevyhnutelné chyby měření i řada dalších nepnzni-
vých činitelů. Změna výšky stativu, ke které může
dojít při přemísťování invarových dílů, nebo při zapa.
dání noh stativu do půdy, nemá vliv na měřené pře.
výšení, urovnají-li se libely. Zákluzové zařízení nad

diskem stativu zaručuje totiž spolehlivé dosednutí
jednotlivých dílů na sebe. [1]. Pi"edpokládá to ovšem
správné seřízení napětí nadIehčovací pružiny uvnitř
válce horního přenosného dílu. Centraee a horizontace
přístroje na stativu trvá déle než obvyklé postavení
běžných nivelačních přístrojů na stanovisku. Je třeba
docílit vodorovnosti disku stativu, svislosti invarové
tyče a výšky stativu odpovídající zhruba délce použité
invarové tyče. Na katedře geodézie VUT bylo navrženo
a zhotoveno improvizované centraění zařízení, které
tyto úkoly poněkud usnadňuje. [7].
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Podle obr. 2 platí pro převýšení měřené v 1. poloze
přenosných invarových dílů s přístroji:

h' +h"
h=--2--

:7r--------- -------
~_. ---
I
I
I
I
I
I
I
I
I

iL2
I
I
I:
I·
I
I
I

~-

Výškový rozdíl h bodů Pal a Pa2 vychází jako aritme.
tický střed převýšení přenosných značek z obou poloh.
Délky "L" ·spojených invarových dílů nevystupují ve
vzorci (3), proto není třeba znát jejich hodnotu.
Přesahuje-li převýšení dvou, v zemi osazených bodů
rozsah stupnice přístroje, nastaví se jedna z obou tyčí
připojením některé další a její přesná délka 8 se musí
ve výpočtu převýšení uvažovat.

h'+h"
h=s± 2

Příslušné délkové údaje při dané výohozí teplotě
a rovněž koeficient roztaživosti, jsou vyznačeny vý.
robcem na kovových krytech jednotlivých dUůvčetně
tyči. Ověření jejioh správnosti zajistil řešitel úkolu
dvojím nezávislým přeměřením, a to jednak v labora.
toři katedry strojírenské technologiena horizontálním
délkoměru Maahr, jednak na přístroji švýcarské výro-
by srp - MUL v oddělení technické kontroly n. p.
Zbrojovka Brno.
V případě výškového rozdílu nad 25 cm se přenášejí
pouze horní díly s přístroji. Ve výsledném výrazu pro
převýšení se pak vyskytuje rozdíl délek (Sl -s2)nevy-
měněných invarových tyčí.

'. h' +h"
h = 81 - S2 ± --~·2

V obr. 3 znamená:
lI' l2 rl, r2 čtení na přístrojích v 1. a 2. poloze;
ul' U2 vzdálenost závěsného bodu přístroje po nulu

stupnice;
h', h" převýšení přenosných značek v 1. a 2. poloze

přístrojů;
h převýšení bodů n, n + 1 fixovaných značkami

v zemi;
L celková délka spojených invarových dílů;
LIL rozdíl délek dvojic spojených invarových dílů;
A, B označenípřístrojů přidělené výrobcem pro snad.

nější rozlišení při měření.

Nazveme·li chybu z nestejného začátku stupnic pří-
strojů u2 - Ul = Llu, pak pro určení výškového rozdílu
bodů n, n + 1 v první poloze platí podle obr. 3:

-'t •• - •••••••.. _-- _.••••••••.• _._.".- ---.-
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h = L + LIL + h'-L

h' = (l2 + u2) - (Ul + lI)

h = (l2 -li) + Llu + LIL

Převýšeni týchž bodů ve druhé poloze bude:

h= L + h" - (L + LIL) (9)

hli = (1"2 + ut) - (u2 + 1'1) (10)

h = (1'2-1'l)-Llu-LlL (U)

Zrovmc (8) a (11) dostáváme rozdíl mezi .měřenÍÍn
v druhé a prvé poloze (rozdíl dvojice):

(l' = (r2 - 1'1) - (l2 -lI) - 2L1u- 2L1L=
= d - 2L1u- 2L1L (12)

který je zatížen nejen nevýhnutelnými ohybami mě"
ření (d) a dvojnásobnou hodnotou chyby z nestejného
začá.tku stupnice (2Llu), ale i dvojnásobnou chybou
z rozdiluýchdélek spojených invarových dílů (ML).
Vpraxi semůževyskytnout případ, že délka.spojených
invarových dílů při přístroji B (obr. 3) bude L +LIL
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a při přístroji A bude L. PotQIDvzhledem k ro~icim
(6), (8), (9), (11) dostáváme rozdíl mezi měřením
v druhé a první poloze následovně:

(}'= (T2 - TI) -(la -11)"""" Mu + ML =
= d-2Au + 2AL (13)

Kombinace spojení invarových dílů s přístroji je tedy
rozhodující, zda veličiny Mu, 2AL budou vzájemně
odečteny či sečteny.
Protože v rovnicích (12) a (13) se vyskytuje člen
2AL, mohou rozdíly mezi první a druhou polohou při
opakovaných měřeních s přístroji na stativech dosáh·
nout mnohem větších změn než při běžném zpusobll
měření s přístroji na zdi. Číselná· velikost změn je
patrna z následujících údajů:
Souprava Prazisionsschlauchwaage, která je v inven-
táři VUT, má při +20 oe .přenosné díly těchto. délek
(v mm): '

~ = 641,73 + 1000,14 = 1641,87

La = 642,24 + 1000,17 = 1642,41

AL = La-LI = 0,54

Druhá možná alternativa při zaměnění horních dílů
dává:

AL = 0,48

Vzdálenost ua na přístroji B je větší než Ul na pří-
stroji A.
Z mnohokrát opakovaných měření vychází 2Au =
= 1,350

Mu + ML = 2,43 případně 2,31

2Au - ML= 0,27 případně 0,39

Chyba Au bývá vliteratuře někdy označo\Tána písme-
nem k a nazýVána konstanta, její hodnota se však
prokazatelně mění, proto ji budeme označovat jako
indexová chyba.

Q. Měřeni převýšeni mezi výškovými body stabilizova-
nými značkami ve svislé stěně a v zemi' .

V tomto případě se nejprve. určí převýšení značky
přenosné vzhledem ke značce ve zdi a to v obou polo-
hách přístr~jů.,Po,:výIněně invarovÝQhdílů včetně
tyčí na Minže stati~u' se zmÍIiěné 'převýšení zaměří
znovu v obou polohách. Výškový rozdíl bodu vezdi
a bodu v zemi se určí sloučť)ním naměřeného př~výšení
mezi touto značkou ve zdi a zllličkou'přenosnou'a sou-
čtu délek použitých invarových.dflů.DQvýpočtu je
nutno zavést opravy z délkové roztaživosti materiálu.
Výškove rozdíly určena t8:kto dvojmosoučtem různých
rozměru invarových díla; .by·semělyshOdovat;'VpH-
padě většího nesouhlasuse provede zaměření .převý-
šení vzhledem k jiné značce ve· zdi, nl,tcházející se
v dosahu hadice. Po zaměření výškového rozdílu obou
značek ve zdi se získá. yýškov;ý,uzávěr trojúhelníka.

