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GEODETICKY A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

528.334.724.6" 45-10"
KOLAR, V.
10 let činnosti národních podnikli Geodézie
Geodetický a kartografi.cký obzor, 28, 1982, Č. 3,
s. 57-61, 4 obr.
Pl,oblematlka organl·zace a řízení n. p. Goodézle v kra·
jích v souvislosti s dos1aženÝllli výsledky v jejich de-
setUeté existenci.

[528.486:528.023] :528.52
PROCHÁZKA, J.
Vytyčování polární metodou s vytyčovaclm ramenem
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 3,
s. 62-65, 5 obr., 1 tab., lit. 10
Informace o nové vytyčiO\71ací pamdcce, jejím prIncipu a
výhodách. TechnoJogie, 1p000tup objlektivn1ho hodinocení
př,e~mostl vyty'čení, výsledky ověřoviaclch mě1'en1 a
možnosti využití vytyčOiVaclho ramene v geodetické
p,raxi.

347.235.11.004.14: 65.011.56
SOUCEK, Z.

Evidence nemovitostí - zdroj informací o nemovltos.
tech
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 3,
s. 611--72, 12 tab., lit. 4
Ukázka nových možnos!l využití automatizovaného sy-
stému evidence nemovitostí pro třídění ú:lajfi podle
rozdílných hledisek, které mají význam nejen pro sta-
tistické účely, ale i p,ro sledovtiní skutečného využí-
vání pfidního fondu.

528.4(084.3-11) :056[ 430.2)
PRAZAK, J.
Technické normy NDR pro mapy velkfch měřítek
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 3,
s. 72--75, 2 tab.
Stručný obsah čtyř zákliadních oborových norem NDR,
pla~ný()h od roku 1981, věnovcaných mapám velkých
měřítek a geodeti!ckým z.hušťovacím sltlm. Normy NDR
jsou porovnány s obdobnými československýlIll1. stát-
ními 110rmami s upozorněním na základ'ní rozdíly.

528:334.724.6,,45-10"
KOJIAP)I(, B.
10 JIeT llellTeJIIoHOCTHHaqHoHaJIIoHIolXnpellnpHlITHH feo-
lleSHlI
feOlle3HqeCKHH H KapTorpa<fmqecKHH 0630p, 28, 1982,
No 3, CTp. 57-61, 4 pHC.
IIp06JleMaTHKa oprUHH3aqHH H ynpaBJleHUlI Haq. np.
reo.n;eaHlI B 06JlaCTlIX, B CBlI3H C .n;OCTHrHYThIMUpeaYJlb-
TaTaMU B UX 10-JleTHeM C}'IqecTBoBaHHU.

[528.486:528.023] :528.52
IIPOXA3KA, M.
Pas6HBKa nOJIlIpHlolM MeTOil:OMC pa36HBOqnlolM nJle'IOM
reo.n;e3UQeCKUll: u I<apTorpaepuqecKHll: 0630p, 28, 1982,
No 3, CTp. 62-65, 5 pUc., 1 Ta6., JlHT. 10
HnepopMaIlHlI o HOBOM pa36uBOQnOM rrpucnoc06JleHuH,
ero npUHI:lune H npeHMYIqeCTBax. TeXHOJlOrUH, XOil:061>-

eKTHBHOHoqeHKu TQQnOCTUpa36uBKH, pe3YJlbTaThl KOH-
TpOJlbHblX H3MepenHH H B03MOlKHOCThHCnOJlb30BaHHlI
pas6HBooHoro nJle<Ia Ha reo.n;e3uqecKoH npaKTHKe.

347.23511.004.14:65.011.56
COYQEK,3.
Yqer Heil:BHlKKMOCTeH- HCTOqHHKHHof>OpMa-qHHo ne-
llBHlKHMOCTlIX
reO.II63HQeCKHH H KapTorpaof>HQecKHH 0630p, 28, 1982,
No 3, CTp. 66-72, 12 Ta6., JlHT. 4
IIpHMep HOBIoIXB03MOlKHOCTeHnpHMeHeHHH aBTOMaru-
3HpoBaHHoH cHCTeMloIyqeTa H6.n;BHlKHMOCTeH.IIJlH KJlaC-
CHepHKaIlHH .IIaHHbIX no pa3Hb1M TOQKaM 3peHHH, HMe-
IDDqHX3HaQeHHe He TOJlIoKO.n;Jlll cTarucTHQeCKHX qeJleH,
HO H .n;JlH CJleJKeHHlI 3a .n;eHCTBHTeJlbHblMHCnOJlb30Ba-
HHeM 3eMeJlbHOrO of>oH.n;a.

528.4 (084.3-11) :056 (430.2)
11PA)I(AK, M.
TeXHHqeCKHe HOpMIolf,ZJ;P .IIJIlIKpymroMaclUTaGHlolx KapT
reo.n;e3HQeCKHH H KapTorpaof>uqecKHH 0630p, 28, 1982,
No 3, CTp. 72-75, 2 TaG.
KpaTKoe co.n;epJKaHHe QeTblpex OCHOBHblX orpaCJleBblX
HOpM r,ZJ;p, HMeIDIqHX CHJl:&lC 1981 r., nOCBHDqeHHblX
KPynHoMacurra6HblM KapraM H reo.n;e3HQecKHM ceTHM

crYDqeHHll. HOpMloI r.up CpOBHHBaIDTCHC UHaJlOrHqHbIMH
qeXOCJlOBaIlKHMHrocy.n;apCTBeHHbIMH HopMaMH. 06pa-
IqaeTClI BHHMaHHe Ha OCHoBHblepa3JluqHH.

528.334.724.6" 45-10"
KOLAR, V.
10 Jahre Tiitigkeit der volkselgenen Betrlebe 'Geodézle
GelDdetlckÝa IDartogl'afický obzor, 28, 1982, Nr. 3,
Seite 57-61, 4 Abb.
Dle Organlsations- \IJlld Leltungsprobleanatlk del!" volk-
seigenen Krelsbetrlebe Goodézie im Zusammenhang
mU dlllr erZilelten Ergebnlsse wilhrend tmel' zehnjilhri-
gen ExlsteIllz.

[528.486:528.023] :528.52
PROCHÁZKA, J.
Polarabsteckungsmethod,e mit Absteckungsarm
Geodetlc'ký a kartogr:afic,ký obzor, 28, 1982, Nr. 3,
Seite 62-·115, 5 Abb., 1 Tab., Lit. 10.
Info'rmatlonen liber ein neues Hllfsmlttel, setn Prln-
zlp u-nd selLne Vorteile. Dle Tecbt11010gle, das obj,ektlve
BewertUlllgs.verf.ah:ren dlel' Absteckungsgenaulgke.lt, dle
Ergebnlsse der Testmesswngen und dle AusniltzUJlgs-
mllgllchJkelten des Absltec,kungsal'ms in der geodiltl-
schen Praxls.



347.235.11.004.14:65.011.56
SOUČEK, Z.

Liegenschaftsevidenz - Informatlonsquelle tiber Llegen-
schaften
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1982, Nr. 3,
Seite 66--72, 12 Tab., Lit. 4
Eln Belsple·1 neuer Asnutzungsmoglichkelten des auto-
matLslerten Systems der Llegenschaftsevldenz mr 11e
Datenklassmkatlon nach verschledenen Geslchtspunk-
ten, dle dle Bedeutung nlcht nur fOr statistlsc,he Zwec-
ke, aber auch fiir dle Erfassung der wlrklichen Bo-
denfondsausnutzung haben.

528.4(084.3-11 J:056(430.2)
PRAZÁK, J.
Technlsche Normen der DDR Iilr grossmasstiiblge Kar·
ten
Geodetlcký aloo!rtograf1cký obzor, 26, 1982, Nr. 3,
Selte 72-75, 2 Tab.
Der Kurz!Jnhalt der 4 den grossmasstliblglEm KartetIl.
uud den Verdlchtung!lnetzen gewldmetetIl. Grundfachrum-
meu der DDR, dle VOIIIlIahl1e 1981 gtUtlg stnd. Die Ge-
getIl.ube'rstellUlng de,r Normeu der DDR mlt der analo·
getIl. ts'chechoslowaklscoon Staatsnormen mit HlnweIs
auf dle Grund'WI1terschlede.

528:334.724.6,,45-10"
KOLÁR.,V.
10 Years 01 Acttvity 01 National Enterprlses Geodézle
GeodeUcký a ka,rtograflcký (:),bzor, 28, 1982, No. 3,
pp. 57-61, 4 flg.
Problems of olrganlzlng a,nd management of. thenatlo-
na! etIl.terprlses Geodézle ln provÚrces Ln OOlnnoctlOlll
with results achleved durlng thelr 10 y,ears' existence.

[528.486:528.023] :528.52
PROCHÁZKA, J.
Laylng Out by the Polar Method Using the Laylng Out
Lever
Geodetický a k8lrtograf1cký obzor, 28, 1982, No. 3,
pp. 62-65, 5 fig., 1 tab., 10 reL
Informatlon on a new J,aylng out devlce, its prlncLple
and adNantagel. Technollogy, the prncess of objective
evalua~tng the ,accuracy of laylng out, results af ve-
riflcation measurements, and posslblllU:es of uslng
the laymg out lev'er ln geodeillc prarctke.

347.235.11.004.14:65.011.56
SOUČEK. Z.

Real Estates legistration - a Source of Inlormatlon
on Real Estates
Geodetlcký a kartografický obzor, 28, 1982, No. 3, pp.
pp. 66-72, 12 tab., 4 reL
An lllustratlon of new possibllltles of uslng the auto-
mated system of real estates reglstraUon for the classl-
ncatlon oI data accordlng to dlfferent polnts of vlew
that have lmportance not only for statlstlcal purposes,
but also for the research of aclua'l utlhzatlon of the
land fund.

528.4(084.3-11 J:056(430.2J
PRAZÁK, J.
The Large-Scale Maps Technical St,andards in the GDR
Geodetický a kail'tograflcký obzor, 28, 1982, No. 3,
pp. 72--75, 2 tab.
A summary of four baslc geadetlc Istandards of the
GDR, hiavlng belBlIlvalid sllnce 1981, devoted to the lar-
ge-scale maps and geodetlc low-order network's. The
GDR standards a1'e compared with analogous Czecho-
slovak state standards and attentlon ls dlrected to
thelr mutual baslc dlfferences.

528.334.724.6,,45-10' ,
KOLAR, V.
D1x années ďactivité des entheprises natlonales
Geodézie
Geodetický a karto.graflcký obzor, 28, 1982, No. 3,
pages 57-61, 4 lllustratlons
Prablěmes émanant d.e I'organisat!on et de la gestlon
des en,treprl~etS [latlonales Goodézle dans les départe-
melllts en c'onnexlbn avec les résultats oboolllus durant
le,ur existence.

[528.486:528.023]:528.52
PROCHÁZKA,J.
Jalonnement effectué par méthode polaire avec bras
de jalonnement
GeodetLcký a ka['togl"llfliclký obzor, 28, 1982, No. 3,
pages 62-65, 5 lllustratlons, 1 planche, 10 blbllo-
graphles
lnformatloins cOlIlcerruant le nouvel lns1trument, son
pr~nCi~peet avlllIlitages. Technologie, manlere ďévalua-
tllOnobjectllve de la préctsiOlIlde ja'lo.nnement, rés'ul-
tats des mesurages de verlflcatlon et posslbllltés
ďutlllsatlon du bras 1e jalonnement dans la pratlque
géodéslque.

347.235.11.004.14:65.011.56
SOUČEK, Z.

Relevé des proprlétíls immobilleres - source ďinfor-
matlons sur les blen-Ionds
Geodetlcký a kartografický obzor, 28, 1982, No 3,
pages 66-72. 12 planches, 4 blbllographl,es
Présentatlon de nouvelles posslb!lités ďutllisatlon du
systeme ďautomatlon pour relevé des proprlétés lm-
moblliěres pour le classement des données, selon dlf-
férents potnts de vue lmportants. non seulement pour
buts statlstlques, mals aussl pour I'·observatlon de
l'exploltation effective des blen-fonds.

528.4(084.3-11 ]:056( 430.2J
PRAZÁK, J.
Regles technlqnes de la RDA pour élaboratlon de car-
tes il grandes échelles
Geodetický a kartogl"llflcký obzor, 28, 1982, No. 3,
pages 72-75, 2 planches
Contenu bref des quatIre r'egles es:>entle>lles de la RDA,
valables dans ce dOmaJme· depuis 1981 pour carles II
grandes échelles et pour réseaux géodéslques doBcon·
densaUon. Les regles de la RDA sont comparées II
celles V'8.llllblesen Tchécoslovaqule tenant compte des
dlfíél:"BlIlceses,sentlelles.
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10 let činnosti národních podniků
Geodézie

1. Za vyšší efektivnost geodetických a kartografických
prací

Rok 1981 završil desetileté období existence národních
podniků Geodézie. Vznikly v rámci sjednocené geode-
tické a kartografické služby 1. 1. 1972. Co k tomu ved-
lo? V závěrech byra ÚV KSČ z 23. února 1970 o stavu
konsolidace poměrů v resortu po období krizových let
1968-69 a o zaměření další činnosti ČÚGK bylo kon-
statováno, že dosahované hospodářské výsledky ani
organizační výstavba neodpovídají v plné míře sou-
časným potřebám národního hospodářství. Provedená
analýza efektivnosti řízení ukázala vážné nedostatky
nejen v řídících procesech, v rozvoji kádrové základny,
ale především v uspokojování požadavků na geode-
tické a kartografické práce. Proto bylo vládou ČSR
schváleno nové organizační uspořádání resortu, jehož
cílem bylo efektivnější zabezpečování potřeb národ-
ního hospodářství.
Byla to mimořádně výrazná změna v historii geo-

detické a kartografické služby v našem státě vůbec.
Začali jsme uplatňovat v organizaci a řízení geodetic-
kých a kartografických prací chozrasčotní systém
a provozovat je jako hospodářskou výrobní činnost.
To tvoří dnes také podstatný rozdíl v charakteru naší
práce ve srovnání s činností geodetů pracujících
v ostatních odvětvích našeho národního hospodářství.
Naše práce a její výsledky začaly být podrobovány
po stránce věcné i hodnotové stejným kritériím pro
hodnocení úkolů státního plánu, která platí pro
hospodářské organizace v průmyslu, stavebnictví
a jinde. Tato situace vyžadovala nejen nový přístup
k rozvoji geodetických a kartografických prací, ale
zároveň také k jejich organizaci a řízení, zvláště
v oblasti ekonomiky. Bylo třeba urychleně vytvořit
a zavést ekonomické nástroje řízení a naučit se je
uvážlivě ovládat. Nebylo to jednoduché a neobešlo se
to ani bez problémů. Dnes je tedy možno posoudit
funkčnost této organizační struktury i dosažené vý-
sledky hospodaření.
Jedním z rozhodujících hledisek pro tento kritický

pohled je dosažená úroveň uspokojování společenských
potřeb geodetických a kartografických prací v kraji.
Poznatky a zkušenosti z jednoho kraje nelze jistě
v plném rozsahu zevšeobecňovat. Každý kraj je eko-
nomickou oblastí se specifickou skladbou národního
hospodářství, s rozdílnou koncentrací investiční vý-
stavby i s jinou hustotou a skladbou obyvatelstva.
Tyto faktory formují nejen celkový rozsah požadavků
na geodetické a kartografické práce, ale i jejich odliš-
nou vnitřní druhovou skladbu.
Je však třeba hned na začátku podotknout, že po-

stavení národních podniků Geodézie v jednotlivých
krajích k celkovým potřebám geodetických a karto-
grafických prací není stejné. Zatímco např. v Jiho-
českém kraji je Geodézie, n. p. téměř monopolní orga-

Ing. Vladimír Kolář,
ředitel Geodézie, n. p., České Budějovice

a člen kolegia předsedy ČÚGK

nizací, která zajišťuje cca 90 % veškerých po žadav ků
ve Středočeském, Severočeském, ale i jiných krajích
existují poměrně velké geodetické a kartografické
kapacity mimo resort ČÚGK. V těchto krajích s vět.
ším počtem mimoresortních organizací je třeba zvlášť
zdůraznit potřebu účelné koordinace geodetických
a kartografických prací, kterou má ve své náplni pří-
slušná Krajská geodetická a kartografická správa
(KGKS) nebo Geodetická a kartografická správa pro
hlavní město Prahu a pro Středo český kraj.

