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Hlavné etapy
perspektívy

Zaměhmí
politickoodborové
činnosti
ČVTS - společnosti geodézie a kartografie
na rok 1975 po květnovém plenárním
zasedání
ÚV KSČ
294

v mapách

ZEMĚMĚŘICKÉ

DIPLOMOVÉ

LITERATURY

300

PRÁCE

ZEMĚMĚŘICKÝCH

NA POMOC GEODETICKÉ

ČASOPISů

PRAXI
Ing. Vladimír

Nov}'
evi·
288

Automatické
kalkulátory
praxe - dokončení

29B

a

geodetická

Biňovec
výpoi!etní
příloha

528.23:528.063.1

528.4:347.235.11:681.3

VYKUTIL,

lUMOJIRK,
M.
ABTOMaTH3~HJI C'J>eMKHC npHMeHHeM 38M OJlpa 1204.
feOJle3H'ieCKHH H KapTorpacj>HqecKHH 0630P, 20, 1974,
No 10, CTp. 281-286.
Ilo.I\roToBKa JlOKaJlbHOH peKOrHOCl\HpoBKH, BXOJlHbIeJ:\aHHbIe, BblXOJ:\HbIeCHCTeMbI,HcrrOJlb30BaHHe rrporpaMbI H HX
rrapaMeTpbl, rropHJ:\OKo6pa6oTKH. BblqHCJleHHe rrJlOIl\aJleH
Ha OCHOBeKoopJ:\HHaT, BXOJ:\HbIeJ:\aHHble, BbIXOJ:\HbIeCHCTeMbl, rrapaMeTpbI rrporpaMbl.
COCTaBJleHHe rrJIOIl\aJteH
J:\OJleH li rrapl\eJlJl, BXO.I\Hble J:\aHHbIe, HCrrOJlh30BaHHble
rrporpaMbl H rrOpHJlOKo6pa6oTKH. COCTaBJleHHe rrHChMeHHoro MaTepHaJla.

J.

K převodu měřených délek do zobrazovací roviny
souřadnicového systému S-JTSK
Geodetioký
a kartografioký
obzor,
20. 1974. č. 10,
s. 276-281,
3. obr., 2. tah., lit. 8
Převod
déle'k měřených
elektronic'kými
dál'koměry
na dél:ky na elipsoidu
él z elipsoidu
do zobrazovací roviny
S-JTSK. Převod
délek vy'počtených
ze souřadnic
v S-JTSK na šikmé
délky mezi odpovídajídmi body v terénu.

528.4: 34 7 .235.11 :681.3

,,71" 912(084.3-11):330.413.1

ŠMOLIK,

CYJIO, R.
fJlaBH!>le 3TanhI pa3BHTHlI KpynHoMacmaTa6HhIX KaPT H
Ha6pocoK nepcneKTHBhI.
feoJ:\e3HqeCKHH H KapTOrpacj>HqecKHH 0630P, 20, 197'1,
No 10, CTp. 286-288,
JlHT. 4.
Pa3BHTHe pa60T KapTorpacj>HqeCKOrO H306palKeHHJl ClITyal\HH KpyrrHoMacIDTa6HbIx KapT; pa3JleJIeHHe Ha TpH
OCHOBHbIe,KaqecTBellHo OTJlHqaIOIl\HecH, 3Tarra: rpa"'HqecKHe KapTbI, qHCJleHHo-rpacj>HqeCKHe KapTbI H KoopJtHHaTHhle KapTbl. .llaJIhHeHmaH nepcneKTHBa qHCJleHHble
(;n:HrHTaJIbHble) KapTbl.

M.

Automatizace

mapování s využitfm počítače Odra

1204
Geodetický
a kartografický
obzor, 20. 1974. č. 10,
s. 281-286
Příprav,a
místního
šetření,
vstupní
data,
výstupní
sestavy',
použité
programy
a jejic'h parametry,
postup zpra'cování.
výpočet
ploch ze souřadnic,
vstupní data,
výstupní
sestavy,
pa'rame'try
programu.
Sestavení
výměr
dílů a parcel,
vstupní
data,
použité
programy
a postup
zpracování.
Vyhotovení
písemného
operátu.

528.338:912(084.3-11
,,71" 912 [084.3-11J
SULO,

)

HOBbl, B.
3HaqeHHe rrOJle nHKeTa Ha KapTax yqeTa 3eMeJI~.

:330.41S.1

J.

H1avné etapy vývoja máp velkých mierok a náčrt
perspektívy
Geode'tlcký
a kartografický
o'bzor, 20. 1974. č. 10,
s. 286-288,
lit. 4
VÝVOj kartografických
zobrazovacích
prác polohopisu máp vel'kých
mierOlk, rozdelených
do troch
hlaV'ných
'kvalitativne
odlišných
etáp:
grafické
mapy,
číselno-grafické
mapy a súradnicové
mapy.
Ďalší perspektiva
- číselné
[digitálne)
mapy.

feoJ:\e3HqeCKHH H KapTorpacj>HqecKHH 0630p,
No 10, crp. 288-294,
5 pHC., J1HT. 5.

20,

1974,

COBpeMeHHoe COCTOllHHerroJle nHKeTa Ha KapTax yqeTa
aeMeJlb. 06HOBJleHHe rrYHKTOBnOJle rrHKeTa Ha KapTax
COCTaBJleHHblXCOrJlaCHO RHCTPYKl\HH A H BpeMeHHofl
HHCTPYKl\HH J:\JIHTexHHKo-X03HHcTBeHHoHC1>eMKH.)KecTKHe TOqKH rroJle rrHKeTa (PBPP)
orrpeJ:\eJleHHhle B JloKaJlbHbIX CHCTeMax KoopJ:\HHaT. .lloKYMeHTal\HH lKeCTKHX
TOqeK rroJle rrHKeTa.

528.23:528.063.1
VYKUTIL,
528.338:912

(084.3-11

J

J.

Zur Uberfiihrung
gemessener
Strecken
Abbildungsebene des Koordinatensystems

in die
S-JTSK

Význam podl"obného bodového pole v mapách evidence nemovitosti

Geodetický
a kartografický
Seite 276-281,
3 Abb.,

Nr. 10,

Geodetioký
s. 288-294,

Oberfiihrung
der mit elektronischen
StreckenmeBgeriiten
gemessenen
Strecken
auf Entfernung
auf
dem
Ellipsoid
und
vom Ellipsoid
in die Abbildungsebene
des S- JTSK (System
des Einheitlichen
Kataster-Triangulierungsnetzes
J. Oberfiihrung
der
aus Koordinaten
des S- JTSK berechneten
Entfernungen
auf schril.ge
Entfernungen
zwischen
den
entsprechenden
Punkten
im Gelil.nge.

NOVÝ,

V.

a kartografický
5 obr., lit. 5

obzor,

20. 1974.

č. 10,

SOllč,asný
stav
podrobného
bodového
pole. v mapách evidence
nemovitostí.
Údržba
bodů podrobného bodového
pole v mapách
vyhotovených
podle
Návodu
A a prozatímní
Instrukce
pro technickohospodářské
mapování.
Pevné
body
podrobného
pole
[PBPPJ
určené
v místních
souřadnicových
soustavách.
Dokumentace
PBPP.

obzor,
2 Tab.,

20, 1974,
Lit. 8

528.4 :347 .235.11 :681.3
ŠMOLIK,
528.23:528.063.1
BhIKYTRJI,

ff.

K TpaHc~pMaqHH
H3MepeHH"IX JlJlHH B nJlOCKOCT"H306PllllCeHHJI ICOOpJlHHaTHOiícHCTeM"1 C-RTCK.
feoJle3HqeCKHH H KapTorpacjmqecKHH 0630P, 20, 197 ,
No 10, CTp. 276-281,
3 pHC.; 2 Ta6J1., JlHT. 8.
TpaHcepoPM~HH JlJlHH H3MepeHHblX 3J1eKTpOHHbIMHJ:\aJlbHOMepaMH B J:\JlHHbI HaXOJ:\lUl\HeCH Ha 3JIJlHrrCOHJ:\a
B
rrJlOCKOCTbH306palKeHHH C-RTCK.
TpaHccj>opMal\HH
JtJlHH BblqHCJleHHblX H3 KOOpJlHHaTB C-RTCK Ha J:\JlHHY
HaKJlOHHOH JlHHHH MelKJ:\YCOOTBeTCBYK)Jl\HMH
rrynKTaMH
Ha MecTHOCTH.

M.

Automatisierung
der Kartenaufnahmen
Anwendung der Rechenanlage Odra 1204

mittels

Geodetický
a kartografický
Seite
281-286

Nr. 10,

obzor,

20, 1974,

Vorbereitung
der ortlichen
Erkundung,
Eingabedaten,
Ausgangszusammenstellungen,
angewendete Programme
und ihre Parameter,
Bearbeitungsfortgang.
Flil.chenberechnung
aus
Koordinaten,
Eingabedaten,
Ausgabezusammenstellungen,
Parameter
des
Programms.
Zusammenstellung
der
Flil.chen
der Teile
und
Parzellen.
Eingabedaten,
angewendete
Programme
und
Bearbeitungsfortgang.
Herstellung
des Schriftwerkes.

"71" 912 (084.3-11]:

330.413.1

SULO, J.
Hauptetappen der Entwicklung gr06maBstiblicher
Karten und Entwurf der Perspektive
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 10,
Seite 286-288,
Lit. 4
Entwicklung der kartographischen
Darstellungsarbeiten des Grundrisses groBmaBstiiblicher Karten, die in drei qualitativ-verschiedene
Hauptetappen geteilt wird: graphische
Karten, numerisch-graphische
Karten und Koordinatenkarten.
Weitere
Perspektive
numerische
(dlgitale]
Karten.

528.338:912

(084.3-11]

NOVÝ, V.
Importance of Detail Control Points Network in
the Land Registration Maps
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 10,
pp. 288-294,
5 fig., 5 ref.
Present state of detail control points network
in the land registration
maps. Maintenance
of
detail control points in maps compiled according
to Instruction A and temporary Instruction
for
Technico-Economic
Mapping. Fixed detail control points
(PBPP] determined
in local coordinate systems. Documentation of PBPP
528.23:528.063.1

528.338:912

(084.3-11]

NOVÝ, V.
Bedeutung des Aufnahmenfestpunktfeldes auf Karten der Liegenschaftenevidenz
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 10,
Selte 288-294,
1 Abb., 2 Tab.
Gegenwiirtiger
Stand des Aufnahmefestpunktfeldes auf Karten der Liegenschaftenevidenz.
Laufendhaltung
der Punkte des Aufnahmefestpunktfeldes auf Karten, die nach der Anweisung A
und nach der vorliiufigen
Instruktion
fUr die
wirtschaftstechnische
Kartenaufnahme
hergestellt
worden sind. Festpunkte des Aufnahmefestpunktfeldes (FPAF), die in ortlichen Koordinatensystemen bestimmt wurden. Dokumentation der FPAF.

528.23:528.063.1

VYKUTIL, J.
Transformation of Measured Distances into Projection Plane of the National Co-ordinate System
S-ITSK
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 10,
pp. 276-281, 3 fig., 2 tab., 8 ref.
Transformation of distances measured byelectronic distance meters to ellipsoid and fromellipsoid
into the projection plane S-JTSK. Transformation
of distances computed from S-JTSK co-ordinates
into the slope distances between related points
in terrain.

528.4:347.235.11: 681.3

ŠMOLIK, M.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 10,
pp. 281-286
Preparation of local investigation, input data, output data, programs used and their parameters,
procedure of processing. Computation of areas
from co-ordinates, input data, programs used and
procedure of processing. Compila ti on of written
information.

VYKUTIL, J.
De la commande des distances mesurées dans le
plan de projection du systeme de coordonnées
S-ITSK
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 10,
pages 276-281,
2 tables, 8 bibliographies
Commande des distances mesurées il. l'aide de télémětres électroniques
sur distances de l'ellipsoIde et de l'ellipsoIde dans le plan de projection S-JTSK. Commande des distances calculées
des coordonnées du S-JSTK sur distances obliques
entre points correspondants
du terrain.
528.4: 347.235.11:681.3

ŠMOLIK, M.
Automation du levé par utilisation de l'ordinateur Odra 1204
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 10,
pages 281-286
Préparatifs de I'enquete locale, données d'entrée,
combinaisons de sortie, programmes employés et
lers paramětres,
procédé de traitement.
Calcul
des surfaces il. partir des coordonnées, données
d'entrée, données de sortie, paramětres
du programme. Construction de la contenance des parties et parcelles, données d'entrée, programmes
utilisés et procédé de traitement.
Création dl!
document écrit.
"71" 912 (084.3-11] : 330.413.1

SULO, J.
Etapes principales de l'évolution des cartes
a grandes échelles et esquisse de la perspective
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 10,
pages 286-288, 4 bibliographies
Evolution des travaux cartographiques
de projection
planimétrique
des cartes
il. grandes
échelles, divisée en trois étapes principales qualitativement différentes:
cartes graphiques, cartes
numériques-graphiques
et cartes il. coordonnées.
Perspective ultérieure
- les cartes numériques
(digitales ].
528.338:912

(084.3-11]

"71" 912 (084.3-11]·330.413.1

NOVÝ,

SULO, J.
Main Stages in the Development of Large Scale
Maps and Further Perspectives
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No. 10,
pp. 286-288,
5 ref.
Development of cartographic works for presentation of planimetry in large-scale map s divided
into three
maln stages
different
in quality:
graphical maps, numeric-graphical
maps and coordinate maps. Further perspectives
- numeric
(digital] maps.

Importance de l'ensemble détaillé de points dans
les cartes cadastrales.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No 10,
pages 288-294, 5 iIlustrations, 5 bibliographies
Etat actuel de I'ensemble détaillé depoints
dans
les cartes cadastrales.
Entretien
de I'ensemble
détaillé de points dans les cartes créées selon
le mode d'emploi A et d'aprěs I'Information provisoire pour levé technico-économique.
Points
fixes de l'ensemble détaillé de points (PBPP] déterminés dans les systěmes de coordonnées 10ca\. Documentation PBPP.

V.

Kasl, ,.:. Dvacet
u Západo(5eském.

let sjednocené
zeměměřické
kraji
a· perspektivy
dalšího

Geodetický a kartografický obzor

služby
rozvoje

roonfk 20/62, ffalo

Dvacet let sjednocené zeměměřické
služby v Západočeském kraji.
a perspektivy dalšího rozvoje
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Ing. Josef Kasl,
Geodézie, n. p., Plzeň

Rychlý rozvoj národního hospodářství při bu·
dování socialismu v naší vlasti, jeho organické
členění, strukturální
přeměny, systémy plánová"
ní, řízení apod. si poměrně brzy vyžádaly při·
způsobit analogicky novým podmínkám a požadavktlm zúkladní,
kvalitativně
vyšší strukturu
a orgp.rlizaci některých odvětví. Své místo a úlo·
hu v procesu socializace má také geodézie a kar·
tografie.
Proto také centráÍní orgány našeho státu rozhodly od 1. ledna 1954 ustavit ústřední orgán pro
řízení geodézie a kartografie
v celé naší republice lústřední
správa geodézie a kartografie
.-

10/1974

'úSGKJ.

Realizací tohoto rozhodnutí
byl položen zákl['dní kámen socialistického vývoje odvětVÍ geodézie a kartografie. Dochází k revoluční kvali.ta·
tivně nové úrovni a jsou vytvořeny předpoklady
pro prugresivní rozvoj celého resortu a odvětví.
Sjednocení zeměměřické služby do jednoho resortu bylo organizačně
zajištěno zřízením celo·
státních
ústavů a Oblastních
ústavů geodézie
a kartografie (OÚGK).
OÚGK se vytvářely vždy pro území tehdejších
dvou nájemně
sousedících krajů. Tato území organizace se ukázala jako velmi dobře koncepčně
vyřešená, neboť při reorganizaci
státní správy
(snižovsní počtu krajů ) nebylo třeba vytvořenou
strukturu resortu zásadně měnit.
V západních Čechách se vytvořil Oblastní ústav
geodézie a kartografie pro kraj Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni.
V obou krajích bylo převzato do nové organizace (OÚGK) 23 bývalých katastrálních
měřických úřadů, které pod novým názvem "Okresní
měřická střediska"
vytvořily základní síť dislokovaných pracovišť nového ústavu.
V sídle ústavu se pod novou organizací dále
sloučili
pracovníci
tehdejšího
n. p. Geometra
a zeměměřických odd. KNV v Plzni a Karlových
Varech. Z těchto pracovníků byly vytvořeny provozy pro mapování a speciální práce. Celkový
počet pracovníků ústavu se blížil 360.
Od svého založení čekalo resort a samozřejmě
i Oblastní ústav geodézie a kartografie v Plzni
mnoho závažných a náročných úkolil., které bylo
třeba pro naši společnost zajišťovat.
Jedním z nejzávažnějších
úkolů pověřil resort
X. sjezd KSC. Oblastní ústavy byly odpovědny za
založení jednotné evidence půdy (lEP).
Socializace vesnice zatlačila v letech 1954 až
1958 do pozadí naše tehdejší práce na tvorbě
hospodářské mapy 1:5000, která měla spolu s mapami 1:2000 a 1:1000 pokrýt celý Západočeský
kraj.
Přeměna zemědělství na socialistickou
zemědělskou velkovýrobu byla významným politickým
aktem, na kterém se v našem kraji prakticky
podílela většina pracovníkil. ústavu a ještě nesta-

čili na všechny požadavky, hlavně hospodářsko-technických úprav pozemkil. (HTÚP). Proto přišli na pomoc zeměměřiči z pražských ústavil. (asi
100 pracovníkil.) a z libereckého (asi 50 pracovníku). Tento počet se zdá i dnes značně veliký,
ale velikým a náročným byl i úkol - vždyť se
tehdy přetvářelo na 1300 vesnic.
Byla to doba mimořádného pracovního vypětí,
angažovanosti a obětavosti
většiny pracovníkil.,
kteří se na plnění tohoto úkolu podíleli. Patří jim
opravdu vysoké uznání a ocenění za vše, co
tehdy ve velmi obtížných podmínkách dosáhli.
Je třeba připomenout, že nebyly v této době
jen požadavky na HTÚP a jednotnou evidenci
půdy (JEP), ale současně se musely běžně zajišťovat další naléhavé úkoly (mapové podklady,
dokončování nové mapy Velké Plzně, geometrické
plány, začínaly speciální geodetické práce v prů·
myslu,na
vodních dílech apod.). Ani na tomto
úseku západočeští zeměměřiči nezklamali. Jejich
podíl na bouřlivém socializačním procesu tehdejších let a jeho úspěších je nesporný.
Při retrospektivním
pohledu bývá většinou vě·
nováno více místa kladným skutečnostem než naopak. Z důvodil. objektivity je však třeba se při
této příležitosti zmínit i o tom, že v uplynulém
období nebylo vše bez problémil., těžkostí, chyb
a nedostatků.
Vzpomeňme ku příkladu na tehdejší pracovní
prostředí. Pracoviště ústavu byla dislokována na
9-16 místech po celé Plzni a jeden čas i mimo PIzeň
(Plasy). Byla většinou malá, málo světlá, nedostatečně vytápěná a s nadměrným počtem pracovníků. Z dnešního hlediska by většina pracovišť jistě překračovala
příslušná ustanovení hygieny a normy bezpečnosti a ochrany zdraví.
I když situace mimo Plzeň, na střediscích geodézie, nebyla vcelku tak tíživá, přece jen se nenašlo pracoviště, které by plně vyhovovalo požadavkům.
Za takovéto situace byly podmínky pro organizaci a řízení prací mimořádně těžké. Tento neudržitelný stav se začal řešit a rychle měnit ve
druhém desetiletí
existence
sjednocené
služby.
Postupně byly postaveny moderní provozní budovy v Plzni, Domažlicích a Klatovech. Letos se dokončuje nová budova střediska geodézie v Tachově, začíná se výstavba v Chebu a rekonstrukce
budovy v Sokolově.
Nyní má již většina našich pracovníkil. výborné
pracovní prostředí, naprosto vyhovující všem požadavkil.m. K dořešení zůstávají pouze pracoviště
středisek geodézie v Karlových Varech a Rokycanech, jejichž výstavbu plánujeme v příští pětiletce.
Investiční stavební výstavba není zdaleka jedinou oblastí, na níž lze dokumentovat rychlý rozvoj západočeské geodézie a kartografie.
Počáteční technická vybavenost našich pracovišť nebyla také vynikající. Byly sice k dispozici
nejnutnější jednoduché měřické pomil.cky (pásma,
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jednoúčelový katastr však postupně s budováním
naSI SOClauStlCKe spo!ecnusli p!'echází na nový
kva!itaLlvne pouslame VYSSIStUpeň az k vytvorem reg!SlrU ~N JaKo soucasti aUlomatlckeno
integrovaneno I::>GK.
"Jeunucena
gtwdetická
služba byla postavena
ph :;ve!n :l!'UUUJ:li'eu velmi oouzný uKoL L.a Va!Ky
nebyl KacaStraml operat temer uuržovan ill. po valCe nd;)Ldiý vei!~e ~H!eHý, KLere neuý!O HlO:GHU
eviaencne !-,odcnYlH: Kuni!;)Kdce laS!:>LlcKeno majetku, O:>!Ulem pO!lran!CI, rtllllL:epOL:emKOverewnny,
pnde!ove plany, KumaSace pOL.emKU a pOC!lldje
rOKem 194~ nejnlUOSI zasany ao oriby p0:lemKU,
spojené se soclauzaci naSI vesnice - filUt'.
JIŽ od paaesatýcn
let se prolO projevují snahy
dát alespon prloHzné noanoty pro pHlllovam, predevs!m pro pocmaJlcí zemeUélskou ve1.l:mvyroou.
vývoj lze v hrubých rysech charakterizovat
takto:
Byly to predevslm {Zv. ,,,::>tÍLková akce·', POzději
Geodetické práce v terénu
,,~vldence pUdy", ale teprve
sjednocený
resort
vYlvoreDlm Jt;l' v OOdODIod rOKU 195ti do 1959
V období let 1954-1960 se geodetické polní
první krok k syslematické
evidenci
práce SUUl:ilreaOVa!y Uo leCnLO !!!dVn!Cn OO!dSLI: uskulecnd
zemědělského
půdnino fondu. Moderní evidence
nUVUme1'lCKemdVOVan! VělS!Cn mesl, illdVoVe voavšak neml1že SlOužit jen zemědělStví, ale musí
klauy mveSllCn! vysLavby, wpol;jrai!CKe mavuvabýt podkladem pro veskeré planování, statistlku,
m, geometriCKé plany, unJP a zaKlaaan1 jeunotné
investiční výstavbu a musí splňovat řadu dalšich
eV!uence puuy.
úkOlů, a tak teprve zákon 22/64 Sb. výtváří pod1'0 roce .l.l:IolJ se působnost zeměměřiče - geodeta v Zlvole naSI sVo!ecnosli pOU:HaLnerOZŠU'!la. mínky pro nynější EN.
EN v našem národním hospodářství
sehrála již
Dnes již zasanuje lemer do vsecn oooru tecnnesporně pozitivní úlohu. Víme také, že současný
mcKé cmnosn. l'OŽaadvKy a ÚkOlY jsou vélsmou
stav není ještě uspokojivý, ale máme pevný proúzemné daerencovany
a StrUKlura prací se prigram zajislit do konce 5LP soulad se skutečností
zpusoouje potreoam stycnycn ooorů a oolastí vyslavoa,
zemedé!ství,
prUmysl, vOdonospodářa neustále jej udržovat pomocí systému intormaSlví, doprava,
uaospráva,
ourana
Vlasu apod.
cí, fungujícího nezávisle na SG.
Soucasne provádí vsecnny druny prací, souviseDo budoucna budeme evidenci nemovitostí nející s evidencí nemovlLos[Í vcelně nomřskOtecnustále modernizovat.
Do konce roku 1977 bude
převeden
písemný operát na SAPO, do konce
mckých prací pro Socialistický seklOr a ooyvasedmdesátých
let buaou údaje doplněny o bonitelStVo.
taci půdy, údržba map bude stále více zajišťováHlavními druhy práce jsou technicko-hospodářna fotogrammetrickými
a číselnými metodami
ské mapy, úcelOve mapy,
topograllcké
mapy,
techmcké
mapy měst, základm
plány ZáVOdU a dosavadní mapy budou postupně nahrazovány
a sld!íSť, orientační plány měst a Obcí, hasební
moderními mapami v dekadickém měřítku a digitální formě, především
v plzeňské aglomeraci,
a požární
plany, vytycovací
plány, rektilikaCní
v oblasti měst Cheb-Sokolov-Karlovy
Vary a ve
nácny, geometriCké plany apod. Z rámcového popisu je Zí'ejmé, jaké úkoly musí plnit a zabezpevšech okresních městech.
čovat geodet v pomích podmmkách.
Tomu se také muselo přizpl1sobit jeho technicKartografie
ké vybavení. Dnes má k dispozici mimo klaSiCké
přístroje nejmodernější
řady také novou techniSouběžně s tím, jak vzrůstal rozsah polních
ku dříve nepoužívanou:
elektronické
dálkoměry,
prací, pociťovala se potřeba zpracovávat je kanhledače
(deleklOry)
rozvodů pOdzemních inžecelářsky průběžně po celý rok a ne, jak bylo zanýrských sítí, radíOpojítka,
nivelační
přístroje
vedenou praxí až v zimních měsících, tj. po nás aUlOmatickou horizontací, fototeodolity, motorivratu pracovníků z terénu.
zaci apod. l do budoucna je pro zeměměřiče pláProto byl k 1. lednu 1956 zřízen kartografický
nován nákup takových přístrOjů a zařízení, které
oddíl, který byl obsazen 6 pracovníky. Jejich poby maximálně snižovaly potřebu živé práce v tečet se postupně podle potřeby zvětšoval, až dorénu a odstraňovaly námahu (tachymetry a nivestoupil dnešního stavu 34, v drtivé většině žen.
lační stroje s automatickým
záznamem, laserové
Prvním větším úkolem kartografického
oddílu
teodollty, lehké operativní elektronické
dálkoměbylo výkreslení
topografických
map
1:5 000
ry, další rozšiřování
a zkvalitňování
dopravy
a 1:10 000. Od roku 1959-60 se výškopis začal
apod.).
provádět rytinou, později se začal takto zpracoPracovníci našeho podniku se podíleli na pravávat i polohopis. Tímto způsobem se docilovalo
cích i v ostatních krajích naší republiky v Ce- kvalitativně
lepších výsledků.
chách i na Slovensku. Několik našich zaměstnanOd poloviny šedesátých let práce na topograců pracovalo
i v zahraničí
(lemen, Alžírskoj.
fických mapách skončily a převážná část pracovV současné době pomáhají plnit důležité úkoly
níků přešla j~dnak na kreSbu map souvislého
v kraji Severočeském a Středočeském v rozsahu
zobrazení EN, jednak na kartografické
zobrazení
2-3 mil. Kčs ročního objemu prací.
THM. Mimo tyto hlavní druhy prací zpracovávaly
naše kartografky
ještě mapy velkých měřítek,
Evidence nemovitosti
kartogramy,
technické
mapy měst, orlentačnI
plány měst a obcí, základní plány závodů a sídJedním z nejdůležitějších
úkolů resortu je evilišť apod. Podstatnou náplní kartografických
oddence nemovitostí.
V našem státě má dlouhou
tradici a byla vždy na přední úrovni. Pdvodní
dílfi je nyní mapa 1:10 000 a SMO 1:5 000.