.Nivelační značka č. 33 stabiliZóvaná. v betonovém
chodníku byla výškově zaměřena vzhledem ke znač-

kám č. 30 ač. 1, osazeným ve stěně objektu. Převý-
šení naměřená hydrostatickou nivelací
(v mm):

Body 2. měření
(s jinými
inv. díly)

-1662,605
+1653,938

+8,706
+0,039

1-33
33-30
30-1

Uzávěrl}?H =

-1662,569
+1653,903

+8,728
+0,062

Rozdíl
obou měření

-0,036
-0,035
+0,022

Převýšení týchž bodů, získaná geometrickou
nivelací (v mm):

1-33
33-30
30-1

Výškový uzávěr l}?G =

-1662,610
+1653,950

+8,700
+0,040

Vzhledem k omezeným možnostem vysouvání noh
stativu je rozsah prakticky měřitelného převýšení dvou
sousedních bodů 35 cm, nacházejí-li se oba zaměřované
body v zemi. je-li jeden z nich ve stěně, dá se určovat
převýšení v rozsahu 144-224 cm. V extrémních pří-
padech musí být nižší z obou bodů mimo úroveň
terénu, kde je postaven stativ. Použití stativů je
výhodné pouze. v několika málo případech [7], .[8].
Je to zejména tehdy, jsou-li výsledky geometrické
nivelace značně zkreslovány refrakcí či vibrací obrazu
laťové stupnice, nebo jsou-li délky záměr pod hranicí
minimální zaostřovací schopnosti dalekohledu a sou-
časně (za obou uvedených okolností) šikmost stěn štoly
nepřipouští zabudování značek pro zavěšení hydrosta-
tického nivelačního přístroje. Stativu lze také použít
pro pomocnou přestavu mezi dvěma body ve zdi při
větších vzdálenostech, než je dosah hadice a hlavně
tehdy, když mezi zaměřovanými body jsou překážky,
které zabraňují odečtení na lati, ale umožňují provléci
hadici s připojeným přístrojem.

Na posóůzenípřesnosti hydrostatické nivelacepouži-
jeme'postup,který' vypracoval a publikoval M:arčák
(4]. Z naměřených převýšení dostáváme rozdíly (}H

a~G'a nivelačm uzávěry WH a l}?G'

Z nicPvypoČteme eDlpirické střední (jednotkové)
. chyby pro jedno stanoVisko:

- ± ~ V .2[(eHh -. ě'H]2
mH- 2 . N-l = ± 0,04 mm

mH = ± V slep [~] = ± 0,04 mm

kde - [(}H]
(JH =l!r
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V předchozích vzorcích značí:
(eHhrozdíl převýšení z obou poloh přístrojů;
N počet měřených převýšení, popřípadě počet

stanovisek;
qJ uzávěr výškového pořadu;
8", počet uzávěrů.

Pro převýšení měřená geometrickou nivelaci dostává-
me ze stejných vzorců hodnoty:

mG=±0,04mm

MG= ± 0,03 mm

Ze 192 rozdílů převýšení L1 mezi hydrostatickou a geo-
metrickou nivelaci stanovíme střední kvadratický
rozdíl:

V~L12
m.tf= ~=±O,llmm (17)

Rozdíly mezi hydrostatickou a geometrickou nivelací
mají charakter skutečných chyb. Empirická střední
chyba metody hydrostatické nivelace je potom dána
vztahem:

#H = ± Vm~- mJ = ± 0,10 mm (18)

Při porovnávání výsledků docílených oběma metodami
byl zjištěn souhlas v mezích přesnosti měření (viz
např. hodnoty v tabulce 1).
Měření na trase vedoucí prostředím vystaveným časté-
mu větru, byla zatížena největšími chybami. Rozdíly
představující nepřesnosti v naměřených převýšeních,
mohou být ovlivněny i výškovými změnami bodů
v důsledku kolísání teplot. Při měření v prostředí
s rozdílnými atmosférickými poměry, jak je tomu při
přechodu nivelačního pořadu z uzavřených prostor
do volného terénu, bylo možné docílit přijatelných
výsledků hydrostatické nivelace, pokud se podařilo
dodržet následující zásady: Observace se vykonají za
nižších průměrných teplot v čase co možná nejkrat.
ším, aby docházelo jen k minimálním teplotním změ·
nám, při čemž se důsledně dodržuje požadavek homo·
genizace kapaliny [9] [10]).

Z poznatků, získaných při studiu zvláštních případů
měření hydrostatickou nivelaci lze vyvodit užitečné
závěry pra praxi:
1. Měření s použitím stativů je zejména pro vysoký
vodní sloupec nevýhodné. Do úvahy přichází jen
výjimečně, vyžadují-li to okolnosti, o nichž je např.
zmínka ve stati 6.
2. Je žádoucí, aby si pozorovatel přezkoušel přídavná
zařízení, než jich začne používat. Údaje výrobce ne-
musí být vždy spolehlivé.
3. Při observacích ve volném terénu jsou podmínky pro
dosažení dobrých výsledků nejpříznivější v noci, kdy
je menší pravděpodobnost povětrnostních změn než
při zatažené obloze ve dne.
4. Přesnost měření s přístroji na stativech není v prů-
měrných podmínkách, zejména tehdy, není-li třeba
znát délkyinvarovýchdílů, nižší než bez stativŮ.
Možno ji charakterizovat střední chybou pro jednotlivé
převýšeni ± 0,10 mm.

Tab.1. Průměrná (vystředěná) převýšení bodů 31-32
(v mm).

Hydrostatická nivelace Geometrická(oba přístroje na nivelace Rozdíl
stativech)

+59,333 +59,320 +13
+59,296 +59,200 +96
+59,306 +59,240 +66
+59,298 +59,290 +8
+59,268 +59,330 +62
+59,211 +59,200 +11
+59,290 +59,320 -30
+59,217 +59,280 -63

5. Metoda měření s hydrostatickými nivelačními pří-
stroji na stativech je ve srovnání s obvyklou metodou'
namá.havější. V případech, kdy se jeví jako jedině
možná z hlediska použitelnosti, může se jí co do přes.
nosti vyrovnat a může vhodně doplňovat geometrickou
nivelaci.
Lektorova!: Doc. Ing. Peter Marl:ák, CSc.,
ÚTM SAV Bratislava
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va 1965.
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merania priestorovej polohy velkých stavebných
objektov na nestabřlných podložiach. Výzkumná
zpráva. ÚTM SAV Bratislava 1963.

[4] Marčák, P.: K presnosti hydrostatickej nivelácie.
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stavebných konštrukcií. (Habilitační práce). SAV
Bratislava 1969

[7] Pažourek, J.: Výzkum užití hydrostatické nive·
lace v terénu. Výzkumná zpráva fakulty stavební
VUT Brno 1969.

[8] P-ažourek, J.: Sledování vertikálních posuvů
staveb hydrostatickou nivelací. Pozemní stavby
č. 7 roč. 1969.

[9] Svagr, V.: Využití soupravy hydrostatických vah
pro velmi přesnou nivelaci v dolech. Rudy č. 11{62

[10] Svagr, V.: Sledování vertikálních pohybů pohoří
p'od zemí přesnou nivelací. Výzkumná zpráva
UVR Praha 1964.

[11] Spettmann, J.: Hohenmessungen grosser Ge-
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NSR.