2. Upevňování postavení národních podniků Geodézie
v krajích

Od vzniku národních podniků Geodézie docházelo
postupně rok od roku k hlubšímu poznávání potřeb
geodetických a kartografických prací v kraji a ustálil
se okruh stálých odběratelů, s nimiž podnik navázal
soustavné kontakty. V odběratelskododavatelských
vztazích se vžila mezi podnikem a touto širokou sku-
pinou odběratelů určitá forma každoročního bilanco-
vání požadavků a kapacit. Součinností podniku,
KGKS a krajských orgánů, řídících hospodářský roz-
voj kraje, dochází v našem kraji k plánovitému usměr-
ňování geodetických a kartografických kapacit do
těch míst a na takové práce, které zabezpečují
včasnou podkladovost pro další hospodářskou činnost.
Za období existence této organizační struktury nedo-
šlo v našem kraji ani k jednomu případu narušení
plynulosti hospodářského rozvoje vlivem nedostatků
v uspokojování požadavků na geodetické a kartogra-
fické práce. To neznamená, že by každoročně zcela
bez problémů vycházela vyvážená bilance mezi poža-
davky a kapacitou podniku. Správné určení priorit,
rozpoznání naléhavosti požadavků, ale často také
racionální řešení zbytečně náročných a nákladných
požadavků umožnily najít spolehlivé a účelné řešení
skladby prací státního plánu. V tomto směru plní
stávající organizační forma svoje poslání a má k tomu
i nadále objektivní předpoklady. Oprávněnost priorit-
ního postavení v činnosti podniku získaly práce ve
státním zájmu, zajišťující rozhodující podklady pro
celou řadu účelů, od řízení zemědělství, přes výstavbu,
územní plánování, správu národního majetku, občan.
skoprávní záležitosti týkající se nemovitostí apod.
Je však důležité ukázat na vývojový trend ve skladbě
prací podniku. Zatímco v roce 1972 dosahovaly z cel-
kových výkonů tržby hrazené ze státního rozpočtu
např. u podniku v Č. Budějovicích 63 %, v plánu
roku 1981 bylo smluvně zajištěno pro státní rozpočet
už jen 43 % prací. Znamená to tedy, že od vzniku
národního podniku docházelo každoročně k rozšíření
podílu geodetických a kartografických prací pro vnější
objednatele v průměru asi o 2 %. Například voblasti
geometrických plánů vzrostl počet vyřízených zakázek
na konci 6. pětiletky o 50 % proti r. 1972.
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Druhovost prací, které podniky provádějí, se v ob-
dobí od jejich vzniku postupně ustálila. Lze ji cha-
rakterizovat čtyřmi skupinami prací; evidencí nemo-
vitostí, mapováním, speciálními geodetickými pra-
cemi a kartografickopolygrafickými pracemi. Zvláštní
charakter mají práce spojené s vcdením evidence ne-
movitostí. Zatímco u ostatních druhů prací je jasně
vymezen jejich začátek a konec, práce na evidenci
nemovitostí lze charakterizovat jako každoročně se
opakující aktualizování registru nemovitostí v rámci
správních celků na území kraje.

Hospodářské výsledky národních podniků Geodézie
v uplynulém období jejich desetileté existence byly
vesměs pNznivé a vždy splňovaly věcné a často i vy-
soko překračovaly stanovené hodnotové ukazatele
státního plánu. Tato skutečnost na sebe soustřeďovala
a dále soustřeďuje pozornost právě z důvodů setrva-
lého stavu po řadu let se opakujících příznivých vý-
sledků. Počet stížností na práci hospodář'ských orga-
nizací se v posledních letech pohyboval ročně kolem
100 za celý resort, z toho oprávněných byla cca čtvrti-
na. Je třeba uvést alcspoň některé postřehy, které
pomohou tuto úroveň plnéní úkolů objektivně doložit.

Především je nutné zdůraznit specifickou kádrovou
strukturu národních podnikll Geodézie. Jde o vysokou
koncentraci kvalifikovaných technickohospodář'ských
pracovníků ('fHP) se zeměměřickým vzděláním (cca
80 % výrobních pracovníků má ÚSO nebo V vzdělání),
kteří jsou rozhodující výrobní silou při realizaci stát-
ního plánu. To je zvláštnost ve srovnání s typickými
výrobními organizacemi, kde THP jsou nevýrobní
a výrobní je dělník.

Hodnotové vyjádř'ení plánu vychází z realizovaných
výkonů, které nejsou zdaleka tak nál'Očné na potř'ebu
materiálu, jako je tomu u jiných typicky výrobních
odvětví. Na 1 Kčs realizovaných výkonů spotř'ebuje-
me za pouhých cca 8 haléř'ů materiálu. Proto také
výsledky v plnění úkolů jsou mnohem méně ohroženy
případnými disproporcemi v materiálové základně
a závisí především na živé práci.

Řízení národních podniků přímo centrálním orgá-
nem - ČÚGK bez mezičlánku výrobní hospodář'ské
jednotky působí nesporně s větší účinností, pohoto-
vostí a ovlivňuje i úroveň kázně a discipliny v plnění
úkolú na podnicích.

Samotné postavení národních podnikl't Geodézie
v jednotlivých krajích, kde jsou reprezentantem sjed-
nocené geodetické a kartografické služby, zdůrazňuje
jejich odpovědnost za plnění požadavků na geodetické
a kartografické práce.

Výrazný podíl na úspěšném hodnotovém i věcném
plnění úkolů státního plánu je nutné př'iznat dynamic-
kému uplatnění vědeckotechnického rozvoje v geode-
tických a kartografických pracích, který nastal právě
v období vzniku národních podniků.

Zvlášť výrazně se projevil zaváděním racionálního
systému evidence nemovitostí a automatizací tvorby
map velkých měř·ítek. Ph převodu údržby operátu EN
na počítač EC 1030dosahovaly náklady na zpracování
jcdné změnové položky kolem 10 Kčs. Racionalizací
postupu automatizace údržby EN se postupně tyto

náklady snížily až)la eca 2,50 Ki"s, tj. na jednu čtvrti-
nu. Uvážíme-li, že v roce 1980 činil poi':et změnových
položek cca 3 mil., je na tomto pNkladu vidět, že l'OZ-
sah úspor nákladl't byl výrazný. Takto dosahovaná
vysoká rentabilita některých výkonů umožnila v po-
sledních letech i snížení cenové hladiny těchto
prací. K pronikavému zlepšení došlo také v tech-
nickém vybavení pracovišť motorizací, dálkoměrnon
a reprografickou technikou i dalším zařízením. V ně-

Obr. 1: Efektivno8t mapovacích prací zvyšují dálkoměr!J
EOT 2000

kterých okresech byly vybudovány nové objekty SG.
Tato modernizace byla uplatřlOvána formou komplexní
socialistické racionalizace k zajištění každoročního
nárůstu objemu výroby. Působení vědeckotechnic-
kého rozvoje geodetických a kartografických prací
přineslo s sebou radikální technologické změny, které
si prakticky vyžádaly přeškolení celých pracovních
kolektivů na nové technologické postupy. V tomto
procesu se výrazně uplatnily různé formy pracovní
iniciativy kolektivú i jednotlivcú. Zvláště je třeba
zdůraznit účinnou pomoc četných kolektivú KRB
podnikového i nadpodnikového charakteru, tcmatické
soutěžc, ale také BSP a zlepšovatelského hnutí. Přínos
zlepšovatelského hnutí je však stále spíše vnitropod-
nikový než celoresortní. Jde většinou o drobná zlepše-
ní, někdy specifická pro podnikové technologie, a proto
je jejich rozšiřování v jiných organizacích resortu
poměrně málo početné.

K dosaženým výsledkům významně př1spěla cíle-
vědomá kádrová práce, ať už v rozvoji široké politicko-
odborné základny pracovníků, tak v oblasti výběru
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a výchovy vedoucích pracovníkú. Podařilo se do-
sáhnout příznivé kvalifikační skladby pracovníkú
s ÚSO a vysokoškolským vzděláním. Na vedoucích
místech, která jROUv nomenklatuře vyšších stranic-
kých orgánů, jROUvybraní politickoodborně zdatní
pracovníci. Postupně se daří vychovávat na rozhodu-
jící funkce kádrové rezervy. Z těchto hledisek došlo
k výraznému upevnění a zvýšení akceschopnosti celé
organizace v kraji, ale i jcdnotlivých organizačních
útvarú, především SG v okresech.

4. Vnitropodnikový systém řizeni a jeho praktické
uplatňováni

Vnitřní organizace národních podniků Geodézie ph-
hlíží jednak ke specializaci prací a jednak k územnímu
členění podle správních celků - okresú, v jejichž roz-
sahu je veden registr nemovitostí. Střediska geodézie
tvoří samostatné organizační útvary, které zabezpe-
čují geodetické a kartografické práce pro potřeby kaž-
dého okresu, a to především takové, které vycházejí
z údajů o nemovitostech, ale i řadu dalších menších
prací z oblasti mapových podkladů či speciální geo-
dézie. Mají v průmčru cca 25 THP a je u nich charakte-

Obr. 2: Kartografické práce na tvorbě geologické mapy
hl. města Prahy

ristický velký styk s vcř'ejností a velký počet drobných
zakázek R druhovou členitostí. Územní působnost
těchto útvarů umožňuje realizovat právě tyto malé
prácc v přijatelných dodacích lhútách a s hospodár-
ným vynaložením nákladú. Specializované organizační
útvary - provozy mají zhruba dvojnásobný počet
THP jako SG a zpravidla vykonávají v rámci kraje
rozsáhlejší geodetické a kartografické práce. Jsou
obyčejně dva nebo tři. Provádějí práce mapovací,
speciální geodézie, kartografické a polygrafické.

Řízení podniků je považováno za dvoustupňové:
podnik - SG (provoz). Velmi důležitým operativním
článkem řízení uvnitř středisek geodézie a provozů
jsou však oddíly, které pracují s operativním čtvrt-
letním plánem.

Podniky uplatňují chozrasčotní zpúsob hospodaření
s tou zvláštností, že přejímají některé povinnosti
výrobně hospodářské jednotky, kterou zastupuje nad-
řízený orgán. Jde např. o gesce v oblasti tvorby cen,
norem, technických předpisú, zásobování apod. Forma
gescí není sice kvalitativně rovnocenná přímému ří-
zení, ale její dosavadní aplikace se dá ještě prohloubit.

Jde hlavně o to, aby proces poznávání vycházel u ges-
tora z přímého styku s resortními organizacemi a jeho
činnost měla také zpětnou vazbu v ověřování stavu
věci. Chozrasčot je aplikován v hospodaření vnitro-
podnikových útvarů při plánování, rozpočtování a sle-
dování výsledků hospodaření především uplatněním
normativní základny, vnitropodnikových cen, hmot-
nou zainteresovaností na výsledcích, ale i vnitropod-
nikovými sankcemi.

Principy chozrasčotu významně ovlivňuje soustava
norem, normativů a cen. Zvláštní pozornost zasluhují
normy a normativy výkonů. Oblast uplatnění jednot-
ných výkonových norem je především na nejnižším
článku řízení oddíl- pracovník při plánování výkonu,
měření výkonu a odměňování jednotlivce. Systém
norem vyžaduje dalšího soustavného zkvalitňování.
Geodetické a kartografické práce nemají charakter
stereotypu průmyslové výroby. Naopak nesou četné
znaky kategorie zvláštního. Proto je třeba také v zá-
sadách pro tvorbu, rozvoj a využití soustavy výkono-
vých norem uplatňovat takové cesty, které budou
tyto zvláštnosti citlivě respektovat.

V procesu plánování, projektování a kalkulací na
úrovni podniku, středisek geodézie a provozů až po
oddíl je účelné vycházet ze soustavy normativů jak
ve výkonech tak i v nákladech. U normativů výkonú
se předpokládá jejich vazba na JVN i na ceník. Každo-
ročně musí plánovací činnost a projektová příprava
podniku včas vyústit v sestavení reálného progresiv-
ního plánu podloženého souborem kalkulací vyjádře-
ných v normách. Také uvnitř resortu je cílovým řeše-
ním vytvoření normativní základny využitelné pro
mezipodnikové porovnání náročnosti plánů jednotli-
vých podnikú.

Hodnotové vyjádření výkonú je dáno Ceníkem
velkoobchodních cen oboru 984. Cenový vývoj je
ti'eba dále směrovat na výrobkové ceny a pokusit se
o výraznější cenové zohlednění výsledků prací s roz-
dílnou užitnou hodnotou a o zvýhodnění technicky
vyspělých "výrobků". Velmi důležité pro řízení je
dosáhnout li srovnatelných druhú prací vyrovnaných
relací mezi cenami a normami. Je to dúkaz spolehlivé
kvality těchto důležitých ekonomických nástrojú.
Postupné prověřování výkonových norem, ale i tvorba
nových norem a cen, vycházejících z nových technic-
kých předpisů, směřují v 7. pětiletce ke zkvalitňování
procesu řízení.