hranůlky, výtyčky apod.), několik teodolitů s dálkomernymi soupravami,
5 n!Ve!aClllCn přistroJil,
1 pravounlý koordmatogaf,
2 koordmátograty polárni a mensí pocet rUClllcn ka!KU!aCmCn SlrOjU
rl1zných znacek. Na stí'eaiscích a okresech bylO
vybavení ještě skromněJši, vétšinou již zastaralými prlstroji. Reprodukcní zarízeni a motonzace
nebyly prakticky žádné.
Ukoly a požadavky na geodetické a kartografické práce se však rychle zvyšovaly a bylo nutno nejen hledat nové progresivní stroje, zařízení
a pokrokové technologie, ale také zvysovat kvalifikaci pracovníkii.
Postupem doby se situace na všech úsecích postupně zlepšovala a po uplynutí 20 let se puvodní
stav změml k nepoznání.
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Fotogrammetrie
S touto pokrokovou progresivní metodou, šetřící značné množství živé práce, se začalo v roce
1963. Náš ústav se tehdy podílel na řešení úkolu
VÚGTK
využití
analytické
fotogrammetrie
v místních
tratích
pomocí
stereo komparátoru
1818. Na našich vlastních úkolech jsme začali
pracovat v roce 1964. Byl instalován stereometrograf s koordimetrem C (druhý přístroj byl dodán
v následujícím roce), s jejichž pomocí jsme zahájili a postupně zajišťovali výrobu technicko-hospodářských map (THM).
Postupně se fotogrammetrie
úspěšně
zhostila
i dalších závažných úkoll1: vyhodnocení a výpočet kubatur na povrchových dolech HDBS, vyhodnocení části trasy podélného profilu tranzitního
plynovodu SSSR-západní
Evropa.
Pomocí překreslovače
SEG se provádí pře\"ody
map ze systému S-42 do S-JTSK, převod základního plánu závodu Škoda, podklady pro prl1tah silnice E 12 městem Plzní atd. Dnes je možno bez
nadsázky konstatovat, že fotogrammetrie
se ukázala jako nejefektivnější
základní metoda, které
je v resortu používáno.
V nejbližších letech počítáme se zavedením integrované metody, a to hlavně pro účely fotogrammetrické
údržby a obnovy map EN. Tato
nová moderní metoda umožňuje velmi rychle zajistit potřebné údaje pro potřeby národního hospodářství,
a to formou ortho-fotomap.
Metoda
bude realizována
pomocí soupravy přístrojl1 fy
VEB Zeiss-Jena
v sestavě:
topocart,
ortofot
a orograf.
Automatizace

zpracování

informací

Perspektivní
výhoda a efektivnost automatizace byla již v roce 1962 pochopena několika našimi pracovníky. Stali se inicIativně a obětavě
prl1kopníky této nové cesty, která již vlastně
patří na počátek období vědeckotechnické
revoluce.
V prvé řadě to byly analytické a programovací
práce technických výpočtl1, pomocí malého samočinného počítače Elliott 803. Praxe plně prokázala
reálnost a vysokou efektivnost výpočtu těcttto
geodetických úloh.
Poměrně brzo poté, již v roce 1963-64 zpl1sobil
téměř senzaci
úspěšný
pokus o automatizaci
zpracování informací z nevýrobní sféry - zpracování mzdové agendy na malém samočinném počítači Elliott 803 a. Tolloto programu se provozně
využívalo až do roku 1!:l67. Poté se úloha přeprogramovala na vylepšenou versi, na střední samočinný počítač, kde se mzdová agenda zpracovává
dosud. Program byl doplněn o některé statistické
sestavy a o výpočet výsledných kalkulací.
Také oblast technických
výpočtl1 se dále vyvíjela a dnes prakticky
neexistuje geodetická
úloha, která by nešla řešit pomocí počítače.
Výpočetní technika
se v ČSSR velmi rychle
rozvíjela. Zvláště přibývalo samočinných počítačů. rl1zných ty pil a generací. Geodetické technické, případně ekonomické systémy a zpracování
programu
se vždy přizpl1sobily typu počítače
a jeho periferním jednotkám.
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Typy výpočetní techniky jsou skoro v každém
kraji jiné, a tudíž i programy, systémy a cena
za zpracovanou měrnou jednotku apod. se odlišují.
Vážný problém spočívá také v tom, že i za
předpokladu zpracování programu v obecném jazyce nejsou bud \liŮbec, nebo jen velmi obtížně
převoditelné. To přináší velké ztráty vysoce kvalifikované
programátorské
kapacity,
zvyšování
nákladl1
a omezení
možností
zastupitelnosti
v havarijních případech.
Do budoucna má tomuto do značné míry zabránit "Jednotný systém elektronických
počítačů. - JSEP", který bude zaveden v zemích RVHP.
Další významný směr automatizace
výrobních
procesl1 se vyvíjel hlavně u zobrazovacích prací
u THM a při převodu EN na samočinné počítače.
V Geodetickém ústavu byly uvedeny do provozu automatické
koordinátografy
(CORAGRAF)
a nastává etapa digitalizace TH mapy. Využíváme
tohoto významného prostředku
automatizace zobrazovacích prací v širokém měřítku.
Náš podnik se úspěšně podílel na realizaci tohoto systému tím, že vyvinul vlastní program,
který v "předetapě" umožňuje výpočet bodl1 včetně opravného zpracování a vyhotovení zobrazovací pásky pro Coragraf.
V roce 1973 jsme měli jako první v resortu
možnost provozně využít diskových pamětí pro
automatizaci
zpracování
digitálních
map. Tuto
možnost jsme prakticky úspěšně odzkoušeli na
dvou lokalitách a nyní již TH mapy zpracováváme
výhradně na discích.
Nebylo zapomenuto ani na modernizaci výpočetního
zařízení
na jednotlivých
střediscích
a úsecích. Pracoviště jsou podle plánu postupně
vybavována elektronickými
kalkulačními
stroji,
registračními
stroji, účtovacími automaty s možností zapojení na samočinné počítače a dalším
moderním zařízením.
V budoucnu by v této oblasti mělo být postupně dosaženo takového stavu, který by umožňoval
realizovat asi v roce 1985 integrovaný automatizační proces ve výrobní i nevýrobní sféře.
Reprodukce
Od roku 1954 se začalo uvažovat i o zařízení
reprodukčního
oddílu. Do této doby byl jako jediná reprodukční technika používán pouze jednoduchý postup zhotovování ozalidových kopií.
V prl1běhu druhé poloviny padesátých let byl
organizován reprodukční
oddíl, který však vznikal za mimořádně
těžkých
podmínek. Nebyly
k dispoziCi nejen vhodné pracovní místnosti, ale
chybělo
také
potřebné
přístrojové
vybavení
a hlavně kvalifikovaní pracovníci. V oddíle pracovaly převážně ženy z domácnosti.
Začínalo se s tiskem na želatině (fotol). Postupně se zařízení a reprodukční technika rozšiřovala až k dnešnímu stavu, kdy je podnik schopen reprodukovat ofsetovou technikou více barevným tiskem jakékoli výsledky svých prací.
Od roku 1960 se v reprodukčním
oddíle tiskly
nebo tisknou technicko-hospodářské
mapy, státní
mapy odvozené, účelové mapy, základní
plány
závodil,
požární
plány,
mapy
EN, katalogy
a mnoho dalších prací.
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V koncepčnim
výhledu
do budoucna půjde
o dalši modernizaci reprodukčního
zařízení. Také
střediska
geodézie
se v nejbližších
letech
(1974-75) postupně vybaví reprografickým
zařízením pro reprodukci
větších formátů. Po roce
1980 se předpokládá
vybavení SG reprografickou
technikou (diazotypie) pro ví~ebarevné kopie.
Motorizace
Na počátku nebyla motorizace praktickY až na
dva motocykly žádná. Vzhledem k růstu požadavků na geodetické práce v terénu a omezeným
možnostem rozsahu mechanizace a automatizace
došlo v průběhu let, zvláště po roce 1960, k rychlému nákupu dopravních prostředků.
Z počátku
to byly hlavně další motocykly, pak terénní a nákladní vozidla. V poslední době se využívá pro
některé práce (hlavně notářsko-technické)
i vozidel osobních.
Dnes má náš podnik k disposici tři nákladní vozidla, 19 terénních vozidel, 16 osobních vozidel
a do budoucna se tento stav ještě zvýší v souladu
:? objemem požadavků na polní práce a v přímé
realizaci na racionalizaci našich prací.
Pracovníci
Jak již bylo uvedeno, docházi v roce 1954 ke
sjednoceni
geodetické
a kartografické
služby
a vzniká Oblastní ústav geodézie a kartografie.
Kádrové obsazení tohoto ústavu v sobě nese
všechny kladné a záporné znaky těch složek, ze
kterých vznikl.
Bývalé katastrální
měřické úřady byly obsazeny jednak vysokoškoláky, jednak techniky a kancelářskými pracovníky, z nichž většina byla v novém uspořádání
převedena na práce technické.
Podobnou skladbu měla i složka civilní, jež se
většinou skládala z vedoucího - vysokoškoláka
a z několika málo techniků, kteří byli velmi často bez odborného vzdělání. V ústavu tenkrát pracovalo 35 % vysokoškoláků;
13 % techniků mělo
odborné vzdělání, ale ne na školách zeměměřického směru a 52 % pracovníků mělo všeobecné
středoškolské
vzdělání nebo jen základní vzdělání. Při svém vzniku měl ústav cca 360 pracovníkii
včetně figurantii, a ženy zde byly v naprosté menšině - tvořily jednu pětinu z celkového počtu.
Podstatný
náriist
pracovníkii
byl zaznamenán
v letech 1956-57 v souvislosti s prováděním JEP,
kdy do ústavu nastoupilo více než 100 nových,
většinou nekvalifikovaných
pracovníkii, z toho
90 % žen. V tomto období počíná vzriistat feminizace, která se nezastavuje
prakticky až do
dnešní doby, kdy ženy tvoří více než 60 % našich
stálých pracovníkii. A to je kritická mez, kterou
již nemiižeme vzhledem k povaze našichpraci
dále překračovat, naopak piijde o to, nenásilnou
cestou toto vysoké procento postupně snižovat.
V padesátých letech nebylo zvlášť obtížné získávat nové pracovníky, ale daleko větším problémem byla jejich kvalifikace, použitelnost pro
měřické
práce. Proto jedním z prvních úkolii
ústavu bylo rychle docHit, aby si nekvalifikovaní
pracovníci zvyšovali svou kvalifikaci, ať už ná'vštěvou závodní školy práce, nebo dálkovým studiem. Záměr ústavu měl úspěch. Mnozí absolventi
všeobecně vzdělávacich škol doplnili si odborné
vzděláni. Zvláštniho uznání si zaslouži 15 pracov-

níkii, kteří při téměř normální pracovní době,
s malými úlevami pracovními, vystudovali vysokou školu.
Zvyšováním kvalifikace se změnil poměr nekvalifikovaných
pracovníkii
ke kvalifikovaným,
až dosáhl dnešního stavu, který i když ve
všech ukazatelích
není ještě optimální - již
ukazuje alespoň ve skupině vysokoškolákii výrazné zlepšení. Nynější skladba technických pracovníkii podle vzdělání vykazuje 20 % vysokoškolákii, 56 % technikii s úplným středním odborným
nebo všeobecným vzděláním a 24 % pracovníkii
má vzdělání střední odborné nebo základní. Tento
počet pracovníků je příliš vysoký a stále se snažíme ho snižovat, aby odpovídal perspektivním
potřebám podniku.
Mluvíme-li o růstu kvalifikace pracovníků, nemyslíme tím jenom růst po stránce odborné. ale
i riist po stránce politické. A podnik soustavnou
péčí a správnou výchovou se stará o ideový riist
pracovníkii.
Závěr,
V průběhu dvaceti let došlo k několika reorganizacím, které vytvářely buď jinou organizační
strUkturu, nebo se měnily podmínky hospodaření.
Nikdy však nedošlo k rozděleni nebo likvidaci
resortu.
Od roku 1972 pfisobí v krajích národní podniky
Geodézie a Krajské správy geodézie a kartografie. Z více jako dvouleté jejich existence je možno z dosažených výsledkii objektivně usuzovat,
že se osvědčily.
Jelikož o problematice dřívějších i nynějších organizační struktury bylo a bude ještě hodně napsáno, nebudu v tomto článku se těmito otázkami zabývat.
Z uvedeného,
třeba neúplného
přehledu, je
zřejmé, že se za dobu existence sjednocené zeměměřické služby podařilo zajistit riizné společensky diiležité úkoly. že se udělalo mnoho poctivé práce, za kterou všem, kteří Se na ni podíleli, je třeba vyslovit uznání a poděkování. Zvlášť
srdečně je nutno poděkovat ženám, jejichž počet i podíl práce od roku 1958 u nás převažoval.
Domnívám se, že západočeští zeměměřiči se výsledky své odborné práce i svojí angažovaností
v práci mimo podnik zasloužili o socialistickou
výstavbu, a to nejen v našem kraji.
Koncepce, které jsme v roce 1973 pro další
období do roku 1990 zpracovali, předpokládají
další rychlý rozvoj geodézie a kartografie v kraji. Illavní pozornost bude věnována vědeckotechnickému rozvoji a využití nejmodernější
geodetické, fotogrammetrické,
reprodukční a výpočetní
techniky. Současně s tím bude věnována maximální péče všestrannému
rozvoji našich pracovníků. Zvláštní pozornost bude při tom věnována
mladé generaci s cílem jeji optimálni seberealizace. Chceme, aby západočeská geodézie a kartografie dosáhla vysoké úrovně a aby i v budoucnu patřila do předních řad při plnění úkolů
výstavby socialismu v naší vlasti.
Poznámka: Děkuji všem spolupracovníkiim,
kteří opatřením různých podkladii a informací pomohli při zpracování tohoto článku,
Do redakce
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Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,
katedra speciálni geodézie
Stavebni fakulty ČVUT v Praze

Na investorovi spočívá pak veliká odpovědnost
vývoj a zkušenosti v různých oborech technické činnosti vedou k tomu, že tyto se pak promítají
za odbornou výši koncepce vytyč ovací sítě, za její
přesnost, zejména u plošně rozlehlých staveb. Budo nových norem a předpisů, kde jsou zobecněny.
de proto vhodné, nemá-li investor pro tyto práce
Je tomu tak i u nové Vyhlášky Č. 163 federálního
ministerstva
pro technický a investiční rozvoj ze
vhodné odborníky, aby si vyžádal nezávislou exdne 12. prosince 1973 o dokumentaci staveb a prakpertizu kvalifikovaného orgánu nebo odborníka.
ticky souběžně s ní vycházející
vyhlášky ČÚGK . Podobně jsou v § 5 uvedeny povinnosti odpověda SÚGK Č. 10/74 Sb. a Č. 11/1974 Sb. ze dne 31. ledného geodeta generálního projektanta. Vypracována 1974 o geodetických pracích ve výstavbě. Ob- vá především návrh vytyč ovací sítě a spolupracuje na jednotlivých částech projektu, zejména na
sahově jsou obě vyhlášky (č. 10 a Č. 11 J totožné.
vytyč ovacích výkresech jednotlivých objektů.
Současně s uvedením obou vyhlášek v platnost se
ruší směrnice Ústřední správy geodézie a kartograDomnívám se, že vhOdnější termín by byl, že
fie ze dne 21. prosince 1964 Č. 23-333. 1-1390011964 odpovědný geodet projektanta
zpracovává projekt
pro geodetické práce v investiční výstavbě, o ktevytyč ovací sítě nikoli jen návrh; podle mého náré lze říci, že byla v mnohých bodech vzorem pro
zoru se jedná o projekční činnost, svým způsotvorbu nové vyhlášky, která pochopitelně byla přibem tvůrčí, která musí brát v úvahu často velmi
způsobena novým zákonným ustanovením, vyhláškomolikované vztahy na stavbě.
kám a normám.
Jelikož návrh sítě zpracovává odpovědný geodet
generálního proiektanta. je logické, že zpracovává
Všimněme si nyní jednotlivých
částí vyhlášky
Č. 10/1974 Sb. V § 1 je řečeno, že její platnost se
i rozpočet, z něhož síť bude financována, a že ten·
vztahuje na orgány a: organizace Českého úřfl.du to rozoočet bude součástí celého projektu a jeho
geodetického a kartografického
á dále na všechny
rozpočtu. Tak budou na tuto činnost zajištěny
účastníky
výstavby při provádění
geodetických
dostatečné finanční prostředky.
prací ve výstavbě. Účastníci výstavby jsou podle
Při spolupráci na projektování může dojít k rozporům, např. v koncepci vytyčovací sítě mezi od§ 3 vyhlášky č. 163/173 Sb. o dokumentaci staveb,
investor, generální projektant a dodavatelská
orpovědným geodetem investora a projektanta.
Vyhláška však nepamatuje
na ustanovení,
jakým
ganizace.
způsobem by se takové spory řešily.
V dalším § 2 jsou charakterizovány
geodetické
I když je jasno v tom, že vytyčovací výkres není
práce při výstavbě, kterými se míní v souladu
s § 69 vyhlášky Č. 163/1973 Sb. nejen práce tvořící
pouze záležitost geodeta, přesto se domnívám, že
geodetir:kv podklad nebo !':ouMc:;tpřínrfl.vné a nrohlavní zodpovědnost za jeho znracování, a tedy i za
t8chnickou úroveň. bv v nrvé řFld~ mlH n4c:t geodet.
jektové dokumentace staveb, práce vytyčovací a kontrolní, ale i práce spojené s dokumentací skutečFormulace odstavce d) § 5 v podstatě dobře vystiného provedení stavby. Vyhláška součamě umožňuhuie současný
stav v mnohých
projektových
je, aby takto získaných ověřených výsledků geodeústavech, kde často se geodet na tvorbě vytvčovatických prací bylo použito jako podkladů pro úpracích výkresů ani nenodílí. V tomto případě pak
I oovinnoc:;t soolunr'l.covat nfl. zlJracování vvtvčovavu majetkových vztahů, nebo, aby byly 'využity pro
státní mapová díla.
cích výkresů je třeba považovat za krok vpřed.
Zvlášť závFlžný je oh"ah & 3. který nře"D8 de·
Obsáhlé povinnosti odoovědného geodeta dodavafinuje podmínky zajišťování
odborného
výkonu
tele jsou uvedeny v § 6, kde zeiména v odstavci
geodetických
prací odpovědnými
geodety, kteří
hl je patrná souvislost s §l 69 VYhlášky č. 163/1973
musí mít, až na uvedené výjimky, ukončené vysokoSb., o dokumentaci
staveb, neboť se zde pojednává o provedení
geodetických
prací tak, aby
školské vzdělání zeměměřického
směru, nejméně
tříletou praxi ve výstavbě a úspěšně složenou
vyjadřovaly skutečné provedení stavby. Způsobem
zkoušku pro odpovědné geodety.
provedení těchto prací se potom obšírněji zabývá
Podobně jako v minulosti je stanoveno. že účast§ 9.
Další § 7 a & 8 stanoví souřadnicový a výškový
níci výstavby mohou zajistit výkon funkce odposystém. v němž se geodetické
práce ve výstavbě
vědného geodeta prostřednictvím
iiné organizace,
je však vyloučeno, aby pracovník
dodavatel!':ké
provádějí a dále pak druh, měřítko, rozsah, obsah
organizace současně vykonával funkCi odoovědného
a oožadavkv na nřesnost mapových a vytyčovacích
podkladů. Za velmi důležitý považuji odstavec 2
geodeta investora nebo generálního projektanta.
& 8 vvhliíŠkv. v něm?: ie stanowma nouiJ1no<;toznaPovinnosti odoovědného geodeta investora jsou
vyjádřeny v § 4 v jednotlivých statích, vystihujíčit geodetické
podklady vzniklé převedením do
cích hlavní jeho pracovní náolň při zpracování
většího měřítka a tak jasně vymezit hranice jepřípravné a projektové dokumentace, při provádění
jich oře"nosti a použitelnosti.
stavby a při zpracování dokumentace skutečného
Obě vvhlášky jsou značným přínosem pro činprovedení stavby podle požadavku ·~69 vvhlá'lkv
nost geodetů ve výstavbě. Uzákoňuií rozsah a ZPůČ. 163/1973 Sb., o dokumentací
staveb. Povšimnutí
sob práce geodetů a vnášeií do celé činnoc:;ti jednozaslouží zejména
povinnost,
pOdlepůtřeby
. již
tící rvsy. Jasnou a stručnou formulací, která nev předstihu zajistit vybl1dovánívvt~čO'rFlr.lch
sít~ zabíhá do zbytečných podrobností, ale poukazuje
a zabezpečit je proti poškození nebo zničenI.·
na další závazné předpisy, normy a zákony, vysti-
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Je zřejmé, že vyhlášky č. 10 a 11/1974 Sb. a vyhláška Č. 163/73 Sb., o dokumentaci staveb v podstatě tvoří celek. Snad by stálo za úvahu při jejich
budoucí novele vytvořit z nich jedinou vyhlášku,
zahrnující celou problematiku, nebo alespoň v nejbližším dodatku k vyhlášce č. 163/73 Sb. formulovat
povinnosti účastníků výstavby, zabezpečit funkCi
odpovědného geodeta a odborný výkon geodetických prací, podobně jako je formulován v § 12 vyhlášky č. 163/73 Sb. výkon funkce generálního projektanta, s odkazem na podrobnosti uvedené ve vyhláškách Č. 10 a 11/1974 Sb.
Stejně tak bude nezbytné pro budoucnost

pečit k vyhlášce č. 163/73 Sb., o dokumentaci staveb
odvolávky na vyhlášky č. 10 a 11/1973 Sb. všude
tam, kde předepisuje geodetické práce pro zabezpečení výstavby. Tyto na první pohled snad formální požadavky mají v praxi značnou dfiležitost pro
postavení geodeta, jakožto článku ve výstavbě, jehož práce je prakticky nenahraditelná.
První kroky byly tedy vydáním vyhlášek č. 10
a 11/1974 Sb. vykonány a jsem přesvědčen; že další
budou následovat opět v souladu s potřebami národního hospodářství a celé naší společnosti.
Do redakce došlo dne 3. 6. 1974
Lektorova!:
Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanlz

zabez-

K převodu měřených délek
do zobrazovací roviny souřadnicového
systému S·JTSK

Prof. Ing. Dr. Josef VykutU,
katedra geodézie VUT, Brno

Do naší geodetické praxe se nyní zavádějí vysoce
přesné, malé a pro měření pohodlné elektrooptické
dálkoměry. Jejich dosah ve dne je 1-5 km, střední
chyba m~řené délky okolo ±1O mm - viz např. [1],
[2]. Je tedy možno určovat s vysokou přesností souřadnice bodů rajóny, protínáním z délek (trilaterací)
a polygonovými pořady.
Délky naměřené elektronickými dálkoměry je
nutno opravit o fyzikální korekce, převést na referenční
elipsoid a do zobrazovací roviny v praxi zavedeného
souřadnicového systému.

ném astronomicko-geodetickém
systému,
kvazigeoidu nad elipsoidem - [3].

a výšek

Přesný převod měřených délek na referenční
elipsoid byl umožněn zavedením normálních (Moloděnského) výšek do geodetické praxe. Výška HB bodu
B nad elipsoidem je součtem jeho normální výšky H~
(z nivelace) a příslušného převýšení CB kvazigeoiduobr. 1.