U článku Ing. Rudolfa Irmler,a, CSc.: "MeraiÍ1ie 'Vzdia-
leností dv.ojobrazovým dialkomerom Zelss Dlnnes5 002
50 zvlslou latou" v 1. a 2.. čísle letošního ToČp.íkuGeo;
detlc'kého a 'kartografického obzoru, došlo k záměně
obr. 2 a 5. Proslme čtenáře, aby sl toto ~edopatření
opr~vili. red.
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Využitie geodézie a fotogrametrie
na príprave bežeckých tratí
pre majstrovstvá sveta 1970

Ing. Viktor Gregor, CSc.,
Ing. Milan FaMán,

Katedra geodézie SVŠT, Bratislava

1. Úvod

~trbské Pleso vo Vysokých Tatrách so svojím okolím
- Furkotská a Mlynická dolina - možno považovať za
ideálne prostredie pre lyžiarske behy a to ako z hfadiska
terénnych predpokladov tak aj snehových podmienok.
Skutočnosť, že vlastné bežecké trate sú situované pre-
vážne v lesoch ako aj priemerná nadmorská výška
(okolo 1350 m) zaručujú optimálne podmienky pre
udržanie snehu prakticky od decembra do apríla.
Z hfadiska výškových pomerov - celkový súčet
stúpaní, striedanie stúpaní so zjazdami - patria. be-
žecké trate na ~trbskom Plese medzi náročnejšie, no
na d.ruhej strane krásne prostredie vefmi dobre vplýva
na psychiku bežca, čo potvrdzujú aj ohlasy zahranič-
ných bežcov, hlavne severanov. Logickým dósledkom
všetkých týchto predností ~trbského plesa bola skutoč-
nosť, že ČSSR sa stala jedným z vážnych kandidátov
na usporiadanie majstrovstiev sveta v r. 1970 v klasic-
kých disciplínach.
Kolektív pracovníkov Katedry geodézie SVŠT v Bra-

tislave (Prof. Ing. Dr. P. Gál Dr. Sc, Ing. P. Bartoš,
Ing. M. Fabián, Ing. V. Gregor CSc., Ing. D. Píš,
Ing. J. Repáň a Ing. J. Kucbel CSc. z Katedry kon-
štrukcií pozemných stavieb II) sa aktívne podiefal už
na vyhotovení dokumentačno-propagačných materiá-
lov pre československú delegáciu na kongres FIS v máji
1967 v Bejrúte, kde definitívne pririekli usporiadanie
MS 1970 v klasických disciplínach Vysokým Tatrám.
Uvedené materiály obsahovali predbežné zameranie
bežeckých lyžiarských tratí a ich perspektívny zákres
do pozemných fotogrametrických snímok. V nasledujú-
cich rokoch sme potom postupne vyhotovili kompletnú
dokumentáciu pre bežecké trate. V ďalšom sa stručne
zmienim o podieli geodézie príp. fotogrametrie v rámci
týchto prác.
1. Predbezné zamerenie beleckých trati
Perspektívny zákres priebehu bežeckých tratí do

pozemných fotogrametrických snímok predpokladal
najprv ich zameranie a zakreslenie do mapy. Pre časovú
tieseň - dva mesiace pred kongresom FIS v Bejrúte -
sme pre daný účel zamerali trate 5, 10 a 15 km, pričom
za základsIlle zvolili trať 10 km a ostatné sa zamerali
ako odbočky. Vzhfadom na štanda.rdnú doknmehtáciu
FISvyhovoval pre daný účelako základný mapový
podklad topografická mapa 1 : 10000 vyhotovená
met6dou leteckej fotogrametrie, pričom pracovná
mierka bolapribližne ,I :5000. Ako meračská met6da
pro určenie priebehu bežeckých tratí najlepšie vyhovo-
val tachymetrický bnzolový ťah - prakticky
najrýchlejší spósob polyg6nového merania a pritom
pre daný účel dostatočne presný. Vlastné meranie Silo
uskutočnilo počas III. Tatranského pohára v marci
1967, kedy bola vyznačená stopa jednotlivých tratí.
Meračská výstroj pozostávala z teodolitu Zeiss Theo
020 vybaveného rúrkovým usmerňovačom na meranie
azimutov a z dvoch fahkých tachymetrických lát.
Súradnice jednotlivých polygónových bodov sme po-

čítali v lokálnej súradnicovej sieti a pre zákres
trate do mapy sme použili ako kontrolné body objekty
zobrazené v mape. Okrem toho, keď to bolo' možné -
hlavne vo Furkotskej doline - sme merali orientačné
azimuty pre grafickú kontrolu zákresu tratí do mapy.
V danom prípade bol vhodným kontrolným bodom
trigonometrický bod nad pravou stranou v hornej Čilosti
Furkotskej doliny. Základnú trať 10 km tvoril uzavre·

tý polygónový ťah, pričom odohýlky v jednotlivýoh
súradniciach boli:

Oy = + 0,1 m

0x = + 9,9 m

Keď uvážime, že dížky Silomerali tachymetricky, presnosť
merania azimutov mA = ± 5e a súčet držok [s] =9950 m
pri počte vrcholov n = 171, možno pre daný účel
uvedené odchýlky považovať za celkom prijatefné.
Zakresleniu bežeckých tratí do mapy predchádzalo

vynesenie polyg6nových bodov na astralón v mierke
mapy a s pomocou kontrolných bodov zobrazených na
mape ako aj orientačných azimutov sme trate preniesli
v rámci grafickej presnosti do mapy. Držky tratí a stani.
čenie jednotlivých kilometrov sme robili v pracovnej
mierke asi 1: 5000 súčtovým kružidlom nezávisle
štyria pracovníci po predchádzajúcom zaoblení zamera·
ných lomových bodov tratí tak, aby priebeh trate čo
najlepšie odpovedal skutočnosti. Konečným výsledkom
bola plánografická farebná sútlač.

2. Perspektivny zákres bezeckých trati
do pozemných snimok

Z hfadiska ponžitia pozemnej fotogrametrie nie je
konfigurácia terénu v okolí ~trbského Plesa pre vyhoto.
venie snímok z priestoru bežeckých tratí práve najvý.
hodnejšia. Niet vhodného stanoviska s pohfadom na
priestor ~trbského Plesa ako na protisvah a preto ako
východisko z núdze sme zvolili fotogrametrickú základ·
nicu na úbočí Soliska v nadmorskej výške 1900 m.
Pre perspektívny zákres sme vyhotovili fototeodolitom
Zeiss Photeo 1318 z jednej základnice tri snímkové dvo·
jice. Svetelné pomery boli pomerne nepriaznivé -
slnko oproti objektívu a dosť silný opar-avšak vzhfa·
dom na nestálosť počasia nebolo isté čakať na prípadné
zlepšenie podmienok, napr. fotografovanie ráno alebo
pred večerom.
Pre perspektívny zákres sme použili vyhodnocovací

prístroj pre pozemnú stereofotogrametriu - stereo-
autograf Zeiss 1318. V strednej dvojici snímok (nor·
málny prípad) bol dostatok orientačných bodov a pré.
tože na stykooh so susednými dvojicami (dofava a do·
prava stočené snímky) neboli jednoznačne identifikova-
tefné body zobrazené aj na snÍmke aj v mape, použili
sme pre určenie orientačných bodov na susedných sním·
kach fotogrametrioké zhustenie. Vlastný perspek-
tívny zákres prebiehal tak, že pomocník pri kresliacom
stole viedol pozorovaoí mikroskop po príslušnej trati
a súčasne hlásil zmeny nadmorskýoh výšok podfa
výškopisu v mape a operátor pre stereoautografe
podfa toho menil výšky na výškovom počítadle. vý.
sledkom montáže jednotlivých snímok je panorama·
tický pohfad do priestoru bežeokýoh tratí (obr. 1.).