Kontrola hospodárnosti je v podniku zajišťována
prostřednictvím hospodářských středisek podle roz-
počtu v rámci uzavřeného účetního systému. Hospo-
dářská střediska jsou v oblasti hlavní činnosti zpra-
vidla totožná s jednotlivými středisky geodézie a pro-
vozy. Samostatné hospodářské středisko reprezentuje
v rámci jednoho provozu oddíl polygrafie, a to přede-
vším pro odlišný charakter prací. Vnitropodnikové
nevýrobní útvary mohou představovat jako celek
hospodářské středisko správy. Výjimečné postavení
má mapová služba, jejíž obchodní činnost je sledována
jako samostatné hospodářské středisko. Účinnost
chozrasčotního způsobu hospodaření je zvláště u hos-
podářských středisek odvislá od pohotovosti informací
o stavu realizovaných výkonů a spotřebovaných ná-
kladů, které má vedoucí po ruce ph svém rozhodování.
Zatímco o realizaci výkonú je informovanost bez·
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Obr. 3: Geodetické práce p~i vý8tavbě viJ.f;kovébndovy
hotelu Gomel v C. BndějoV1:cích

prostřední, ve sféře nákladů může vedoucí I'ou;,;tavn{,
kontrolovat jen skupinu vyhraných nákladÚ. Kom-
plexní přehled o hospodaření s veškerými náklady
poskytuje podnik hospodáh:kému středisku cca 20 dnú
po skončení měsíce. V těch případech, kdy si podnik
zajišťuje automatizované zpracování ekonomických
agend vlastní výpoč:etní technikou, múže tento termín
zkrátit cca o 4-5 dnú.
Racionální systém organizace a hzen í geodetických

a kartografických prací velkého rozsahu se \' d.nf"šní
době neobejde bez kooperací. Kooperace mají jednak
charakter vnitropodnikov:)T a probíhají na základě
závazných harmonogrami'l mezi jednotlivými hospo-
dářskými středisky (např. polygrafické práce, pi"íprava
dat apod.) a jednak se ve značném rozsahu projevují
jako vnější hospodářské smluvní vztahy podniku
s jinými resortními i mimoresortními organizacemi.
Jde např. o zpracování EN v PVT, o výstupy písem-
ného operátu EN na mikrofiše, o technické výpočty
a zobrazovací práce zvláště pro mapování ve velkých
mčřítkách, o mikrofilrnování písemných i grafických
částí operátu, materiály z leteckého sníll1kování,
automatizované zpracování ekonomických agend
a další. Náklady na kooperace představují dnes cca
30 % z materiálových a jiných nákladú. Zpravidla
přinášejí velké úspory živé práce, ale ěasto také ještě
prodlužují dodací lhúty, dochází-li v jejich koordinaci
k poruchám (nejvíce u let. snímkování).
HospodMský rozvoj národních podnikú Geodézie

je spojen s tendencí neustálého růstu produktivity
práce a rozšiř'ování objemu geodetických a kartogra-
fických Výkolll'l. Tento kvantitativní prvek vývoje je

th~ba soustavně konfrontovat s požadavky na jakost
vý~·;ledkú prací. Účelná koordinace mezi množstvím
a kvalitou je cílem zavedeného systému ř'ízení jakosti
geodetických a kartografických prací. Zkušenosti
z nčkolikaletého uplatnění tohoto systému dávají
př'edstavu o vývoji kvality jak v jednotlivých druzích
prací tak i u jednotlivých útvarů. Tento systém Ť'Ízení
kvality však nezabrání odchylkám ve vlastním zpú-
sobu provádění prací, které se pOl':tupně za řadu let
mezi podniky vytvoř·ily. Tyto technologické odchylky
nejsou pochopitelně na závadu, pokud nemají vliv na
užitnou kvalitu výsledného díla. Užitná hodnota celé
ř'ady geodetických a kartografických prací se však
realizuje velmi často dlouhodobě, ne rok, ale desítky
let. Ekonomické zohledňování těchto skutečností je
obtížné a zatím se prakticky neuplatňuje, Je pochopi-
telné, že kvalita, která je samoúčelná, je i nehospodár-
ná a přináší v ekonomice ztráty. Kvalita, která však
zvyšuje užitnou hodnotu díla, je na svém místě. Proto
je Ueba, abychom si právě v tomto období, které tak
výrazně akcentuje ekonomiku, ale neméně i kvalitu,
sjednotili i v geodetických a kartografických výkonech
pohledy na zhodnocování kvality. Jistě k tomu při-
spěje aplikace opatření ke zdokonalení kontrolního
systému v národním hospodMství a ve státní správě,
schválených usnesením vlády ČSSR č. 190 ze dne
9. července 1981. Jejich cílem je mimo jiné zvýšit
úlohu technické kontroly v zájmu zajištění vysoké
kvality realizovaných výkonů.

Obr. 4: Sdělování 'údaj1t evidence nemovito8tí z mikrofiší
nebo mikrofilmu použitím čtecího přístroje
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Celkově úspěšné výsledky činnosti národních 'pod-
niků Geodézie byly zcela přirozeně doprovázeny také
nedostatky. Převažovaly především v různých úsecích
ekonomiky, kde jednak chyběly v širokém kolektivu
vedoucích pracovníků zkušenosti z aplikace chozras-
čotu, jednak důslednost v plánování, přípravě výroby,
v uplatňování normativní základny, ve správné apli-
kaci cenové politiky, v odběratelskododavatelských
vztazích, zvláště kooperačních apod. Výslednicí těchto
nedostatků byla obvykle nerovnoměrnost v plnění
úkolů, projevující se ve vývoji plnění čtvrtletních
plánů. Nikdy však nechybělo úsilí směřující k nápravě
a k poučení pro další kvalitnější práci.

5. Směry rozvoje geodetické a kartografické služby
v krajích v obdob{1981-1985

XVI. sjezd strany přijal závěry týkající se života
a práce celé naší společnosti, všech odvětví našeho
národního hospodářství a samozřejmě i další činnosti
resortu geodézie a kartografie. Po celoresortním aktivu
dne 30. 6. 1981 v Praze, na němž byly projednány
hlavní úkoly do další práce a přijata opatření vyplý-
vající ze závěrů XVI. sjezdu KSČ, zabývala se každá
krajská organizace jejich rozpracováním a vytyčením
rozvoje geodetické a kartografické služby v kraji na
období do r. 1985.

Ve velmi náročných podmínkách současnosti, kdy
zvyšování efektivnosti, hospodárnosti a kvality veške-
ré práce tvoří základní pilíř naší hospodářské politiky,
přistupují také pracující Geodézie, n. p. v kraji k hle-
dání a odkrývání dalších rezerv ve své práci, ke zkou-
mání nových možností technického rozvoje a uplatňo-
vání dokonalejších forem organizace a řízení. V duchu
,Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovi-
tého řízení národního hospodářství je pozornost sou-
středěna na rozhodující faktory ekonomického růstu.
Proto je zvlášť důležité, jak dokážeme lépe než dosud
využívat pracovní síly a zhodnocovat základní fondy,
materiály a energii.

Více než kdy jindy je třeba získat pro nový styl práce
celé kolektivy, každého jedince. Velmi zodpovědnou
úlohu v tom musí sehrát vedoucí oddílu, náš mistr,
za plné podpory všech ostatních vedoucích pracovníků.
Je v denním styku se svým kolektivem a uvědomělým
osobním přístupem k současným problémům politic-
kým i hospodářským vytváří předpoklady pro získání
každého pracovníka svého oddílu k vynaložení úsilí
za překonání neobvykle náročných úkolů plánu.
Nesporně to vyžaduje, aby byl na toto poslání dobře
připraven, vyzbrojen rozhodností, důsledností a odva-
hou, aby ve svém kolektivu vždy lépe než dosud za-
bezpečoval
- rozvoj pracovní iniciativy k zajištění úkolů plánu
i pro přijetí vstřícného plánu,

- plné využití směny, zvláště při polních pracích,
- intenzívní nasazení všech dostupných základních
prostředků,

- šetrné zacházení s veškerou technikou, zařízením,
pomůckami, materiálem,

- hospodárné využívání motorizace a především
úsporu pohonných hmot a energie,

- včasnou projektovou a kalkulační přípravu výroby.

Musíme hledat nové cesty technického rozvoje a nové
dokonalejší formy organizace a řízení, kterými lze
dosáhnout příznivějších ekonomických výsledků.
Významným krokem k dalšímu zefektivnění práce

Geodézií, n. p., v krajích je očekávané uplatnění jed-
notné výpočetní techniky (SMEP) s jednotným pro-
gramovým vybavením k automatizaci technických
výpočtů i ekonomických agend. Tímto opatřením je
možno docílit snížení nákladů na kooperace, které
dnes podniky vynakládají na úhradu výpočetních pra.
cí, na zpracování údržby EN a na automatizaci ekono-
mických informací. Toto sjednocení ve výpočetní
technice umožňuje zároveň zkvalitnit řídící proces
v podnicích i v celém resortu stejnými vstupy i vý-
stupy informací a vytváří tím zároveň předpoklady
pro zjednodušení administrativy vprocesu řízení.
Velmi účinným ;racionalizačním opatřením, které

přináší růst produktivity práce na pracovníka, je
změna struktury pracovníků, přesně řečeno zvýšení
počtu THP z celkového nezměněného stavu pracovní-
ků. Technickým rozvojem se za poslední období vy-
tvořily podmínky ke snížení počtu pomocných dělníků
(PD) ať už širokým uplatněním fotogrammetrické či
dálkoměrné techniky ve spojení s komplexní motori-
zací. Zapojení každého dalšího THP do procesu tvorby
hodnot přináší více jak 100 tis. Kčs roční produkce.
V každém podniku je třeba najít vhodné nástroje

k rozšíření kádrové základny pro zlepšovatelské hnutí.
Zvláště v řadách pracovníků s vysokoškolským vzdě.
láním jsou předpoklady pro tvůrčí práci. Aktivního
zlepšovatelství se však zúčastňuje jen cca 50 % pra-
covníků z těchto řad.
Námětů, které směřují k rozvoji ekonomické efek-

tivnosti geodetických a kartografických prací, je celá
řada. Nelze zapomenout ani na systém hmotné za-
interesovanosti každého jednotlivce na splnění úkolů
celého kolektivu. Brigádní forma organizace práce
a odměňování umožňuje vyspělému kolektivu podílet
se na řízení, ale také citlivě diferencovat zásluhy jed-
notlivců na dosaženém výsledku. Intenzívněji než
dosud se také musíme zabývat zkoumáním nových
možností netradičního uplatnění geodetických a karto·
grafických prací v rozvoji našeho národního hospodář-
ství. Jednou z forem ekonomicky velmi výhodného
využití velkých kapacitních možností stávajících
hospodářských organizací resortu ČÚGK je dnes
nepochybně zvyšování jejich podílu v přínosu deviz
jak z vývozu tak z prací v zahraničí.
Vstup do druhého desetiletí činnosti národních pod.

niků Geodézie je provázen úkoly, které sice nejsou
svým zaměřením nové, ale budou uskutečňovány
v nesrovnatelně složitějších a náročnějších podmín-
kách. Proto si jejich realizace vyžaduje zcela nový
přístup. Při využití rezerv, které naše ekonomika ještě
má, při angažovaném přístupu k plnění plánu na všech
stupních řízení, využitím cílevědomé soustavné práce
s lidmi, přinášející jejich iniciativu, tvořivost a oběta-
vost, je reálné pokračovat v úspěšných výsledcích
.uplynulého období.

Lektoroval:
Ing. Miloslav Vitou I,

ředitel Geodézie, n. p., Praha
a člen kolegia předsedy ČÚGK
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Vytyčování polární metodou
s vytyčovacím ramenem

Ing. Jaromír Procházka,
katedra speciální geodézie

FSv ČVUT v Praze

S rozšířením nQvé přístrojové a výpočetní techniky
(elektronické dálkoměry, programovátelné kapesní
kalkulátory) v geodetické praxi vzrostl neobyčejně
význam polární metody pro vytyčování. Dosavadní
technologický postup spočívá v opakovaném vytyčení
přibližné polohy určovaného bodu, v jejím zaměření
polárními prvky s požadovanou přesností, v realizaci
vypočtených podélných a příčných posunů k projekto-
vaným hodnotám a v kontrole vytyčené polohy.
Přitom však často není vidět teodolitem přímo na zem,
zvláště při vytyčování na větší vzdálenosti. Pak je
obtížné stanovit směry posunů na stabilizaci, kterou
je nutno provést destičkou odpovídajících rozměrů,
vzhledem k velikosti posunů. Pro zaměření i kontrolu
se signalizují vytyčené polohy bodu odraznými hra.
noly, upevněnými podle požadované přesnosti buď
na stativu, který je nutno pečlivě dostředit, nebo na
výtyčce, kterou je nutno držet svisle.
Tyto obtíže řeší nová vytyčovací pomůcka - vyty-

čovací rameno. Při zachování uvedeného technologic-
kého postupu umožňuje vytyčovací rameno převést
konečné vytyčení (tj. realizaci posunů) z pravoúhlého
na polární se značně větším dosahem (1,3 m), přj za-
chování přesnosti zaměření. Odpadá nutnost použití
stabilizace větších rozměrů (stačí dřevěný kolík),
odpadá centrace odrazných hranolů a přenášení směru
posunů na stabilizaci. Pomůcka umožňuje pohodlnou
stabilizaci vytyčené polohy bodu, která je během sta-
bilizace fixována nad terénem a její kontrolu při
nezměněném postavení vytyčovacího ramene.

Vytyčovací rameno je konstruováno podobně jako
teodolit, tj. skládá se z limbu a nezávisle se otáčející
alhidádys čtecí pomůckou, umožňující nastavení směru
na O,lg• Na alhidádě je upevněno vodorovné pravítko
se stupnicí dělenou na milimetry. Po pravítku se po-
hybuje jezdec s čtecí ryskou (indexem) a olovnicí.
Jezdec je vybaven čepem k nasazení odrazného hra-
nolu pro elektronické měření vzdáleností. Konstrukce
pravítka a jezdce umožňuje nastavení jezdce s hrano-
lem do točné osy alhidády. Tato poloha je zajištěna
zarážkou na pravítku. Proti posunutí je poloha jezdce,
v kterékoli části pravítka, zajištěna přítlačným šrou-
bem.
Úhloměrná stupnice je číslována ve směru otáčení

hodinových ručiček a je dělena po jednom grádu. Čtecí
pomůckou je protisměrný vernier s pěti (popř. deseti)
dílky. K orientaci vytyčovacího ramene na počátek
(tj. vytyčovací stanovisko) slouží. kolimátor. Vytyčo.
vací rameno umožňuje nastavení nulového čtení úhlo-
měrné stupnice na počátek. Je vybaveno pouze hru-
bými ustanovkami limbu a alhidády. K horizontaci
vytyčovacího ramene se používá krabicové libely.

Na obrázcích 1, 2 jsou schematicky znázorněny
jednQtlivé části vytyčovacího ramene v půdorysu
a nárysu.

pfítlačný šroub

~,"m1 j-

/točná osa .'
I odrazný hn:mol (poloha přI 1.vytyčeni )
tV odrazný hranol
~ kolimátor (kontrolníměřenO

vodorovné prdv~ko

Vytyčení bodu se dělí do tří částí, které na sebe na-
vazují.
V první části se vytyčí přibližná poloha bodu v do-

sahu vytyčovacího ramene, tedy dosti hrubě. Vyty-
čená poloha se dočasně označí jednoduchým způsobem
(např. kamenem, položeným kolíkem apod.).
V druhé části se polárně zaměří poloha vytyčovacího

ramene, postaveného do blízkosti přibližně vytyče-
ného bodu. Je vhodné umístit pomůcku nejméně
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0,2 m od vytyčovaného směru, s ohledem na hluchý
prostor způsobený vodorovným kruhem a hlavou
stativu. Nohy stativu se umístí tak, aby předpokláda-
ný sektor vytyčení byl volný. Odrazný hranol se
umístí do točné osy pomůcky. Nulové čtení úhloměrné
stupnice se nastaví na počátek. Vytyčovací rameno se
pouze horizontuje pomocí krabicové libely.

Z naměřených a projektovaných polárních prvků
se vypočtou vytyčovací prvky pro nastavení na vyty-
čovacím rameni a realizují se. Vytyčená poloha bodu
se prováží olovnicí, stabilizuje a vyznačí na stabilizaci
(první vytyčení bodu).

Třetí částí je kontrolní měření vytyčené polohy bodu
rajónem na odrazný hranol, umístěný ve vytyčené
poloze (první vytyčení), při nezměněném postavení
pomůcky. Vypočte se podélná a příčná odchylka dp2,l'
dg2,l a kvalita vytyčení se objektivně hodnotí porov-
náním dosažených odchylek s odpovídajícími mezními
rozdíly Dp, Dg:

D'P = 4*m = 4V~(*m2 + *m2
)p 2 SA,O , ,

VI (*m2
)Dg = 4*mq = 4 2 7'!:...s~,p + *m~ .