V moderních základních (astronomicko-geodetických) sítích a tedy i v souřadnicových systémech se
používá metoda "promítací": Bodům na zemském
povrchu se jednoznačně přiřazují jejich průměty na
referenčním elipsoidu. Měřené veličiny se převádějí na
elipsoid pomocí tížnicových odchylek určených v da-

Převod měřených délek na délky na elipsoidu se
obvykle řeší po etapách a je podrobně popsán v [4].
Naměřená délka (po fyzikálních korekcích) je prakticky rovna přímé spojnici d koncových bodů - ohr. 2.
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K této délce se nejprve vypočte délka tětivy t kružnice
o poloměru Rc< podle vzorce - [4], str. 284

V tomto exaktním vzorci jsou Hl a Hz výšky koncových bodů měřené délky nad elipsoidem určené podle
vzorce (1), k = Hz- Hl; pro přesný převod délek je
třeba brát poloměr křivosti v azimutu záměry, tj. Rc<,
Napíšeme-li vzorec (2) ve tvaru
t = d (1-

::

f" r

1 + ( HI;t~ Hz

+ H~fz

Jr

1
"

,

(3)

Mezi délkou 8 na elipsoidu a odpovídající délkou 8
v zobrazovací rovině platí v konformním zobrazení
vztah - [5]

po vynásobení, zanedbání malých veličin a po označení

Hl

+
Hz
2

= Hm

dostaneme vzorec

kZ
Hm
1 k4
kZ Hm
t=d-- -d---+--+
3
2d
Rc<
8 d
2d Rc<
.

K délce tětivy t se vypočte délka

8

...

oblouku kruž-

nice
t3
24R~

8=t+

+ ...

Omezíme-li
naše úvahy
na délky do 5 km,
můžeme zanedbat druhý člen na pravé straně rovnice
(5) - je menší než 0,12 mm. Také další korekce budou
zanedbatelné - [4]. Můžeme proto u délek do 5 km
považovat tětivu t za délku na elipsoidu, tj. položit
8

=

t.

Poznámka:
Korekce na délku oblouku elipsy
mezi patami normál v koncových bodech může sice
dosáhnout v nadmořských výškách nad 500 m milimetrové hodnoty, avšak v sítích, budovaných metodou "rozvinovací" není tato korekce nutná - [3].
Pro přesnost převodu měřené délky d na tětivu
t = 8 je rozhodující druhý člen na pravé straně vzorce
(4). Střední chybě mh výškového rozdílu k odpovídá
střední chyba m~h) v délce 8, daná jednoduchým vzor.
cem
k
mlh) --m
•

-

d

".

Budeme-li požadovat, aby střední chyba- m~h) byla
o řád menší než je střední chyba měřené délky, znamená to, že m~") ~ ± l'mm. Na základě rovnice (6) pak
můžeme sestrojit graf, který udává potřebnou přesnost
výškového rozdílu k v závislosti na jeho velikosti
a na měřené délce d - obr. 3. Z grafu je patrno, že
např. pro d = 5 km a k = 500 m má být k určeno se
střední chybou mh = 1 cm (pro k = 100 m může
být m" = ±5 cm).

±

kde ml' mm, m2 jsou po řadě měřítka zobrazení v po·
čátečním bodě, uprostřed a v koncovém bodě délky.
V tomto článku se budeme zabývat převodem
měřených délek do 5 km do zobrazovací roviny souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě
katastrální
(S-JTSK), jehož základ tvoří trigonometrická síť 1. řádu, zaměřená na území Moravy,
Slezska, Hlučínska a Slovenska v letech 1920-1926
a vyrovnaná v roce 1927 (na území Čech a Podkarpatské Rusi byly použity výsledky tzv. "vojenské
triangulace 1. řádu", kterou vybudoval v letech
1860-1898 Rakouský vojenský zeměpisný ústav).
V této síti byly měřeny jen směry (nebyly měřeny
základny, nebyla vykonána žádná měření astronomie·
ká). Vyrovnáním trojúhelníkových
a stranových
podmínek byl proto určen jen tvar sítě. Rozměr,
poloha a orientace sítě na Besselově elipsoidu byly
určeny nepřímo z rakouské vojenské triangulace.
Ing. Křovák stanovil předběžný rozměr sítě ze
strany Chmelová-Velký
Choč, jejíž délku na Besse·
lově elipsoidu převzal z rakouské vojenské triangulace.
Definitivní rozměr sítě pak určil Helmertovou transformací 42 identických bodů na území Čech. Nešlo tedy
o převod délek na referenční elipsoid v pravém slova
smyslu. Ostatně, pro takový převod nebyly v síti
podmínky - žádná délka nebyla měřena, nebyl znám
průběh geoidu vůči elipsoidu (nebyla potřebná astronomická měření k určení tížnicových odchylek). Tento
způsob triangulace odpovídá metodě rozvinovací, při
které se délky převádějí jen na "nulovou hladinu",
nikoliv na elipsoid - [3].
Z rozborů vyplývá: V S-JT8K se Josefovská
základna zmenšila o 5,6 mm, tj. o 1,07 mm/km; z porovnání na základně u Chebu vychází zvětšení rozměru sítě o +4,31 mm/km, na základně u Mukačeva
dokonce o -15,32 mm/km. Ze srovnání s rakouskou
vojenskou triangulací vychází průměrný rozdíl v dél.
kách uprostřed sítě 3 až 4 mm/km - [6], [7].
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Do sítě I. řádu se postupně vkládaly sítěII.-V.
řádu a body zhušťovací, při čemž se měřily jim úhly.
Teprve. v polygonových pořadech a při určování bodů
rajónem se měřily délky, a to obvykle velmi krátké,
do 300 m. Tyto délky se převáděly na vodorovné a do
"nulové hladiny" podle vzorce, který obsahuje pouze
první tři členy na pravé straně vzorce (4)
8

kde R

=

= 6380 km,

11,2

Hm
d-- -d
2d
R'
11,

= H2

-

Hl' Hm =

převodu mlrtených d~lek do z.obrazovact
roviny souřádnicov~ho systemu S-ITSK

Výšky koncových bodů Hl> H2 určíme z nivélace nebo
trigonometricky a to s přesností určenou z grafu na
obr. 3. Pro jednoduchost budeme v dalším považovat
délky 8 za délky na elipsoidu, i když (přesně vzato) jde
o délky v nulové hladině.
2. Převod délek z elipsoidu do zobrazovaci
S-JTSK

roviny

(8)

Hl

+2 H2

(Hl a O2 jsou výšky koncových bodů měřené délky
z nivelace nebo z trigonometrického měření).
Délky 8 se převáděly na délky S v zobrazovací
rovině pomocí hodnot měřítka zobrazení nebo hodnot
zkreslení, určených na mapce ČSSR se zakreslenými
čarami stejného měřítka (J;la, 5 desetinných míst) nebo
stejného zkreslení (např. v milimetrech na 100 ml.
Změříme-li v terénu délku I až 5 km elektrooptickými dálkoměry (např. mezi dvěma trigonometrickými body) s přesností kolem± 10 mm a po
převodu do zobrazovací roviny S-JTSK ji porovnáme
lS délkou vypočtenou ze souřadnic, mohou se obě délky
lišit o několik centimentrů. Je to důsledek způsobu
budování JTSK a nestálosti stabilizací bodů. Lze
tedy tvrdit, že v současné době můžeme délky měřit
s podstatně vyšší přesností než mají geodetické základy, .ve kterých pracujeme. Mohli bychom tedy měřením. délek zpřesnit geodetické základy. Takové práce
na. celém státním území by však byly příliš nákladné
a ve většině geodetických prací by se zvýšená přesnost
:p.evyužila. Avšak tam, kde je vysoká přesnost nezbytná (vytyčovací práce v tunelech, jiná speciální
měření), je třeba vytvářet samostatné sítě s měřenými
délkami, tj. zpřesnit dosavadní geodetické základy.
Délky vypočtenéze
souřadnic S-JTSK mají
podstatně nižší přesnost než přímo měřené délky
moderními elektrooptickými
dálkoměry. Je však
žádoucí, převádět měřené délky do zobrazovací roviny
tak, aby se korekcemi nesnížila přesnost získaná při
měření. Jde-li o speciální geodetické práce, je přesný
převod měřených délek na výpočetní plochu nezbytný.
Protože střední chyba měřených délek je asi ± 10 mm,
je třeba počítat korekce s přesností milimetrovou.

Ing. Křovák převáděl z elipsoidu do roviny a na·
opak jen délky v trigonometrické síti I. řádu. Zanedbal
malé deformace (0,06 mm/km) vzniklé konformním
zobrazením Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli
a sestavil tabulky hodnot _1_; nazval je "koeficienty
6m

délkového zkreslení "m" - [8]. Pro rozlišení od hodnot
m ve vzorci (7) označme 1/6m = m'. Potom dostaneme
pro délku S v zobrazovací rovině vzorec

S=,

V +

= +0,9999000000

+

je menší než 5° 45'. Jak jsme již uvedli, je pro délky
do 5 km délka tětivy prakticky rovna délce 8 na elipsoidu, ~j. 8 = t.
Vzhledem k popsané situaci v S-JTSK můžeme do
vzoroe (2) .nebo(4) dosadit za Ra. střední. poloměr
křivosti :v daném místě, případně střední. poloměr
křivosti ..pro území jednoho' kraje či dokonce jeden
střední poloPiěr, R, = 6 380 kmpto celé území ČSSR;

1

Pro převod nelze také použít mapku ČSSR se zakreslenými čarami stejného měřítka (nebo stejných hodnot zkreslení), z níž lze určit m jen na 5 desetinných
míst -pro
délky do 5 km potřebujeme (při milimetrové přesnosti) hodnoty měřítka na 7 desetinných
míst.
Vypočteme-li v S-JTSK k rovinným souřadnicím
y, x daného bodu poloměr kartografické rovnoběžky
R = y2
x2 a .dále hodnotu LtB = R - Ro, kde
Bo = I 298 039 m je jedna z konstant Křovákova
zobrazení, můžeme měřítko zobrazení v daném bodě
vypočítat z řady - [5], str. 78

m

a.plikovat pokud : ~ IlO' tj. pokud výškový úhel

,
ml+4mm+m2

Hodnoty "m" v Křovákových tabulkách (námi označené m') mají devět deseti:ňných míst a jsou sestaveny
ke kartografickým šířkám S od 77° 06' do 79° 54'
s krokem 10".
V běžné praxi neznáme (nepočítáme) kartografické šířky; kromě toho pro délky do 5 km můžeme
vzorec (7). zjednodušit na tvar (chyba bude menší
než ±0,3 mm)

1. Převod měřených délek na délky na elipsoidu
Pro převod délek d < 5 km na délky tětiv t s milimetrovou přesností nestačí jednoduchý vzorec (8) musíme použít vzorec (2) nebo (4). Vzorec (2) je
exaktní; vzorec (4) byl odvozen rozvinutím funkcí
v řady se zanedbáním dalších členů, takže jej lze

8

+

12 28220 LtR2
31540 LtR3
1848 LtR4
1I5 LtR5,

(II)

kde LtR se dosazuje ve stovkách kilometrů.
Podle vzorce (II) vypočtené hodnoty m pro R od
1I50 do 1450 km s krokem 5 km byly zaokrouhleny
na 7 desetinných míst a sestaveny do tabulky I.
Uvedený krok umožňuje lineární interpolaci hodnot
m; diference jsou uvedeny pro I km, takže výpočet
je velice jednoduchý. Z diferencí v tabulce jezřejmé,
že i pro "okrajové případy" stačí určit. R s přesností

±1Om.
Protože v tabulooI.se.int.erpoluje lineárně.a stta~
ny předpokládáme kratší než je tabulkový krok, od.
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R
km

Měřítko
m

1150

1,000 1804

I

Díf.
pro 1 km

R
km

Měřítko
m

1250

0,9999287

I

1,000 1614

1 160

1,000 1431

1 165

1,0001254

1 170

1,0001085

1 175

1,0000923

1180

1,0000767

1 185

1,0000618

1190

1,0000476

1 195

1,0000341

1200

1,0000212

1205

1,0000090

1210

0,9999975

1215

0,9999866

1220

0,9999764

1225

0,9999668

1230

0,9999579

1235

0,9999496

1240

0,9999420

1245

0,9999350

1250

0,9999287

I

R
km

Měřítko
m

Díf.
pro 1 km

1350

0,9999327

1355

0,9999393

1360

0,9999464

1365

0,9999542

I 370

0,9999625

1 375

0,9999714

1 380

0,9999808

1385

0,9999909

1390

1,0000015

1395

1,0000127

1400

1,0000245

1405

1,0000369

1410

1,0000498

1415

1,0000633

1420

1,0000773

1425

1,0000920

1430

1,000 1071

1435

1,000 1229

1440

1,0001392

1445

1,0001560

1450

1,000 1734

-11,4

-38,0
1 155

Díf.
pro 1 km

1 255

0,9999230

1 260

0,9999179

1265

0,9999135

1270

0,9999097

1275

0,9999066

1280

0,9999040

1285

0,9999021

1290

0,9999008

1295

0,9999001

1300

0,9999000

1305

0,9999006

1310

0,9999018

1 315

0,9999035

1320

0,9999059

1325

0,9999089

1330

0,9999124

1 335

0,9999166

1340

0,9999214

1345

0,9999268

1350

0,9999327

-36,6

+13,2

-10,2
--

-35,4
-33,8

+14,2

8,8

+15,6

--·7,6
-

-32,4

6,2

-

-31,2

-24,4
-23,0
-21,8
-20,4
-19,2
-17,8
-16,6
-15,2
-14,0

+21,2

1,4

-

-25,8

+20,2

2,6

-

-27,0

+18,8

3,8

-

-28,4

+17,8

5,2

-

-29,8

+16,6

+22,4

0,2

+ 1,2
+ 2,4
+ 3,4
+ 4,8
+ 6,0
+ 7,0
+ 8,4
+ 9,6

+23,6
+24,8
+25,8
+27,0
+28,0
+29,4
+30,2
+31,6
+32,6

+10,8

-12,6

+33,6

+11,8

+34,8

3. Převod délek vypočtených ze souřadnic v S-JTSK na
šikmé délky mezi odpovídajícími body v terénu
V praxi je
vypočtenou
spojnici d
(10) a (12)

třeba řešit také úlohu opačnou: Délku S
ze souřadnic v S-JTSK převést na šikmou
odpovídajících bodů v terénu. Ze vzorců
dostaneme pro délku 8 na elipsoidu
S

=--;

mm

Místo tabulky měřítka zobrazení m můžeme
sestavit tabulku zkreslení délek např. v mm/km, tj.
hodnot z = (m -1) .106 tabulka II. Diference
v tabulce jsou opět pro 1 km (mají o jedno desetinné
místo víc než hodnoty z, aby se při interpolaci nesnížila
přesnost). Délka S v zobrazovací rovině se pak vypočte
·ze vzorce

kde Zm se najde k hodnotě Rm (jako v předchozím
případě) a v opravném členu se dosadí 8 v kilometrech.

Šikmou délku d vypočteme
položíme t = 8

Jednoduohé vzorce (12) nebo (13) pro délky do
~5km plně vyhovují a jsou pro praxi nejvhodnější.
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R

Zkreslení

km

I 150

lil

I

Dit.
pro I km

VykutU,

I

+ 180,4

R
km

1250

I

Zkreslení
lil

-

+161,4

I 160

+ 143,1

I 165

+125,4

I 170

+108,5

I 175

+ 92,3

I 180

+ 76,7

I 185

+ 61,8

I 190

+ 47,6

I 195

+ 34,1

1200

+ 21,2

1205

+

9,0

I 210

-

2,5

1215

-

13,4

1220

-

23,6

1225

-

33,2

1230

-

42,1

1235

-

50,4

1240

-

58,0

1245

-

65,0

1250

-

71,3

Dif.
pro I km

H

km

I

Zkreslení
lil

1350

-

1255

-

77,0

I 355

--60,7

1260

-

82,1

1360

-

53,6

1265

-

86,5

1365

-

45,8

1270

-

90,3

1 370

-

37,5

1275

-

93,4

1375

-

28,6

1280

-

96,0

1380

-

19,2

1285

-

97,9

I 385

--

9,1

1290

-

99,2

1390

+

1,5

1295

-

99,9

I 395

+ 12,7

1300

-100,0

1400

+ 24,5

1305

-

99,4

1405

+ 36,9

1310

-

98,2

1410

+ 49,8

1315

-

96,5

1415

+ 63,3

1320

-

94,1

1420

+ 77,3

1325

-

91,1

1425

+ 92,0

1 330

-

87,6

1430

+107,1

1335

-

83,4

1435

+122,9

1340

-

78,6

1440

+139,2

1345

-

73,2

1445

+156,0

1350

-

67,3

1450

+173,4

+1,32

-1,02

+1,42

-0,88

-3,54

+1,56

-0,76

-3,38

+1,66

-0,62

-3,24

+1,78

-0,52

-3,12

+1,88

-0,38

-2,98

+2,02

-0,26

-2,84

+2,12
+2,24

-0,14

-2,70

-0,02

-2,58
-2,44

+0,24
+0,34

-2,18

+0,48

-2,04

+0,60

-1,92
-1,78

+0,70

-1,66

Ze souřadnic YI
Y2

Hl - 268,56 m;

+2,94
+3,02

+3,48

+1,18

= 3692,713 m;

+2,80

+3,36

+1,08

-1,26

+2,70

+3,26

+0,96

-1,40

+2,58

+3,16

+0,84

-1,52

+2,36
+2,48

+0,12

-2,30

Dif;
pro I-km

67,3

-1,14

-3,66

Naměřena délka d

K převodu měřl!nýchcMlek do zobrazovqol
rovfnysauřadnicového sýstámu S--}TSK

71,3

-3,80
I 155

T.:

= 577 490,48 m;

=

Xl

574242;56 m; x2

= 1 157488,85 m;

=

1 155 746,33 m;

H2 = 484,12 m; Hm = 376,34 m;
h = 215,56 m; RB = 6380300 m.
Podle vzorce (4) je délka na elipsoidu
8

=t=

3692,713-6,2916-0,2178-0,0054

+ 0,0004

= 3 686,199 m

Yl= 577 490 m; Xl = 1 157490 m;
Y2 = 574240 m; x2 = 1 155750 m;
Ym = 575865 m;
Xm = 1 156620 m;
Rm = 1 292,049 km;
z tabulky I mm = 0,999 9005.
S = mm8 == 3685,832 m;
z tabulky II Zm = -99,5;
S= 3686,199 - 0,367 = 3 685,832 ln.

zaokrouhlených
souřadnic
vypočteme
Rm =
1292,049 km v tabulce I najdeme mm =
= 0,999 9005, v tabulce II Zm = -99,5. Délka na
elipsoidu podle vzorce (14) nebo (15)

Ze

+

=

:Podle vzorce (16) je šikmá délka v terénu (výšky koncových bodů a poloměr RB jsou stejné jako v příkladě 1)

Výpočet pomocí tabulek, které mají rozsah pm
celou ŮSSR, je tedy velmi jednoduchý. Je ovšem také
možno .-sestrojit čáry. stejného délkového. zkreslelll
v mm/km pro určitou lokalitu~ nebo pro jeden.:kraj.
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např. v mapě 1 : 200 000; taková mapa by pro dané
území nahradila dosud běžně používanou mapku
ČSSR, která je vhodná jen pro velmi krátké délky
a nižší přesnost.

[4] VYKUTIL, J.: Vyšší geodézie, díl 1., VAAZ Brno
1971
[5] B9HM, J.: Vyšší geodesie n., Praha 1966
[6] BOHM, J.: Vyšší geodézie I., Praha 1972
[7] DELONG, B.: Zhodnocení Československé trigonometrické sítě 1. řádu, Geodetický a kartografický
sborník 1960
[8] KŘOVÁK, J.: Zobrazovací tabulky, 2. díl, Praha
1928

[1] HAUF, M.: Nové geodetické přístroje VEB Car!
. Zeiss Jena, GaKO 1972, Č. 5
[2] HAUF, M.: První zkušenosti s EOK 2000, GaKO
1973, Č. 11
[3] BURŠA, M.: Redukce měřených veličin astronomicko-geodetické sítě na referenční elipsoid, Geode·
tický a kartografický sborník .1957

Využití automatizace
pro účely EN

Do redakce došlo dne 28. 3.1974

při mapování

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
ČVUT v Praze

Ing. Marcel Šmolík,
Geodézie, n. p., Plzeň

vIlější bubnovou
pamětí, která má dostatečnou, a pro nás zcela vyhovující, kapacitu (cca
Stejně jako téměř ve všech oborech lidské čin130000 použitelných slov). Přitom operační rychnosu, lak i v retiorm GeooeZIe, ZaSélllUjlsamOCln- lost je srovnatelná i s většími počítači. ODRA1204
né pocnače stále Vlce 00 zVracovanl mavoveilo
snímá kromě osmistopé děrné pásky (DP) v kódu
dila. z.atímco souřaomcové VypOClYJSou jlZ z velBCD i pětistopou
DP v kódu CClT2, takže si
ké čás[i automauzovány,
u prdcI SOUVISICICh vstupní hodnoty děrujeme
sami na dálnopisu
s evidencí nemovnos[í 0Yla až oosud sitUace, pov našem mechanizačním
středisku. Tisk je prokud se týká automauzace, horŠI. z.ávazny kvalivád(:jn řádkovou rychlotiskárnou.
tativní skok v tém oOlas[i znamena reallzace
Jako programovací jazyk byl u všech vypracovýzkumné no úkolu 4,4 - prevod evioence nemovaných programů použit autokód MOST 22, který
Vitostí na Střední počítac a vytvorení reglslru
je jazykem automatického
programování
pro saevidence nemovitostí jako SOučás[i inlOrmacmtlo
močinný
počítač ODRA 1204, vybavený
vnější
systému geodézie a karcograIie. Je pocnopnemé,
bubnovou pamětí. MOST 22 je sice určen předeže po ptevedení
evidence
nemovHOs[í všech
vším pro programování
vědeckotechnických
vý'
obcí v ČtiR na počítač (do konce roku 1977) bude
počtů, obsahuje však i základní operace, potřebregistr EN maximálně VYUŽíván k vě[šmě prací,
né pro výpočty z oblasti hromadného zpracování
které se dosud provádějí na středisclch
geodédat. Souhrn všech vlastností přibližuje MOST 22
zie ručně. Využití se bUde zřejmě týkat i vé[šiny
jazykům vyššího typu (ALGOL, FORTRAN) při zaprací, o nichž pojednáVá tato slať. l'roto v Geochování všech předností
autokódu, tj. zejména
dézii Plzeň chápeme zpracování
kancelářských
úspornosti překladu a rychlosti výpočtu.
prací na počítači ODRA 1204 nikoli jako delmitivní a neměnnou koncepci, nýbrž jako prozatímV dalších odstavcích je popsán způsob, jakým
ní řešení, které bude používáno do doby, než
jsme řešili úkol, před který jsme byli postaveni:
budou tyto úlohy řešeny komplexně s využitím
vyhotovení potřebných sestav operátu EN ve for,
všech informací,
uložených
na magnetických
mě použitelné jako podklad pro děrování vstuppáskách či jiných mediích středního počítače.
ních dat při převodu EN na střední počítač.
Zároveň jsme se však snažili vypra.covat naši
Zpracování
na počítači ODRA 1204 probíhá
koncepci tak, aby výsledků strojního zpracování
ve čtyřech fázích:
mohlo být maximálně využito při převodu nově
mapovaných obcí na střední počítač.
1. Příprava
místního
šetření.
2. V Ý poč e t p 1o ch z e s o u řad nic.
Samočinný počítač ODRA 1204, který je instalo3. S e staven
í v Ý mě rdí
1ů a par ceL
ván VŠSE v Plzni, jsme pro zpracování kancelář4. V Yh o t o ven í p ís e m n é h o o per á t u.
ských prací zvolili z několika důvodů. Oproti
ostatním počítačům, které máme v Plzni k dispozici (lCL 1905 ve výpočetním centru ŠKODA
PLZE1~a TESLA 200 v Podniku výpočetní techniky Plzeň), je pro nás jak finančně, tak i co do
1.1 Vstupní data:
možnosti získání strojového času nejdostupnější.
Jako prvotní doklady, potřebné pro děrování
Vzhledem k tomu, že v naší koncepci není povstupních dat, slouží:
čítáno s archivací
informací na magnetických
a) stávající soupis parcel
páskách, nevadl nám, že magnetopáskové jednotky 'počítace nejsou' v provozu. Počítač je vybaven
b) rejstřík uživatelů a'vlastníků.
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a) S o u P i s par c e I.
K jeunoLllvym parcelám se zapíší čísla polních
nácrLU. Je nUlno uour:Govat zasauu, ze Kd:GUdparcela se mU:GeVYSKYlOViH
pOUi:tl v Jtluno.uJ. :souJ:.I!SU
nemOVllO:su. 'lOlO se lYKa prOLduqcn
paL'cel
lndpr. KomulllKaceJ. TYLO parc.;tlLYJ:SOUvtlutmy
pou.Ge v jeunom vynoWVtlnélll uucun :SOUpiSUntlmovllostí. ťOKud se VySKylUjí i v jlllyc.;u SOUPisecn, uvedou se na lllcn OUKdZY(rucn~J.
L:islem nacrLU mUSi Dýt o.Gnaceny v:stlcnny parcely. ťOKud se mdpovaní lYKa lJoui:e CiiSLÍ Kataslrállll1l0 území luale Jen l\.UJ, uOjJlni se jaKo
ČiSlO nacrLU u parcel mimo zaJmove uzemi nUla.