3. Definitivne zameranie zmlen a nových
bežeckých tratí

Pre autorov bežeckých tratí (J. Tererčák a O.
Rusko) bole z hfadiska dokumentácie jedným z naj·
vážnejších dóvodov získanie dokonalého prehfadu
o vytýčenýoh úsekGch a určenie skutočných dížok
tratí uzavretých na' celé kilometre. Pretože trate pre·
biehajú prevažne v lese a každá zmena predpokladá
nový priesek, bolů treba vefmi citlivo kombinovať
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jednotlivé odbočky tým skór, že v pomerne malom
priestore prebieha osem bežeckých tratí (5, 3 x 5,
10, 4 X 10, 15, 15C, 30 a 50 km), ktoré by nemali mať --
až na niektoré úseky - spoločnú stopu. Z toho dóvodu
sme považovali za najvýhodnejšie zostaviť výsledky
merania vo forme "automapy" s rozdelením na jednotlivé
úseky s priebežným číslovaním jednotlivých odbočiek
a križovatiek tratí, čím sa podstatne zjednodušilo
zostavenie priebehu a dfžok tratí vhodnou kombináciou
jednotlivých úsekov (obr. 2). Odboč~y a križovatky
súčasne vefmi ufahčili vytýčenie celých kilometrov jed-
notlivých tratí v teréne.
Vzhradom na zvýšenú stavebnú činnosť v priestore

Strbského Plesa a hlavne v Mlynickej doline, kde je aj
bežecký štadi6n so štartom a ciefom všetkých tratí,
bolo treba obsah topografickej mapy 1: 10 000 do-

plniť, pričom ako vhodný podklad pre tento účel poslú-
žil projekt v mierke 1 : 2000.

Mapová dokumentácia k bežeckým tratiam pre
majstrovstvá sveta 1970 obsahuje:
- mapky jednotlivých tratí v mierke ~ 1 : 20 000 vo

forme skladačiek s pozdržnym profilom trate
v mierke 1 : 50000/5000 (obr. 3)
prehfadnú mapu v mierke R:l1: 5000 so sútlačou
všetkých bežeckých tratí

.~ pozdlžne profily jednotlivých tratí v mierke
1 : 10000/1000

- náhradné bežecké trate - prehradná mapa 60
sútlačou všetkých bežeckých tratí a s pozdlžnymi
profilmi v mierke 1 : 50000/5000.
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4. Náhradné bdecké trate v Tatranskej Lomnlcl

Autori náhradných hežeckých tratfpre Majstrovstvá
sveta 1970 (J. Terezěák, E. Riesdorfer, L. Poljak)
vychádzali zO sta~ých trat~ v okolí Tatrans~ej Lomnice
v priestore medzl Studenym potokom a BIelou vodou.
Štart a ciel je pod zotavovňou Morava.
Pre určenie dfžok tratí a staničenie kilometrov sme

využili dostatok ma:t?riálu z tratí na. Štrb.skom Plese
a dfžky tratí sme UrčIlI počtársky v ZáVISlostIna dlžkach
meraných V polyg6ne podla jednoduchého vzťahu:

d = [~][81
] = k[8']

skutočná dlžka trate na Štrbskom Plese
suma meraný.chd!Žok V traťovom polyg6ne
na Štrbskom Plese
suma fueraných dfžok V traťovom polyg6ne
v' Tatr. Lomnici.

pričom l je
[8]

[8']

ó. Záver •
Popri meračských prácachna vlastných bežeckých

tratiach možno ešte spomenúť polohopi8ný a výškopianý
plán ako podklad pre .projekt bežeck~?o štadi~na
V MlynickeJ do line ako aj pokus vyhOtOVIť z vrtulmka
šikmé snímky záujmovej oblasti prezakreslenie bežec-
kých tratí.

~SOBNr ZPRÁVY
li

JUDr. In,. Pavol Parobek· 60 rokov

Dňa 8. 2. 1910 - pred 60 rolemi - s,a Ilarodil v Ko-
kave'nad Rima:vicou, okres Rimavská Sobota, JUDr. Ing.
Pavol P.IIrob e-k, 'poverenývedením n. p. Slovenská
kSlrtograf1a 'v Br,atisl,avě. Do romrtu geodéz:ie ,a karto-
gr<ifle nastOpil roku 1950 na býv. SLOVZAKŮ.V rokoch
1954 až 1956 bol vedOcim sekretarIátu na Správe geo-
dézie· a' kaJl'tografie na Slovensku. Od 1. 1. 1957 do
31. 12;' 1969 zastával funk<Ciu riaditela Kartografi,ckého
a reprodukčného Osta'vu v Modte-Harm6ni<i, z ktorého
vznikol n. p. Kalrtografia a od roku 1970 n. p. Sloven-
skákartografia.
Dvojnásobné vysokoškols,ké vzdelanie ukončil .popri

zamestnaní v rezorte geodézie a 'kartografie, a to
práva v roku 1953 a Inštitut národohospod'árskeho
plánovania 'v roku 1967. Bol akUvnym účastníkom Slo-
venského národného 'po",sta'nia. Je nositelom via:ceJ.'ých
vyzllarrnenaní. V roku 1966 obdržal štátne vyznamenanie
"Za zásluhy o výstavbu". Má zásluhu o' org,anizačné
dobudov,anie a rozvoj' slovenske] kartografie.

V roku 1970sa okrťihleho jubile.a: dožívaj.ú tiež
Dr. Ing. Jaromír Š t ě pán, narodený 17. 12. 1909,
. prac .. n. p. Inžinler!ika geodézia, závod Prešov,
Fr,antišek M,aš I o nk a, narodený 19. 9. 1910, prac.
.n. 1>-Inženierska geodézia,závod 211ina,

Ing." Eugen U h I i a r I 'k, narodený 19. 5. 1920, prac.
Geodetic'kého ústavu v Bratislave,

Ing. 'Anton ::Me I uš, narodený 27. 9. 1920,pracóvní'k
n, p. Inženiersk,a' geodézJ,a v Bratislave.

Srdečne bláhožélámel

Vymenovanie riadltel'a Výskumného ústavu geodézle a
karto,rafle v Bratislavě

IUaditel Slovenskaj správy geodézie a kartografie
Ing. Ondrej Michalko meno~al dňom 1. 3. 1970 z'a rla-
di:tela Výskumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave Ing. Jána Ku k u č u, CSc.

Ing. Ján Kukuča, CSc., sa narodil 10. 9. 1922. Po
ukončení štúdia zememeračského inžinierstva na SVŠT
v Bratisla've iro'ku 1948 nastúpll na Povereníctvo tech-
nIky. V rokoch 1949-1950 ,pra'covalna techlllickomre-
feráte KNV v J?rešove, v rokoch 1950-1963 na SLOV-
ZAKŮ a OÚ v Bratislave, v rokoch 1963-1970 na ŮstaiVe
te6rle mer'anLa Slovenskej akadémie vieď v Bratlslave,
kde v roku 1965 úspeŠIle ob'hájil kandidátsku dlze;rtač-
nú prá'cu.

Je 'vedúcim výskll'mného tearrnu a spoluriešltelom Via-
cerý,ch Ivýskumných úloh štátneho plánu bá~ate.lskéh~
výskumu. Výsledky svojej vedeckovýskumneJčmnDStl
j}ublíkuje v tuzemských i zahraničných odbornýeh 00-
sopisoch.

Je členom ČSl. náradného komitétu geodetického a
geofYZi'kálneho, členom redakčnej rady GaKO, členom
gkúšobnej komisie pre odborné kandidátske s'kúšky,
oponentom výskumných správ 'a odborných článkov a
·bol vlac rokov funkciŮil1árom ČSVl'S.