Ve vzorcích (2) jsou *mp, *mq základní střední chyby
průměru dvojice vytyčení v podélném a příčném
směru, *mSA,o je základní střední chyba délky rajónu
měřené elektronickým dálkoměrem, *mcx je základní
střední chyba úhlu rajónu měřeného dvouvteřinovým
teodolitem, *mr je základní střední chyba v provážení
olovnicí (v realizaci bodu) a SA,P je projektovaná (vy-
počtená) délka od vytyčovacího stanoviska k vytyčo-
vanému bodu,

Splnění nerovností (1) ověřuje správnost výpočtu
a vytyčení. Vyhovuje-li vytyčení očekávané přesnosti
(teoretické), vypočtou se nové vytyč ovací prvky a na-
staví na vytyčovacím rameni. Olovnicí se prováží vy-
tyčená poloha na stabilizaci (druhé vytyčení bodu),
Protože obě vytyčení jsou stejně přesná, je výslednou
polohou aritmetický průměr obou vytyčení [1].

Pokud je požadovan4 přesnost vytyčení, daná ČSN
[2], [3] nebo projektem, dvakrát nižší než teoretická
přesnost vytyčení, nezahrnuje se kontrolní měření do
výsledku. Jinak se splnění požadované přesnosti, dané
mezními odchylkami v souřadnicích ,1"" ,1y, hodnotí
splněním nerovností:

* 2 * 2 r1 28A P . (8A P .m., = m~, +--'-SlllO'A,P' --'-SlllO'A,P-
8A,B SA,B

-sinO'A'B)] + ~ (*m;,cos
2
0'A,P +

* 2 )mcx • 2 * 2+ 7~.p'Slll O'A,P+ m, ,

jsou základní střední chyby v souřadnicích vytyčeného
bodu, m.xY je základní střední souřadnicová chyba bodů
podkladu, O'APje směrník vytyčovacího rajónu, O'A.Bje I
směrník orientačního směru. Ve vzorcích není uvažo-
ván vliv chyb v nastavení vytyč ovacích prvků na vy-
tyč ovacím rameni, vzhledem k jejich malým hodno-
tám. Uplatňuje se tedy pouze vliv chyb podkladu,
chyb měřených veličin (tj. délky a úhlu rajónu) a vliv
chyby v provážení vytyčené polohy olovnicí na stabi-
lizaci. Z toho plyne důležitý poznatek, že přesnost
vytyčení polární metodou 8použitím vytyčovacího ramene
zůstává prakticky stejná jako bez jeho použití, při dříve
uvedených výhodách této pomůcky. Pro hodnocení
přesnosti lze tedy použít známých vzorců, platných
pro polární metodu. Tento předpoklad v plné míře
potvrdilo i ověř'ovací měření.

K ověř'ovacímu měření bylo využito výuky v terénu
z inženýrské geodézie studentů 4. ročníku zeměměřic-
kého směru FSv ČVUT. Osm měřických skupin stu-
dentů postupně vytyčovalo objekt 10 X 10 m z jed-
noho stanoviska polárním způsobem s použitím vy-
tyčovacího ramene, na vzdálenost 110 až 120 m.

Vytyč ovací stanovisko bylo určeno metodou pře-
chodných stanovisek, a to vetknutým polygonovým
pořadem o dvou stranách (obr. 3), Délky byly měřeny
elektronickým dálkoměrem Zeiss EOK 2000 ve čty-
řech sériích se základní střední chybou *ms = 10 mm,
úhel dvouvteřinovým teodolitem Zeiss Theo 010 A
ve dvou skupinách se základní střední chybou *mCX =
= lOee• Přesnost přechodného stanoviska, charakteri-

zovaná základními středními chybami v souřadnicích
x, y, je dána hodnotami *m., • *mll = *m"',lI= 10 mm.
Pro hodnocení relativní přesnosti (vzájemně mezi
jednotlivými skupinami) byla uvažována hodnota
*m"',lI= 6 mm, vypočtená pouze z vlivu měřených
veličin, protože chyby v souřadnicích koncových bodů
vetknutého polygonového pořadu působí na výsledky
všech skupin stejnou hodnotou.

Objekt byl vytyčován elektronickým tachymetrem
Zeiss EOT 2000, kterého nebylo možno z organizačních
důvodů použít i k určení přechodného stanoviska.
Délky byly měřeny dvakrát, úhly v jedné skupině
a zenitové vzdálenosti pro redukci délek ve dvou po.
lohách. Základní střední chyby měřených veličin byly
stanoveny z poměrně rozsáhlých souborů výsledků
ověřovacích a komparačních měření následovně:
*ms = 5 mm - základní střední chyba v délce rajó-

nu (pro EOT 2000),
*m" = lOee - základní střední chyba v úhlu rajó-

nu,
*m, = 2 mm - základní střední chyba v provážení

olovnicí,
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*ma = 1 mm - základní střední chyba v nastavení
délky na rameni,

*mw = O,lg - základní I'třední chyba v nastavení
úhlu na rameni.

Polohová přesnost vytyčení rohů objektu byla hod-
nocena porovnáním výběrových středních chyb v sou-
řadnicích s odpovídajícími základními středními chy-
bami. Porovnání, včetně rozlišení vlivu jednotlivých
středních chyb, je uvedeno v tab. 1. Výběrové střední
chyby jsou počítány ze vzorců:

VL
2 vrmx = n~", m·u= ;v ,

kde v,,, Vv jsou opravy k vyrovnané poloze bodu a n
je počet nadbytečných měření (v tab. 1 je nf = 7).
Základní střední chyby jsou vypočteny ze vzorců (4),
(5) s rozlišením vlivu jednotlivých středních chyb.
Oproti vzorcům je navíc uveden i vliv chyb v nasta-
vení vytyčovacích prvků na vytyč ovacím rameni.
Jak je z tab. 1 zřejmé, je předpoklad o možnosti za-
nedbání tohoto vlivu oprávněný. Mezní střední chyby
(též největší přípustné střední chyby) jsou počítány
ze vzorců uvedených v [1]:

Nepřekročí-li výběrová střední chyba hodnotu odpo-
vídající mezní chyby, lze měření považovat za vyho-
vující.
Jak je z tab. 1 patrné, odpovídá dosažená přesnost,

charakterizovaná výběrovými středními chybami,
velmi dobře přesnosti očekávané (teoretické), charak-
terizované základními středními chybami. V žádném
případě není překročena mezní střední chyba. To
ověřuje správnost odvození vzorců (4), (5) i dobrý
odhad základních středních chyb měřených veličin
a podkladu (souřadnic výchozích bodů). Tabulka
zároveň ukazuje vysokou přesnost vytyčení polárním
způsobem s použitím vytyčovacího ramene. Přesnost
vytyčení bodu, vztažená k použitým bodům výchozí
vytyč ovací sítě [5], tedy včetně určení přechodného
stanoviska vetknutým polygonovým pořadem, je
v daném případě dána hodnotami *m" • 6 mm, *mjJ •
. 8 mm. Při posuzování přesnosti vytyčení bodu
relativně pouze k vytyčovacímu stanovisku, tedy bez
vlivu podkladu, se přesnost zvyšuje na *mx • 2,5 mm,
*mjJ • 4 mm. Posuzuje-li se naopak přesnost vytyčení
bodu vzhledem k výchozí vytyčovací síti jako celku
(tedy při základní střední souřadnicové chybě pod-
kladu *m;r,jJ = 10 mm), je dána hodnotami *m", -~
. 10 mm, *mjJ • 12 mm. Z toho je zřejmé, že uvedený
zpusob vytyčení bodu prakticky zachovává polohovou
přesnost vytyčovací sítě.

.§ 'S
~,~

~..
O) " 2';3 ~~ ::l '" -=ce

~
= ~ ~=~•..>l •. .§ .:: S .... _'d,c "''d,c ="d,c

'S ~ ,~'d .~ o .>l"1» ~~~ ~~~'0 ~& ~e -~ ~fó. ~~~ ~...,.c
'd 'd,c ~ •.. 000 ::;:~o
o ~2 -- -- -- -- --- --- ---
~ rno mm mm mm mm [mm mm mm

1 m", 5,7 2,0 0,5 1,4 6,2 6,0 9,5
mv 6,7 3,4 0,3 1,4 7,6 7,2 11,6

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

2 m", 5,7 2,0 0,3 1,4 6,2 7,2 9,5
mjJ 6,7 3,2 0,5 1,4 7,5 6,9 11,4

-- --- -- -- -- -- --- -- ---
3 m", 5,7 2,2 0,2 1,4 6,2 6,4 9,5

mjJ 6,8 3,0 0,5 1,4 7,5 7,0 11,4
-- -- -- -- -- -- -- --- ---
4 m., 5,7 2,2 0,4 1,4 6,2 7,5 9,5

mjJ 6,8 3,2 0,4 1,4 7,5 7,7 11,4

Závěrem lze doporučit využití vytyčovacího ramene
v geodetické praxi pro jeho nesporné výhody i vhodné
zapojení do komplexního řešení vytyčovací úlohy při
vyšší přesnosti, Toto perspektivní řešení vytyčovacích
úloh, využívající nové přístrojové a výpočetní tech-
niky, I'počívá ve volbě, zaměření a výpočtu souřadnic
vytyčovacího stanoviska včetně kontroly a hodnocení
přesnosti (metodou přechodných stanovisek [6]), vý-
počtu vytyčovacích prvků, vytyčení bodů (hlavní po-
lohové čáry, osy, popř. podrobného vytyčení objektu)
s kontrolou a hodnocením přesnosti. Ekonomický pří-
nos uvedeného řešení I'počívá v okamžité návaznosti
dalších vytyčovacích prací na určení vytyčovacího
stanovil'ka, při jednom postavení přístroje. Přednol'tí
je dále možnost volby optimálního řešení vytyčovací
úlohy podle okamžité I'ituace na staveništi i praktická
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jistota o splnění úkolu (daná objektivním hodnocením
dosažených výsledků) při odchodu geodeta z terénu.
Vytyčovací rameno usnadňuje a zrychluje práci

v poslední fázi vytyčování. Při zkušebních měřeních
bylo ověřeno, že po zapracování měřické skupiny
(studentů) trvá vytyčení bodu polárním způsobem
s vytyčovacím ramenem asi 20 až 25 minut, včetně
objektivního hodnocení přesnosti vytyčení. Použití
vytyčovacího ramene nesnižuje přesnost vytyčení
polární metodou a je tedy možno použít známých
vzorců [9J pro polární metodu k hodnocení přesnosti
vytyčení. Při vhodné volbě vytyčovacího stanoviska
vzhledem k vytyčovanému objektu, jeho určení s do.
statečnou přesností a použití elektronického tachy.
metru s odpovídající přesností, lze použít uvedeného
postupu s vytyčovacím ramenem prakticky pro všech-
ny obvyklé druhy staveb [2J, [3]. Pomocí vytyčova-
cího ramene lze vytyčit bod v dosahu ramene i za
překážku.
Vytyčovací rameno uvedeného typu bylo vyvinuto

katedrou speciální geodézie Stavební fakulty ČVUT
v Praze, ve spolupráci s VúGTK. Oproti vytyčovací-
mu rameni vyráběnému firmou Opton a dodávanému
k dálkoměru Reg-Elta 14 [IOJ se uvedený typ liší
posunovatelným odrazným hranolem, který umožňuje
popsaný způsob kontrolního měření. Zlepšení spočívá
v tom, že:
a) kont,rolní měření se uskutečňuje při jednom posta-
vení pomůcky,

b) odrazný hranol je umístěn při kontrolním měření
přímo nad vytyčeným bodem (1. vytyčení) bez
nutnosti centrace,

c) okamžitě po kontrolním měření je hodnocena dosa.
žená přesnost vytyčení (ještě před 2. vytyčením,
takže je možno od 2. vytyčení i upustit),

d) je.li kontrolním měřením zjištěna chyba v nastavení
vytyč ovacích prvků na rameni, je možno chybu
opravit bez dalšího zaměření pouze početně [7].

Obr. 4: Vytyčovací rameno VÚGTK - celkový pohled
s čepem pro nasazení odrazného hranolu vose ramene

V současné době se prototyp vyrobený ve VÚGTK
i navržená technologie ověřuje v praxi, přičemž se
plánuje výroba této pomůcky v dílnách VúGTK.

Obr. 5: Vytyčovací rameno VÚGTK s čepem nastaveným
ve vypočtené vzdálenosti

Technologický postup, obsahující mimo jiné měřické
a výpočetní formuláře, výpočetní vzorce a vzorce pro
hodnocení přesnosti, včetně programů pro programo-
vatelné kapesní kalkulátory Hewlett-Packard HP·67
a Texas-Instrument TI·SR 58, je zpracován a je
v tisku. Výpočetní vzorce jsou jednoduché a lze je
počítat i na běžných kapesních kalkulátorech s gonio-
metrickými funkcemi.
Ověření v praxi u nár. podniků Geodézie prokázalo

výhodné použití vytyčovacího ramene pro požadova.
nou přesnosti vytyčení danou základní střední chybou
*mx•lI ~ 2 cm. Přitom vytyčení jednoho bodu trvalo
zkušenému pracovníku asi 10 až 15 minut, včetně
výpočtu a hodnocení přesnosti.
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Evidence nemovitostí -
zdroj informací o nemovitostech

Evidence nemovitostí (dále jen EN), stejně jako před-
cházející jednotná evidence půdy, obsahuje velké
množství informací o různých objektech. Základním
objektem EN je pozemek, kterým v ENrozumíme nej-
menší část zemského povrchu ohraničenou hranicí
užívání, vlastnickou nebo správní. O každém pozemku
se eviduje 4 až 9 informací. Mezi nimi mají zvláštní
postavení uživatel a vlastník pozemku, protože jsou
též samostatně evidovanými objekty EN. O uživate-
lích a vlastnících se eviduje dvě až pět dalších infor-
mací.

V současné době se k vedení a zpracování EN vy-
užívají počítače. Automatizovaný systém EN se na-
zývá 'registr evidence nemovitostí (REN) a je podrobně
popsán v [1]. Informace o všech pozemcích a jejich
uživatelích či vlastnících v ČSR jsou v REN uloženy
na paměťových mediích počítače. Tyto informace lze
automatizovaně zpracovávat z různých hledisek. Kaž-
doročně, vždy k 1. lednu, se provádí sumarizace údajů
EN a to dvěma způsoby:
- sumarizace sektorových přehledů o plochách kultur

v rámci hospodářských obcí, okresů, krajů a
republik,

- sumarizace úhrnných hodnot druhů pozemků
(ÚHDP) v rámci správních jednotek všech stupňů.

Výsledky této sumarizace jsou publikovány v statis-
tických ročenkách [2].
Tento článek obsahuje informace o netradičních

způsobech sumarizování údajů EN,které umožnil až
jejich převod na počítač. Jedním takovým způsobem
je sledování velikosti jednotlivých parcel v závislosti
na druhu pozemku (kultuře), což bylo experimentálně
provedeno v několika okresech. Dále jsou ukázány
možnosti podrobnějšího členění některých druhů po-
zemků. Součástí sumarizace ÚHDP je též určování
počtu vybraných objektů v rámci správních hranic.
Určují se počty parcel, domů s čísly popisnými, staveb
s čísly evidenčními, evidenčních listů a listů vlastnictví.
Netradičně byly určeny počty těchto objektů podle
jednotlivých sektorů. V poslední části článku bude
podána informace o sumarizaci údajů EN pro Světový
zemědělský census, zpracované k 1. 1. 1980.