slovo 5: číslo listu vlastnictví,
slovo 6: číslo popisné
slovo 7: vlastnický vztah + místní vztah + poznámka ke Vlastní kultuře,
slovo 8: sekwr+ list mapy + kultura.
l''ri dvoJLm CiSlOvalll parcel program automaticky OUtlClld U SlavtlUnLCn paL'CtlLoú parCtll0l00
CLsla lU UuU a taKlO UprdVtlne StaVeOlll parctl.t:y
UlO"l UO .l:lt'. Um lllaJi vsecony SlaveUlll parCtllY
zii!Jorna clSLa a Je uusaztlno IOno, ze se pn lnUl:lLHUOSli:1nOU
vzuy prtla pO.GemKovéparcel}'. t'red
tl:SKem UHcLcn SOUPlSU ndlllovlloSli
lP,ľogram
(j~-lJl J se samozreJllle
K těilllO parcelllllll CLSLum
opel Hl ULlLlpncle, any bylO zacoovano JejiCn půvoaní CiSlOvalll. l'rograill
ZajiSLUje vyutlrovaní
klice, pOlrenneoo pro třidění sou noru parcel.
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b) R e j s tří k u ž i val e 1ů a v 1 a s t n í k ů.
Do rejstříku se pf'ed děrovánim doplní vellkosti pOduu pOUle vlasmLcKycn llSlU, LVlaxlmdllllrO.Gsah
aOtlCtlUnLCnuuaJu lJllltlUO, aUL'esa a pl'l!JaUntl podUYJ Je 42 znaKů.
'laKLO upriivené
prvotní doklady se vyděrují
do peustope uerné paSKY (dale Jen Dt'). Kazuá
Dl:' zacina císlem ooce l u SOUpiSU parcel na ViC
číslo KUJ. ťOKud má ooec VLce Ku, CleruJe se
každé na zvlášmí kowuc. Každý kOLOUCsoupísu
parcel musí mít za čislem KU vyděrován znaK,
urČUjící druh číslovám parcel
(nUla pro dVOJí
číslování, jínak 1J.
1.2 Výstupní sestavy:
a) seznam uživatelů - vlastníků
děruje do DP)
b) seznam parcel mimo zájmové
c) dílčí soupisy nemovitostí

(zároveň

se

území

TenLO program dOplfiuje pořadová čísla k UZiValtllUln v 1J1'1!JcluentlÁUl1Ka Ui:ivaLelU se Sll:lJnym
~L. J:'OKuClJtl Ui:LvaltlLpoui:e JtlUt:lfi,ouue mLl pori:1ÚOveCLS1UU.10 Jtl ntl.GUYLntlz auvoúu UOjJLllOVi:1nLsouuuru UZLValtllUupL'i:1vnym cnouem v el.ape 4 - VYUOlOVtllllplSelllntlnO operalu.
Další lunKci prOl;;L'clulUJe vyuoLovení seznamu
uživalelu lSelrlUtln poale ~L a poraUiJ, Klery je
zaroven derovan i uo osmlsLOpé Ut' pro pOi:aejsí
VyUZHí v etapě 4.
Vale program uloží celý soubor uživatelů znovu
na jmé mlSLOBt'. Tento SOUDor se v pruoěhu dalšino zpracování Setřidí podle LV.
1.3.4. Pro g r a m G E - O 7

1.3 Programy, použité při zpracování.
Pro přípravu místního šetření jsou vypracovány
programy GE-04, GE-OS, GE-U6, G]:;-ú7 a třldlCí program {TI{ 1).
1.3.1 Pro g r a m

1.3.3 Pro g r a m G E - O 6.

G E - O 4.

Program
čte vstupní DP rejstříku
uživatelů,
vypíše případné chyby na monLlor a Ukládá informace o uživatellcn
a vlasmíclCh do bubnové
paměti počítače dále (jen Bl:').
Informace o jednom užívateli je uložena v 17
slovech.
Slovo 1: číslo evidenčního listu (dále EL)
slovo 2: číslo listu vlastnictví
(dále jen LV)
slova 3-16: jméno uživatele - vlastníka
slovo 17: volné.
Do toho slova uloží program GE-06 pořadové
číslo uživatele v případě většího počtu uživatelů
se stejným EL.
Program automaticky
zajišťuje vyděrování klíče, potřebného
pro třídění souboru uživatelů.
1.3.2 Pro g r a m G E - O 5.
Program čte DP soupisu parcel, kontroluje informace o každé parcele (zjištěné chyby vypisuje
do protokolu) a ukládá informace do BP. Kromě
formálních
chyb děrování
kontroluje
program
i vzájemnou
vazbu druhu
pozemku
(kultury)
a poznámky ke kultuře.
Informace o jedné parcele je uložena v 8 slovech. Ve dvou posledních slovech jsou informace
uloženy ve zhuštěné formě (více informací v jednom slově).
slovo 1: parcel ní číslo,
slovo 2: poddělení,
slovo 3: číslo evidenčního
listu,
slovo 4 číslo náčrtu,

Pokud není mapováno celé Ků, vyhotov! tento
program nejprve seznam parcel mimo zájmové
Územi. Dále program vytiSKne dHCí SOUPISYnemovlloslí podLe Jednotlivých
nácrtů. Algorumus
je vypracován tak, že se k EL vyhledá pnslusné
jméno uživatele, které se pak vYPiše v SOUpiSU
nemovitostí. Pokud uživatel parcely není totOžný
s vlastníkem, vyhledá a vypíše se i jméno vlastníka.
Dílčí soupisy nemovitostí jsou uspořádány
podle čísel pOlních náčrtů (v rámci náčrtů jsou
také stránkovány).
V jednotlivých
náčrtech je
uspořádání
podle EL a v rámci EL podle čísel
parcel
(nejprve
stavebni,
potom
pozemkové).
Tisk je upraven na formát A4.
1.3.5 Pro g r a m T R - 1.
Vzhledem
k tomu, že SOFTWARE počítače
ODRA 1204 neobsahuje
třídící program
vhodný
k našim účelům, byli jsme nuceni vypracovat si
potřebný třídicí program sami.
Program třídí soubory, uložené v BP, maximálně podle deseti klíčů, a to bud vzestupně, nebo
sestupně.
Třídit
se mohou pouze celočíselné
údaje.
Tento program je používán i v ostatních etapách automatizace
kancelářských
praci.
1.4 Postup zpracování.
1. Pro g r a m G E -O 5.
Vstup: 5stopá DP "PARCELY"
výstup: 8stopá DP "KLIČ-I"
funkce: čtení informací o parcelách
a ukládáni do BP.
2. Pro g r a m T R - 1.
Vstup: 8stopá DP "KLIČ-I"
funkce: třídění souboru parcel
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2. Č. EL

řadnic lomových bodů musí obsahovat
souřadnici x a souřadnici y.

3. č. parcely
4. poddělení

2.1.1 V s tup

3. Pro g r a m G E - 04
Vstup: 5stopá DP "UŽIVATELÉ"
výstup: 8stopá DP "KLIČ-2"
funkce: čtení informací o uživatelích
dání do BP.
4. Program

TR-1.

5. Pro g r a m G E - O 6 .

výstup:
8stopá
8stopá
funkce:

žádné vstupní DP (program pracuje
s informacemi uloženými v BP).
Protokol seznam uživatelů
DP "SEZNAM UŽIVATELů"
DP "KLIČ-3"
a) program doplňuje pořadí k uživatelům se stejným EL
b) uloží soubor uživatelů znovu na jiné místo HP (UŽIVATELÉ 2)

6. Pro g r a m T R - 1.
Vstup: 8 stopá DP "KLIČ-3"
funkce: třídění souboru UŽIVATELÉ 2 podle
klíče:
1. Č. LV.

7. Pro g r a m G E - O 7.
Vstup: žádná vstupní DP
výstup: a) seznam
parcel
mimo zájmové
území
b) dílčí soupisy nemovitostí.
Tímto způsobem probíhá zpracování u obce, mající 1 Kú. Pokud se zpracovává obec s více KŮ,
provede se nejprve výše uvedené zpracování pro
první KŮ. Pro ostatní KŮ se provádí pouze zpracování popsané v bodech 1, 2 a 7.
1.5. Parametry

programů.

Maximální počet uživatelfi v 1 obci je 2000.
Maximální počet parcel vlKŮ
je 6000.
1.6 Výsledkem zpracování
této první fáze jsou tedy dílčí soupisy nemovitostí, sloužící při místním šetření.
Navíc
je
k dispozici 8stopá DP seznam uživatelů (vyhotovená programem
GE-06) a 5stopá DP parcely
(vstupní páska pro program
GE-05). Obě tyto
pásky se uschovávají pro pozdější použití ve 4.
etapě - vyhotovení písemného operátu.
2.. Výpoěet
2.1 Příprava

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a uklá-

Vstup: 8stopá DP "KLIč-2"
funkce: třídění souboru uživatelé podle klíčů:
1. č. EL
2. č. LV
Vstup:

ploch

ze soufadnic.

vstupních

n í dat

a) r e g i str

dat.

Mapový list se v souladu s instrukcí THM rozdělí na výpočetní analytické
skupiny. Výměra
mapového listu musí být známa předem. Pokud
je v KŮ použito dvojí Číslování parcel, je nutno
u stavebních parcel připočítat k parcelnímu číslu
9000.
Vstupním mediem pro počitačje
5stopá DP.
Program je vyhotoven pro snímání DP, vyhotovené Coordimetrem typu D. Vlastni registrace sou-

čislo bodu,

a :

a c e bod ů .

Měřitko zobrazení
nejvyšší použité číslo bodu
první registrace bodfi
znak pro ukončení první registrace
druhá registrace bodfi
znak pro ukončení druhé registrace.

Pozn.: první registrace
bodfi musí vyčerpat
všechna použitá čísla. Druhá registrace
má význam kontrolní
a nemusí tedy
obsahovat
všechny body, případně nemusí být vůbec použita.
h) předpis
pin.
1.
2.
3.
4.

pro

výpočet

výměr

sku-

číslo mapového listu
výměra mapového listu
předpis jednotlivých skupin
znak pro ukončení předpisu

c) předpis
par cel

pro výpočet
výměr
ves k u p i n á c h.

1. číslo skupiny
2. čislo KŮ
3. vlastní předpis parcel
a) číslo parcelní
b) čísla bodfi obvodu parcely
Bod 3 se opakuje pro každou parcelu ve
skupině.
4. znak pro ukončeni skupiny.
Pozn.: pro úsporu je možno děrovat vzestupné
nebo sestupné číselné řady bodfi uvedenim prvního a posledního čísla řady,
při čemž se posledni Číslo řady uvede
jako záporné. Pro odlišení dílů od celých parcel je nutno u celých parcel
děrovat číslo parcelní jako záporné.
2.2 Výstupní sestavy
výstup je upraven tak, aby bylo možno správných výsledkfi použít jako vstupních údajů ve třetí etapě zpracování - sestavení výměr dílů a parcel. Před použitelnými údaji je vyděrován jako
první znak v řádce písmeno A (u informačních
údajů o skupině - tj. číslo skupiny, číslo KŮ,
číslo mapového listu), nebo pismeno B (před
každou parcelou ve skupině).
Jestliže skupiny
nebo parcely nevyšly v dopustných odchylkách,
pak tyto znaky nejsou ani děrovány, ani tištěny.
Všechny výsledky výpočtů se tisknou do protokolů a současně děrují do 8stopých DP "VÝMĚRY", které se používají v další etapě zpracování.
2.3 Výpoěet ploch
provádí program GE-01. Postup zpracováni je zcela jednoduchý. Po zavedení programu do paměti
se zakládají do snímače vstupní DP v libovolném pořadí.
Parametry

programu:

maximální počet očíslovaných bodů
pro 1 mapový
list
4000
maximální počet bodů pro výpočet
jedné plochy
. . . . . . . . • . . . . . . . ..
600
počet skupin v jednom mapovém l1stě
. 60
počet parcel ve skupině
500
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a parcel.

3.1 Vstupní data
Jako vstupní DP slouží výstupní pásky z předchozí části zpracování. V přípravě je nutno pouze naděrovat na pomocnou DP číslo počítaného
KÚ (vzhledem k tomu, že v jednom mapovém listu
se může vyskytnout více katastrálních
území).
3.2 Použité programy.
Programy, použité v této části, mají název GE-02
a GE-03. Dále se používá třídící program TR-1.
3.2.1 Pro g r a m G E - O2 .
Funkce: Program uloží do paměti
covaného KÚ. Dále se čtou
do BP výměry jednotlivých
parcel z příslušného KÚ v

číslo zpraa ukládají
dílů, nebo
tomto tva-

ru:

1.
2.
3.
4.
S.
6.

číslo parcely
podděleni
list mapy
číslo skupiny
výměra parcely
znak pro odišení parcely

Na závěr program

vyděruje

potřebný

3.?2 Pro g r a m G E - O3 .
Funkce: Program
sčítá jednotlivé
a tiskne tyto sestavy:
1. sestavení výměr dílů
2. sestavení výměr parcel

4.1. Soupis parcel.

a dílu.
třídící klíč.
díly parcel

3.3 Postup zpracování.
3.3.1 Pro g r a m G E - O2
Vstup: Sstopá DP s číslem K'ú
8stopé DP "VÝMĚRY" všech mapových
listů ve zpracovávaném KÚ.
výstup: 8stopá DP "KLlč-4"
Funkce: čtení výměr dílů a parcel.
3.3.2 Pro g r a m T R - 1 .
Vstup: 8stopá DP "KLlč-4"
Funkce: třídění uloženého souboru
to klíčů:
1. parcelní číslo
2. poddělení.

jsme upustili od původního návrhu-na vyhotovení
kompletního elaborátu EN.
Vstupní data při nahrání písemného operátu
EN na střední počítač jsou v Podniku výpočetní
techniky děrována z těchto podkladťl.:
1. soupis parcel
2. seznam užIvatelů (SU)
3. rejstřík uživatelů a vlastníků (RUV).
SU musí obsahovat
všechny evidenční
listy
(EL) a nesmí se v něm vyskytovat duplicita
v čísle. Pokud nemovitost užívá více uživatelů,
zapisují se spoluuživatelé
do RUV i s pořadím
pl.'O
odstranění duplicity. Stejně tak se do RUV
zapisují i vlastníci a spoluvlastníci
(bez uživatelských vztahů v obci). SU se děruje celý, zatímco z RUV se děrují pouze spoluuživatelé
a spoluvlastníc1.
Je tedy třeba, aby výsledkem této etapy bylo
vyhotovení těchto tří sestav v takové formě, která by byla použitelná
(s minimálními ručními
úpravami) při převodu písemného operátu ,EN na
střední počítač.

podle těch-

3.3.3 Pro g r a m G E - O3 .
Vstup: žádná vstupní DP
výstup: 1. sestavení výměr dílťl.
2. sestavení výměr parcel
Obě sestavy se tisknou na řádkové
rychlotiskárně,
druhá sestava se navíc
děruje do 8stopé DP pro využití v další části zpracování.

Vzhledem k tomu, že zpracování této části se
předpokládá pouze u těch obcí, které nejsou dosud převedeny na střední počítač, bylo nutno při
návrhu celkové kOIlcepce zachovat tyto zásady:
1. Výsledky zpracování uzpůsobit tak, aby byly
použitelné jako prvotní doklady, předávané Geodezií Podniku výpočetní techniky při převodu EN
na střední počítač.
2. Telikož se iedná o zpracování, které se zřejmě bude provádět pouze přechodně, bylo třeba
z. "ekonomických diivodii navrhnout programy tak,
aby jel1chvypracování,
odzkoušení' a také provózování bylo co nejlevnější. Z tohoto dfivodu

Pro tuto sestavu jsou k dispozici z předchozíchetap
tato vstupní data:
1. Sstůpá DP "PARCELY" (vstupní DP pro program GE-OS z první etapy).
2. 8 stopá DP."SESTAVENI
VÝMĚR PARCE:L"
(výstupní DP programu GE-03 ze 3. etapy.)
V této části zpracování je třeba opravit a doplnit informace o parcelách, děrované ještě před
místním šetřením, a dále doplnit nověvypočítané
výměry. V některých případech je navíc nutno
provést přečíslování parcel. Tyto úko[y realizují
následující programy:
4.1.1 G E - O8 .
Program čte 5stopou DP "PARCELY" a ukládá
informace o parcelách do BP. Pokud se jedná
o KÚ s dvoiím číslováním parcel, přičte k parcelním číslům u stavebních parcel 9000 a uloží je
až za pozemkové (aby parcelní čísla byla v relaci s čísly, použitými při výpočtu ploch ve druhé etapě).
4.1.2 G E - O9 .
Opravy k soupisu parcel, zahrnující
opravy
chyb, zjištěných
v první etapě při zpracování
programem
GE-OS, a dále změny, zjištěné při
místním šetření
se neděrují
na Sstopou DP
"OPRAVY PARCEL". Děrují se vždy čísla parcely,
kód změny a podle druhu změny případné další
údaje. Kód změny je tento:
O vymazání parcely
1 zápis nové parcely
2 změny některých informací u existující parcely.
Program GE-09 čte opravnou pásku a podle kódu změny opravuje věty příslušných parcel v BP.
Případné chyby tiskne do protokolu.
4.1.3 G E - 1 O.
Program čte vstupní DP "SESTAVENÍ VÝMĚR
PARCEL" a v BP mění u všech parcel list mapy
a doplňuje výměru.
Případné chyby (neexistuje výměra k parcele
nebo obráceně) vypisuje do protokolu.
Po doplnění celého souboru v BP následuje
tisk sestavy soupis parcel, uzpůsobený
na formát A4. Tato sestava je použitelná jak pro .SG,
tak i jako podklad pro děrování· na PVT bez ja~
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kýchkoli dalších úpl'av (alternativa
vstupu 1 ~
viz Prozatimní poky 1 pro převod EN na SAPO).
4.1.4 G E - 11 .
Tento program se používá jedině tehdy, jestliže dochází k přečíslování parcel. Ručně vyhotovené srovnávací sestaveJ;1í "staré-nové" se děruje
do 5stopé DP.
Program GE 11 přečísluje všechny parcely a vyhotoví srovnávací sestavení "nové-staré".
4.1.5 P o s tup z p r a c o v á ní.
Pokud nedochází k přečíslování
parcel,
zařazovány programy v tomto sledu:
GE-OB,

jsou

TR-l, GE-09, GE-10.

Jestliže došlo k přečíslování parcel, záleží na
tom, zda byly parcely přečíslovány už před výpočtem ploch (což je výhodnější). Potom je postup zpracování tento:
GE-OB, TR-1, GE-ll,

GE-09, GE-10.

Jestliže k přečíslování došlo až po výpočtu ploch,
je postup tento:
GE-OB, TR-1, GE-09, GE-10, GE-ll, GE-10.
Poznámka: V programu GE-IO je před zahájením. tisku soupisu parcel naprogramovaný STOP. Jestliže se zpracování provádí
posledním
popsaným
způsobem, program se již dále nespustí.
Po provedení
přečíslování
(GE-ll) se znovu zavede do paměti
program GE-lO a provede se falešnézpracování
(s prázdnou vstupní
DP) a po STOPU se program spustí
dále. Tím se vytiskne soupis parcel.
4.2 Seznam
nživatelů
a vlastníků.

a

Rejstfík

uživatelů

Z předchozího zpracování je k dispozici Bstopá
DP "SEZNAM UŽIVATELů" (výstupní DP programu GE-06 z první fáze). ;Úkolem je opravit tuto
pásku a provést tisk 2 sestav:
1. Seznam uživatelů se všemi čísly EL (stejné
číslo EL nesmí být dvakrát).
2. Rejstřík uživatelů, ve kterém budou uvedeni
pouze spoluuživatelé, vlastníci a spoluvlastníci. Vzhledem k tomu, že pro převod EN
na střední počítač není nut.néabecední
třídění rejstříku, nebude tato sestava takto tříděna. Vypracování
třídícího programu pro
abecední znaky by vzhledem k důvodům, uvedeným v úvodu k této části, bylo zcela nerentabilní.
Pro provedení těchto úkolů jsou vypracovány
následující programy.
4.2.1 G E - 1 2 .
Program čte B stopou DP "SEZNAM UŽIVATELů" a ukládá získané informace do BP. Po přečtení celé pásky je programovaný STOP. Pak se
do snímače vloží opravná páska "OPRAVY UŽIVATELů".KÓd změny u uživatelů je stejný jako
u parcel:
O vymazání uživátele
1 zápis nového uživatele (vlastníka)
2 změna některých informací u existujícího uživatele.
. Program se znovu 'spustí; provádějí se opravy informácL vBPa- pi'ípadnéchyby
se vyplsťijr'doprď-

toxolu.

4.2.2 G E - 1 4 .
Tento program nejprve tiskne SU. Pokud je více uživatelů se stejným EL, vytiskne do SU pouze
uživatele s nejnižším pořadím, zatímco ostatní
spoluuživatele
ukládá na vyhrazené místo BP,
kam
ukládá
i
vlastníky
a
spoluvlastníky
[EL=O). Po vytištění SU následuje tisk RUV, kde
jsou stejní spoluuživatelé
[event. spoluvlastníci)
rozlišeni správným pořadím. Jak již bylo podotknuto, není tato sestava abecedně setříděna a pro
SG není ani úplná. Pro nahrání obce na SAPO je
však zcela vyhovující.
Sestava SU je pro potřeby SG kompletní a zcela vyhovující. Pro převod na střední počítač je
třeba doplnit u uživatelů sektor [při tisku je vynecháno
místo).
Doplnění
sektoru
počítačem
ODRA1204 se jevilo jako neekonomické.
4.3 V této etapě
~ vyhotovení písemného operátu - jsme se snažili omezit náklady na zpracování i na přípravu
dat na minimum. Jako vstupní data slouží výstupní pásky z programů, použitých v předchozích
etapách. Pouze opravné pásky, případně srovnávací sestavení, je nutno děrovat zvlášť pro tuto
etapu.
Na výstupu jsme se snažili získat sestavy, které
by se mohly předat bez dalšíCh úprav do PVT.
To je splněno u soupisu parcel a RUV. U SU je
nutno ručně doplnit sektor, což je možno považovat za minimální úpravu.

Závěrem bych chtěl udělat několik úvah o použitelnosti
jednotlivých
etap zpracování kancelářských prací na počítači ODRA1204.
Lze předpokládat, že druhá a třetí etapa (výpočet ploch a sestavení výměr dílů a parcel), se
budou používat i po ukončení převodu písemného operátu EN na střední počítač.
Poznámka:

Pokud je mapa vyhotovována plně
digitálním
způsobem
[zpracování
na
CORAGRAPHu) nepoužíváme
k výpočtu ploch a sestavení dílů
a parcel zde popisované programy.
V takovém případě máme vypracovány
programy
pro
počítač
ICL 1905, kde jsou plochy počítány
ze souřadnic, archivovaných na výměnných discích.