Do novej funkcie želáme vel,aúspechovI

Pavol Zhorela odllel na odpollnok

V uplynulom rOlku odišel na zaslúžený odpočinok dlho-
.ročný pracovnfk rezortu geodézle a kartografie, v po-
sledných rokoch pracovnfk závodu lnžinierskej. geodézle
v BratIslave, závod 2ilina - s. PavoI Z hor e I a.

Pavol Zhorela sa narodil 111. januára 1909 v Bytči
v chudobneJ rodine ako Jeden z deslatich deU. Po maturite
na reálnom gymnázIu nastúpil vojenskú službu. Po ab-
solvovanf vojenskej akadémie sa venoval top Dg r a-
f II. Pracoval ako topograf Vojenského zemepisného ústa-
vu 'v Prahe a vyučoval tiež túto vojenskú odbornost.
V čase okupácie opustil toto pracovisko a prlšlel na
Slovensko. V Banskej Bystrici a neskor v BratIslave sa
podielal na organIzovaní vojenskej. topografickej služby
na Slovensku. Určitý čas zastával vedúcu funkclu
i v kartografU. Po oslobodení sa znovu vrátil do služieb'
Vojenského zemepisného Ostavu v Prahe a pracoval na-
dalej na úseku topografie. Roku 1949 prešlel do rezortu
geodézie a kartografie. Pracoval na Ústave geodézie a
kartcgraf1e v BratIslave, neskor z rodinných dovodov sa
prestahoval do svojho rodlska a pracoval na ÚGK 2Ui-
na. Tu bol čInný na vlacerých ťisekoch, najma však v to-
pografických prácach pri zakladaní štátnej mapy hospo-
dárskej 1: 5000 a 1: 10000. Sťidruh Zhorela bol ,známy
ako výborný odborník. S ochotou oda vzdával svoje vedo-
mosU a bohaté odborné skúsenost! mladším pracovní-
kom ktorým bol vzorom. Vychoval rad dobrých topogra-
fov ~a Slovensku, ktorých bol nedostatok. Svojimi boha-
tými s'kúšenosťami z užttej kartografie sa nemalou mie-
rou zaslúžU o velmi dobré kartografické spracovávanie
máp. Neťinavne a lniclatfvne zavádzal nové met6dy prá-
ce na ťisekoch kde pracoval. Svoje vedomosti a skťise-
nost! zhrnul do publlkácle Náuka o mapách a teréne,
ktorá vyšla roku 1942 v Trnave u P. Gerdelána a je jed-
nou z prvých novodobých slovenských prác z topogra-
ne. Roku 1968 dbstalza dlhoročnťi a ťispešnťi prácu vy-
ziJ.amenli.nie "Najlepší pracovník rezortu ÚSGK".
Prl prfležitosti odchodu s. Pavla Zhorelu z člnnej služ·

by v rezorte mu dakujerne za dlhoročnťi, svedom1tú a
záslužnO prácu a želáme mu eštevefa pevného zdravla
a spokbjnostl v živote. •
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K šedesátinám ing. Václava· Pichlika. CSc

Ing. Václav Pic h lik, CSc, vedOucí' fotOgrammetric"
kého výzkumného odděleni VÚGTK,se narodil 9. března
1910 v Písku. V r. 1928 maturoval s vyznamenáním
na reálce v Písku. Zeměměřlcké studium zakončil na
CVUTv r. 1934 slorenim II. státni zkoušky. Po absol-
vováni studia pracoval až dio r. 1939 při novém mě-
řeni u bývalého katastrálního úřadu v 'Bratislavě.
Od roku 1939 pťl.sobil v triangulačníkanceilářl' min.
flnanc1. V letech 1943-1948 se zúčastnil nového mě-
řeni· Prahy. Prvnich patnáct let· jeho ·.·odbornéčln-
nos ti je tedy převážně spjato s měřením a mapo-
váním ve velkých měřítkách, prováděném v tehdejší
době tzv. klasickými metodami --'- ortogonální 'a poc
lárnou.
Předcházející odborné zkušenosti uplatnil jubilant

v pIné miře v .další své činnosti . v letech 1948 až
1955, kdy zabezpečoval v býv. Státním zeměměřickém
a karrografickém úřadě, později pak v Geodetickém
a bopografickém ústavu (GTÚ) úkoly spojené s vyho-
tovováním mapových podkladťl. ve středních a velkých
měřHkách pro inženýrské účely fotogrammetrickými
metodami. S jeho činnosti je pak spjat rozvoj prak-
tických aplikaci moderních fotogrammetrických merod,
jež jako jeden z mála svých vrstevnikťl. intensivně stu-
duje a rozvijí, zejména ,pak v polovině padesátých
let při plnění celostátního mapování v měř. 1: 25000
a 1: 10000. Je i jeho zásluhou, že mapování bylo. pro-
vederu:>rychle a hospodárně převážně fotogramJ]],etric-
kými metodami.
Rozsah fotogrammetrických mapovacích prací v re-

sortu býv. ÚSGK si vynutil, že od r. 1956 byl zahájen
ve VÚGTK systematický výzkum fotogrammetrických
metod. Jubilant byl proto povolán do VÚGTK, aby ne-
jen tento výzkum sám .prováděl, ale aby i zorganizoval
a vybudoval výzkumný útvar kádrově i. materiálně
dobře zabezpečený. Hodnotíme-li dnes výsledky této
práce, mťl.žeme Ing. Pichlíkovi upi'ínině bl~hopřát k do-
saže.ným výsledkům. Jeho výzkumné oddělení patří i ve
srovnáni s odpovídajicíml pracoVišti ve světě k před-
ním, ato jak svými výsledky, tak i vybavením mo-
derními fotogrammetrlckýml stroji a přístrojI. Jubilant
vypracoval v uplynulých téměř 15ti letech své inten-
,zivní věde,ckovýzkumné činnosti téměř dvacet Závaž-
ných mapovacích metod ve velkých měřítkách. Stejný
POČet odborných článkťl. publikoval. i v tomto ča-
sopise, který má v jubilantovi svého dobrého spolupra-
covníka.
Vědecko-výzkumná činn,ost Ing. Plchlíka je v p0-

slední době zaměřena převážně na zkoumáni 'aspektťl.
fi:ltogrammetrlckých metod pro mapování ve velkých
měřítkách. Velkého ohlasu i mezinárodního ocenění
došly zejména j6ho práce z posledních let, jež byly
publikovány v cizích jazycích u příležitosti mezinárod-
nich kongresů ISP a FIG v r. 19118.
Vědeckovýzkumná činnost i pnopagátorská aktivita ve

fotogrammetrii došla ocenění doma i v. cizině. Jubilant
byl vyhlášen nejlepšim pracovníkem resortu v r. 1957,
a u příležitosti VI. geodetické konference v r. 1968
vyznamenán stříbrným odznakem CSVTS,zejméllla za
svou .dlrJuholetou činnost jako předseda fotogrammet-
rtcké OS CSVTS. Díky své vynlkajicf činnost! byl ve
fotogrammetrH zvolen předsedlou pracovní s'kupiny V/5
MFS. Pod jeho vedením byl zpracován v obdobi 1964-
-1968 velmi obsáhlý materiál za spolupráce téměř 40ti
členských zemí MFS 10 současném stavu kritérií přes-
nosti fQtogrammetrických metod.
Ve své práci měl jubilant vždy na zřeteli především·

prospěch společnosti, pro kterou pracoval s neutucha-
jícím zápalem a již obětoval veškerou svou energii.
Své životní zkušenost! a vědecké po:z,natkyochotně pře_
dával mladším spolupracovníkům ve svém ústavu i v re-
sortních a mimoresortních fotogrammetrických praco-
vištích. Těsná a .stálá spolupráce s nimi ,vytváří dobré
předpoklady pro úspěch' vědeckovýzkumné práce ju-
bilanta.· >

Přejeme Ing. V. PichUkovi, CSc, aby se v plné svě-
žesti a klidné pohodě těšil z výsledktlsvě práce, kterou
vykonal pro spoleČlnóst a aby ještě dlouho v této práci
pokračoval.