Dosud prakticky nikdy nebylo možno ve větším roz-
sahu určit kolik parcel je v jednotlivých druzích po-
zemků, kolik parcel má určitou výměru apod. Pro
odpověď na tyto a podobné otázky byly automatizova-
ně zpracovány v každém kraji soubory parcel z jed-
noho okresu. Všechny parcely ve vybraných okresech
byly rozděleny do skupin podle dvou hledisek: druhu
pozemku (kultury) a velikosti (výměry).

Ing. Zbyněk Souček,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický

Podle vyhlášky č. 23(1964 Sb., kterou se provádí
zákon o evidenci nemovitostí, se v EN rozlišuje celkem
12 druhů pozemků (kultur): orná půda (při automati-
zovaném zpracování označována kódem 2), chmelnice
(3), vinice (4), zahrady (5), ovocné sady (6), louky (7),
pastviny (8), lesní půda (10), rybníky s chovem ryb
(ll), ostatní vodní plochy (12), zastavěné plochy a nád-
voří (13) a ostatní plochy (14).
Pro rozdělení parcel podle velikosti bylo zvoleno

celkem 10 skupin s těmito hranicemi: 0-100 m2-

200 m2 -400 m2- 800 m2-2500 m2 -1 ha -5 ha
-20 ha - 50 ha. Velikostní skupiny byly voleny
s ohledem jak na parcely v intravilánu - (převážně
druhy pozemků 5, 13 a 14), tak v extravilánu i na
různou potřebu členění jednotlivých druhů pozemků.
Kombinací obou kriterií (druh pozemku - velikostní
skupina) vzniklo celkem 120 skupin parcel, do kterých
byly všechny zpracovávané parcely rozděleny.
V ČSR jsou na počítači uloženy údaje o cca 1l,6

milionech parcel. Protože omezené prostředky ne-
umožnily automatizovaně zpracovat parcely z celé
ČSR, byl zvolen pouze výběrový soubor parcel z ce·
lých okresů Rakovník, Písek, Louny, Semily, Třebíč
a Bruntál a z části okresu Klatovy.
Celkem bylo v 7 okresech vyhodnoceno 998 473

parcel (tj. 8,7 % všech parcel v ČSR) z 1233 katastrál-
ních území, (9,4 %), o výměře 806,5 tis. ha (10,2 %
výměry ČSR). Údaje o vybraných okresech jsou
v tabulce č. 1.

I
Počet Výměra. halOkres

I IPA/KÚ
v ha {pa.

KÚ Parcel

Rakovník 123 105152 854 93015 0,88
Písek 200 133235 666 116418 0,87
Klatovy č. 181 88773 490 85561 0,96
Louny 203 120994 596 115262 0,95
Semily 124 207667 1659 69884 0,34
Třebíč 233 181 290 778 151 853 0,84
Bruntál 169 161 362 953 174507 1,08

Celkem I.::::J 998 4731 810 18065001~

Pro zpracování na počítači byly použity obecné
parametrické programy pro práci se soubory (viz [3]).
Získané výsledky jsou sestaveny do tabulky č. 2,
v níž jsou v čitateli uvedeny počty parcel členěné
podle druhů pozemků a velikostních skupin a ve jme-
novateli jejich výměry v ha.

Z tabulky vyplývá, že ve sledovaném souboru parcel
je:
- nejvíce parcelo velikosti 801 až 2500 m! (22,5 %)

a s druhem pozemku ostatní plochy (23,5 %),
- nejméně parcel o velikosti přes 50 ha (0,2 %),
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I
Druh pozemku

Území

I I I ! I I
I I I I I2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

I i

I
I I

i I
I I

Vvbrané
,

I I
I i

I I

~·okresy
I
42,99 0,96 0,00 ! 1,26 , 0,43 6,62 3,49

I

35,35

I
0,46 1,04 1,17 6,23

USR 41,76 0;14 0,19
!
1,91 I 0,68 7,32 3,47 33,27 0,65 1,23 1,52 7,86

I

Údaj

I
Druh pozemku

13 + 4 j I I I I i I I I2 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

% parcel*) 10,41 0,76 13,75 0,44 9,82 6,51 12,17 0,14 1,72120,75 23,53
počet parcel 1. výpočet 1195 88 1579 51 1127 747 1397 17 197 2383 2702

---------

výměra parcely v ha*) 3,34 1,01 0,07 0,78 0,54 0,43 2,35 2,60 0,4910,045 0,21
počet parcel 2. výpočet 987 25 2035 68 1061 I 631 1118 20 199 2640 2896

-největší výměra ve velikostní skupině přes 50 ha
(26,0 %) a v orné půdě (43,0 %),

- nejmenší výměra ve velikostní skupině do 100 m2

(0,06 %).

Do jaké míry vybraný soubor reprezentuje všechny
parcely v ČSR, lze posoudit z porovnání výměr jed-
notlivých druhů pozemků ve zpracovaném souboru
a v celé ČSR, které je v tabulce č. 3. Z tabulky vyplývá,
že rozčlenění souboru na druhy pozemků je přibližně
stejné jako v celé ČSR. Největší rozdíly jsou způsobe-
ny tím, že v Rouboru nejsou zastoupena v odpovídající
míře velká města (méně zahrad a ostatních ploch, na-
opak více orné a lesní půdy) a že v souboru jsou dva
okresy z produkční chmelové oblasti (v ČSR celkem
pouze 9 okresů), ale žádný z vinařské oblasti (v ČSR 8).

Z celkových údajů tabulky č. 2 je tedy možno extra-
polovat pro celé území ČSR a odhadnout počet parcel
v jednotlivých druzích pozemků. Tento odhad je
možné provést dvěma způsoby:
- z procentního zastoupení počtu parcel v druzích

pozemků,
- z průměrné výměry jedné parcely v každém druhu

pozemku.

Výpočet je proveden v tabulce č. 4, přičemž druhy
pozemků 3 a 4 (chmelnice a vinice) jsou vzhledem
k výjimečnému zastoupení sledovány společně.
Získané výsledky z obou způsobů se liší, což je způ-

sobeno jednak rozdílným rozložením druhů pozemků
ve vybraných okresech a v ČSR (viz tab. č. 3) a dále
též různou průměrnou výměrou parcely (0,81 ha ve
vybraných okresech a 0,69 ha v ČSR). O něco vyšší
přesnost odhadu bude u druhého způsobu výpočtu
a tak je možno říci, že v ČSR je asi 1 milion parcel
v orné půdě a asi 4,7 mil. v zemědělské půdě (tj. asi
41 % všech parcel).

Pro porovnání zjiŠ'Lěných údajů ve vybraných
okresech jsou ses-raveny tabulky č. 5 a 6, v nichž je
rozčlenění POČtu parcel podle druhů pozemků a veli-

kostních skupin vyjádřeno v procentech. Zatím co
druhy pozemků jsou v jednotlivých okresech zastou-
peny v značně odchylných počtech, je rozčlenění parcel
do velikostních skupin ve všech okresech značně
podobné. Z toho lze usuzovat, že v celé ČSR bude tento
pravděpodobný počet parcel ve velikostních skupinách:
- do 100 m2 1133 tis.
- přes 100 m2 do 200 m2 1269 tis.
- přes 200 m2 do 400 m2 1779 tis.
- přes 400 m2 do 800 m2 1895 tis.
- přes 800 m2 do 0,25 ha 2580 tis.
- přes 0,25 ha do 1 ha 1786 tis.
- přes 1 ha do 5 ha 746 tis.
- přes 5 ha do 20 ha 219 tis.
- přes 20 ha do 50 ha 56 tis.
- přes 50 ha 20 tis.

Jednou z informací o parcele evidovanou v REN je
charakteristika využití nemovitostí. Je označena jedno
až třímístným kódem v závislosti na druhu pozemku.
Tento kód se využívá dosud pouze k textovému vyzna-
čení přesnějšího využití pozemku v písemném operátu
EN. Je ale možné podle něj rozdělit výměry druhů
pozemků v určitém celku (zemědělském závodu, územ-
ní jednotce).
Soubor parcel ze sedmi okresů, zpracovaný v kapi-

tole 2, byl použit i pro další experiment. Parcely s dru-
hem pozemku 14 (ostatní plochy) byly sumarizovány
podle kódu využití pozemku. Celkové výsledky jsou
sestaveny v tabulce č. 7. Z tabulky je patrné, že plné
3/4 všech parcel a polovina výměry ostatních ploch
jsou zařazeny do dvou skupin: místní a účelové komu-
nikace nebo skalnaté a svažité plochy (tato skupina
v sobě zahrnuje též bývalou neplodnou půdu). Všechny
zavedené kódy využití nemovitostí pro druh pozemku
14 byly ve sledovaném souboru použity, i když tři
z nich zcela výjimečně (dálnice, ostatní dopravní plo-
chy a kulturní a osvětová zařízení). Poměrně vysoké

1982/68



Geodetický a kartografický obzor
ročník 28/70, číslo 3/1982 69

procento nezařazených parcel je způsobeno tím, že
sledovaný kód se dosud pravidelně nepoužívá k auto-
matizovanému zpracování.

V posledním sloupci tabulky č. 7 jsou průměrné vý-
měry I parcely v jednotlivých skupinách využití ne-
movitostí. Nejmenší parcely mají zařazení zeleň v by-
tové výstavbě (pouhých 500 m2 - jsou to vlastně
okrasné zahrádky), skalnaté a neplodné plochy (0,13
ha) a staveniště (0,14 ha), naopak největší průměrnou
výměru mají ostatní sportoviště (2,43 ha) a provozní
plochy drah (1,35 ha).

Výsledky v tabulee č. 7 je možné využít též k přib-
ližnému rozdělení parcel a jejieh výměr podle přísluš-
nosti k int,ravilánu a extravilánu, což dosud nebylo
prováděno. Budeme-li předpokládat, že v intravilánu
leží všechny parcely s druhem pozemku 5 (zahrady)
a 13 (zastavěné plochy) a z ostatních ploch parcely
s kódy využití nemovitosti 11, 33, 51, 53, 61, 62, 63,
66 a 91, lze pro soubor parcel ze sedmi okresů sestavit
tabulku Č. 8. S využitím údajů v tabulce č. 4 je pak
možné tyto údaje extrapolovat na celou ČSR, což je
provedeno v tabulce č. 9. Rozdíl v procentním rozdě-

I
Druh pozemku

Okres
I I I I I I I I I I

2 3 + 4 5 6 7 8 10 11 12 13 U

Rakovník 13 3 14 1 3 5 10 O 2 25 I 24
Písek 13 - 15 O 10 5 12 O 3 20 22
Klatovy 8 - 10 O 9 6 19 O 2 16 30
Louny 12 4 15 1 1 5 4 O 2 29 27
Semily 7 - 9 1 23 9 16 O 1 15 19
Třebíč 12 - 18 O 5 5 16 O 1 22 21
Brunťál 8 - 15 O 9 9 8 O 2 21 28
Celkem I 10 I 1 I 14 I O I 10 I 6 I 12 I O I 2 I 21 I 24

!

I
Velikostni skupina

Okres
I I I I I I I I I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rakovník 11 10 17 17 21 15 6 2 1 0,2
Písek 9 9 14 17 23 17 8 2 1 0,2
Klatovy 7 9 14 16 23 20 9 2 O 0,1
Louny 12 11 17 16 19 15 7 2 1 0,3
Semily 12 13 15 16 24 15 4 1 O 0,0
Třebíč 9 11 15 17 24 15 6 2 1 0,2
Bruntál 8 11 16 17 22 15 8 2 1 0,2
Celkem 10 11 15 16 22 16 7 2 1 0,2

Vyutiti ostatnich ploch Parcely Výměra

Kód I Popis Počet I % ha I % I 1 Pa

11 Manipulační a skladové plochy 17 583 7,5 ~"'~ 4 976 9,9 0,28
13 Plochy těžební činnosti 2246 0,9 1344 2,7 0,60
20 Dráhy - provozní plochy 1 635 0,7 2204 4,4 1,35
31 Dálnice 4 0,0 1 0,0 0,23
32 Silnice I.-III. třídy 6303 2,7 5852 11,6 0,93
33 Místní a účelové komunikace 88 177 37,5 13662 27,2 0,15
40 Ostatní dopravní plochy 1 0,0 1 0,0
51 Zeleň v bytové zástavbě 3481 1,5 162 0,3 0,05
53 Ostatní veřejná zeleň 1600 0,7 1022 2,0 0,64
61 Kulturní a osvětová zařízení 1 0,0 O 0,0
62 Hřiště, stadion 1 304 0,6 615 1,2 0,47
63 Koupaliště 93 0,0 39 0,1 0,42
64 Ostatní sportoviště 799 0,3 1938 3,9 2,43
65 Plochy pro rekreační zařízení 717 0,3 229 0,5 0,32
66 Hřbitov, urnový háj 842 0,4 215 0,4 0,26
90 Jiné plochy 10497 4,5 4367 8,7 0,42
91 Staveniště 7008 3,0 997 2,0 0,14
94 Skalnaté a svažité plochy 87826 37,4 11 534 22,9 0,13
- Neurčeno 4804 2,0 1 123 2,2 0,23

Celkem ostatní plochy 234921 100,0 50281 100,0 0,21
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Parcely Výměra
Úzenú

I I % I par~clapočet % ha

Intravilán

I
464637 /46,51 41 299

1
5,1 I

0,09
Extravilán 533836 53,5

1

765 201 94,9 1,43

Parcely Výměra

Území
počet I tís. 1% Ipar~CIY01-
v tis. ,o ha ha

I I I I IIntravilán 6143 53,5 538 6,8 0,09
Extravilán 5340 46,5 7348193,2 1,38

lení parcel na intravilán a extravilán mezi tabulkami
č. 8 a 9 je způsoben tím, že ve vybrané lokalitě nejsou
zastoupena velká města, u nichž je podíl intravilánu
podstatně vyšší.

Jak bylo řečeno V úvodu, každoročně se údaje EN
sumarizují podle skupin uživatelů půdy, tj. podle
sektorů. Výsledkem jsou tzv. sektorové přehledy o plo-
chách kultur, které obsahují pro každý sektor počet
zemědělských závodů a jejich celkovou výměru, čle-
něnou podle jednotlivých druhů pozemků (kultur).