Poněkud jiná je situace první a čtvrté etapy.
Příprava místního šetření by měla být prováděna
aplikačními programy na středním počítači, které
by měly být součástí ostatních
programů pro
standardní
zpracování. Veškeré potřebné informace budou uloženy na magnetických
páskách
a bylo by nutné pouze doplnění čísel polních náčrtů. Z toho vyplývá, že příprava místního šetření
na počítači ODRA1204 by se prováděla pouze do
té doby, než budou vyhotoveny výše uvedené
aplikační programy pro střední počítač.
Pokud se týká čtvrté etapy, měla by se používat pouze u obcí, jejichž písemný operát EN není
dosud převeden na počítač. U ostatních obcí je
nutno při mapováníTHMvyhotovit
nový písemný
operát prostřednictvím
výkazu změn. Podle prvních zkušeností je však změnové řízení na střede
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ním počítači značně nákladné. Je proto v novém
technologickém postupu pro převod EN na střední počítač uvažováno s tím, že při novém mapování bude písemný operát celé obce standardním
programem vymazán z magnetické pásky a celá
obec znovu nahrána.
V takovém případě
by
vyhotovení • písemného
operátu
na
počitačl

ODRA1204 jako podkladu
obce bylo výhodné.
Do redakce

došlo dne 15. 2. 1974.

Katedra

Celkový vývoj kartografických
zobrazovacích
prác polohopisu máp velkých mierok mfižeme
rozdeliť do troch hlavných, kvalitatívne odlišných
etáp, ktoré sú podmienené spoločenskými požiadavkami a vývojom prístrojov.
Prvú etapu tvoria mapy, ktorých polohopis je
vyhotovený prevážne pomocou meračského stala,
t. j. graficky; je zaužívané ich vhodné pomenovanie - g r a f i c k é map y.
Mapy druhej etapy majú polohopis vyhotovený
na základe podrobného merania v teréne číselnýnými metódami, v praxi sa padla toho označujú
ako číselné mapy. [2]. Názor na toto označenie
uvedieme v ďalšom.
Označenie tretej etapy nevychádza zo spfisobu
podrobného merania v teréne, pretože podstatné
odlišnosti sú iba vo výpočte súradníc všetkých
podrobných bodov počítačom a ich kartografické
zobrazenie automatickým koordinátografom.
Najvhodnejšie označenie pre tieto mapy je - s ú rad nic o v é map y. V praxi sa zaužívalo označenie digitálne mapy [2], čo je však totožné
s druhým stupňom*).
Pozrime sa, v čom sa Ušia navzájom jednotlivé
stupne najma z hladiska
kvalitatívnych
zmien
v presnosti a využití výsledkov, a tiež aké zmeny
mfižeme očakávať v najbližšej budúcnosti.

V prvej etape vzniká polohopis máp grafickou
cestou, číselné meranie ju len ojedinele doplňuje.
Hlavnou mierkou základnej mapy z tohoto obdobia je 1:2880 a po zavedení metrickej miery aj
mierka 1:2500. Odvoctené mierky sa vyskytujú
len na príložných mapách.
Konštrukčný list sa vyhotoval pred podrobným
meranim v teréne na začiatku tyčových kružidlom, neskoršie lineárovou súpravou. Rovinná súradnicová siet bola vyznačená len na ráme, vo
vnútri listu sa nevyznačovala.

celé

Lektoroval:
Ing. Juraj Kadllc,
VÚGK v Bratlslave

Hlavné etapy vývoj a máp vefkých
mierok a náčrt perspektívy

V posledných rokoch sa podstatne zmenil pracovný postup pri kartografických
zobrazovacích
prácach polohopisu technicko-hospodárskych
máp,
resp. máp velkych mierok vfibec. Pri takýchto
zásahoch je vždy dobre pozrieť sa do minulosti,
analyzovať súčasný
stav a zamyslieť sa nad
perspektívou.

pro nové nahráni

Ing. Ján Sulo, CSc.,
mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty SVŠT, Bratislava

Prevážná časť podrobných bodov sa súčasne
s meraním aj zobrazovala.
Konštrukčné
práce
predmetov merania prebiehali na základe vyšetrovacích náčrtov. Po skončení merania bolo treba
len vyrysovať originál a mapa sa mohla použit
na hlavný účel - určovanie výmer parciel. Zo
začiatku sa originály máp aj kolorovali, ale až
po určení výmer. Okrem výmer pre stanovenie
zdanenia pfidy už aj tieto mapy slúžili ako podklady
pre odvodené
mapy
menších
mierok
a tiež pre technické práce. Z konštrukčného listu
je videt, že sa uvažovalo len ich kartometrické
využitie a to hlavne na odmeriavanie dlžok a nemyslelo sa na súradnice.
Pre hlavný účel mapovania, určenie výmery
parciel, boli mapy dostatočne presné. Grafická
metóda podrobného merania polohopisu je velmi
jednoduchá, ale výkonná. Veď prevážnú čast máp
velkých mierok na území nášho štátu tvoria mapy
z tohoto obdobia [3].

Grafická metóda bol a dosť presná pre určenie
výmery, ale nepostačovala presnosťou pre znovuvytýčenie hraníc, pre technické využitie a iné náročnejšie práce. Preto ju nahradzujú číselné metódy. Za začiatku
je to ortogonálna
metóda
a v poslednom období sa používa prevážne metóda polárna. K týmto sa priraďuiú ďalšie metódy ako sú: pretínanie smerové, dlžkové, fotogrametrické metódy atď.
Konstrukčný list sa zhotovuje na rýsovací papier
zaistený proti deformáciám. Zo začiatku sa zobrazujú prvky konštrukčného
listu lineárovými
súpravami, neskoršie presným pravouhlým koordinátografom
už aj so súradnicovou sietou va
vnútri listu.
Podrobné body polohopisu sa zobrazuiú na základe číselného záznamu merania; konštrukčné
práce prebiehaiú
podla polného náčrtu. Každá
maoovacia metóda má svoj spfisob zobrazenia
podrobných
bodov, ktorý je vlastne simuláciou
merania. teda vyhovuie len príslušnej metóde merania. Prístroie na zobrazenie podrobných bodov
(lineárové a troiuholnikové súpravy, rámcové koordinátografy. poláme koordinátografy
apod.) sú
menei presné ako presný pravouhlý koordinátograf, ktorým sa zhotovuje kOllštrukčný list. Okrem
toho presnosť merania polohopisu znižujú ešte
konštrukčné
práce predmetov merania a kartografické práce. Podrobnejšie o presnosti zobraze-

1974/286

Suloj J.:HlalJ~
črt perspektivy

etapy vdvojamdp

Geodetický a kartografický

velkOch mierok a ná.·

roon1k

nia podrobných bodov polohopisu v [4]. Originál
po vyrysovaní alebo vyrytí je pripravený na ďalšie použitie.
Pri mapovaní v druhej etape sa práce rozdelujú na dve hlavné časti: na meranie v teréne ktoré sa zaznamenáva v číselnej a grafickej forme
a na spracovanie v kancelárii. Výsledkom tejto
etapy je tiež grafické zobrazenie polohopisu, ktoré má širšie kartometrické
využitie. Z merania je
možné vyhotoviť viac originál ov roznych mierok,
čo grafická metáda neumožňuje. Na základe číselných záznamov je možné kedykorvek rekonštruovať meranie v teréne. Aktualizácia máp može nadvazovať na súradnicové bodové pole. Mierka mapy sa zvačšila, jednak na zvýšenie kartometrickej hodnoty mapy, ale tiež aj pre vačšie množstvo
predmetov merania najma v mestských intravilánoch. Pretože meranie je číselné, ktoré po zobrazení sa využíva v grafíckej forme, bol o by výstižnejšie označenie týchto máp - čís e 1n o - g r a f i c k é map y. V praxi zaužívané
označenie
číselné mapy jasne odlišovalo tieto mapy od grafických, ale len z hladiska podrobného merania
v teréne, a preto v súčasnosti nevyhovuje. Ďalším
argumentom je ten fakt, že pod označením číselné mapy sa v zahraničí uvažujú mapy na inej kval1tatívnej úrovni.

Mapy tretej etapy charakterizuje
hlavne automatizácia
výpočtových
a zobrazovacích
prác.
V porovnaní s druhou etapou je zatiar len nepatrný rozdiel v meraní v teréne, a to v zázname
merania. Všetky namerané údaje sa zaznamenávajú do zápisníka, ktorý je precíznejší a obsažnejší v roznych indikačných údajoch prístrojov
aj číslovania
bodov. Vedenia záznamu údaj ov
v zápisníku je v tejto etape vývoj a mapovacích
prác jedným z najdo!.ežitejších
úkonov. Ďalším
rozdielom je, že meranie
alebo záznam
musí
umožňovať výpočet súradníc všetkých podrobných
bodov polohopisu. Pri porovnaní s predošlou etapou je hlavný rozdiel v tom, že sa vypočítavajú
na počítači pravouhlé rovinné súradnice všetkých
podrobných bodov polohopisu. Na základe súradníc a polného náčrtu, respektive predpisu pre zobrazenie, sa pripraví pomocou počítača riadiaca
páska pre zobrazenie
polohopisu automatickým
koordinátografom.
Prínosom je hlavne to, že z akejkolvek metády
merania, ktorá umožňuje výpočet súradníc podrobných bodov, sa vyhotoví naraz (ak to kapacita
pamate dovolí) a rovnako presne, z hradiska grafického zobrazenia, celý mapový list, avšak rýchlejšie. Najdoležitejšie úseky prác, ako sú kontrola presnosti podrobného
merania krajnými odchýlkami, výpočet výmer prebiehajú číselne. Na
prípadnú rekonštrukciu
hraníc je možné zo súradníc pripraviť aj viacero' iných vhodných alternaUv, než sa použilo pri meraní. Teda v tretej etape sa opať zvyšuje presnosť a číselná využitelnosť
výsledkov merania, ktoré nie sú znehodnocované
grafickými konštrukciami
pri zobrazovacích prácach. Novou kvalitou v tejto etape sú číselné súradnice podrobných bodov, pomocou ktorých sa
kontroluje meranie
a tiež prebiehajú ťažiskové
práce využiti a výsledkov merania, preto pomenovanie - s ú r a dn i c o V é map y - aj ked' presné grafické zobrazenie si zatial vyžaduje techno16gia spracovania
a rozne iné účely, ktorých
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značná časť bude postupne prechádzať tiež na
číselné informácie.
Výhody tohoto postupu pri mapovaní používaného v súčasnosti sú:
- odstranenie
ludskej námahy pri konštrukčných
a kartografických
prácach,
- zrýchlovanie prác cca o 40 %,
zvýšenie presnosti najma výpočtu výmer, ktorý je nezávislý na mierke mapy,
kartografické
originály
sú presnejšie, exaktnejšie a sú homogenné,
súradnice
podrobných bodov sa dajú použit
pre výpočet vytyč ovacích prvkov, projektové
práce a pre informačný systém,
je možné nakresliť viac originál ov v roznych
mierkach, roznymi technikami
(rytím, kresba
tušom apod.), inou hrúbkou či ary.
Na záver uvedieme cel kom špecifické možnosti
využitia číselných súborov údaj ov, ktoré sú pripravené pre zobrazovacie práce; týka sa to možností, ktoré sa u nás v praxi zatial málo využívajú.
Pomocou počítač a a vopred pripraveného
programu je možné menit obsah mapy a rozne ho
upravovať:
- možeme vynechať časť obsahu mapy (bodové
pole, štvorcovú sieť, značky alebo niektoré čiary polohopisu apod.).
- je možné niektoré predmety merania zdoraznit odlišnou hrúbkou čiar alebo iným sposobom,
možeme upravovať rozmery mapového listu
najma ho zvačšiť,
pri vyhotovovaní účelových máp na podklade
základných, možeme doplnit povodné médium
pre riadenie zobrazenia o ďalšie nové predmety merania.
Narastajúce
množstvo požiadaviek
na obsah
mapy verkej mierky už nie je možné zvládnuť
jednou univerzálnou mapou. Preto okrem základnej mapy sa vyhotovujú pre rozne špeciálne požiadavky
účelové
mapy s obsahom
zameraným pre príslušný účel využitia. Na základe toho
treba redukovať obsah základných máp len na tie
predmety merania, ktoré sú nutné pre splnenie
hlavných
požiadaviek
technicko-hospodárskych,
prípadne
ich rozšírit len o tie, ktoré vyžadujú
všetky druhy účelových máp.
Automatizácia
výpočtových
a zobrazovacích
prác sa vermi rýchle udomácnila na pracoviskách
geodézie a kartografie, a rovnako aj pri výchove
inžinierov na SVŠT.
Súčasný stav prístrojového vybavenia vyhovuje
aj najnáročnejším
požiadavkám na presnosť a aj
ostatné
stránky
kartografických
zobrazovacích
prác posúva na kvalitatívne vyššiu úroveň a vytvára podmienky pre nové možnosti využiti a výsledkov merania.
5. Perspektiva
Perspektívne je možné očakávať zlepšenie v prístrojovom vybavení najma v oblasti záznamu údajov na vstupné média, d'alšie rozširovanie a zdokonalovanie pamate počítač ov a tiež využitie číselno-grafických
terminálových systémov na priamu komunikáciu s počítačom.
Informačný systém a banka údaj ov budú vYžadovať
najnovšie
číselné
informácie, uložené
v centrálnom počítači. Toto je možné najjednoduchšie
dosiahnuť
interaktívnym
číselno-gralic-
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kým stykom s týmto počítačom. Jedno nesenie
vytvorila
firma
Applied
studies
internatlOnal
(ASI) Zlirich, ktore sa sklada z interak[ívnych
grafických
terminál ov ARS 1140 a centrálrteno
počítača UNIVAC 1108, napojeneho na interaktívny monitor. Terminal ARS 1140 je doplnený kopírovacím zariadením obrazu z tienídla oorazovky.
K tomuto technickému vybaveníu je zostavený
špeciálny súbor programov pre geodetické a kartografické práce, ktorý je označený ako INteraktívny KAtastrálny program, skrátene INKA. Je to
základný systém programov na vytvorenie číselných súborov pre používané mapy a k ich interaktívnemu obhospodarovaniu.
Z máp je vytvorený, následovný
súbor mierok: 1:10000, 1:1500,
1:500 a 1:100 a tiež klad a označovanie listov
mierky 1:10000. lnteraktívnym
grafickým terminálom je možné vyvolať na obrazovku najprv
klad a označovanie
mapových listov a všetky
uvedené mierky. Pomocou nitkového kríža, slúžiaceho na grafický vstup na obrazovku a fubovolne
posunovatefného
po nej si lokalizujeme
miesto
nášho záujmu, a to ako na prehfade mapových
listov, tak aj na mapách
jednotlivých mierok,
z ktorých chceme mierku vačšiu. Zvačšený obraz
v nasledujúCej mierke je vždy štvorec o strane
17 cm. Pomocou nitkového kríža je možné vymazat časti obrazu a znázorniť nové, alebo tiež pomocou súradníc [na vstup abecedných a číselných
údajov slúži klávesnica). Na obrazovku je možné
"vyžiadať" len časť mapového obsahu, napr. bodové pole a tiež aj niekofko číselných údaj ov súradníc bodov alebo roh ov mapy na obrazovke.
Ktorýkofvek obraz je možné z obrazovky prekopírovat na papier. Ak potrebujeme presnú kresbu,
dáme príkaz na vyhotovenie riadiacej pásky pre
kresbu na automatickom koordinátografe.

Použitie interaktívneho
číselno-grafického
terminálového systému, spojeného s centrálnym počítačom, prináša vývoj máp do kvalitatívne novej
etapy. Vyhotovené mapy v tejto etape mažeme
označovat
ako číselné
mapy,
[digitálne),
lebo majú všetky údaje pre ich zobrazenie uložené v číselnom tvare v pamati počítača. Aj ich
aktualizácia
prebieha číselne, prípadne pomocou
grafického terminálu. Mapa zhotovená v grafickom tvare, v dnešnom slova zmysle, sa bude vyskytovať len ojedinele vtedy, keď to bude potrebné.
Stručný náčrt perpektívneho vývoj a máp je poznamenaný prvým riešením tohoto druhu, o ktorom sú dostupné len neúplné informácie [1], preto nie je ani presným popisom, ani definitívnym
riešením.
vývoj
prístrojovej
techniky
prinese
ďalšie varianty do technológie zhotovovania máp
a tiež do využitia geodeticko
kartografických
údajov.
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1. Současný stav podrobného bodového pole v mapách

EN
Na území naší republiky existují mapy EN číselně
zaměřené podle Návodu A, nebo později vyhotovené
podle prozatímní Instrukce pro technicko-hospodářské
mapování z roku 1961. Geodetický polohopisný základ
těchto map tvořily trigonometrické, zhušťovací a polygonové body. Zhušťovací a polygonové body byly ve
většině případů stabilizovány žulovým kamenem typu
M2. V místních tratích byly zabudovány do vozovek,
chodníků, cest a podobně. V polních tratích se tyto
body umisťovaly na zdánlivě chráněných místech, jako
byly cesty, meze, svahy, neobdělávané plochy atd.
V důsledku velkých stavebních úprav ve městech
a velkých obcích většina těchto bodů byla zničena. Ta
malá část, která ještě zůstala, je však nebezpečně
ohrožena. Rovněž v polních tratích v posledních
desetiletích došlo k velkým úpravám. v důsledku socializace vesnice. Byly rozorány meze, cesty, změněna
konfigurace parcel a prováděny velké rekultivační

práce. Tím bylo také značné množství polygonových
bodů zničeno.
Dostáváme se do situace, kdy existují kvalitní
mapy ve velkých měřítkách, avšak jejich polohopisný
geodetický základ (bodové pole) je v přírodě velmi
řídký. Lze říci, že polygonové body jsou zhruba ze
60-70 % zničeny a nebo jsou prakticky nepoužitelné.
Nacházejí se pod značnou vrstvou štěrku a asfaltu,
navážky a podobně. Údržba map s takto řídkým
podrobný:rp bodovým polem se stává velmi obtížnou.
V některých případech bez budování nového polohového bodového pole takřka nemožnou. Avšak náklady
na budování nového polového bodového pole jsou
značné. Pracovníci, kteří prováděli údržbu map velkých měřítek se při budování nových polygonových
pořadů dopouštěli často chyb, které snižovaly původní
hodnotu mapového díla. Například přesnost v měření
úhlů a délek nebyla na takové úrovni jako při původním měření. Tvar a směr nové polygonové sítě neby
v souladu s původní sítí. Z bodů vedlejších pořadu
byly například vedeny nové dlouhé pořady a podobně.
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Tím vzniká určitá nesourodost polohového základu
mapy. Zobrazená situace zaměřená na původní síť je
posunuta oproti téže situaci zaměřené na novou síť.
Při nesprávném budování nových polygonových pořadů posun situace může nabýt značné hodnoty, jak
lze zjistit při kontrole oměrných mezi body starého
a nového stavu mapy.
Uvedené nedostatky polygonových. sítí vedly
k nové koncepci volby polohového bodového pole
jako základu mapy. Podie Směrnice pro technicko-hospodářské mapování z roku 1969 polohový základ
mapy tvoří kromě bodů Československé trigonometrické sítě (ČSTS), body podrobného polohového
pole. Tyto jsou stabilizovány většinou trvale, pak se
nazývají pevné body polohového pole (PBPP). Rovněž
prudký rozvoj přesných dálkoměrných
přístrojů
a možnost využití samočinných počítačů pro výpočty
souřadnic bodů, se odrazily ve volbě a způsobu zamě·
ření PBPP.
Na ostatnim území existují mapy z původního katastrálního
vyměřování, většinou v měřítku
1 : 2880. Tato mapa byla vyhotovena graficky. Polohový geodetický základ tvořila velmi řídká trigonometrická síť, která pro podrobné měření byla doplněna
grafickou triangulací. Tyto body se v přírodě nezachovaly. Československá trigonometrická síť v těchto
mapách zobrazena není, protože byla budována
mnohem později a s původním katastrálním měřením
nemá nic společného. Dostáváme se do paradoxní
situace, že na celém území existuje kvalitní trigono.
metrická síť, která pro údržbu platné mapy evidence
nemovitostí je nepoužitelná. Proto údržba takové
mapy může být prováděna zase jen graficky. Polohový
podklad změny tvoří lomové body situačních čar
této mapy, tzv. pevné body. Podle Instrukce B pro
udržování mapy evidence nemovitostí za pevné body
lze volit takové body, které jsou v přírodě zřetelné
a jednoznačně označeny, jejichž poloha se od doby
původního měření nezměnila a jejichž zákres v mapě
při přezkoušení měřením byl shledán správným.
Těchto původních pevných bodů je však nedostatek.
Proto jsou používány i takové body, které byly zaměřeny a do mapy zakresleny až po vyhotovení
původní katastrální mapy. Takové pevné body musí
však být pečlině přezkoušeny co do správnosti jejich
zákresu v mapě.
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řovány všechny změny v prostoru, který je vymezen
PBPP polyedrické sítě.
2. Údržba bodů podrobného bodového pole v mapách
vyhotovených podle Návodu A a prozatímní Instrukce
pro technicko-hospodářské mapování

Polohové bodové pole v těchto mapách tvoří body
trigonometrické, zhušťovací a body polygonových sítí.
Velké množství těchto bodů je však zničeno. Doplnění
podrobného bodového pole lze provést jednorázově
na celém katastrálním území nebo lokalitě. Musí se
však již doplňovat podle Směrnice protechnicko-hospodářské mapování z r. 1969. Ve většině případů nejsou
na střediscích geodézie prostředky ani pracovníci,
aby se takovéto jednorázové doplnění mohlo provést.
Pak doplnění podrobného bodového pole se provede
volbou a zaměřováním PBPP až při měření změny.
Volba nových PBPP se musí přizpůsobit dosavadní
konfiguraci již vybudovaného polohového pole. Pevné
body polohového pole se volí na vhodných technických
objektech, zejména v místních tratích. Volí se na
objektech trvalého rázu, které jsou jednoznačné, pevné, snadno vyhledatelné a přístupné.

Od dob původního katastrálního vyměřování se
situace mapy značně změnila. Do map bylo zakresleno
Je vhodné za PBPP volit:
velké množství změn vzniklých výstavbou železnič- roh hlavního zdiva budovy bez soklu a výstupků
ních tratí, silnic, cest, regulací vodních toků, domů,
narušujících jednoznačnost rohu
ulic, přestavbou měst, sídlišť a podobně. Sjednocujícím
- roh soklu budovy, zejména nové, kde sokl bývá
prvkem takového množství měření je jen různorodý
z opracovaného kamene, betonový nebo obkládaný
grafický podklad mapy. Změny byly však většinou
dlaždicemi.
zaměřovány číselně, ale zobrazovány graficky. Výměry
byly převážně určovány z graficky odsunutých měr
U domů se soklem ze stejného materiálu jako je
a planimetricky. Aby bylo možné všechna číselná
ostatní zdivo je vhodné volit bod, který je více chráněn
měření změn sjednotit a případně později využít, je od poškození. Volba PBPP na domech je vyznačena
třeba najít sjednocující prvek, tj. body v přírodě, ke na obr. č. 1
kterým by se vztahovalo veškeré měření v určitém
prostoru. Tuto sjednocující úlohu plní PBPP, které
- bod v průsečíku betonové patky elektrického stov určitém prostoru tvoří jednu polyedrickou síť.
žáru; nebývá totožný s vrcholem jehlanové patky,
Poloha těchto bodů se určí v místní souřadnicové
;.,.,.c nivelační značka, na budově, souřadnice se vztasoustavě. V této místní soustavě musí být pak zamě- huje knejvyššímu. bodu kulového 'Vrchlíku značky,
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nivelační značka na betonové patce stožáru, na
propustku, na opěrné zdi, na skále, na nivelačním
kameni,
hrany podjezdů, propustků, přehradních zdí a jezů.

V některých případech v prostoru změny není vhodný
technický objekt, na kterém by bylo možno PBPP
zvolit, pak se musí uměle stabilizovat,
-

kovovou trubkou zabetonovanou s litinovým poklopem,
kovovou trubkou zabetonovanou,
kamenem typu M2,
křížkem vytesaným na opracované ploše rostlé
skály nebo jiném objektu,
hřebovou nebo jinou značkou na domě.

Je velmi výhodné a vhodné využívat nivelačních značek všech druhů pro jejich kvalitní stabilitu, snadné
vyhledávání a naprostou jednoznačnost bodu. Není
však dovoleno dělat jakékoliv úpravy na těchto znač.
kách nebo nivelačních kamenech, vytesávat nebo
vypilovávat křížky.
Pro pozdější využití, snadné vyhledání a určení
neporušitelnosti bodu se pro každý bod vyhotovují
geodetické údaje. Obsahují popis bodu, způsob sta·
bilizace a určení bodu. Geodetické údaje se vyhotovují
v terénu na polní náčrt měřené změny. Podle potřeby
se vyhotoví místopisný náčrt bodu, jeho nárys nebo
detail. V kanceláři se pak překreslí na průsvitku pro
pozdější snadné rozmnožování. Někdy je vhodné
volit dvojici PBPP. Místopisný náčrtek se vyhotoví
pro oba body současně. Číslování dvojice bodů je
zpravidla za sebou v aritmetickém pořadí.