DOKTORSKÉ, KANDIDÁTSKE
A HABILlTAČN~ PRÁCE

1. Obhájené na StaVBIJJÍ~jfakulte svsi Brátislava
Doktorská dizertaěná práca:
Prof. Ing. Dr, . Pavel Gá I: Problematika fotogrametrle
velkých mierok.

Obhájená 18. 5. 1965

Kandidátske dizertaěné práce:

Ing. František Hro m á d k a: Přispěvek k 'vytYčování
železničních oblouků.

Obhájená 15. 4 1959 ,
Ing. Juraj B o I f: Merenie polohy priehradové,ho telesa
pomoDou kyv'adla. ..

Obhájená 13. 5. 1959 .
Ing. Peter Mar č á k: Použitie velmi presnej nivelácie
pri meraní sadania priehrad.

Obhájená 30. 3. 1960
Ing. Otakar Ma c k o: Určenle zemepisnej šírky zenlto-
vým teleskopom 100/1000. ";

Obhájf!ná 8. 3. 1962
Ing. Eugen Ad I e r: Fot-ťlgrametria v experillientálnom
výskume . defúrmácHstavebných konštrúl(clí.··

Obhájená 28. 3. 1963
Ing. Svlltopluk Mi c hal č á k: Príspevok ku skúšaniu
'kvality' dalekohladu u teodolltov.

Obhájená 28. 3. 1963' ,
Ing. Jozef Pe t r á š: Problematika pozemnej ·fOtogra-
metrie v aplikácii na zame.riavanie tažbových lokalit.

Obhájená 28. 3. 1963 ,e'

Ing. Juraj Š o I c: Rozbor presnosti tachymetrov" ;.'
Obhájená 11. 12. 1963 . .
Ing. Ivan Ryb á r s k y: PríspeVok k projektovaniu hos-
podárskotechničkých úprav pozemkov pre zlúčené JRD.

Obhájená 25. 9. 1963 .
Doc. Ing. Ondrej Mi c h a I č á k: Príspévok k problema-
tike kontrolných a skúšobných meraní na stavbách
a strojných zari!ideniach.

Obhájená 26. 5. 1965
Ing; Rudolf I r m I e r: Problematika merania uhlov pri
strmých zámerách.

Obhájená 14. 6. 1965
Ing. Viktor G r e g o r: Pdspevok k problematike rovin-
ných snímkových triangulácl1. .

Ing. František P o I j a k: Budovanie podrobného pOla
uhlovým meraním.

Obhájená 26.. 10. 1966 '. .' . " . '.,
Ing. Jaroslav VI c e k, BScF, MASc, Associete Í'rofessor:
Rozbor přesriosUsnímkťl. a analytického řlffiení v le-
tecké fotogrammet1'ii. . .

Obhájená 4. 7, 1968
Ing. ,Ladislav Bit tel' e r: .Rozbor presnostipozeinných
fotogrametrických snímok. . ,

Obhájená 3.4. 1969
Ing. Peter K ú d e I a: Príspevok na vyhotovenie účelo-
vých máp pre územné plánovanie v rámci THM.

Obhájená 1. 7. 1969
Ing. Ján Mel i c'h e t:. Vplyvy pozorovac1ch chýb na
astronomickO orientáClu geodetickej siete.

Obhájená 4. 7. 1969

HabilitaěJÍé práce:

Ing. Ondrej Mj cha 1č á k: Príspevok k otázke'budo-
vania siete pevných bodov paralaktickou polyg6no-
metriou so základnicovou latou Ir horských terénoch.

Obhájená 15.6. 1960' , :
Ing. Ivan Ryb á'f s k y: Ekonomické vyhodnocovaniepro-
.' jektov.HTÚP. .'
ObhájenÁ 18. 5. 1965 .
Ing. SvHtopluk Mi c h a I č á k, CSc.: Všeobecné' základy'
metodiky skúšok geodetických pristrojov.

Obhájená 5. 1. 1966
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Ing. Juraj Š o I c, CSc.: Rozbor presnosti tangensového
dialkomera.

Obhájená 3. 11. 1967
Ing. Peter Ma r č á k, CSc.: Meranie relatívnych zvislých
posunov stavebných konštrukcU.

9bhájená 28. 1. 1969
2. Obh6jeBě Da Vysokej škole techDiekej v KolUciach
KaDdid6tske pr6ce:
Ing. J.S ti t t i: Problematika určovllJIlia objemov z foto-
grammetrlckých merant

Obhájená 17. 12.1964
RNDr. M. O k á I: Transf'ormácia máp derlvácU gravitiač-
něho potenclálu a Ich modelovanle.

Obhájená 22. 11. 1963
Ing. Il. K o va n lič: Využitie umelého magnetlc.kého pora
pre bansko-me·račské vytyčovacle práce.

Obhájená 17. 12. 1964
Ing. Ján C I r b u s: Vlalstnosti a porovnanle presnosti
merania zotrvačníkovými teodolitmi so závesným citli-
vým členom.

Obhájená 8; 1. 1970
Ing. Vojtech L u k o v lny: Priamkové metódy pri orien-
tačných meranlach.

Obhájená 8. 1. 1970
HabiIitačDé práce:
Ing. Juraj S ti t t i, CSc.: Niektoré aplikácle teórie chýb
v geodézii a v banskom meračstve.

Obhájená 4. 4. 1962
Ing. Il. K o van I Č, CSc.: Specifické vyšetrovanie p:o'la
umelého magn~tu pre bansko-me'račské vytyčovacie
práce.

Obhájená 4. 12. 1965
RNDr. M. O k á I, CSc.: Otázky modelovanla geofy-
zikálnych polí a interpretačného využitia ich inva-
rlantov.

Obhájená 6. 5 1966
3. Obh6jeBě na Ostave te6rie merania SAV Bratislava
KaDdid6tske dizertačDé práce:
Ing. Lubomír K u b á č e k: Nový model vyhodnotenia
výsledkov meraní.

Obhájená 28. 4. 1965
Ing. Ján K u k u č a: K problematike určenla presnostl
meracej metódy.

Obhájená 14. 9. 1965
Ing. Stefan Fa j nor: Výskum vplyvu náhodných
chýb a chýb z diskretizácie na presnosť výsledku me-
rani.

Obhájená 28. 3. 1969

Odborná skupina CVTS 1701 - inženýrská geodézie
vyhovuje značnému zájmu naší odborné veřejoosti a
uspořádá ve čtvrtém čtvrtleU 1970
p ff ~ r a v Dt k u r B p ro o d p o v il d lil ě g e o 'd e t y
Kurs bude uskuteČlněn v místnostech CVUT v Praze
v Husově ulici. Přednášky a konzultace se budou konat
vždy koncem týdne (pátek, sobota, neděle) v rozsahu
8 hodin před,nášek a konzultací denně. celkový rozsah
kursu 50 hodin. Náplň kursu bude 'nadále vycházet
z nejnovějších poznatku a pl'lptomíneknašich odborníki'J
a institucí.