Kromě toho se určují výměry všech druhů správních
jednotek a počty vybraných objektů v nich (parcely,
domy s čísly popisnými, stavby s čísly evidenčními,
evidenční listy a listy vlastnictví).
Sumarizace údajů EN k 1. 1. 1979 byla poprvé

prováděna automatizovaně, přímým odvozením z ob-
sahu souborů informací o uživatelích a o parcelách.
Postup zpracování byl takový, že pro každý evidenční
list se kromě výměry všech druhů pozemků určovaly
i shora uvedené počty objektů. Výměry se sumarizo-
valy podle dvou různých hledisek (sektory a správní
jednotky), ale počty objektů pouze v rámci správních
jednotek. Dodatečně byla provedena sumarizace těchto
objektů (s výjimkou listu vlastn~ctvi) i podle sektorů.
Výsledky JSou sestaveny v tabulce č. 10. V druhé
části této tabulky jsou pro všechny sektory uvedeny
dvě průměrné hodnoty: průměrný počet parcel
v 1evidenčním listě a průměrná výměra jedné parcely
v ha. Největší počet všech objektů je soustředěn do sek-
toru "Pozemky nepatřící k zemědělským závodům",
dále mají nejvíce parcel "Jednotná zemědělská druž-
stva", domů a evidenčních listů" Ostatní zemědělskézá-
vody (včetně jednotlivě hospodařících rolníků)". Nej-
více parcel v 1 evidenčním listě mají zapsány sektory
"Správa hornictví (155), "Státní statky" (145) a "JZD"
(132).Největší průměrnou výměru jedné parcely užívají
"Vojenské lesy a statky" (7ha) a "Statky vysokých ze-
mědělských škol" (3,45 ha). Nejméně parcel vevidenč-
ním listě i nejmenší parcely jsou soustředěny u občanů
(sektory "Záhumenky členů JZD, "Pozemky nepatřící
k zemědělským závodům a "Ostatní zemědělskézávo-
dy"). Pro lepší porovnání je rozdělení údajů výměra, po-

Počet Výměra. Sektor

I I I
parcel 1 par

parcel domů evid. listů vha
I vI EI

Státní rybářství 21434 500 2242 9,6 2,21
Šlechtitelské a semenářské podniky 64583 2087 805 80,2 1,98
Státní plemenářské podniky 23453 661 299 78,4 1,53
Ost. provozovny potravinářského průmyslu 1888 128 101 18,7 0,67
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělskY- 713 51 50 14,3 1,86
Velkovy-krmny 41000 1299 404 101,5 1,70
Vědeckovy-zkumná základna MZVž 2465 155 50 49,3 1,68
Školní hospodářství zemědělsky-chodborny-chučilišt 1890 105 56 33,8 2,34
Státní statky Tachov 38088 10ll 499 76,3 1,81
Sempra Praha 3795 193 107 35,5 2,01
Zemědělské zásobování a nákup 1 176 170 150 7,8 0,45

Státní lesy 983810 9545 13825 71,2 2,32
Správa hornictví II 317 331 73 155,0 0,79
Státní statek hl. m. Prahy 5765 267 89 64,8 2,21
Vojenské lesy a statky 26602 959 535 49,7 6,98
Statky vysoky-ch zemědělsky-ch škol 11 756 395 184 63,9 3,45
Ministerstvo zdravotnictví 177 9 10 17,7 0,64

Školní statky a polesí 20373 535 358 56,9 1,77
Ostatní podniky státního socialistického sektoru 1 472913 180353 49173 30,0 0,23
Společné zemědělské podniky 1605 74 138 ll,6 0,82
Státní statky 801572 17869 5539 144,7 1,37
Jednotná zemědělská družstva 1 991 866 17452 15130 131,7 1,44
Záhumenky členů JZD 859227 267943 270196 3,2 0,10

Ostatní zemědělské závody 1584298 348636 437012 3,6 0,13
Pozemky nepatřící k zemědělsky-mzávodům 3402419 956890 1 372 115 2,5 0,10

Celkem ČSR 11 374 185 1807618 2 169 140 5,2 0,70
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Tab. 11. Rozdělení výměr a objektú EN v ČSR podle
sektorú v % - k 1. 1. 1979

Sektor
~

Par~
IDOmY~měr~ cely llsty

Státní lesy 28,9 8,7 0,5 0,6
Státní statky 13,9 7,1 1,0 0,3
Jednotná zemědělská
družstva 36,6 17,6 1,0 0,7

Ostatní podniky st.
soc. sektoru 4,4 13,0 10,0 2,3

Ostatní sektory soc.
sektoru 8,3 2,4 0,5 0,3

--'- --- --
Záhumenky členů JZD 1,0 7,6 14,9 12,5
Ostatní zemědělské
závody 2,5 14,0 19,3 20,3

Pozemky nepatřící
k zem. závodúm 4,4 29,6 52,8 63,0

Celkem organizace

I
92,5

I
50,3

I

14,0

I
5,0

Celkem občané 7~5 49,7 86,0 95,0

čet parcel a počet evid. listú na sektory vyjádřeno v další
tabulce v procentech, přičemž většina menších sektoru
je sloučena do jednoho řádku. Z tabulky č. 11 je
možné určit rozdělení uvedených údajú mezi organiza.
ce a občany, což dosud nebylo zjišťováno. K tomu je

třeba odhadnout rozdělení sektoru 21 (nezemědělských
závodů): lze předpokládat, že organizace zahrnují asi
10 % výměry, 5 % parcel, 2 % domů, a 1 % evidenč-
ních listů ze sektoru 21.
Výsledkem je zjištění, že zatím co podstatná většina

púdy je v užívání organizací (více než 92 %), počet
parcel v užívání organizací a občanů je přibližně stejný,
ale převážnou většinu domů užívají občané (86 %)
a rovněž většina evidenčních listů je v EN založena
pro občany (plných 95 %).

Příkladem racionálního využití REN byla sumarizace
údajů podle požadavku Federálního statistického úřa-
du pro účely Organizace pro zemědělství a výživu
OSN (Food and Agricular Organisation - FAO),
která byla automatizovaně zpracována k 1. lednu
1980.
Již v dřívějších letech, v pravidelných pěti či deseti.

letých cyklech, se pro Světový zemědělský census
prováděla rozšířená sumarizace údajů EN. K tomu
účelu se na střediscích geodézie vyhotovovaly sumáře,
získané sečítáním údajů podle požadovaných kriterií.
Vždy to znamenalo určité množství lidské práce.

Tab. 12. Závody podle výměry zemědělské půdy a podle sektorú (počty závodú a výměra zemědělské púdy v ha) .

Území: ČSSR

Velikostní Ústředně řízené Ostatní I Společné JZD Ostatní Iskupina zemědělské závody státni Státni I zemědělské a zemědělské

I

Zemědělstvi
zem. půdy

I
a veřejný statky podniky záhumenky' závody celkem

od-do ha :MZVž
I

Ostatni sektor (vč. JHR)

do 0,50 49 7 5622 - 54 579592* 665523 1 250847
6 O I 709 _ . 4 121 788 234980 358487

._-
0,5-50 231 24 42599 - 53 - 94847 137754

3206 467 84 071 -- 341 - 138 029 226 114
-

50-500 142 143 76 - 3 7 -".- 371
29477 27388 17 693 - 669 2112 - 77 339

500-1000 25 16 29 4 ---,.- 85 - 159
17 192 10845 20092 3927 __ o 68914 - 120970

1000-1500 5 6 5 -- - 269 - 285
6456 7643 5425 _._-- -- 339986 --- 359 510

--------
1500-2000 6 6 - 5 - 359 .- 376

10801 9999 -' 9390 --- 636928 -_._-- 667 118---- ---_.
2000-2500 6 4 ..- 9 -- 323 - :342

12 676 9559 -- 20003 __ o 728083 -- 770321

2500--3000 9 2 - :3 - 236 - 250
24556 5 179 - 7911 - 644961 -- 682607

3000-4000 13 3 - 19 - 270 - 305
43878 10434 .- 68903 - 931 991 .- 1055206

4000-5000 11 2 - 31 -- 126 - 170
49833 8556 ---.- 137384 -' 556466 _.' 752239

-
5000-6000 11 - - 41 - 46 - 98

60498 - - 228013 ---- 250184 -'-- 538695

6000-7000 7 2 - 20 - 17 -- 46
45750 12 322 - 130738 - 109 876 -- 298686

7000-8000 7 2 - 18 - 5 - 32
52670 14211 - 134662 _.- 36425 - 237968

nad 8000 10 2 - 53 -,.,- 2 -

I
67

105584 20061 - 636 168 - 16611 - 778424

Zemědělství 532
I

579592*
I

760370 \1 391 102219 48331 203 110
1745

celkem 462583 136664 I 128990 1 377099 1014 4444325 373009 16923684
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Pro sumarizaci k!.!. 1980bylo požadováno rozdělit
všechny zemědělské závody do čtrnácti velikostních
skupin pcdlc výměry zemědělské půdy a vyhotovit
pro každý kraj, obě republiky i cclou ČSSR vždy čtyři
tabulky:
- celkové výměry a počty závodů podle velikostních

skupin (tab. č. 1, oddíl 1),
- rozčlenění zemědělské půdy a počtu závodů podle

sektorů a velikostních skupin (tab. č. 1, oddíl 2),
- rozčlenění celkové výměry a počtu závodů podle

druhů pozemků a velikostních skupin (tab. č. 1,
oddíl 4),

- rozčlenění celkové výměry a počtu závodů podle
druhu pozemků a sektorů (obdoba sektorového
přehledu o plochách kultur - tab. č. 3, oddíl 4).

Velikostní skupiny byly stanoveny v těchto rozme-
zích (v ha) : 0,5-50-500-1000-1500-2000-
-2500-3000-4000-5000-6000-7000-8000 a ví-
ce než 8000.

Při členění podle druhu pozemku byla z nezeměděl-
ské půdy sledována samostatně pouze lesní půda.
Rovněž členění podle sektorů bylo proti obvyklé suma,
rizaci zjednodušeno: u ústředně řízených zemědělských
závodů byly požadovány pouze údaje za závody řízené
MZVž celkem a ostatní celkem.

Ke splnění požadovaného úkolu bylo plně využito
automatizace. Řešení je podrobně popsáno ve výzkum-
né zprávě [4]. Pro území ČSR byly tabulky sestaveny
z údajů pro automatizovaně prováděnou sumarizaci
sektorových přehledů a úhrnných hodnot druhů po-
zemkú a to bez další lidské práce. Protože v SSR ne-
byly v té době údaje EN ještě ve všech obcích uloženy
na paměťová media počítače, bylo nutno vstupní údaje
na úrovni základních sektorových přehledů naděrovat.

Tím bylo dosaženo jednotnosti údajů pro celou ČSSR
a bylo možno celý požadovaný úkol řešit automatizo-
vaně. Obsah jedné ze zpracovaných sestav je v tabul-
ce č. 12. Celkem bylo na počítači vytištěno 60 tabulek,
které byly předány FSÚ. Využitím automatizace bylo
v ČSR ušetřeno nejméně 3000 hodin lidské práce.

Účelem tohoto článku bylo ukázat, jaké možnosti při-
náší uložení údajú EN na paměťových mediích počí-
tače. Způsobú využití obsahu EN je značné množství
a automatizace usnadňuje zpracování údajů EN podle
libovolných kritérií. Každé takové zpracování vyžadu-
je sice určité nároky na programovací práce, ale proti
tradičnímu ručnímu postupu vždy šetří mnohem větší
množství pracovních sil na střediscích geodézie.
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Technické normy NDR
pro mapy velkých měřítek

Ing. Josef Pražák,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

V 11. čísle Geodetického a kartografického obzoru
ročníku 1981vyšel článek informující o nových česko-
slovenských státních normách pro mapy velkých mě-
řítek. Při jejich zpracování byly využity i podobné
technické normy existující v zahraničí. Mezi nimi byly
i oborové normy užívané v NDR od roku 1973, které
nám novelizované poskytla Geodetická služba NDR
v tomto roce k informaci. Jde o následující oborové
normy:

1. TGL 26711{01Mapyvelkých měřítek.
Základní ustanovení

II. TGL 26711{02Mapy velkých měřítek.
Základní typy

III. TGL 26711/03 Mapy velkých měřítek. Výškopis
IV. TGL 37896 Geodetické zhušťovacisítě.

Tematika uvedených norem jc příbuzná s tematikou
následujících československých státních norem:

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítck. Základní ustano-
vení

ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 73 0415 Geodetické body.

Jak normy NDR, tak naše státní normy byly zpra-
covány v posledních letech a mají účinnost od roku
1980 (ČSN) nebo 1981 (TGL).

Pro širší geodetickou veřejnost snad bude zajímavé
seznámit se se stručným obsahem oborových norem
NDR (dále: TGL) a s jejich posouzením vzhledem
k příbuzným československým státním normám (dále:
ČSN).
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2. TGL 26711jOl: Mapy velkých měřítek. Základní
ustanovení

(ČSN Ol 3410: Mapy velkých měřítek. Základní
ustanovení)

Norma platí pro tvorbu a údržbu všech velkoměřítko-
vých map a mapových děl. Pro údržbu map vyhotove-
ných podle jiných předpisů se ustanovení normy užijí
přiměřeně. Norma neplatí pro železniční mapy, důlní
mapy a mapy vzniklé převodem z topografické mapy
1 : 10 000.

V úvodním ustanovení není mezi TGL a ČSN rozdíl
mimo platnosti ČSN též pro železniční mapy.

2.1 Základní pojmy

Vysvětlení pojmů: mapa, mapa velkého měřítka,
místní trať - bez odlišností.

2.2 Geodetické základy

Základem tvorby map velkých měřítek jsou geodetické
zhušťovací sítě, které jsou stanoveny oborovou nor-
mou TGL 37896.

Podle ČSN je do geodetického základu počítáno
i základní bodové pole.

2.3 Měřítko

Uvažovaná měřítka jsou: 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000,
1 : 5000, měř. 1 : 200 a 1 : 250 jen speciálně pro sta-
vebnictví. Pro užití měřítek je připojena tabulka,
podle které například:

Mapy měst se vyhotovují v měřítkách:
1 : 500 a 1 : 1000

Mapy evidence nemovitostí v měř.:
1 : 1000 - zpravidla místní tratě
1 : 500, 1 : 2000 výjimečně
1 : 5000 polní tratě, lesy
ČSN uvažuje stejná měřítka map. Jejich užití ne-

specifikuje. Vzhledem ke způsobu zpracC1Vání map
velkých měřítek a jeho výsledku není podle ČSN vý-
znam měřítka prvořadý, jako tomu bylo při mapování
jen s grafickým výsledkem (a jako tomu dosud je
vTGL).

2.4 Klad, rozměry, označení mapových listů

TGL připouští vedle rámových map též ostrovní mapy.
Rozdíly v kladu, rozměrech a označení mapových lístů
jsou důsledkem historického vývoje map v NDR
a v ČSSR.

2.5 Kvalitativní podmínky

Polohová přesnost podrobných bodů se posuzuje podle
hodnoty střední polohové chyby.

V tabulce 1 jsou uvedeny 2 stupně přesnosti. Pro
mapová díla a udržované mapy platí první stupeň.
Pro porovnání jsou v tabulce uvedeny hodnoty střed-
ních souřadnicových chyb z ČSN, přepočtené na
střední polohové chyby, přičemž měřítku 1 : 500 je
přiřazena třída přesnosti 2, měřítku 1 : 1000 třída
přesnosti 3 atd.

Střední polohová chyba

l\Iěřítko mapy I 1 : 250 i 1: 500 11 : 1000 11 : 2000 \1 : 5000

Stupeň 1 0,25 m 0,5 m 1,0 m 12,5 m

2 0,25 m 0,5m 1,0m 2,0 m 15'0 m

ČSN 0,11 m 0,20 m 0,36 m 0,70 m

Výšková přesnost podrobných bodů je stanovena
hodnotou střední výškové chyby pro jednoznačně
identifikovatelné body na zpevněném povrchu: 0,02 m
(odpovídá přibližně 1. třídě přesnosti, podle ČSN) a pro
body na terénu hodnotou 0,15 m (podle ČSN hodnota
uprostřed mezi třídami přesnosti 3 a 4).

Dalšími kvalitativními podmínkami jsou stupeň
úplnosti mapy, stupeň správnosti mapy a grafická
kvalita.

Obsah TGL a ČSN je v podstatě stejný. ČSN obsahuje
navíc některá další ustanovení, jako např. Rozdělení
map podle obsahu a podle vzniku, Výsledek podrob-
ného měření, Měřické náčrty, Posuzování přesnosti
mapových podkladů, TGL ustanovení o stupni úpl-
nosti, správnosti a grafické kvalitě - tyto kvalita-
tivní podmínky jsou u nás stanoveny jinými předpisy.