Podle Směrnice pro technicko-hospodářské mapování se body podrobného polohového pole číslují
v rámci katastrálního území čísly 501-2000. Proto
se musí provést přečíslování dřívějších polygonových
bodů. Přečíslovávají se body za sebou podle polygono.
vých pořadů. K přečíslování dobře poslouží dosavadní
seznam souřadnic, ve kterém se nad původní číslo
polygonového bodu napíše jinou barvou než je psán
seznam, nové číslo tohoto bodu. Dále je nutné vyhotovit srovnávací sestavení pro každé katastrální území
na tiskopise seznamu souřadnic, kde se k novému číslu
bodu uvede odpovídající číslo staré. Nově založené
body se číslují již podle katastrálních území a navazují
na čísla pře číslovaných bodů. Vypočtené souřadnice
se zapíší do tiskopisu, kde je srovnávací sestavení
nových a starých čísel. Tím se vytváří druhý seznam souřadnic, který obsahuje souřadnice jen nově
zvolených a zaměřených bodů. Při dostatku času lze
souřadnice bodů z původního seznamu rozepsat podle
nového číslování po katastrálních území do srovnáva·
cího sestavení. Pro každé katastrální území by byl
vytvořen jeden úplný seznam souřadnic. Přečíslování
je nutné též provést v pozemkové a pracovní mapě
i originálních polních náčrtech.
2. 3. Určení

polohy

PBPP

Poloha nově· založených PBPP je určována zároveň
s měřením změny. Většinou· jsou zaměřovány kontro-
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lovaným rajonem z geodeticky určených bodů podrobného polohového pole dočasně stabilizovaného.
Délka rajonu nesmí přesáhnout 60 m. Dále mohou
být určeny ostatními geodetickými metodami, jako
protínáním vpřed, protínáním z délek, zaměřením na
kolmici a podobně s předepsanou přesností.
Při měření změn, kde se používá bodů původních
polygonových pořadů, lze současně přenést polohu
tohoto bodu na nějaký technický objekt v blízkosti,
většinou kontrolovaným rajonem. Pro původní bod
polygonového pořadu i pro nově přenesený se vyhotoví geodetické údaje. Vyhotovení geodetických údajů
pro původní bod se poznamená poznámkou do seznamu souřadnic. Získá se přehled, které body mají tyto
údaje a kdy byly vyhotoveny.
Není-li v blízkosti riějaký technický objekt, zejména v polních tratích, poloha polygonového bodu ne·
může být nikam přenesena, vyhotoví se geodetické
údaje jen pro tento jeden bod.
Nově zvolené body se po výpočtu jejich souřadnic
zakreslí do pozemkové a pracovní mapy předepsanou
značkou a popíší se červenou barvou. Též se zakreslí
do Přehledu sítě PBPP a jejich vývoje, který je veden
na mapě 1 : 5000 v souvislém kladu pro celý okres.
3. PBPP urěené

V

místních souřadnicových soustavách

V prostorech, kde je mapa evidence nemovitostí
vyhotovená v měřítku 1 : 2880, není možné zaměřovat
změny na podrobné bodové pole v geodetickém systému. V tomto území se nachází jen trigonometrické
body, popřípadě body zhušťovací. Jejich veliká vzájemná vzdálenost nedovoluje jejich využití pro zaměřování
změn.
V malých obcích Ee 7měny zaměřují nadále tra·
dičním způsobem podle Instrukce B. Ve větších obcích,
zejména v obcích obvodního významu a vybraných
obcích místního významu se veškeré změny zaměřují
v místních souřadnicových soustavách. Takto se také
zaměřují všechny změny velkého rozsahu a všechny
liniové stavby, jako jsou silnice, železniční tratě, regu·
lace vodních toků, meliorační odpady atd. Na správné
volbě PBPP a jejich řádném zaměření závisí úspěch
dalších měření a možnost využití pro tvorbu nové,
dekadické mapy.
3. 1. Postup při zakládání
cových sousta v

místních

souřadni-

Místní souřadnicové soustavy lze zakládat dvojím způ.
sobem;
1. provede se volba PBPP v rozsahu celého katastrálního území, zatím jen přibližně. Sleduje se vhodný
tvar plánované sítě, předepsaná .vzdálenost mezi body
se zřetelem na výskyt vhodných technických objektů.
Tento rozvrh sítě bez očíslování bodů se provede tužkou do přehledu sítě PBPP a jejich vývoje. Definitivně
se body zakreslí po upřesnění polohy pevného bodu,
jež se určí až při zaměřování změny. Body se číslují
v rámci katastrálního území v aritmetickém pořadí
čísly 501-2000.
Současně s rozvrhem PBPP se založí jejich seznam
souřadnic.
2. PBPP se zvolí až při měření změny. Zákres do mapy
lze provést již definitivně. Body se. číslují postupně
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tak, jak vznikají. Každý nově zvolený bod· se ihned
musí zapsat do seznamu souřadnic, aby byl přehled
oposlednim čísle pevného bodu. Po výpočtu se doplní
seznam souřadnic místních soustav.
Oba způsoby mají své výhody a nedostatky. Při
prvém způsobu můžeme dobře zachovávat vhodný
tvar sítě a hustotu bodů. Do budoucna však není záruka, že body jsou zvoleny na opravdu vhodných
technických objektech. Při druhém způsobu volíme
PBPP až při měření změny. Tím máme možnost je
volit na skutečně vhodných, většinou nových objek.
tech. Hůře se však zachovává tvar sítě a vzájemná
vzdálenost mezi body. Musíme stále pamatovat na to,
aby ke zvolené místní síti byla možnost připojení
další sítě. Body se volí podle možnosti ve vzdálenosti
150-300
m v místních tratích a ve vzdálenosti asi
500 m v polních tratích. Kde nejsou vhodné objekty,
zastabilizuje se nezbytný počet bodů na místech, která
zaručují trvanlivost stabilizace.

Místní souřadnicová soustava je dána počátkem soustavy a směry os y a x. Každý bod této soustavy má
souřadnice y a x, tím je dána jejich vzájemná poloha
v rovině.
Na obrázku č. 2 je příklad místní souřadnicové
soustavy. Její počátek byl zvolen v bodě 2001. Kladná
osa x dána spojnicí bodů 2001 a 2002, osa y kolmá na
osu x. Aby body 501, 502, 503, 504 tvořily místní
soustavu, musí být jejich souřadnice vzájemně spoči.
tatelné z měřených prvků.
Musí být tudíž zaměřeny úhly lXl' lX2, {h, {32 a délky
81 až 85, Délky se měří dvakrát, odchylka mezi dvojím
měřením nesmí překročit dovolenou mez podle směr.
nice pro technicko-hospodářské mapování tab. č. 1.
Úhly se měří v jedné skupině ve dvou řadách.
Podle obr. Č. 2 mají body 501 a 504 x-ové souřad·
nice záporné. Pro snazší manipulaci se souřadnicemi
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volí se souřadnice bodu 2001 y = 1000 ma x = 5000 m.
Druhý zadávací bod místní souřadnicové soustavy
má pak souřadnice y = 1000 m a x = 5000
85 m.
Dalším důvodem k tomu, aby souřadnice všech bodů
místní soustavy byly kladné, je skutečnost, že automa·
tický koordinátograf
zobrazuje jen body, jejichž
souřadnice j sou kladné.
Nejčastěji je poloha pevných bodů v místní
souřadnicové soustavě určována krátkými rajony
z vrcholů uzavřeného polygonového pořadu podle
obr. Č. 3. Úhly měřeny na bodech 2001 až 2004, délky
81 až 84, TI až T4• Délky se měří dvakrát, odchylka mezi
dvojím měřením délek nesmí překročit dovolenou
mez podle tab. č. 1 dříve uvedené Směrnice. Úhly se
měří v jedné skupině ve dvou řadách teodolity typu
Theo 020 apod.
Body 2001 až 2004 vytvářejí uzavřený polygonový
pořad, který poskytuje další cennou kontrolu měřených prvků. Je to jeho úhlový a polohový uzávěr, Oba
uzávěry musí být v dovolených mezích stanovených
v tab. č. 2 a 3 Směrnice. Výpočet souřadnic bodů
2001 až 2004 se doporučuje provést ručně. Ostatní
výpočty souřadnic bodů 501, 502, 503, 504 a podrob.
ných bodů se předepíší pro počítač. Počátek souřadni·
cové soustavy je v bodě 2001, kladná poloosa x je
vložena do první polygonové strany. Z důvodů, které
byly již uvedeny, takto vypočtené souřadnice bodů
2001, 2002, 2003, 2004 se zvětší o hodnotu 1000 m
v souřadnici y a 5000 m v souřadnici x.

+

Obr. 3: Zaměření PBPP krátkými rajony z uzavřeného
polygonového pořadu
Liniové stavby jsou většinou zaměřovány z poly.
gonového pořadu vedeného podél zaměřované změny.
Pevné body zaměřené v místní souřadnicové sop.stavě
nemají v tomto případě tvar nějakého obrazce. Jsou
uspořádány liniově za sebou podél zaměřované změny.
Jejich poloha je určena z polygonového pořadu, vybudovaného pro zaměření stavby. Některá stanoviska
poř~4}l' .js,o:u:vorena. přhno na. PBi»P •. Kde'. to. neni
možné. poloha.: pevných b04ů jeuroona
krátkým
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rajonem z bodu polygonového pořadu. Je-li to možné,
zaměří se úhel z 1. bodu pořadu na poslední bod a naopak. Nebo si zvolíme bod mimo pořad tak, aby bylo
možno měřit směr z počátečního a koncového bodu
pořadu. Pak se zaměří úhel na tomto zvoleném bodě
mezi počátečním a koncovým bodem pořadu. Tím
můžeme celý pořad úhlově uzavřít a provést vyrovnání
vrcholových ÚWŮ.

-

O--.~._.

517

-=0==.
2012

._ .. -0-- -.--..:;tJ;
2011

516

Na pracovištích, kde je k dispozici elektrooptický
světelný dálkoměr EOK 2000 nebo DISTOMAT, zaměří se nejdříve PBPP, například úWem a délkou z vyvýšeného místa. Mezi takto určené pevné body se pak
vloží krátké polygonové pořady pro vlastní zaměření
podrobných bodů. Hustota PBPP musí být v souladu
s tím, jak již bylo uvedeno dříve. Při použití této nové
techniky bude však výhodnější provést zaměření pevných bodů již v geodetickém systému z bodů ČSTS po
případě z bodů zhušťovacích.
K určení polohy pevných bodů lze použít i ostat·
ních geodetických metod podle jejich vhodnosti.
Mohou být i různě kombinovány. Je však třeba mít
na paměti, že se zaměřuje bodové pole, které má být

využito pro pozdější měření, popřípadě pro technickohospodářské mapování. Tudíž přesnost měření musí
vždy vyhovovat kritériím stanoveným Směrnicí pro
technicko-hospodářské mapování, i když v současné
době jsou výsledky měření zatím zpracovávány v mapě
v měřítku 1 : 2880.

Budoucí podrobné polohové pole má být rovnoměrně rozloženo po celém území v předepsaných vzdálenostech. Místní souřadnicové sítě musí dodržovat
vzájemnou vzdálenost bodů. Nesmí být budovány
chaoticky, bez oWedu na jejich postupné spojování.
Lze očekávat, podle dosavadních zkušeností, že ve
větších obcích, místní soustavy budou pokrývat
značnou část obce. Budou-li správně voleny, pak
mohou vytvořit souvislé řetězce. Stačí konce těchto
řetězců připojit na geodetické body a transformací
budou pak získány geodetické souřadnice pevných
bodů, jež vytvářejí tento řetězec. Po výpočtu souřadnic
pevných bodů v geodetickém systému je možno provést transformaci všech podrobných bodů z místních
soustav do soustavy geodetické. Tímto všechna měření
budou převedena do jednoho systému a bude možnost
je dále využívat, ať již pro budoucí technicko-hospodářské mapování nebo i pro jiné účely, například pro
zobrazování stavebních projektových podkladů na
automatickém koordinátografu v jakémkoliv měřítku.
Obrázek č. 5 ukazuje část území obce, kde se
změny zaměřují číselně od roku 1968.
Území je téměř pokryto místními soustavami.
Soustava č. 1 je tvořena body 501-507.

Obr. 5: Ukázka rozvrhu a zaméfení PBPP.Čárkováná
Bituace byla zaměfena líBeZné
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č. 2 je tvořena body 501, 503, 506,507, 512,

To je dáno tím, že objekty, na nichž jsou pevné
body voleny, nejsou správně zakresleny v mapě.
Nově zvolený pevný bod je však třeba zakreslit
správně, aby vztahy pevných bodů na mapě odpovídaly jejich vzájemné poloze v terénu. Pro správný zákres
bodů se musí provést ověřovací měření, jako při
jakémkoliv zákresu změny do mapy. Pro správné
zobrazení pevných bodů polohového pole je nutné
zaměřit okolní nezměněnou situaci v co největším
rozsahu poblíž všech nově zvolených pevných bodů,
pokud je to možné. Body nově zaměřené nezměněné
situace slouží pro správný zákres pevných bodů, ale
mohou být využívány v budoucnosti jako výchozí
body pro zaměřování malých změn. Nejvýhodnější
postup zákresu PBPP do pozemkové mapy je takový,
že náčrt, na kterém jsou zaměřeny pevné body, se
zobrazí bodově automatickým
koordinátografem na
plastickou fólii s respektováním
srážky mapového
listu. Je-li zaměřen dostatek nezměněné situace, je
možno fólii nalícovat tak, aby odchylky mezi mapou
a fólií v zobrazených bodech byly co nejmenší. Pevné
body, hektarová síť a ostatní podrobné nově zaměřené
body se do mapy přepíchají. Zobrazení hektarové sítě
do mapy je výhodné, jelikož další malé změny je možné
zobrazovat přímo ze souřadnic, zejména byla-li změna
zaměřena polární metodou a není k dispozici přesný
polární koordinátograf.

Novf}, V.: Vf}znam podrobn~ho bodov~hopole
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Soustava
513, 514.
Soustava
517.
Soustava
Soustava

č. 3 je tvořena body 505,506,507,515,516,
č. 4 je tvořena body 501, 502, 518, 519.
č. 8 je tvořena body 502, 519, 514, 538, 539.

Nepovede-li se vytvořit souvislé řetězce místních
soustav, pak jejich sjednocení se bude moci provést
tím, že jednotlivé pevné body se zvláštním měřením
určí přímo v geodetickém systému.
Budování místních sítí je třeba věnovat náležitou
pozornost. Na jejich správné volbě a zaměření závisí
možnost dokonalého využití všech měření, která od
doby založení sítě budou v určitém místě konána. Též
klade větší nároky na pečlivost a zodpovědnost měřiče,
neboť výsledky všech měření je možné vzájemně
porovnávat.
3.4. Kontrola
bodů
místních
soustavách

zaměřených

ve dvou

Při budování místní sítě, která zahrnuje body již
vybudované sítě, je třeba provést kontrolu polohového určení totožných pevných bodů v obou soustavách.
Mají-li dvě souřadnicové soustavy nejméně 3 společné body, je možno provést účinnou kontrolu výpočtem transformačního klíče Helmertovy transformace
mezi oběma soustavami.
Například v místní soustavě č. 5 jsou určeny body
519,520,521,522,523,524.
Vedle této se zakládá nová
soustava č. 10, kterou tvoří body 519, 520, 521, 540,
541. Obě mají společné body 519, 520, 521. Na závěr
předpisu měřických úloh v záznamu podrobného měření č. 10 se předepíše úloha 66 (Helmertova transformace) bez předpisu výpočtu transformovaných bodů.
Dané body úlohy budou 519, 520, 521. Do staničení
se zapíší souřadnice x těchto bodů ze soustavy č. 5,
do kolmice souřadnice y. Výsledkem této úlohy jsou
opravy v souřadnicích v", a Vll totožných bodů, rozměrová odchylka, střední a dopustná chyba. Z velikosti
těchto vypočtených hodnot lze usuzovat, jak relativně
přesně jsou obě soustavy zaměřeny.
Mají-li soustavy jen 2 společné body, kontrola se
provede obdobným způsobem, úlohou 52 - volná
měřická přímka. Danými body úlohy jsou opět totožné
body, staničení a kolmice jsou souřadnice těchto bodů
x a y ze sousední souřadnicové soustavy č. 5. Výpočet
odchylky v této úloze je rozdíl vzdálenosti totožných
bodů vypočtených ze souřadnic místní soustavy č. 10
a 5.
3.5 Zákres
map

PBPP

do stávajících

pozemkových

Po zaměření PBPP v místní souřadnicové soustavě je dána jejich vzájemná poloha v rovině. Pevné
body jsou z velké části voleny na bodech, které jsou
zakresleny v mapě, nebo na tyto body jsou připojeny.
Jejich vzájemná poloha je také dána graficky mapou.
Porovnáme-li polohu bodů ze souřadnic s mapou,
zjistfme určité odchylky, které mohou narůstat do
značných hodnot.

Správnosti zákresu pevných bodů do mapy je
třeba věnovat značnou pozornost, protože veškerá
další měření z těchto bodů vycházejí. Nesprávným
zákresem těchto bodů do pozemkové mapy jsou pak
nesprávně zakresleny všechny další změny. Při správném zákresu polohy pevných bodů do pozemkové
mapy veškeré další zákresy změn budou jednoznačné,
nezávislé již tak na grafickém podkladu mapy.

Nestačí jen správně zvolit pevné body, správně je
zaměřit, ale pro jejich další využití je třeba jejich
řádné dokumentace. O bodovém poli se vedou tyto
dokumenty;
a) grafický přehled o založení a stavu PBPP, vede se
na mapě správního rozdělení okresu v měřítku
1 : 200000. Slouží k rychlé informaci o stavu sítí
PBPP v jednotlivých katastrálních územích,
b) přehled sítě PBPP a jejího vývoje, který se vede
na mapách SJ\fO-5 v měřítku 1 : 5000 v souvislém
kladu pro celý okres. Bod určený v místní soustavě
se zakreslí černým kroužkem o průměru 2,8 mm, ke
značce se též černě připíše jeho číslo. Příslušnost
pevného bodu ke společné místní soustavě se
vyznačí ohraničením mnohoúhelníka místní soustavy čarami asi 0,5 cm dlouhými mezi příslušnými
pevnými body. Rozsah zaměřovaného území se
vyznačí po obvodu krátkými čárkami a doprostřed
se zapíše číslo příslušného záznamu měření v závorce.
Body měřené v geodetickém systému se vyznačí
též kroužkem a číslem. Plocha kroužku se však
černě vybarví.
c) geodetické údaje se vyhotovují na tiskopise Geodé·
zie č. 4.43. Vyhotovují se pro všechny nově určené

1974/293

Geodetieký a kartografický

294 roi!nfk

20/82,

l!(slo

obzor

Nový, V.: Význam podrobn~ho bodového pole v map(lch
evidence nemovitostl

10/1974

body. Nárys se vyhoťovuje u všech bodů, které
jsou na technických objektech, aby byly jednoznač.
ně určeny. Souřadnice se zapisují pouze u bodů
určených v geodetickém systému. U bodů v míst·
ních soustavách se doplní až po transformaci nebo
po jejich jiném určení v geodetickém systému,
d) seznam souřadnic a výšek PBPP se vyhotovuje na
tiskopise Geodézie č. 4.42. Seznam sleduje poslední
přidělené číslo PBPP. Souřadnice se zapisují jen
u bodů, které byly již vypočteny v geodetickém
systému. U bodů určených v místní souřadnicové
soustavě se do poznámky zapisuje číslo místní
soustavy, ve které je bod určen. Po transformaci
místních souřadnic do geodetického systému se
doplní kolonky souřadnice y a x.

místní souřadnicové soustavy, pevné body tvořící
tuto soustavu a jejich souřadnice.
Poznámka:

Od doby, kdy byl ':psán' rukopis, došlo ke
změně v číslování pevných bodů. Číslují se
od čísel 501 do 4000. Měřické body pak od
čísla 4001.

Literatura:
Zaměřování změn pro mapy velkých měřítek (technologický postup).
Směrnice pro zaměřování změn v mapách evidence ne·
movitostí.
Instrukce
B pro udržování
služebních
map velkých
měřítek.
Směrnice pro technicko-hospodářské
mapování.
Návod A, jak vykonávat
katastrální
měřické práce
pro obnovení pozemkového katastru
novým katastrálním řízením.

Dále se vede seznam souřadnic místních soustav
též na tiskopise Geodézie č. 4.42. Je uvedeno číslo

Lektoroval:
Ing. Oldřich Severin,

ČÚGK

Zaměření politickóodborné činnosti
ČVTS společnosti geodézie a kartografie
na rok 1975 po květnovém plenárním
zasedání ÚV KSČ

Program činnosti ČSVTS směřuje k aktivní účasti odborných společností na realizaci úkolů státní technické
politiky, k uplatňování účinných forem vědecké a výrobně technické propagandy a na rozvoj mimoškolního
vzdělávání pracujících.
Potvrdilo tak závěry IV. sjezdu ČSVTS. které tento
úkol formulovaly jako jeden z nejvýznamnějších
úkolů
v poslání ČSVTS po XIV. sjezdu strany. V SOUladu s óbsahem .činnosti Národní fronty využívá ČSVTS k jeho
plnění především svoji politíckoodbornou
činnost. Nejde však jen o samotné akce, ale především o to. aby
výchova socialistické
technické inteligence
byla organicky spojena s její dobrovolnou společenskou činností,
s rozvíjením tvořivé iniciativy a s uspokoJováním jejích
technických zájmů.
Ov ČVTS-GK projednal úkoly vyplývající z jednání
pléna OV KSČ z května 1974 a závěry VII. plenárního zasedání R ČVTS a rozpracoval je do podmínek ČVTS'-GK.
Přijatá opatření byla zároveň projednána a upřesněna na
jednání s vedoucími představiteli
Českého úřadu· geodetického a kartografického.
V roce 1975 bude politickoodborná
bnnost ČVTS-GK
zaměřena
na
zabezpečování
hlavních
'úkolů
programu činnosti ČSVTS po květnovém plenárním zasedání OV KSČ. IV. sjezdu ČSVTS, II. sjezdu ČVTS a VII.
geodetické a kartografické
konferenci.
Předsednictvo
Ov ČVTS-GK rovněž projednalo
"Zaměření politickoodborné
činnosti
orgánU, organizací
a zařízení ČSVTS, ČVTS a SVTS v r. 1975", ktere se stává výchozim materiálem v práci všech výše jmenovaných orgánů.
V zájmu správného zaměření odborné činnosti naší
společnOsti v 'floca 1975 sChváli10 předsednictl.'o
Ov
ČVTS-GK pro sestavování
plánu tyto zásady:
1. ÚV ČVTS-GK, OS. KV a MV ČVTS-GK se v r. 1975
zaměří na men~í počet organizačně dobře zajištěných
politickoodborných
akcí, pro které bude možno zajistit dostatocnou účalst na plřitažlivé. odbm-né zamě; i'ení a od kterých buélé mo.žrto očekávat· konkrétJ1Í'
pi'fnos.