Témata přednášek a konzultací:
- právní předpisy v investiční výstavbě,
- kritéria pl'esnosti vytyčování a kontrolních mě-

ření,
- měl'ení posuvii a deformací,
- práce geodeta v bytové a občanské výstavbě,
- práce geodeta vpri'Jmyslu,
- práce geodeta pl'i dopravních a liniových stavbách,
- využiti f.:>togrammetrie, ,při výstavbě.
Kursu se mohou zúčastnit zeměměřičtí inženýři bez

ohledu na délku jejich praxe. Absolvování kursu pod-
miňuje mo~nost účasti na zkoušce pro zpi'Jsobllost k funk-
ci odpovědného geodeta. Skolné kursu se předpokládá
asi ,300 Kčs. Předběžné pl'ihlášky zasílejte do 30. dubna
1910 na adresu: česká VTS pro geodézli a kartografU,
OS 1701 Praha 1, Slroká 5.

Dohoda
o vzájemně spolupráci mezi Ceským úřadem geodetic-
kým a kartografickým a Ceskou vědeckotechnickou

společnosti pro geodézii a kartografii

528:06:061.22(437.1/.3)

Český úřad geodetický a kartografický [dále ČOGK)
a Česká 'vědeckotechnlcká společnost pro geodézii a
kartografii (dále ČVTSGK) ve snaze rozšíl'itvšestrannou
spolupráci a vzájemnou pomoc mezi oběma organiza-
cemi ve prospěch dalšího rozvoje geodetické vědy a
praxe a dalšího prohloubení spolupráce mezi geodety
a karto'grafy riizných organizací a resortů v ČSSR i mezi
geodety a kartografy riizných zemí a majíce na zře'
teli cílevědomou koordinaci spolupráce v měřítku ná-
rodním i mezinárodním navazují na dosavadní dobrou
a oboustranně prospěšnou spolupráci mezi oběma orga-
nizacemi a uzavírají tuto dohodu:

ČVTSGK

1. dobrovolnou prací svých členů pomáhá ČOGK při
vypracování pláni'J vědeckotechnického a ekonomic-
kého rozvoje v oboru geodézie a kartografie a při
realizaci těchto plánů v českých zemích;

2. aktivně pomáhá při zavádění výsledkii vědy a tech-
niky a pokrokových metod ve výrobě a při zavádění
nových metod řízení a organizace geodetických Il

kartografických prací;
3. pomáhá při organizování mimoškolní výchovy a

zvyšování odborné kvalifikace pracovníkii resortu
ČOGK;

4. věnuje konkrétní odbornou pomoc zlepšovatelům a
vynálezciim a zúčastní se hodnocení tematických
soutěží;

5. využívá všech forem technické propagace ke zveřej-
ňování úspěšných výsledkii vědeckotechnického roz·
voje;

6. organizuje kongresy, konference, symposia, seminá-
ře a odborné kursy s vědeckotechnickou tematikou
v oboru geodézie a kartografie s cílem vzájemné
výměny názorii a zkušeností a využívání výsledki'J
vědeckých a technických řešení v měřítku nlirodním
i mezinárodním;

7. organizuje exkurse a diskuse ke speciálním a obě
strany zajímajícím otázkám;

8. zve na své akce zástupce ČOGK a umo~ňuje uplat-
nění a zveřejňování koncepcí a stanovisek ČOGK
k zásadním otázkám rozvoje geodézie a kartografie;

9. spolupracuje při zpracování technicko-ekonomických
informací a odborných překladech cizojazyčné li-
teratury z oboru geodézie a kartografie;

10. zastupuje spolu se Slovenskou geodeticko-kartogra-
fickou vědeckotechnickou společností ČSSR v Mezi-
národní federaci zeměměřičů, Mezinárodní fotogram-
metrické společnosti a Mezinárodní kartografické
asociaci;

11. zprostředkuje na základě ujednání výměnu geodetli
a. kartografd za účelem jejich výrobní a studijní
praxe;

12. zajišťuje kolektivní stanovisko svých členii pi'Jsobí-
clch v riizných organizacích a resortech při projed-
návání všech zásadních otázek rozvoje geodézie a
kartografie;

13. usměrňuje své odborné akce podle potřeb COGK
a jeho organizací, které jsou kolektivními členy, tak,
aby činnost CVTSGK odpovídala co nejvíce potřebám
řtzení oboru geodézie a kartografie a potl'ebám
praxe;

14. zajišťuje provádění odborných posudku, oponentur,
expertis a porad vybraných odborníků z geodézie
a kartografie, popř. i z jiných oborů.
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1. projednává s ČVTSGK hlavní směry vědeckého, tech-
nického a ekonomického rozvoje geodézie a karto-
grafie v ČSR a v ČSSR s cílem seznámit členy
ČVTSGK s koncepcí technického rozvoje a zabezpe-
čit jejich aktivní pomoc při vytváření koncepce i při
plnění úkolů čs. geodézie a kartografie;

2. zabezpečuje účast CVTSGK při vypracování plánu
tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce a
při hodnocení jejich řešení; -

3. umožňuje CVTSGK publikovat v časopise Ge~detický
a kartografický obzor a informovat členy CVTSGK
o odborných otázkách na stránkách časopisu; sou-
hlasí, aby zástupce ČVTSGK byl členem redakční
rady časopisu;

4. zabezpečuje zasílání technickoekonomických infor-
mací CVTSGK k využívání při její činnosti;

5. pomáhá při výběru osvědčených pracovníků do
funkcí v ČVTSGK a umožňuje jim plné rozvinutí je-
jich činnosti;

6. zve zástupce ČVTSGK k projednání vědeckotechnic-
kých problémů i jiných otázek, jimiž se ČVTSGK
ve smyslu svých stanov zabývá;

7. podle možnosti realizuje cesty pracovníků resortu
ČÚGK na kongresy, konference, symposia apod. po-
řádané mezinárodními organizacemi, v nichž VTS
zastupuje ČSSR;

8. napomáhá podle možností rozmnožovat a tisknout
vědecké referáty, zprávy, pozvánky apod.;

9. vlastními expozicemi se zúčastňuje v případě vhod-
nosti a účelnosti výstav a propagačních akcí v ČSSR
i zahraničí pořádaných v rámci mezinárodních orga-
nizací, v nichž VTS zastupuje ČSSR;

10. ,umožňuje na základě předběžného ujednání výměnu
geodetů a kartografu ze svého resortu a pro jejich
výrobní a studijní praxi a umožňuje jim při této pří-
ležitosti prohloubení jejich poznatků ve společenské,
kulturní a umělecké oblasti jednotlivých zemí;

11. přispívá podle možností na realizaci odborných akcí
pořádaných ČVTSGK;

12. doporučuje, aby odborné posudky a oponentská pro-
jednávání výzkumných zpráv, odborných rozborů,
návrhů a stanovisek byla organizacemi resortu
ČÚGK zadávána prostřednictvím ČVTSGK.

1. Dohoda nabývá účinnosti podepsáními představiteli
ČÚGK a CVTSGK.

2. Orgány a organizace CUGK a orgány ČVTSGK mohou
na základě této dohody uzavřít obdobné dohody
o spolupráci.

3. Dohodu lze změnit nebo doplnit jen se souhlasem
obou smluvních stran. Dohodu lze zrušit vždy ke
konci kalendářního roku, oznámí-li jedna smluvní
strana druhé písemně své rozhodnutí a odstoupení
od této dohody nejpozději do 30. 9. kalendářního
roku.