TGL je zpracována pro tvorbu map jen s grafickým
výstupem, kde měřítko mapy je základním para-
metrem. Co se týče přesnosti je hlavní důraz kladen
na výškopis - oproti ČSN vyšší požadavky, zatím co
u polohopisu jsou požadavky na přesnost v jednotli-
vých měřítkách více než o jeden stupeň nižší než podle
ČSN.

3. TGL 267lij02: Mapy velkých měřítek. Základní typy

(ČSN 01 3411: Mapy velkých měřítek. Kreslení a
značky)

3.1 Základní typy

V závislosti na způsobu použití vyhotovují se mapy
velkých měřítek ve třech základních typech. Tyto
typy se liší obsahem a způsobem a objemem zobraze-
ných prvků obsahu.

Základní typ 1 obsahuje:
- pevné body (polohové a výškové)
- správní hranice
- budovy
- jednotlivé důležité stavební objekty (komíny, věže,

památníky, nádrže)
- dopravní objekty (silnice, cesty, mosty, uliční

dráhy)
- jednotlivá povrchová technická zařízení (transfor.

movny, plynoměry, olejové nádrže)
- druhy pozemků a způsob jejich užívání
- vodstvo
- zvláštní terénní útvary (např. skály)
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Základní typ 2 obsahuje:
- vše z typu 1 a navíc
- prvky evidence nemovitostí
- hranice chráněných území a ochranná pásma
- průmyslová zařízení mimo území závodů

Základní typ 3 obsahuje:
- vše z typu 1 a navíc
- hranice chráněných území a ochranná pásma
- další stavební objekty
- průmyslová zařízení mimo území závodů
- další dopravní objekty a zařízení na nich
- zařízení technického zásobování (povrchová)

Základní typ 3 může přejít ve speciální typ doplně-
ním obsahu podle TGL 26711(04, (05, /06, (07, /09
a (!O.Výškopis může být doplněn podle TGL 26711/03.

3.2 Zásady pro tvorbu map v souvislosti
se sběrem a zobrazením prvků evidence
nemovitostí

Pro tvorbu map velkých měřítek vyhotovovaných
podle této normy je třeba zajistit:
- informace o topografických prvcích i o prvcích evi-

dence nemovitostí

- koordinaci mezi tvorbou map a obnovou map evi-
dence nemovitostí

- předpoklady aktualizace map evidence nemovitostí
v rámci tvorby a údržby map.

Pro místní tratě se doporučuje měřítko 1 : 500.

3.3 Grafické znázornění a informační obsah

Tloušťka čar používaných v mapách se rozlišuje podle
měřítka mapy. Používají se následující tloušťky:
0,13 mm (jen pro šrafování budov), 0,18 mm (např.
kreslení mapových značek, hranice kultur, budovy -
to vše v měřítku 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000), 0,25 mm
(šrafování budov v měřítku 1 : 500), 0,35 mm (např.
vlastnické hranice v měřítku 1: 1000 - 1 : 5000)
a 0,7 mm (např. osa koleje a vlastnická hranice v mě-
řítku 1 : 500).
Ve srovnání s ČSN, kde mimo osy kolejí (0,35 mm)

je pro základní mapu bez ohledu na měřítko stanovena
tloušťka čar 0,13 mm, jsou v TGL stanoveny vesměs
tlustší čáry.
U popisu je odkaz na TGL 31034/01, /02 a (05. Pís-

mo je kolmé, u popisu vodstva šikmé. Velikost písma
je rozlišena podle měřítka mapy a je stanovena v ta-
bulce, která je obsahem TGL.

Srovnání velikosti parcelního čísla:
měřítko 1 : 1000, 1 : 2000 ... TGL: 2,5 mm

ČSN: 3,0 mm
měřítko 1 : 5000 TGL: 1,8 mm

ČSN: 2,0 mm

3.4 Mapové značky

V tabulce 2 je uveden počet značek v jednotlivých
skupinách a porovnání počtu značek s ČSN (skupiny
značek nejsou zcela totožné).

Počet Počet Počet Počet
Skupina značek značek značek shod- podob-

v TGL v OSN ných ných
značek značek

1. Pevné body 6 12 1 -
2. Správní
hranice 4 5 - 1

3. PozemkoprávnÍ Iprvky 15 - 1
4. Ohraničení 28
a hranice
chrán. území 8 - 1

5. Budovy, sta-
vební objekty 48 28 4 1

6. Doprava 37 41 5 3
7. Zařízení tech.
zásobování 41 54 4 1

8. Druhy pozemků
a způsob UŽÍ-
vání 21 29 1 1

9. Vodstvo 37 26 4 2
10. Terénní tvary 12 19 - .-

21* 7

+ značky konstrukčních
a pomocných prvkú 14

256

3.5 Závěrečné zhodnocení

Norma TGL stanovuje především mapové značky se
stručným vysvětlením způsobu užití, dále pak rozdě-
luje mapy do 3 základních typů, odlišujících se obsa-
hem. Ve srovnání s ČSN je možno zobrazení poloho-
pisu na mapě podle TGL charakterizovat následovně:
- čáry jsou tlustší,
- mapové značky a popis drobnější,
- parcelní čísla výraznější,
- budovy zvýrazněny šrafováním,
- vlastnické hranice označeny tlustou čarou (nepo-

užívají se slučky),
- značky druhů pozemků nepravidelně rozloženy po

příslušné parcele.

Výhody: zvýraznění budov a vlastnických hranic
umožňuje snadnější orientaci,
Nevýhody: práce s mapou je obtížnější pro zaplněnost
kresbou, obtížnost při údržbě (šrafování budov), pro
automatizovanou kresbu je TGL méně vhodná.

4. TGL 26711/03: ~Iapy velkých měřítek. Výškopis

(ČSN 01 3411: Mapy velkých měřítek. Kreslení a
značky)

4.1 Zo brazení výškopisu

4.1.1 Zobrazení výškopisu v sídlištích, na dopravních
komunikacích a vodních tocích - výškovými body,
na silnicích, dálnicích a železnicích zpravidla výško-
vými body řazenými do profilů.
Výšky se udávají na: 0,01 m: silniční komunikace,

dráhy, dvory, zpevněné
plochy

0,1 m: vodní toky, jiné plochy.
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4.1.2 Zobrazení výškopisu na zemědělských a lesních
plochách:

- při sklonu terénu ~ 1,5 % - zobrazení vrstevni.
cemi

. - při sklonu terénu < 1,5 % - zobrazení výškový.
mi body.

Při zobrazení výškovými body se vzájemná vzdále·
nost těchto bodů řídí měřítkem mapy a je následující:

měřítko mapy:
1: 500 ... vzájemná vzdál. výškových bodů: do 30 m
1 : 1000. . . do 50 m
1 : 2000. . . do 70 m
I : 5000. . . do 100 m

Při zobrazení výškopisu vrstevnicemi je základní inter-
val vrstevnic:
- při sklonu < 15° ... 1 m
. (zdůrazněné vrstevnice: 5 m)
- při sklonu> 15° ... 2,5 m

(zdůrazněné vrstevnice: 10 m)

4.2 Mapové značky pro zobrazení výškopisu

V zobrazení výškopisu podle TGL a ČSN nejsou zásad-
ní rozdíly. Počet mapových značek byl zahrnut do ta·
bulky v části 3.

4.3 Závěrečné zhodnocení

Způsoby zobrazení výškopisu na mapách velkých mě-
řítek podle TGL a ČSN jsou stejné. Některá ustano-
vení TGL, jako např. vymezení, kdy je výškopis zobra.
zen výškovými body a kdy vrstevnicemi, jaká je vzá.
jemná vzdálenost podrobných výškových bodů a další
ČSN neobsahuje. Ty jsou obsahem technických před-
pisů pro určitý druh mapy (např. pro základní mapy
velkých měřítek, technickou mapu města apod.). ČSN
naopak podrobněji vysvětluje použití jednotlivých
mapových značek.

5. TGL 37896: Geodetické zhušt'ovaci sitě

(ČSN 730415: Geodetické body)

Norma platí pro zřizování geodetických zhušťovacích
sítí jako základu pro tvorbu mapových děl podle
TGL 26711/01. Pro tvorbu jednotlivých mapových
listů a pro provádění inženýrsko.geodetických prací
je tato norma doporučená.
Tato norma neplatí pro práce ve státní trigono-

metrické síti a ve státní nivelační síti.

5.1 Základní pojmy

Geodetické zhušťovací sítě slouží ke zhuštění státní
trigonometrické sítě V. řádu nebo státní nivelační sítě
II. řádu pro účely tvorby map velkých měřítek.

5.2 Zásady

a) geodetická zhušťovací síť je základem
- pro tvorbu mapového díla v měřítku větším nebo

rovném měřítku 1 : 1000

- pro údržbu mapového díla v měřítku větším
nebo rovném měřítku I : 1000, jde.li o souvislou
plochu minimálně 100 ha

b) budování geodetické zhušťovací sítě je doporučeno
- pro tvorbu a údržbu mapového díla v měřítku

menším než měřítko 1 : 1000
- pro údržbu mapového díla v měřítku větším

nebo rovném měřítku 1 : 1000 na ploše menší
než 100 ha.

5.3 Polohové sítě

Hustota pevných bodů: vzdálenost 170-330 m, tj.
16-18 bodů/1 km2•

Označení, stabilizace: nezpevněný povrch: žulové
nebo beto-
nové
sloupky

zpevněný povrch: ocelová
trubka,
hřeb.

Přesnost: střední polohová chyba = 0,03 m
střední výšková chyba = 0,01 m.

Výsledná dokumentace: místopisný náčrtek bodu
seznam souřadnic s uvedením
střední polohové a výškové
chyby
grafický přehled sítě v měř.
1 : 10 000.

5.4 Výškové sítě

Hustota bodů: vzdálenost 300-500 m, tj. 6-7 bodů/
/1 km2•

Označení, stabilizace: nezpevněný povrch: kámen
s čepovou
značkou

stavební objekty: čepová
značka.

Přesnost: připojovací a obvodové nivelační pořady:
střední výšková chyba < 1 mm/1 km
uvnitř obvodového pořadu:
střední výšková chyba < 3 mm/1 km.

Dokumentace: místopisný náčrtek bodu
seznam výšek s uvedením přesnosti a popisu
grafický přehled sítě v měřítku 1 : 10 000.

5.5 Závěrečné zhodnocení

Na rozdíl od ČSN obsahuje TGL jen ustanovení o zhuš-
ťovacích sítích (tj. o podrobných bodových polích).
Přesnost budování bodů polohových a výškových sítí
je stanovena jednotně bez ohledu na mapování, kte.
rému bude sloužit. (Podle ČSN 5 tříd přesnosti.) Poža.
davky na přesnost jsou podle TGL vyšší než podle
ČSN. Např. požadovaná přesnost polohového určení
všech bodů polohové zhušťovací sítě se rovná 1. třídě
přesnosti podle ČSN.
Důležitým poznatkem je, že ustanovení TGL jsou

závazná jen pro mapování v měřítku 1 : 1000 a větším
a pro údržbu těchto map, provádí. li se na ploše mini.
málně 100 ha.

Lektoroval:
Ing. Josef Žampach,

ČÚGK

1982/75



Geodetfckt a kartografickt obzor
76 ročník 28/70, číslo 3/1982

Studijní skupina 6D . FIG
před novými úkoly
061.22.FIG(100) :52 8,,313"

U příležitosti XVI. kongresu FIG, který se konal v srpnu
1981 v Montreux ve Švýcarsku, bylo zakončeno 12-leté
púsobení čs. vedení studijní skupiny 6D - FIG.
Dosavadní předseda Ing. K. Kollar z Prahy byl na-

hrazen bývalým místopředsedou Ing. K.-L. Fischerem
z Crailsheimu (NSR) a tajemníka Ing . .T. Šimka z Prahy
vystřídal Ing. H.·U. Liechti z Basileje (Švýcarsko). Do
funkce místopředsedy nebyl prozatím jugoslávský dele·
gát jmenován.
Pro XVII. kongres FIG, který je plánován na červen

1983 v Sofii, si studijní skupina 6D vytkla za cíl zpraco-
vání přehledu odborné literatury, týkající se souborné
evidence podzemních vedení. Každý příspěvek bude
zpracován na zvláštním listě ve formě anotace v němec-
kém jazyce.
Pro XVIII. kongres FIG, který je plánován na rok

1986 v Kanadě, se počítá s vydáním 2. dílu publikace
FIG "Leitungskataster", který bude obsahovat popis
technických map měst z dalších členských zemí FIG,
jejichž pojetí je od středoevropských zvyklostí odlišné.
Bývalé čs. vedení studijní skup-iny 6D - ~IG připra-

vuje ve spolupráci s pobočkou ČSVTS PUDIS české
vydání 1. dílu publikace FIG "Leitungskataster", který
obsahuje popis, barevné přílohy a literaturu z 12 evrop-
ských technických map měst. Tato publikace s názvem
,.Evidence podzemních vedení v některých evropských
městech" - rozsah 150 stran a cena 75 Kčs - se dá
objednat u pobočky ČSVTS PÚDIS Praha, Lidových
milicí 69, Praha 1.
Pro rok 1982 se připravuje další zasedání studijní

skupiny 6D - FIG při konferenci "Katastr podzemních
vedení v Rakousku", která se koná v Salzburgu 30. až
31. 8. 1982 a navazují na ni německo-rakouské geode-
tické dny ve Vídni ve dnech 1.-4. 9. 1982.

Ing. Jifí Šimek,
Projektov!J ústav VHMP, Praha

Vážený soudruhu předsedo,

Výbor lidové kontroly Severočeského KNV v Ústí
nad Labem má již delší dobu dobrou spolupráci s Kraj.
skou geodetickou a kartografickou správou v Liberci.
Vedení krajské správy, zejména ředitel s. Ing. Rodr
velmi ochotně koordinuje součinnost při kontrolních
akcích s VLK SčKNV, poskytuje pomoc odbornými
pracovníky a podkladovými materiály.
Krajská geodetická a kartografická správa v Liberci

iniciativně přistoupila k řešení úkolu důsledné ochrany
a racionálního využití zemědělského půdního fondu
ft v rámci závazku uzavřeného na počest XVI. sjezdu
KSČ, prověřila v roce 1981 soulad mezi skutečným
obhospodařováním pozemků a evidenčním stavem na
20 % výměry zemědělského půdního fondu Severočes·
kého kraje.

Na základě prověření byla přijata potřebná opatření,
která spolu s přijatým opatřením VLK SčKNV přispí-
vají k řešení problematiky ochrany zemědělského půd·
ního fondu v Severočeském kraji ve smyslu závěrů
4. zasedání ÚV KSČ.

Používám této cesty, abych na základě jednání na-
šeho orgánu, který se znovu uvedenou problematikou
zabýval na svém zasedání dne 25. 11. 1981, Vám podě-
koval a požádal Vás, abyste vyslovil poděkování vedení
Krajské geodetické a kartografické správy v Liberci za
součinnost v tak dú]ežité oblasti jakou je ochrana půd-
ního fondu.