Ing. Vladimir Kosek,
ta;emnik ÚV ČVTS-GK

2. V souladu s bodem 1. je proto nutné tematicky zaměřit plány politickoodborné
činnosti výše jmenovaných
orgánů na:
a) realizaci a rozvíjení
racionalizačních
opatření
v geodézii a kartografii,
b) otázky kvality geodetických
a kartografických
prací.
c) zabezpečení účasti poboček ČVTS na přípravě a
. rozpracování
hospodářského
plánu organizací,
zejména na úseku raCionalizace a technického roz-o
voje.
d) kontrolu plnění usnesení a programového
prohlášení ze VII. geodetic.ké
a
kartografické
konference.
e) vytváření prostoru pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve vědě a technice, a to především s SSSR
a ostatními ZSS,
f) usměrňování činno·sti poboček CVTS na oponování
programů racionalizace
a plánu rozvoje vědy a
techniky, na pomoc vedení podniků při zajišťování
závodních škol práce a zavádění technických novinek' do provozu v odvětví
geodézie a kartografie,
g I pomoc při zavádění Mezinárodní měrové soustavy
- SI v československém národním hospodářství,
h) pomoc při zaváděni informačního systému geodézie a kartografie do praxe,
i) uzavírání dohod
poboček ČVTS a dalších Orgánfi
s vedením podniků na základě usnesení vlády ČSR
a ČSSR.
V působnosti ÚV ČVTS-GK byla přijata zásadní opatření:
1. Doplnit
existující
dohodu mezi ÚV ČVTS-GK a
ČOGK v souladu s výsledky
květnového
pléna Ov
KSČ.
2. KV a MV ČVTS,GK se ukládá:
- napomáhat
při doplňování
programu
komplexni
soci.alistiCké .raciona1izáCeharok
'1974 a 1975.bro:střednietvHn: pobOček· CVTS ..půsllbících . v rámci
daného kraje (města),
. .
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zúčastňovat
se prověřováni
stavu realizace ukončených výzkumných úkolů na všech realizačn[ch
pracovištích
a analyzovat
jejich efektivnost,
pro návrh plánu na rok 1975 připravit
opatrení
směřujíc[ k zabezpečení
vědeckotechnického
rozvoje ve všech částech plánů geodetických
a kartografických
prac{; zakotvit do plánů konkrétní
přínos ze zavádění nové techniky,
( .....,..po.máha~při dopracování l<rajské a podnikové kon, '" éépťé rozvoje geodéÚe akarťografie
do roku 1990
na základě
Výsledků praoovních
skupin COGK,
stanovených
k řešení vybraných inovačn[ch pro.
?lémů a na, zákládě zpr,acovaných koncepcí rozvOJe národn[ho hospodářstv[ v kraj[ch,
napomáhat při" zp'racování rozboru stavu vynálezoovství a zlepšovatelství
v resortu COGK,
ve spolupráci se stranickými
a odborovými organizacemi
vytvořit, v rámci CVTS podmínky pro
rozvoj hnutí komplexních racionalizačn[ch
brigád,
případně brigád CSVTS.
3. Odborným skupinám ČVTS-GK se ukládá zaměřit se
,na:

OS 1701 - inženýrská
geodézie
realizaci vyhlášky 10/74 Sb. - o geodetických
pradch ve výstavbě,
OS 1702 ~ kartografie
tvorbu technologie a automatizaci zpracování soustavy map velkých a středn[ch měř1tek,
OS 1703 - fotogrammetrie
využití fotogrammetrie
pro geodetické
a kartografické práce ,včetně metod diferenciálnlho
překreslovánl,
OS 1704 - evidence nemovitosti
tendence a další koncepci vývoje evidence nemovitóstí,
OS 1705
geodetické základy
optimální budování bodových polí,
OS 1706 - automatizace
uplatňování
a využívání výpočetní techniky a na návrhy opatření ke zlepšeni její účinnosti a její optlmáln! strukturu,
OS 1707 - ekonomika geodetických
a kartografických
prací
zvyšování účinnosti řízení a plánováni geodetických
a kartografických
prací a k realizaci nové soustavy
plánování včetně komplexní socialistické racionalizace,
OS 1708 - mapován!
racionalizaci
mapov,adch prací.
4. V odborném časopise Geodetický a kartografický
obzor zveřejňovat
články o konkrétním
plnění plánu
politickoodborné
činnosti ČVTS-GK, o podílu ČVTSGKna
plněn! úkolů
KSR, na realizaci
výsledků
vědeckovýzkumné
činnosti a VZH.
,5. Připravit návrh konc,epce čs. účasti na činnosti meziriárodn1ch nevládn!ch organizaci FIG, ISP a ICA a
na spolupráci s VTS-GK ZSS jako podklad pro jéd~
nán! v orgánech ČSVTS a s 'resortem geodézie a kartografle.
-J

V přípravě pro další GaKO jsou:
G.: Určení geocentrické
stanice 1147 Ondřej ov 2

KARSKÝ,
VESELÝ,

M.: Vliv periodického

polohy družicové
chvění na nivelaci

J.: Usnadnění justáže analogových fotogrammetrických strojů

ŠMIDRKAL,

CEBECAUER,
D., MAKOVNIK,
D.: Sledovanie zvis, ,lý-eh 'posunov vozovky v závislosti na zmenách
voootepelného režimu

ČERMÁKjI.: Všeobecná dokumentace - klíč kraciooalizac.i pracioa středisku geed6:de
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Medzinárodné sympózium KAPG
"Geofyzikálne interpretačné metódy"
(061.1 (100) KAPU:

550.3] : 061.3

V dňoch 20. až 25. mája 1974 sakonalo
v Bratislave
v zasadacej miestnosti areálu SAV na Patr6nke
m ed z i n á rod n é s y mp ó z i u m Komisie akadémH socialistických
zemí pre multilaterálnu
spoluprácu
na
komp;exnom prob.éme Pianetárne
geofyzikálne
výskumy pod názvom "Geofyzikálne
interpretačné
met6,dy".
Usporiadaním
tohoto sympózia, spojeného
so zasadaním pracovnej skupiny 1.7 KAPG (MetMy matematického spracovania a komplexnej interpretácie
geofyzikálnych údajov) bol poverený na predchádzajúcom
pracovnom zasadaní, ktoré sa konalo v júni 1972 v Moskve,
Geofyziká:ny ústav SAV v .Bratislave.
,
Riaditel ,Geofyzikálneho
ústavu SAV, Ing. Klement
R o s a, CSc., vymenoval RNDr. Ing. Ludmilu ~ u b á čk o v ú, CSc., za predsedníčku
organizačného
výboru
llympóZ!a. Program sympózia sa pripravoval v úzkej spolupráci s predsedom pracovnej skuJ;liny 1.7 KAPG ing.
Vincencom
V y s k o č i lom,
CSc., z Geofyzikálneho
ústavu ČSAV v Prahe.
Sympózia sa zúčastnilo 60 vedeckých pracovn[kov zo
šiestich socialistických
krajin, ktoré sa podielajú na
činnosti KAPG,. a to z Bulharskej
ludovej republiky
1 účastník, z Madarskej
rudovej republiky 1 účastník,
z Nemeckej demokratickej
republiky 4 účastn[ci, z Polskej rudoveJ republiky 4 účastníci, zo Sovietskeho zvl1zu
3 účastníci a z ČSSR 47 účastn[kov.
Program sympózia bol tematicky zameraný na tieto
prob:émy: 1, Teoretické
rozpracovanie
matematických
metód pre interpretáciu
geofyzikálnych pol[ a ich praktická aplikácia. 2. Statistické metódy spracovania a interpretácie
geofyzikálnych
údajov. 3. Matematické molielyzemskej
kary. V rámci tohoto programu od:l:nelo
na sympóziu 33 referátov s bohatou diskusiou.
Z BI:R prednášal D. Z i dar o v: Číselné riešenie obrátenej magnetickej
úlohy pri indukovanej
magnetizácii
a "paleomagnetická
sondáž". Z MI:R prednášal P. S alát:
Nieko,ko poznámok k otázke interpretliciegeoelektrickej
sondáže pre horizontálne
zvrstvené prostredie. Z NDR prédnášali: W. Mu n d t: Matematicko-fyzikálna analýza a interpretácia
geomagnetického
pola
a sekulárnej variácie; W. S c h w a h n: Analytické odvodenie autokovariačnej
funkcie vertikálnej
zložky intenzity geomagnetického
pora za predpokladu
štatistickej množiny zdrojov; H. W i r t h: Fyzikálne podložený
zdrojový model pre interpretáciu
geofyzikálnych
poten,cionálnycl1 polí; H. W i r t h - W. S c h w a h n: Súvisiocť medzi štatistickými
parametrami
množiny zdrojov
a superpoz1ciou ich potenciálových
polI. Z PI:R prednášal A. K i j k o:
Metódy lokalizácie
velmi b:[zkych
seizmických otrasov. Zo ZSSR prednášali: A. S. Ale k s ejev:
Niektoré obrátené úlohy seizmológie; E. G. B u·
I ach:
Použitie automatizovaného
systému (metóda minimalizácie) pre interpretáciu
zložitých gravitačných pol[; V. N. Str ach o v: Lineárna analýza potenciálnych
polt.
Z ČSSR prednáša!i:
R. Bar t a - M. H v o ž dar a :
Interpretácia
krivlek VES na počítači;
M. B u r d a :
Vlastnosti charakterlsHk
lineárnych transformácií
geofyzikálnych
pol[; V. Č e rve n ý:
Lúčové teoretické
seizmogramy;
K. Dob e š: Dynamické spektrá nesta·
cionárnych signálov; J. lb r m a j e r - M. Pic k: Analytické pokračovanie funkcle pre povrch Zeme; T. K o lb e n h e y e r:
Niektoré otázky analytického
pokračovania trojrozmerných
gravitačných
polí do vnútornej
oblasti; L. K u b á č k o v á:
Stochastická
harmonická
analýza anomálnych
gravitačných
pol[; J. M are k V. Jan o v s k ý: Stúdium š!renia SH-vIn vo vrstevnatých prostrediach
s lokálnymi nehomogenitami
met6dou
konečných e:ementov; O. M a n: Spracovanie dát z gama-aeroradiometrie
pomocou multivarlačnej
štatistickej
analýzy; J. Ne d o ma:
Elektromagnetická
lndukcla va
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vodivom vrstev na tom prostredí; J. Ne d o ma:
Deterministický a stochastický
popis vonkajšieho tiažového
pola Zeme; O. N o v o t n ý: Výpočet parciálnych derivácií disperzných kriviek povrchových seizmických vln;
K. P ě č: Filtrácia seizmických signálov a výpočet grupových a fázových rjchlostí;
J. P ě č o v á: Spektrá
dlhoperiodických variácií geomagnetického
pofa; V. P oh á n k a - M. S k o r v á n e k : Elektrické
potenciály
jednoduchých telies a ich interpretácia;
I. P š e n č í k :
Použitie met6dy časových polí pre určenie zakrivených
rozhraní v dvojrozmerne nehomogenných prostrediach;
K. R o s a: Riešenie priamej úlohy elektrického
prieskumu pre vodivú polgufu v nekonečnom priestore v poli bodového
zdroja;
A. S i t á r o v á - T. K o I b e nh e y e r: Analytické pokračovanie trojrozmerných
gravitačných polí pre homogenné mnohosteny; M. Smí·
šek:
Predbežná schéma Mohorovičiéovej diskontinuity
v Západných Karpatoch; M. S k o r van e k: Priama a
obrátená
úloha
gravimetrie
pre polgufové
teleso;
B. T o I c s v a y: O jednej met6de riešenia dvojrozmer·
nej nehomogf!nnej priamej magnetometrickej
úlohy pornocou integrálov Cauchyho typu; V. V Ys k o č i I: K východiskovým podminekam korelačnej analýzy geofyzikálnych polí; J. Z a hra dní k: Aplikácia metMy konečných diferencií v seizrnike.
Referáty, prednesené na symp6ziu budú publikované
v Zborníku symp6zia "Geofyzikáine interpretačné
metódy", ktorý výjde v roku 1975 v nakladatelstve
VEDA.
V rámci symp6zia sa konala e x k u r z i a na geomagnetické observat6rium
Geofyzikálneho ústavu SAV
v Hurbanove. Pri tejto príležitosti účastníci exkurzie na·
vštívili aj Ústrednú fudovú hvezdáreň v Hurbanove.
Okrem sympózia sa konali v Bratislave aj dve p r ac o v n é por a d y pracovnej skupiny 1.7 KAPG. Na druhej porade, konanej dňa 23. 5. 1974 bol vypracovaný návrh plánu činnosti. Navrhuje sa riešit tieto úlohy:
1.7.1 Priama a obrátená úloha geofyzikálnych potenciálnych polí (koordinátor D. Zidarov, BTIR]
1.7.2 Aplikácia štatistických
metM (koordinátor L. Kubáčková, CSSR]
1.7.3 Priama a obrátená úloha vlnových polí (koordinátor A. S. Aleksejev, ZSSR]
1.7.4 Metodické otázky určovania fyzikálnych modelov
Zeme (koordinátor W. Mundt, NDR].
Program činnosti pracovnej skupiny 1.7 KAPG sa tým
jednak spresnil, jednak rozšíril o problematiku vlnových
polí. Táto skutočnosť ako sa konštatuje.v
1. bode rezolúcie, znamená zvličšenie kompiexnosti
met6d, vedie
k zníženiu mnohoznačnosti a k zlepšeniu presnosti riešení obrátených úloh.
Úlohy v rokoch 1975 a 1976 (pozri 2. bod rezolúcie]
budú zamerané hlavne na:
a] ďalšie rozvíjanie te6rie a efektívnych analytických
a numerických met6d pre riešenie priamych a obrátených úloh potenciálových
a vlnových geofyzikáinych polí,
b] metodické štúdium v obiasti tvorenia fyzikálnych modelov Zeme a zemskej kory na základe geofyzikálnych údajov,
c] rozpracovanie a porovnávaciu analýzu algoritmov interpretácie.
V bode 3 rezolúcie sa konštatuje nutnost zamerat tematicky nasledujúce sympózium na riešenie úlohy "Vypracovanie základných metodologických
podkladov pri
interpretácii
na samočinných počítačoch" a na vypracovanie porovnávacej analýzy algoritmov riešenia obrá·
tených úloh. Pracovná skupina prosí Národný komitét
KAPG Bulharskej akadémie vied, aby zabezpečil orga-.
nizáciu tohto symp6zia v roku 1976.
S ohladom na význam stochastických
analýz geofyzikálnych polí, pracovná skupina odporúča okrem hore
uvedeného symp6zia usporiadat
v roku 1976 seminár
o aplikácii štatistických met6d pri interpretácii geofyzikálnych polí a zároveň prosí Národný komitét KAPG
Pofskej akadémie vied o zabezpečenie tohto seminára.
V poslednom bode rezolúcie sa konštatuje užitočnost
ako aj velký význam porady a symp6zia.
RNDr. Ing. Ludmila Kubdčkovd, CSc.,
Geofyzikdlny t1stav SAV, Bratislava

Dne 30. 9. 1974 - v den 65. narozenin svého význačného
pedagoga, vědce a proslulého
organizátora
vědecké
a technic,ké práce v NDR - uspořádala Technická universita v Drážďanech slavnostní kolokvium za účasti
význačný'ch osobností technického i politického života
a široké obce jubilantových žálkfi, spolupracovníkfi a přátel. Tímto ,dnem odchází prof. Paschel do dfichodu, přičemž dále spolupracuje se školou, jako její exte·mí člen.
Prof. Peschel se narodil v Drážďanech ja'ko syn geodeta. Zde vystudoval zeměměřické
inženýrství r. 1932,
čtyři 1'0Ikybyl asistentem u prof. Werkmei'stera. Po dosažení doktorátu 1936 odchází na 14 let do praxe. V r.
1950 se vrací zpět na vysokou šikolu, kde vede Geodetrcký institut, v r. 1953-56 je rektorem a 1956-58 stálým
náměstkem rektora.
Profesor Peschel je znám jako výborný pedagog. Nejvýznačnější
články řeší problémy a konstrukce
přístrojfi u velmi přesné nivelace. U nás jsou zejména
známy jeho práce o metodice motorizované nivelace,
kterou velmi propaguje. Jeho osobnost se vša,k nejvíce
uplatnila v neúnavné organizaci vědecké práce a uplatňování jejích výsledkfi v praxi. Zasloužil se o založení
odborného časopisu .,Ve'rmessungstechnik",
ja'ko vědec·
ký expert geodetic'ké služby NDR přIspěl k její organizaci
v poválečných létech, 'k její dnešní vysoké úrovni ik jejímu odbornému i společenskému zhodnocení doma i ve
světě. Založil Národní 'komitét geodetic'ký a geofyzikální
u německé akademie věd a řídí jej jakOopředseda ode dne
založení. V době 1963-69 byl ředitelem proslulého Geodetického ústavu v Postupimi. Jako rektor TU se zasloužil o její výstavbu, kterou dnes všichni obdivují. Tehdy
leho organizační talent se uplatnil v celém technickém
oboru; za svou a'ktivitu byl v r. 1959 zvolen předsedou
Kammer der Te'chnik (obdoba naší VTS] k jejímuž založení vyd.atně přispěl - a tuto význačnou funkci zastával
nepřetržitě 15 let až do data 65. narozenin. Nevyhýbal se
ani veřejným a politickým funkcím a obdržel če1:ná
vyznamenání a uznání za svou vynikající práci.
Vědecká a organizační činnost prof. Peschela přesáhla
i hranice NDR a uplatnila se výrazně i v mezinárodníc'h
organizacích. Proslulé byly jím od r. 1956 organizované
"Geodlitis'che Tagungen" na TU Dresden, které v prvních
dobách byly jedinečnou možností k navázání užších kontaktfi mezi geodety socialřstických zemí. Jako rektor TU
založil je,jí družbu s CVUT v Praze, velmi užitečnou pro
obě vysoké š'koly. Úzce spolupracoval i s naší VTS. V posledních létech se rozvinula široká spolupráce s našimi
geodety v rámci KAPG,kde prof. Paschel zfistává reprezentantem NDR.
Není divu, že prof. Peschel, který především zfistal
geodetem, získal i v CSSR uznání a mnoho přátel. Obdivuhodný byl vždy jeho kritický duch, rychlé rea~ce
a stálý humor. Pro všechny platil jako vzor pracovníka,
který se dovede plně odborně i spole'čensky uplatnit.
Jménem čsl. geodetické obce mu pi'ejeme mnoho zdrl'lví
a S'Věžesti, a'by nadále' mohl své tvfirčí nadání uplatňovat k rozvoji geodézle v NDR 1 ve světě.
Redakční rada

Životní jubileum ing. Karel Prostředník - 75 let

Dne S. 11. 1974 se dožívá v plně svěžest! 75 let ing.
Karel Prosti'edník, který zasvětil svfij život geodetickým pracím v investičnt výstavbě. Po návratu z kon·
centračního tábora v Buchenvaldě zapojil se ihned do
znárodněných
projekčních
složek pro výstavbu vodo-
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hospodářských
staveb. Své bohaté zkušenosti, zlskané
před druhou světovou válku v oboru inž. geodézie na
stavbě trali Banská Bystrica-Harmanec,
up,liln
ve
státnlm projektovém ústavu Hydroprojekt, kde soustř&dil geodetické pracovníky do samostatného střediska.
Pod jeho vedenlm zeměměřičtí pracovnici si zlskali
svými pracovnlmi výkony p'lné uznáni vedeni podniku
<li byl1 postaveni na úroveň inženýrťim stavebn[ch
profesi.
Z jeho iniciativy byli soustředěni geod. pra'covníci
Hydroproje,ktu do samostatných středisek v Brně i Bratislavě.
Přes útrapy prožité v koncentračním táboře pracoval
a řldil od roku 1948-1969 s elánem geodetické práce
v Hydroprojektu v Cechách i na Moravě.
MladšI pracovnici rádi přijlmali jeho zkušenosti, neboť tyto přispěly k zlepšení práce, k zvýšeni produktivity.
Jako vedoucI geodet účastnil se všech celostátnlch
i mezinárodnlch sympozH. Navázal dobré styky se svými kolegy v Polsku, Německé demokratické republice
a Jugoslávii, člmž získal přehled o stavu geodetických
prací v ostatnlch zemích v oboru projekčnlch složek.
Vychoval celou řadu odborníkťi v oboru inž. geodézie, kterým byly pak svěřovány nejobUžnější úkoly, ať
již to bylo měřeni deformaci geodet. metodami, nebo
geodetické práce pro stavbu přehrad v Ghaně apod.
Děkujeme mu za jeho dlouholetou práci v Hydroprojektu a přejeme mu hodně zdl'avl do dalš[ch let.
1
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zlch bodťi. Jeho zásluhou se měřeni deformací staveh
v CSSR dostalo na vysokou úroveň. V poslednlch létech
řídil geodetické práce zadané v rámci OSN v Jugoslávii
a v Jemenu.
Za vzornou práci obdržel několik vyznamenání. OceněnI se mu dostalo i 'V Polsku za úspěšnou spolupráci.
Ptrbl1kační činnost dr. Staňka obsahuje 35 odbomých
člán'kťi. Smrt jej zastihla v době přlpravy druhého vydání 'knihy "Měřické práce na stavbách" se spoluautorem ing. dr. Svobodou. Dovedl však dobře vychovat mladou generaci odborníků, kteří mohou pokračovat v je'ho
dne a pro 'lťteré zťistává jako vzor obětavého a nesmlouvavého pracovnfka.
Cest jeho památce I

IX. Geodesia Rallye

Ing. Alois Rihák a spolupracovnici
geodetického stl'ediska Hydroprojekt
v Brně

RNDr. Ing. Václav Staněk
in memorian

Dne 7. 9. 1974 nečekaně nás opustil význačný geode't,
který dovedl vyn~kajídm způsobem spojo\'at teorii a praxi. Zá:keřná nemoc jej nenadále postihla v době plné svěžesti a pracovní aktivity.
Dr. Staněk se narodil v r. 1906 v Plzni, v r. 1929 vystudoval na CVUT zeměměřické inženýrstvl a po návra'tu
z prezenční služby vojenské v r. 1931 nastoupll ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Zde po 18 let provádí tr1angulaci, přesnou nivelaci a zejména grdvlmetrická měřeni. Učastnl se v r. 19S7-39 kyvadlových měření, které konal prof. Kladivo Po "álce jako první z čsl.
geodeto. (s prof. Bucharem) začíná měření Uže statickými gravimetry.
Při vzácné snaze o nejdokonalejší práci dbal dr. Staněk na dťikladnou teoretickoU' a praktickou prťipravu.
Na Karlově univerzitě vystudoval geofyziku a dosáhl zde
v r. 1936 doktorátu přlrodnlch věd. AktivnI znalost světových jazyk o. mu umožnila sledovat světovou literaturu. Sám publikoval četná pojednání - většinou v tomto časopise - řešícl teoretické i praktické problémy měřeni tíže a interpretace výsledkťi.
V r. 1949 odchází dr. Staněk na 10 let do Hydroprojektu, paik na Inženýrské a prfimyslové stavby a po 10 létech se opět vracl do Hydroprojektu. Svou tvťi'l'čí a 01'ganizátorskou a,ktivitu nyní věnuje problémťim inženýrské geodézie, a to zejména vytyčovánl a měřeni deforma
cí staveb. Sám provedl např. vynikajícl vytyčení pod
zemnl elektrárny oB tunelu u vodního dna Lipna, za což
obdržel vyznamenání. Vytvářel originálnl řešeni, doma
I v zahraničl je pubUkoval a l1spěšně uváděl na sympo
sUch. Velkou pozornost věnoval studii stab1litý v:9cho

Všem účastnlkťim předcházejíclch soutěží a všem resortním
organizaclm byla za,čátkem jara
zaslána l1hledná 1Fožurka. Obsahovala pozvánku a propoZ1ce
na "Mezinárodní mototurlstickou soutěž s vložkou branných
disciplin - GEODESIA CSSR",
tak zněl oficiální název letošní
Rallye.
Soutěž se konala od 31. 5. do 1. 6. 1974, jako součást
oslav 20. výročI geodetické služby v CSSR, opět pod záštitou předsedy CUGK Ing. Františka Koubka. Cestné
předsednictvo tvořili další čelnl představitelé
resortu
a společenských organizací.
Organizačně byla soutěž dobře připravena a odpovídala plně požadavkíim soutěžních řádťi AMK Svazarmu.
Vzhledem k velkému organizačnlmu zatržení, bylo letos
rozhodnuto pořádat v roce jen jednu soutěž, ale dvoudennl, s noční etapou. Tato etapa se jela první den,
podle slepé mapy. Denní část, druhý den, měla tři etapy, které se jely podle kilometrových itinerářťi a část
podle slepé mapy. Etapy měly jak prťijezdnl, tak i časové kontroly. Prťijezdnlch kontrol - lišek, bylo tentokrát málo, ale byly dobře umístěné. Doplněk soutěže
tvořily branné vložky, dosti obtížná jlzda zručnosti na
travnatém terénu a poprvé i kulturně vzdělávacI složka. Soutěže se zúčastnilo 89 posádek, z toho 10 polských a 12 z NDR. Vyznačovala se velkou bojovností
!1 sportovním
duchem. PořadI jednotl1vcíi v přeboru
geodetťi bylo: 1. Tlscher-Kvl'!-pll, SG Karlovy Vary,
2. Slavíček-Slavlčková,
Kartografie Praha, 3. Bergr-Rodr ,Geodézie Liberec. Pořadí družstev: 1. AMK GR
Litoměřice, 2. SG Ml. Boleslav, 3, SG Litoměřice.
SlavnostnI vyhlášení výsledkťi se konalo v hezkém prostředí Kulturnlho domu v Úštěku. Vítěz v jednotl1vclch
obdržel putovnI pohár předsedy CUGK, vftězné družstvo
hezký putovnl pohár věnovaný polskými účastnlky
z Kielcťi. Přátelské prostředl společenského večera dalo
zapomenout na některá roztrpčenI, vzniklá nedorozuměním při přehlédnuti číslicového Itlneráře nočnl etapy
a chybou v itinerářl denní etapy. Pořadatelé zaslouží
pochvalu i uznánI za významnou práci, kterou napomáhajl zvyšovánI branné a sportovní vyspělosti zeměměřičťi. Stejně je třeba hodnotit i společenský dosah soutěže. Těšíme se proto opět na jubllejnl X. Geodesia
Rallye v krásném pro~U'edí Ceského středohoří.
Ing. O. leMbek, CSc.
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WRÚBEL, A.
5TU-3 --.; przyrzQd inwentaryzaciitras
urzQdzelÍ podziemnycb, ulepszona wersja STU-2. (STU-3 - přístroj
pro inventarlzaci tras podzemních vedení, zlepšená verze STU-2.)
przegl. geod., 45, 1973, č. 11-12, s. 472-476, 7 obr.,
2 tab.
Popisuje. se konstrukce
přístroje,
včetně galvanické
a Indukční metody Inventarlzace tras podzemních vedení. Na základě provedených zlmušek bylo zjištěno, že
střední chyba určení polohy činí a) u metody galvanické±
12 cm, b) u metody Indukční ± 13 cm.
vI

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

SlOORIK, R. S.