4. Dohoda byla vyhotovena ve dvou exemplářích, kt,eré
mají stejnou platnost.

Za Českou vědeckotechnic-
kou společno!st pro

geodézii a kartografii:
Ing. Jaroslav. Kouba v. r.

Za Český úřad geodetický
a kartografický:

Kolek, L.: Základy algebry pro techniky. Vydalo SNTL -
Nakladatelství technické literatury, n. p., Praha 196L.
Cena váz. výtisku Kčs 26,-.

Kniha vyplňuje mezeru mezi vysokoškolskými učebni:
cemi algebry a příručkami o aritmetice. Pomocí mnoha
příkladu, řešených až do konce, autor čtenáře uvádí
nenásilně do teorií lineární algebry a mnohočlenů. Při-
tom se čtenář naučí těmto metodám nejen obecně,
ale na pečlivě propočítaných příkladech se seznámí
i s jejich praktickým užitím. Kromě toho příklady po,
skytují možnost alespoň: v náznacích poznat různé zají-
mavé partie moderní matematiky, např. teorii okruhú.
Publikace je určena absolventům dvanáctiletek, pni-

myslových škol, učitelům a všem technikům, kteří si
chtějí osvojit nové poznatky nebo zopakovat své vědo-
mosti z algebry. Je užitečná i posluchačům nižších se-
mestrů vysokých škol technického směru.

Knihu, které autor - promovaný pedagog spolu s lek-
tory docentem dr. M. Lánským, CSc., a M. Machalickým,
promovaným matematikem, a odpovědným redaktorem
RNDr. Teo Sturmem věnovali mnoho péče a poctivé
práce, můžeme doporučit i všem inženýrskotechnickým
pracovlllíkum v geodézii a kartografii. Št.

528.935

P o s P ě lov, E. M.: Toponimika i kartograIija. Vydav,a-
telství "Mysl", III. čtvrtletí 1970, 14 tisk. archů, 50 map,
cena 84 kop.

Z moskevské odbočky Geografické společnosti Sv,aZJu
sovětských socialistických republik v Moskvě byla re-
dakci GaKO poskytn'uta -l/lnotace o připravov,aném vydání
publikace E. M. Pospělova: Toponimika i kartografije
(Toponymika a k,artogoofie]. Z ,anot,ace uvádíme:

Toponymika j.e velmi zajímavá věda o geografických
názvech úzc,e spj,atá s k.artografií. Žádný, i ten nejpo-
drobnější slovník nebo seznam neobs,ahuje tolik názvú
měst, v,esnic, řek, hor a jinýclh objektů j,ako mapa. Určo-
v.at tyto názvy v proc.esu topografického mapování ,a
kartografických prací pomáhá toponymika [jinak také
toponomastika nebo toponymie]. Vyd,aná mapa je c,en-
ným pramenem pro vědecké studium geografickýclh
názvů.

Prác,e E. M. Pospělov,a je prvním soubor,em věnova-
ným otázkám styčné oMasti mezi toponymikou ,a k,ar-
tografií. V práci je podrobně vysvětlen toponymický obsah
map, současné!ho stavu i historických, obecně zem~pis-
ných i tematických, zejména kolik je na nich vyznaceno
názvů, jak se názvy zjišťJují, j.ak se píší a převádí z jed-
noho jazy~a do druhého, j,akáje jejich úloha v me-
zinárodním styku.

J,e nedost,atkem toponymistů, ž,e využív.ají jen map sou-
časného st,aViu. V přítomné době budou n'uceni bastěji
a častěji s,e obracet o pomoc ke k,artogTlafii při sest,a-
vování speciálních toponymických map. V knize je ná-
zorně vysvětleno, j.áké zvolit měřítko ,a zeměpisnou
osnovlU, jakými způsoby se podává toponymický obSlah,
jak se provádí generalizace.

Kniha je psána prostým slohem, obsalhuje mnoho za-
jím.avých příkl,adů ,a bohatě je ilustrován,a toponymic-
kými map,ami. S požitkem si ji přečtou všiclhni soud,fluzi
toponymisbé: geografové i kartografové, lingvini~té
i historici.

Subsripci v ČSSR přijímá knižní obchod "Z,ahraniční
literatJur,a", n. p.,prodejn,a Sovětská kniha, Václ. nám.
30, PTlaha1, tel. 23"69 06, 23 85 69.
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ČESKO.NEMECKf
TECHNICKf
SLOVNíK
Obsahuje asi 80000 termínd a terminolo-
gických spojení ze všech technických ob0-
rd. Slovník je sestaven na základě excerp-
ce moderní terminologie .
In~enýrdm, technikdm, posluchačdm všech
fakult vysokých technických škol a doku-
mentaristdm.
Váz. asi 104 Kčs

Sbírka fyzikálních
vzorců a pouček
Obsahuje vedle příkladů fyzikální vzorce
a poučky z vektorové algebry, mechaniky,
termiky, kmitání a vlnění, akustiky, elektři-
ny, magnetismu a z optiky. Vysvětluje zá-
kladní fyzikální zákony, definice nejdůle-
žitějších fyzikálních veličin a vzorce a rov-
nice, které se často pou~ívají při řešení
praktických fyzikálních úloh a při technic-
kých výpočtech.
Studentům středních a vysokých škol tech-
nického směru a všem zájemcQm o fyziku.
4. vydání. Brož. asi 37 Kčs

.... a z dříve vydaných knížek
vám doporučujeme

Vyrovnávací počet
Podává základy teorie chyb, zabývá se vy-
rovnáním přímých, zprostředkujících a pod··

minkových pozorováni metodou nejmenlUch
čtvercQ, probírá analýzu vÝ'sledkd- měření
a vyI'ovnání a systematické chyby a funkční
závislosti.
Posluchačdm zeměměřického in~enýrství a
všem pracovníkdm, kteří konají rdzná mě-
ření fyzikální povahy.

492 stran,. 116 obrázkQ, 123 tabulek,
váz. 30,50 Kčs

Kartografická
polygrafie
pro 4. r. střední pri\myslové školy země-
měřické
Stručně pojednává o historii a vývoji hlav-
ních reprodukčních a: tiskových technik a
zevrubně probírá reprodukční techniky a po-
lygrafické metody při vydávání kartogra-
fických děl a technologické postupy zpra-
cování map a plánů. Klade hlavni dQraz na
polygrafické zpracování map velkých měří-
tek, ddležitých pro hospodářskou výstavbu.

144 stran, 48 obrázků, brož. 7 Kčs

Podrobné mapování
Seznamuje s technologickým postupem a
technologií při vyhotovení technicko-hos-
podál'ských a podobných map neboplánQ
sloužících jako podklady pro projektové
účely v prQmyslu, stavebnictví, hornictví,
zemědělství, dopravě atd.

Posluchačdm zeměměřického směru na sta-
vební fakultě, středním technikdm v země-
měi'1cké praxi a studujícím středních prli-
myslových škol zeměměřických.

472 stran, 134 obrázkQ, váz. 27 Kčs

Objednávám(e) výtisk li ČESKO-NĚMECKý TECHNICKÝ SLOVNIK
; výt1skli Košťál: SBIRKA FYZ. VZORCů A POUČEK
.... výUskQ Bl.lhm: VYROVNÁVACIPOČET
.... výtisků Dvořák - Řečinský: KARTOGRAFICKÁ POLYGRAFIE
.... výtiskli Potužák - Císař: PODROBNÉ MAPOVÁNI