Vážený soudruh
Ing. František Kou bek
předseda Českého úřadu geodetického
a kartografického
Praha

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(leden, únor, březen)

Výročí 50 let:
18. února 1982 - Ing. Vladimír Radouch, CSc., odb.
asistent katedry vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze.
Po praxi v Geodetickém ústavu, n. p., Praha prohloubil
své znalosti matematiky a statistiky na UK. Zabývá se
úspěšně matematickou analýzou, statistikou a teorií
odhadu. Přednáší vyrovnávací počet, je propagátorem
nových metod zpracování geodetických měř~ní a no-
vých směrů v pedagogice. Je spoluautoreJIl skrIpt a celo-
státní učebnice "Vyrovnávací počet". Uspěšně pracuje
v ROH, pionýru a vysokoškolské tělovýchově.

2. března 1982 - Ing. Vladimír Rouda, vedoucí výpo-
četního střediska Geodetického ústavu, n. p., Praha.
člen ÚV ČSVTS - geodézie a kartografie pro výpočetní
techniku, nositel čestného odznaku "Nejlepší pracovník
resortu ČÚGK".

Výročí 55 let:

21. ledna 1982 - Ing. Bohumil Kraváček,_v~doucí plá-
novacího oddělení ekonomického odboru CUGK, v re·
sortu pracuje od roku 1954 a na ústředním orgánu od
roku 1955. .Te nositelellJ !'íestného vyznamenání "Nej-
lepší pracovník resortu CUGK".
3. marca 1981 - Ing. Michal Šalapa, riaditeI technického
odboru Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK). Rodák z Lesného (okres Michalovce). Do štát-
nej zememeračskej služby nastúpil v roku 1948 na
Inšpektorát katastrálneho vymeriavania v Košiciach
(od roku 1949 zememeračské oddelenie technického
referátu KNV). V roku 1952 prechádza na Slovenský
zememeračský a kartografický ústav v Bratislave, ktorý
bol premenovaný na Geodetický, topografický a kart?-
grafický ústav a neskor na Geodetický úst!tv (GU)
a Kartografický a geodetický fond (teraz GU, n. p.).
Jeho organizačný talent sa plne prejavil v období jeho
posobnosti na tomto ústave, kde prešiel roznymi funk-
ciami ako vedúci oddielu, vedúci výrobného útvaru
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a vedúci technicko-ekonomickej kontroly. V roku 1960
skončil popri zamestnaní štúdium odboru geodézia
a kartografia na Slovenskej vysokej škole tochnickej
v Bratislave. V roku 1964 posobil ako expert geofyzi-
kálnej skupiny v Afganistane. V roku 1969 prechádza
na novozriadenú Slovepskú správu geodézie a karto-
grafie (od 1. 7. 1973 SUGK) ako vedúci koordinačného
odboru a od l. l. 1973 vedúci teohnického odboru (od
l. 7. 1978 riaditef technického odboru). Je nositefom
rezortných vyznamenaní: "Najlepší r.racovník ÚSGK"
v roku 1962 a "Zaslúžilý pracovník SUGK" v roku 1977.

14. března 1982 - Ing. Jiří Kubát, vedoucí výpočetního
střediska Geodé~ie, n. p.,_Plzeň, aktivně se podílí na
činnosti orgánú CSVTS a CSAV.

Výročí 60 let:
23. ledna 1982 - Stanislav Vyšata, vedoucí útvaru
kádrové a personální práce Geodézie, n. p., Praha. Před
nástupem do této funkce pracoval dlouhodobě na úseku
zemědělství a ve vyšším stranickém orgánu. Výsledky
jeho práce byly oceněny "Pamětní medailí k 25. výročí
budování socialistického zemědělství", "Medailí k 30.
výročí Slovenského národního povstání a osvobození
ČSSR Sovětskou armádou". Je nositelem státního vy-
znamenání "Za obětavou práci pro socialismus".
19. února !9~2 - Ing. Jan Doubek, ředitel sekretariátu
předsedy CUGK. Před nástupem do této funkce byl
dlouholetým funkcionářem ve vyšších stranických
orgánech, kde pracoval převážně v oblasti zemědělské
politiky. Je nositelem státních vyznamenání "Za zá-
sluhy o výstavbu", "Za obětavou práci pro socialismus"
a řady dalších stranických vyznamenání.
24. března 1982 - Jiří Bureš, vedoucí útvaru zásobování
Geodézie, n. p., Liberec, nositel čestného odznaku města
Liberce za veřejnou činnost, zasloužilý pracovník
podniku.

Výročí 70 let:
19. ledna 1982 - Ing. Dr. RNDr. Karel Svoboda, dřívější
vedoucí odboru ministerstva výstavby a techniky,
později náměstek Keramoprojektu. Vystudoval VŠT
v Brně a působil jako asistent u prof. Semeráda a prof.
Tichého. Významný teoretik a praktik jak v oboru geo-
dézie, tak i inž. geologie. Jeho rozsáhlé vědomosti
a bohatá praxe se plně odrazily v jeho literární tvorbě
čítající přes 120 článků a pojednání. Byl též členem
redakční rady našeho časopisu. Jeho odborná i veřejná
práce byla oceněna řadou čestných uznání a vyzname·
nání.
5. februára 1981 - Ing. JOZefBlunár. Narodil sa v Racij
(okres Žilina). Po absolvovaní Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT) nastúpil 29. 3. 1933 do
štátnej zeIl)emeračskej služby na Katastrálny meračský
úrad (KMU) v Komárne. Pracoval na roznych pracovis.
kách v oblasti mapovania, evidencie nehnutefností
a vyhotovovania geometrických plánov a vykonával
viaceré funkcie. Poznáme ho ako pracovníka Inšpekto;
rátu katastrálneho vymeriavania v Martine, KMU
Čadca a Trnava, zememeračského odboru povereníctiev
SNR (financií, techniky, stavebníctva), Slovenského
zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave,
Oblastného ústavu geodézie a kartografie a Ústavu geo-
dézie a kartografie v Bratislave, Inžinierskej geodézie,
n. p., Bratislava a Slovenskej správy geodézie a karto-
grafie. V období od 1. 9. 1955 do 30. 6. 1958 posobil na
SVŠT ako odborný asistent. Do nedávna sme ho stretá-
vali na Geodézii, n. p., Bratislava, kde_pracoval ako
brigádnik na skrátený pracovný úvazok. Citatelia nášho
časopisu ho poznajú tiež ako autora príspevkov. Je
nositelom "Čestného uznania za zásluhy o rozvoje
geodézie a kartografie" z roku 1968.

6. února 1982 - Ing. Bedřich Bartík, zastával funkci
vedoucího provozu EN v OÚGK Praha, v r. 1962-71
vedoucího technicko-správního odboru ČÚGK a v roce
1971-}6 pracoval jako samostatný výzkumný pracov-
ník VUGTK, Praha. Těžištěm jeho práce v pmlledních
letech bylo zavádění automatizace při zpracování EN
na střediscích geodézie. Ve výzkumu se úspěšně zabýval
uplatněním mikrofilmové techniky pro dokumentaci
geodeticko kartografických prací. Spolupůsobil při tvor-
bě základních zákonů a předpisů o EN a byl veřejně
činný. Na zasloužený odpočinek odešel v r. 1976.

Blahopřej emo!

l. januára 1957 - pred 25 rokmi bol zriadený Karto-
grafický a reprodukčný ústav v Modre·Harmlínii (od
roku 1963 v Bratislave), z ktorého bola l. l. 1968 vy-
tvorená Kartografia, n. p., Bratislava a od l. l. 1970
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava.

6. januára 1807 - pred 175. rokmi sa narodil v Spišskej
Belej (okres Poprad) Jozef Maximilián Petzval, matema-
tik, priekopník geometrickej optiky a modernej foto-
grafie. Študoval v Kežmarku, Levoči, Podolínci a na
kráfovskej akadémii v Košiciach. Inžiniersky diplom
získal na Institutum geometricum v Pešti. V rokoch
1928-1935 bol inžinierom mesta Pešti a od roku 1938
profesorom matematiky na univer;úte vo Viedni (sú-
časne aj v Pešti). Popri matematike sa venoval fyzike,
najma optike. Roku 1840 vypočítal a skonštruoval
portrétový objektív, ktorý sa využíva pri výrobe foto-
aparátov dodnes. V roku 1857 dal patentovať krajinár-
sky objektív, tzv. ortoskop. Zostrojil aj projektor a zdo-
konalil mikroskop a dalekohfad. Je označovaný tiež
za vynálezcu divadelného dalekohfadu. Zomrel 17. 9.
1891 vo Viedni. Po ňom je pomenované múzeum
v Spišskej Belej.

22. ledna 1892 - před 90 lety se narodil v Černovíři,
okr. Olomouc Ing. František čtvrtlík, př'ednosta země-
měřického odd. stavebního úřadu města Brna. Stál
v jeho čele více než 20 let a dovedl je na samostatnou
a uznávanou úroveň. Zasadil se o nové polohopisné
a výškopisné měření celého území měst!1 Brna. Byl
členem komise pro II. státní zkoušky na CVŠT v Brně
a byl veřejně a publikačně činný. Zemřel 3. dubna 1973
v Olomouci.
1. března 1842 - před 140 lety se narodil Dr. Wilhelm
Jordan, profesor Vysoké školy technické v Hannoveru,
autor a redaktor první rozsáhlé encyklopedie geodetic-
kých věd, která byla a dosud je vzorem podobn)'ch
publikací na celém světě. Němečtí geodeti si váží tradice
této učebnice, vycházející ve stále nových a na současný
stav vědy doplňovaných vydáních. Zemřel v r. 1899
v Hannoveru.
2. března 1862 - před 120 lety se narodil v Moravských
Budějovicích Ing. Dr. h. c. Eduard Doležal, profesor
a rektor Vysoké školy technické ve Vídni. Byl význam-
ným pedagogem světového jména v oboru geodézie
a prúkopníkem fotogrammetrie, členem mnoha zahranič-
ních akademií a zakladatelem Mezinárodní fotogra-
mmetrické společnosti. Zemřel 7. července 1955 v Badenu.
5. března 1512 - před 470 lety se narodil v Ruppel-
monde ve Flandrech Gerhard Mercator (vlastním jmé-
nem Kraemer), významný vlámský matematik a geo-
graf. Vyhotovil poprvé mapu světa v nové projekci,
nazvané po něm "merkátorova". Vysokou hodnotu jím
navržené projekce dosvědčuje okolnost, že je dosud
v některých státech používána v upravené formě pod
označením UTM - universální transversální Mercator.
Zemřel 2. prosince 1594 v Duisburgu.
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28. března 1592 - před 390 lety se narodil v Nivnici
u Uherského Brodu jeden z nejvýznamnějších synú
našeho národa, pansofista, reformátor, světově uzná-
vaný pedagog a učitel národú Jan Amos Komenský.
Po odchodu z vlasti v r. 1628 žil po 42 let jako psanec
na rúzných místech v cizině. Jeho literární dílo zahrnuje
156 prací, z nichž 43 bylo napsáno česky, ostatní latin-
sky. To umožnilo jejich př'eklady do mnoha cizích ja-
zykú. Pro geodety a kartografy jsou významná dvě
jeho díla: Komenského mapa Moravy, jejíž rukopis
autor tajně vyvezl v r. 1626 do Holandska, kde jej
nechal poprvé v r. 1627 vyrýt a vytisknout. Po 100 let
byla pak tato mapa vydávána holandskými kartogra-
fickými dílnami v rúzných úpravách ve světových atla-
sech. Faksimile mapy vydal ČÚGK spolu s Čs. komisí
pro spolupráci s UNESCO v r. 1970 s pětijazyčným
textem prof. K. Kuchaře. Druhým dílem je latinsky
psaná dvoudílná učebnice Geometria - Geodaesia.
jejíž rukopis byl objeven v leningradské knihovně
v r. 1930 prof. Dr. S. Součkem. V českém překladu byla
vydána ve Vybraných spisech K. J. A. sv. V., Praha
SPN 1968, v latinském originále ve sv. 12 téže edice
v r. 1978. Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu.

Pracovní stúl Ing. Zdeňka Koutného, plný rozpracova-
ných projektů, koncepčních záměrú a plánovaných ra-
cionalizačních akcí trvale osiřel dne 20. 12. 1981 a nám
nezbývá. než hodnotit jeho náhle přerušené životní dílo.
Ing. Koutný se narodil v Biskupcích na okrese Svi-

tavy dne 28. 4. 1928. Reálné gymnázium vystudoval
v Jevíčku, obor geodézie a kartografie na ČVUT v Praze
(1956), kde také absolvoval v roce 1974 postgraduální
studium. Po krátké praxi,u Konstruktivy, n. p., Praha
nastoupil v r. 1957 do OUGK Brno a resortu již zůstal
věren až do svého nenadálého odchodu.
. Pracoval nejprve v provozu speciálníeh prací, potom
Jako vedoucí oddělení technické přípravy výroby, racio-
nalizace a dokumentace, naposled pak jako ved. oddě-
lení technického rozvoje Geodézie, n. p., Brno. Bez
nadsázky lze říci, že práce Ing. Koutného byla přínosem
nejen pro Geodézii, n. p., Brno. ale i pro celou čs. geo-
dézii. Zejl~éna technický rozvoj v Geodézii, n. p., Brno
byl pod Jeho vedením hodnocen na předním místě
v resortu. Známá byla jeho příkladná angažovanost
v rúzných vzdělávacích a odbornýeh akcích ČSVTS,
z nichž Burzy technických zlepšení patří k těm nej-
známějším. Rovněž ve veřejné činnosti byl znám jako
zapálený a obětavý pracovník širokého rozhledu, který
každou akci garantoval úspěšně po stránce odborné
i organizační. Pracoval 15 let aktivně v pobočce ČSVTS,
byl členem rúzných komisí v podniku a dlouholetým
dopisovatelem 1. komise mezinárodní nevládní organi-
zace FIG. Veřejná a společenská činnost ve prospěch
čs. geodézie se Ing. Koutnému stala nezbytným doplň-
kem jeho úspěšné odborné práce.
Mezi jeho charakterové vlastnosti patřila především

skromnost, ochota pomáhat lidem a velmi dobrý vztah
k mládeži, který projevoval jako konzultant diplomo-
vých prací na brněnské technice. Znám byl i svou
publikační činností zejména v resortním časopisu GaKO
a ve sbornících ČSVTS.
Pracovní výsledky Ing. Koutné!Jo byly oceněny for-

mou čestných uznání podniku i ČUV ČSVTS.
Početná jihomoravská geodetická veřejnost se s ním

rozloučila v brněnském krematoriu dne 30. 12. 1981.
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Teorie výběrových zjišťování je velmi mladý
vědní obor, který je relativně samostatnou částí
matematické statistiky. Se základy teorie to-
hoto oboru seznamuje knížka

VÝBEROVÉ
STATISTICKÉ
ZJIŠŤoVÁNí

Seznamuje s nejnovějšími poznatky teorie a praxe výbě-
rového statistického zjišťováni. Zabývá se prostým ná-
hodným výběrem, výběrem s nestejnými pravděpodobnost-
mi, poměrovými a regresními odhady a vysvětluje i někte-
rá složitější uspořádání výběrů.

Obecné otázky
Prostý náhodný výběr

Výběr s nestej nými pravděpodobnostm i
Poměrové odhady

Regresní odhad
Oblastní výběr

Výběr skupin

Knížka je určena především posluchačům vysokých škol
ekonomických a pracovníkům státní statistiky, ústředních
úřadů, výzkumných ústavů a všech pracovišť, která pro-
váděj í statistická šetřen i.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - lNakladate,lství technické literatury. odbytové oddělení,
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