528.1./ GEOD(:;ZIE
528.489:696(492) = 393

VÚGTK 21218

KOEN, L. A.
De leidingstraat
Rotterdam-Zeeland.
[Trasa potrubního
vedení Rotterdam-Zeeland.)
Geodesia, 15, 1973, Č. 12, s. 271-282, 5 obr.
Popis projektu potrubního vedení napříč Holandskem,
spojujícího řadu významných průmyslových oblastí. Vytyčení trasy. Vyhotovení mapových podkladů [fotoplán
v měřítku 1: 2000). Měření v terénu. Registrace vedení
na mlipě.
Št/Chv

~~

~~~~

ŠOLC,' J.
Modernf geodetické přístroje.
Ve: Sbor. přednášek
z Geod. inforrn. dnů l1.BTZ,
Brno 1973, s. 1-10, 1 tab., lit. 9.
'.
Geodetické přístroje a automatizace.
Současná situace
vývoje z hlediska výběru nejoptimálnějšího
přístroje.
Nový koncepční systém budování přístrojového vybavení. Koncepce výběru Integrovaného
přístroje. Specifikace přístroji'!. Vliv počítači'! na vývoj geodetických přístroji'! Teodolit a stolní počítač. Geodetický přístroj a minipočítač.
Sch/Chv
528.5:621.375

VÚGTK 36759

GRILLMAYER
Uptantněni laserii Spectra Physics pro geodetické přistroje.
Ve: Sbor. přísp. fir. zást. z Geod. Inform. dni'! 11. BTZ,
Brno 1973. 5 s.
Přehled
přístroji'!
vystavovaných
firmou
Nordstahl
GmbH, Di.lsseIdorf, NSR. Laserový teodolit Kern KDM 2
- AL. Konstrukce přístroje a princip měření. Výhody
konstrukce.
Přesnost a dosah přístroje Kern DKM 2
- AL. Technické údaje teodolitu Kern DKM 2-A. Laser
spectra physics 120 T. Elektrooptický
dálkoměr Kern
DM 1000. Jednoduchý postup měření. Technické údaje
přístroje Kern DM 1 000. Mekometr Kern ME 3 000.
Sch/Chv
VOGTK 36759
528.5:625.78
',:j
BOLTE
PoužiU přistrojů pro určeni polohy potrubnich a kabelovtch vedeni.
Ve: Sbor. přísp. fir. zást. z Geod. inform. dni'! 11. BTZ,
Brno 1973. 1 s.
Přístroje
a technologie
použití elektronického
určování polohy podzemních vedení. Způsoby připojení generátori'!. Vyhledání kabeli'! pod napětím a zjištění je'jich uložené hloubky. Požadavky na technické mapy.
Potřebná kvalifikace obsluhujícího personálu. Optimální
využití přístroji'!.
Sch/Chv

-_._._----_.-

--

lspozol'zovanije gironasadki Gi'C2 pri prokladke poligonometrii!eskich chodovo [Použití gyrOlllásadce Gí-C2 při
měření polygonových pořadů.)
Ve: 50 let lenin. dekr. ob lIčrež. vys. geod. upravlenija,
Lvov 1970, s. 115-117, 2 tab., lit. 3.
Popisuje se metodika zaměření experimentálního
polygonového pořadu pomocí gyronásadce
Gi/C2 (přesnost
'určení azimutu asi ± 15", váha 35 kg). Na 27 vrcholech
byly zaměřeny azimuty a protiazlmuty při různých atmosférických podmínkách.
Uvádí se vzorec pro výpočet
směrníku a příčné odchylky v koncovém pořadu a provádí se srovnání s pořadem zaměřeným optickým teodol1tem.
Šk
528.531-523.8= 30
HAASE, A.--BERGMEIER, J.
Auswertung
von mit selbstregistrierendem
elektronichen Tachymeter
REGELTA 14 gewonnenen
Messdaten. [Vyhodnocení měřických údajů pořízených registračním elektronickým tachymetrem RegElta 14.)
Vermessungsingenieur,
2'j, 1973, č. 6, s. 182-189, 8 obr.
Popisuje se kompiex programu pro zpracování hodnot
naměřených
registračním
elektronickým
tachymetrem
RegElta 14: použitý děrovací kód; kódování údajů podle významu na číselníku přístroje; výpočetní program I
- snímání a kontrola děrné pásky s údaji registrovanými během měření; korlgovací program; příprava dat
pro výpočet polygonového pořadu [program 5, 6); příprava dat pro výpočet polární metody [program 7).
Připojeny jsou ukázky výpočetních sestav s vysvětlením.
Šk

AGA
AGA Geoplane 300.
Ve: Sbor. přísp. fir. zást. z Geod. ínform. dnů 11. BTZ,
Brno 1973, 3 s., 1 obr.
'
AGA Geoplane 300 je přístroj, jehož světelný zdroj je
helium-neonový laser s výstupním výkonem asi 1,4 mW.
Pracuje na principu rotujícího la:>erova paprsku, který
slouží k současnému přenášení výšek na staveništi. Složení, přesnost a výhody přístroje.
SchjChv

AASE,M.

B.

Posledni vtvoj automaticktch
koordinátografů
fy Konsberg.
Ve: Sbor. přísp. fir. zást. z Geod. inform. dnů 11. BTZ,
Brno 1973, 2s.
'
Informace o rozšíření výrobního programu fy KONS·
,BERG v roce 1973. Stručný popis nově vyvinutých systémii ,pro dígltallzacl v oblasti získávání dat a příslušných periferních jednotek. Programy.
Sch/Chv
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528.74:528.93 + 528.936(084.3-11J (047.3)

528.7 FOTOGRAMMETRIE
528.72/.73:513.012:528.14 = 20
MlKHAlL, M. D. -

VÚGTK 9 988

HELMERlNG, R. J.

Recursive Methods in Photogrammetric
Data Reduction.
(Rekursivní
metoda při redukci
fotogrammetrických
dat.)
Photogram. Engng, 39, 1973, č. 9, s. 983-989, 1 obr.,
1 tab., lit. 11.
Vyrovnání MNČ je nejpoužívanějším postupem při řešení
fotogrammetrických
problémů. V některých moderních
problémech
fotogrammetrie,
jako při úpravě, opravě
a redukci vstupních dat on-line, je vhodné věnovat pozornost i jiným metodám. Jsou diskutovány rekursivní
postupy a popsána řada algoritmů. Pozornost byla věnována dvěma případům: když změna počtu podmínkových
rovnic nezmění počet matematických parametrů a když
počet parametrů a tím i stupeň normálních ro,vnic se
nemění.

VÚGTK 36 932

528.735.2 (047.3)

VÝZK-Z-525

MARŠÍK, Z.
Bloková aerotriangulace.

Praha, VÚGTK 1973. 36 s., lit. 7.
Závěrečná výzkumná zpráva tříletého výzkumného úkolu
podávající souhrn řešení. Dilčí výsledky byly již dokumentovány výzkumnou zprávou Č. 426 z roku 1971 a
č. 492 z roku 1972. Kromě souhrnu přináší zpráva upřesnění početního postupu při úpravě vstupních dat a zjíšťování chyb a dále způsob zavedení korekcí fyzikálních
faktorů.

528.74:528.44 = 30

VÚGTK 6 266

NElSECKE, O.
Jntegrierte
mapování.)

Katasteraufnahme.

Z. Vermess.-Wes.,
lit. 11.

(Integrované

katastrální

98, 1973, č. 10, s. 454-457,

1 pří!.,

V dnešní době si pn katastrálním
mapování konkurují
v podstatě dvě metody: elektronicky
měřené polární
souřadnice s použitím registračních
tachymetrů a fotogrammetrická metoda. Autor v článku rozebírá tyto metody a dochází k závěru, že obě metody mají své výhody
i nevýhody a že nejhospodárnější
bude symbi6za těchto,
metod, tzv. integrovaná
katastrální
metoda. Na tuto
metodu by se měla soustředit pnzornost i s ohledem na
další digitální zpracování a, vedení katastru.

528.74:528.481:622.1 (437.2/.3) (047.3)
PICHLÍK, V.
K výzkumu sledování
hybů v poddolovaném
kými metodami.

VÚGTK 36 935

PRAŽÁK, J. a kn!.
VÝZK-Z-522
Automatizace tvorby, údržby a obnovy map velkých měřítek při užiti fotogrammetrických
a geodetických číselných metod.
Praha, VÚGTK 1973. 44 s., 11 pří!., lit. 9.
Závěrečná výzkumná zpráva k úkolu č. 3.7, který byl ve
VúGTK řešen v letech 1972 a 1973. Kompletní výsledná
dokumentace
řešení, t. j. prugramová
dokumentace
k universálnímu
prngramu
prn střední počítač Tesla
[programový systém pro tvorbu i údržbu map při použití
geodetických
a fotogrammetrických
číselných metod].
dále návrh Technologického postupu pro podrobná měření při THM fO'tO'grammetrickou metO'dou a dO'plňky
technologického postupu fotogrammetrické
údržby a obnO'vy prn realizaci číselného způsobu zpracO'vání.

528.9:681.3.06(047.3 )

VÚGTK 36049

MElSSLER, A.

VÝZK-Z-501

RMF-programy MAPY 1 a SESTAVBOD; realizace RMF;
technologický
postup sběru dat pro založení a údržbu
RMF.
Praha, VÚGTK 1973. 12 s., čet. pří!.
1. PrO'gramy MAPY 1 a SESTAVBOD pro počítač TESLA
270 PVT Praha - přímý zápis na magnetickou pásku
a upravený výběrový program pro grafický výstup na
CORAGRAPHU; v příloze výpisy programů; 2. Technolopický postup sběru dat pro založení a údržbu RMF řeší organizaci sběru dat pro jednotlivá resortní pracoviště [mapové služby a dokumentace].
je doplněn přílohami k6dování slov, standard
a systém lokálníhO'
označení jednotlivých
map. děl, klasifikace
map EN,
k6d vyhO'tovitelů map. listů, formuláře
pro založení
ti údržbu RMF, oponentské
posudky. 3. Situační zpráva
o stavu realizace RMF ve Východočeském kraji v r. 1973 prt1běh a zhodnocení realizace, návrh opatření, plán
na rok 1974.
vi

528.914:681.3 = 30
GOTTSCHALK,H. J.
Ein Modell ZUl' automatischen
Durchfňhrung
der Verdriingung bei der Generalisierung.
(Model k automatizaci posunu při .generalizaci. J
Nachr. KatI'. Vermess.-Wes., 1972, Reihe I, č. 58, s. 21
až 25. 5 obr., 1 pří!.
Uvádí se model automatického
posunu kartografických
předmětů při generalizaci, je-li nutné kreslit přes míru.
Počátkem automatizace
postupu je digitalizace
prvků
mapy. V příloze je ukázka programu ve FORTRANU IV.

.

JO

528.931.1:681.3.07(047.3 J

VÚGTK 37047

NEUMANN, J.-HRUBEC, !.

VÝZK-Z-535

VÚGTK 36 933
VÝZK-Z-520

horizontálních
a vertikálních
poúzemí Ostravska fologrammetric-

Praha, VÚGTK 1973. 25 s., 3 obr., 3 pří!., lit. 5.
Zjišťování deformace půdy vlivem poddnlnvání geO'detickými metO'dami. Posuny bodů trigO'n'0'metrické sítě a
pO'klesy nivelačních
Ďodů v karvinské uhelné pánvi.
O možnostech zjišťování deformace pÍIdy vlivem poddolování metO'dO'u letecké fotogrammetrie.
Projekt leteckého snímkování zájmovéhO' území, jehož vnitřní část
podléhá deformacím vlivem pO'ddolO'vání. Rekngnoskacé
a fO'tO'grammetrická signalizace základních a pO'drnbných
bodů p,nlohového pole (ZBPP a PBPPJ, nově určovaných
PBPP a VB. Letecké snímkování, další etapy výzkumu
sledování deformací půdy a význam výzkumu sledování
deformací půdy pro praxi a pro problematiku
důlníhO'
měření.

Subsystem kartografických
informací.
1. část: Subregistl' silnic a dálnic. Digitalizace a počítačové zpracování.
Praha, VÚGTK 1973. 13 s., 6 pří!.
Je dokumentO'ván postup ověřování výsledku předchozíhó výzkumu sullregistru silnic a dálnic subsystému kartografických informací na úseku přípravy vstupních podklaMI a podávó se přehled o náplni výkumných prací,
reaiizovaných !Hl řešení uvedeného úkolu v r. 1973. Návrh, technologického
postupu pro digitalizaci mapového
obrazu silnic a dálnic a soubor počítačových programů,
určených k úpravě taktO' získaných číslicových kartografických informací do tvaru, optimálního z hlediska
jejich uch()vávání a aplikace, Analyzují se rO'vněž podmínky n,a1izace výsledků výzkumu a upozorňuje se na
potřehu jejich uceleného zabezpečení.
vi
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528.92

VÚGTK 36759

AMES, A. W. T.
Nové materiály

a postupy moderní kartografie.

Ve: Sbor. přísp. fir. zást. z Geod. inform. dnů 11. BTZ,
Brno 1973, 4 s.
Některé nové materiály, které jsou ve výrobě či v souladu s moderní technikou a hromadnou výrobou přesnějších a kvalitnějších map. Vlastnosti nového senzibilizovaného sloupávacího filmu Stabilene_ Základní odlišnosti mezi novým filmem a ostatními konvečními kreslicími materiály. Přenos informace z originálu na sloupávací film fotografickou technikou. Předpoklady zpracování, zavedení a využití.
Sch/Chv
528.931.2:681.3.07(047.3)
štoLO, B.
Subsystém
vodstva.

kartografických

informací.

VÚGTK 37048
VÝZK-Z-536
2. ěást: Registr

Praha, VÚGTK 1973. 37 s., čet. pří!.
Prvé výsledky výzkumu registru vodstva v rámci subsystému kartografických
informací ISGK. Přehled zdrojů
prvotních informací o vodách. V souladu s perspektivními legislativními opatřeními ve vodním hospodářství
je podán návrh rozdělení registru vodstva. Rámcová problematika realizace obsahové koncepce tohoto registru.
Podrobnější zaměření na subregistr vodohospodářsky významných vodních toků, jeho rozsah, prvotní informace
a problematiku realizace. Je připojen návrh meziresortní dohody COGK a MLVH ČSR a souboru resortních
předpisu pro obnovu a údržbu kartografických informací
o vodních tocích vodohospodářsky významných.
vI
528.93(084.3-15) = 30

VúGTK 13 171

HERRMANN, CH.
Entwicklungsmliglichkeiten
topographischer
Vbersichtskarten (am Beispiel des Massstabes 1:500000). (Možnosti

vývoje přehledných
topografických
map [na příkladu
mapy 1:500 ODD).)
Kartogr. Nachr., 23, 1973, Č. 4, s. 148-156, 3 obr., 1 pří!.,
čet. lit.
Tradiční pojímání topografických map 1:500000 v NSR.
Další tradiční ztvárnění, tzv. švýcarská manýra. Návrh
modifikované švýcarské manýry v měř. 1:500000 pro jiné
klimatické oblasti. Návrh topografické mapy 1:500000
s barevným vyjádřením napodobujícím přírodní poměry
[naturahnlich).
Možnosti vylepšování stávajícfch topografických map pomocí družicových snímku. Koncept
nové mapy 1:500000 s využitím automatizace.
528.936:528.924 = 30

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia zeměměřického
inženýrství na stavební fakultě při ČVlJ,T
v Praze v roce 1973
G VGM SG -

na
na
na
na

G -

ALMER Antonín

VG-

SG G -

G -

G -

VG-

M SG M -

G VG-

Vj

M -

VÚGTK 13 171

SG -

KATZENBERGER,L.
Ein neuzeitliches Verfahren
graphischer
Karten. (Nová

bei der Nachfiihrung

metoda

údržby

topo-

kých map.)
Kartogr. Nachr., 23, 1973, Č. 3, s. 96-98, 1 pří!.
Nový postup "chemického rytí" na skle, používaný pn
údržbě topografických
map 1:50000 i jiných v Bavorském zeměměřickém
úřadě. Princip ll<lvého zpuS<lbu.'
Technologický postup podstatně usnadňující údržbu map.
528.927:778 = 30

M -
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APPELT, G.
Das Cromalin-Verfahreu
uud sein Einsatz bei kartographischen ArbeiteD. (Meroda použití Cromalinu a její

využití při kartografických
pracích.)
Kartogr. Nachr., 23, 1973, č. 3, s. 98-100, 1 obr., lit. 2.
V r. 1972 byl firmou DuPont uveden na trh systém
Cromalin pro vyhotovování čtyřbarevných nátisků, který
lze výhodně použít v kartografii. Vyhotovení barevných
nátisku pomocí systému Cromalin. Přizpůsobení Cromalinu požadavkum kartografických
prací. Výhody a nevýhody použití nového postupu.
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geodézie a pozemkových úprav
vyšší geodézie
mapování a kartografie
speciální geodézie

Zjištění reálné přesnosti tří teodolitů Freiberg TH 2
a jejich vzájemné zhodnocení
BALCAROvA Věra
Studium přesnosti dvojitého řetězce s délkově měřenou osou
BERGEROVA Eva
Vytyčování výškových montovaných soustav
BURESOvA-WILHELMovA
Jaroslava
Určení souřadnic bodu zaměřeného úhlově i délkové při jedné nadbytečné veličině
CIPRA Jaroslav
Projekt předvýsadbové úpravy vinohradů pro JRD
Kamenica nad Hronom - 1. etapa
CISAIt Jan
Zjištění reálné přesnosti sovětských teodolitů TB-1
a jejich vzájemné zhodnocení
CERNOHORSKÝ Jiří
Úvod do tensorového
počtu ke studiu knihy
M. Hotine: Mathematical geodesy
CERNOHORSKÝ Josef
Geodetická dokumentace památkového objektu
DĚDKovA Jitka
Komparace základnových latí
FEJK Josef
Určení prvků vnitřní orientace dvojité komory VŠD
v Žilině
FIEDLER Lubomír
Přesnost redukčního tachymetru BRT006
FOLTINSK'f Milan
Vliv vazby měřených úhlů na výsledky vyrovnávání
trigonometrických sítí
FRYML Josef
Digitální mapa
HASSANOV A Marie
Rozbor přesnosti vytyčení oblouku na železnici
HOLlCKf Josef
Souoorná dokumentace stavebních památek obvodu Praha 10
HOLUB Miloslav
Digitální mapa
HROZovA Libuše
Projektová a rozpočtová dokumentace hlavní polní
cesty
CHALUPN'f Jiří
Vliv změny váhy na následky vyrovnávání CSJNS
JINDltlSKOvA Ludmila
Určení souřadnic vrchoh'l severní a jižní věže na
zadní budově CVUT - Praha 1, Husova 5, způsobem společného vyrovnání protínání z vnitřních
směru a přesně známé vzdálenosti obou bodů
KEIKRT Jaroslav
Využití zákrytů hvězd a zatmění Slunce v geodézii
KELLNER Václav
Fotogrammetrické sledování těžby písku v pískovně MNV Sojovlce
KLABAN Lubomír
Stanovení společného těžiště dvou ložisek chebské
hnědouhelné pánve metodou geometrizace
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KLlMEŠOvA Alena
Rozbor přesnosti vytyčení oblouku
KNIEZOvA-SVOBODOvA
Zuzana
Extrémní případy vzájemné polohy
málních řezů geodetické
křivky
plochách
KOLAČNÝ Petr
Studie o piktomapách
KOZA Petr
Interference záření na kruhových
KREUTEROVÁ Marta
Komp'aTace měřických pásem

M na železnici
protějších norna obecnějších
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SG clonách

KUŽEL Alan
Studie
pozemkových
úprav v intravilánu
pro
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
v Sedlci
LOUKA František
Polygonové pořady s dlouhými stranami
LUKAVEC Miloslav
Reprodukce map tříbarvotiskem
MALEGKOVA Miroslava
Kosmická triangulace - přípravné práce
MALEK Ladislav
Geodetická dokumentace
pomátkového objektu
MILTNEROVÁ Hana
Údržba a obnova mapy evidence nemovitostí fotogrammetrickou
metodou
MLČKOVÁ Olga
Testování automatického
kreslícího stolu
MORA VKOV Á Zdeňka
Souborná dokumentace
stavebních památek obvodu Praha 10
MRAzKOVÁ Vlasta
Využití metody protínání pro vytyčování liniových
staveb
NOSEK Michael
Vyrovnávání místní trigonometrické
sítě zaměřené
kombinovaným protínáním
POKORNÝ Vladimír
Přesnost po:ygonových pořadů měřených elektrooptickým dálkoměrem Distomat
ŘIHOvA Jana
S<udium kartometrických
vlastností vrstev nic
SLOZILOvA-KOUTECKA. Daniela
Aktualizace současného stavu státní přírodní rezervace "Sluneční dvůr" k. ú. Jestřebí, okres Česká
Lípa, s vypracováním návrhu na její rozšíření
SMEJKAL Kamil
Přesnost vytyčení bodu dlouhými rajóny
STARÝ Jiří
Zkouška automatického
nivelačního
přístroje
Opton Ni 1
STEHLIK Vladimír
Výpočet hlavních geodetických
ú:oh numerickou
integrací
ŠTEFAN Jaroslav
Kalibrace dálkoměru EOK 2000 a zpracování měření
ze sezóny 1972
TEKLÁ Pav;a
Studium kore:ačních závislostí při interpolaci výšek bodů terénní plochy
TOUžlMSKÝ Joser
Projekt předvýsadbové
úpravy vinohradů pro JRD
Kamenica nad Hronom - II. etapa
TŮMA Jiří
Studium stability záření ve vodorovném směru
VAŇKOvA Jaros:ava
Návrh metodiky vymezování homogenních
územních celků zvoleného jevu v podmínkách automatizace kar~ografických procesů
VAVROCHOvA Jarmila
Řešení krajinného
prostředí
pn pozemkových
úpravách pro JZD Zdiby - Chabry
VELIKOVÁ Danie:a
Laser jako prostředek pro kontrolu výstavby výškových budova holografický záznam
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VIT Milan
Stereofotogrammetrické
určování statických a dynamických nelineárních
de:ormací
na modelech
VITULOvA A:ena
Přesnost bodu vytyčeného pentagonem
VLASÁKOV A Milena
Vzorník barev pro techniku kartografického
tříbarvotisku
VOTOČEK Karel
Vytyčování výškových montovaných staveb
VOTOGKOVA-BRŮHOvA Libuše
Sestavení plánu kartografických
prací metodou
RAMPS s použitím počítače ODRA 1304
VYSOCKÝ Viktor
Zhuštění sítě vlícovacích bodů metodou semianaIytické aerotriangulace
WEIGNER Vladimír
Eliminace exogenních pohybů z výsledků nivelace
Ing. Zdeněk Vrběcký,
FSv ČVUT v Praze

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
Geodézia és Kartográfia, č. 6/1973

Ho mor ó d i, L.: Padesát let časopisu "Geodézia és
Kartográfia",
str. 401-404
S o ó s, G.: Tvorba technických
map velkých měřítek
a jejich použití v národním hospodářství, str. 401-406
Ha I'á s z, P.: Tvorba map velkých měřítek v Maďarsku
a směr jejího dalšího rozvoje, str. 406-407
J o Ó, 1.: Současný stav a směr dalšího rozvoje základních map velkých měřítek v Maďarsku, str. 407-412
J a g a s i c s, B.: Některé problémy tvorby základních
map, str. 413-416
A I pár,
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konference
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SNTL

MĚSTO PRAŽSK~
Kniha je výsledkem mnohaletého studia v oblasti urbanismu, týkajícího se podmínek založení Nového Města
pražského a jeho výstavby na území řady osad, zahrad
a polí. Tato velkolepá stavební akce nemá v polovině 14.
století ve světě obdoby a je z hlediska dnešních zásad
výstavby obdivuhodná svou promyšleností, principy a pojetím.
Toto unikátní dílo dává komplexní obraz podmínek, doby
i růstu města a sídla hlavy římské říše.
208 stran textu, 24 strany
váz. 85 Kčs

příloh v textu, 108 obrázků,

Novinku SNTL dostanete ve všech knihkupectvích. Můžete si ji také objednat
přímo na adrese: SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,
11302 Praha 1, Spálená 51.

