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BII;ANSKÝ, M.

Presnosť relatívnych výšok etapovitých sietí ponžíva-
ných v inžinierskej geodézii
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 11,
str. 265-268, 1 obr., 3 tab., lit. 8
Výpočet relativnych výšok bodov a ich charakteristik
presnosti metódou najmenších štvorcov a metódou ma-
tematicko-štatistického odhadu v sieti budovanej po
etapách. Výhody použitia uvedenýLh metód na získa-
nie parametrov v inžinierskej geodézii, kde sú často re-
latívne vyšky dóležitejšie ako absolútne.

528.486.2:625.1

HANEK, P.

Celková přesnost npravené metody dlonhých tětiv
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 11,
str. 268-271, 3 obr., 2 tab., lit. 4
Odvození vzorců vlivu volby zajišťovacích značek na
plynulost upravené křivky koleje a hodnocení celkové
přesnosti metody, určené pro směrové rektifikace že-
lezničních kolejí. Srovnání empirických výsledků, zís-
kaných z měření s prototypem laserové soupravy, se
závěry teoretického odvození úplné střední chyby a
s platnými předpisy ČSD.

347.235.11(437J :340.13.001.7

HURNÍK, J.
Príprava nového zákona o evidencii nehnutelností
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 11,
str. 272-275
Ciele a funkcia evidencie nehnutefností IENJ zaklada-
nej a vedenej podfa zákona Č. 22/1964 Zb. o EN. Hod-
notenie 20-ročnej účinnosti zákona o EN a dóvody pre
prípravu novej právnej normy. Základné okruhy otázok,
o ktorých rozborovanle by <;a mala opierat tvorba zá-
sad novej právnej normy.

347.235.11:65.011.56

SOUČEK, Z.
Automatizace vedení vlastnických vztahů k nemovi-
tostem

Geodetický a kartografiCký obzor, 30, 1984, Č. 11,
str. 276-282, 3 obr., 3 tab., lit. 5

Pro automatizaci listů vlastnictví, poslední části pí-
semného operátu evidenLe nemovitosti dosud vedené
ručně, byl navržen subregistr D doplňkových Infor-
mací o vlastnictví jako součást registru evidence
nemovitostí. Obsah registru tím umožňuje vyhotovit
automatizovaný list vlastnictví, který současně lze
použít jako výpis z evidence nemovitostí.
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6l-1nAHCKl-1, M.

TOIIHOCTb OTHOCHTenbHblX BblCOT 3T8nHblX ceTeM npH-

MeHSleMblX B HHlKeHepHOM reO,lle3HH

reO,lle31014ecKIo1í1 101 KapTOrpaQ:>1014ecKIo1í1 0630p, 30,
1984, N° 11, CTp. 265-268, 1 pIo1C., 3 Ta6., nlo1T. 8
Bbllllo1cneHlo1e OTHOCIo1TenbHblX BblCOT T04eK 101Io1Xxa-

paKTeplo1cTIo1K T04HOCTH C Hcnonb30BaHlo1eM MeTO,lla

Halo1MeHbWIo1X KBa,llpaTOB H MeTO,lla MaTeMaTIo14eCKO-

-cTaTIo1CTHllecKoí1 Ol.leHKIo1 B ceTIo1, C03,l1aBaHHoí1 no

:nanaM. npelo1MYlllecTBa nplo1MeHeHIo1S1 ynoMSlHYTblX

MeTOAoB AnSI nonYlleHIo1S1 napaMeTpOB B Io1HlKeHepHoí1

reO,lle3101101, rAe .OTHOCIo1TenbHble BblCOTbl SlBnSlIOTCSIlIac-

TO 60nee BalKHblMIo1 lIeM a6conlOTHble ·BbICOTbl.

528.486.2:625.1
rAHEK, n.
061ll8S1 TOIIHOCTb oQ:>opMneHHoro MeTOA8 AnHHHblX

xOPA

reoAe31014ecKIo1í1 101 KapTOrpaQ:>lo1l1ecKIo1í1 0630p, 3D,
1984, N° 11, CTp. 268-271, 3 pIo1C., 2 Ta6., nl1T. 4
BblBeAeHlo1e Q:>opMyn Bnl1S1HIo1S1Bbl60pa 06eCnelll1Ba-

IOIllI1X 3HaKOB Ha nnaBHOCTb OQ:>opMneHHoí1 KpIo1BOí1

penbca 101Ol.leHKa 061lleí1 T04HOCTI1 MeTOAa, onpe-

AeneHHoro AnSI HanpaBneHHoro cnpSlMneHI1S1 lKene3-

HOAOpOlKHblX penbcoB. CpaBHeHl1e 3Mnlo1pH4ecKHx

pe3ynbTaToB, nonY4eHHblx no 1013MepeHIo1S1MC npoTo-

Tl1nOM na3epHoro KOMnneKTa, C BblBOAaMI1 TeopeTIo1-

4eCKoro BbIBeAeHIo1S1 nonHoí1 cpeAHeí1 OWI16Klo1 101C I1H-

CTPYKl.Il1S1MI1 4exOCnOBal.lKlo1x lKene3H~X AOpO~

347.235.11 (437}:340.13.001.7
rVPHl-1K, R
nOAroToBKa HOBoro 3aKOHa o YlleTe He,llBHlKHMocTeí1

reoAe31014ecKI1í1 101 KapTorpaQ:>1014eCKI1í1 0630p, 30,
1984, N°11, CTp. 272-275
lIenl1 101Q:>YHKl.Il1S1Y4eTa HeABlo1lKlo1MocTeí1 (VH) 06pa-

6aTblBaeMoro no 3aKoHY N° 22/1964 C06paHIo1S1. Ol.leH-

Ka ABaAl.IaTlo1neTHero Aeí1cTBI1S1 3aKOHa o VH 101,110-

BOAbl AnSI nOAroToBKIo1 HOBOH npaAoBoí1 HOpMbl. Oc-

HOBHble cQ:>epbl BonpOCOB, Ha 8Hanlo13 KOTOpblX Ha-

AO onlo1paTb c03AaHlo1e npl1Hl.Ilo1nOB HOBOí1 npaAoBoH

HOpMbl.

347.235.11 :65.011.56
COV4EK,3.
ABToMaTH3al.lHSI PYKOBoAcTBa c06cTBeHHllecKHMH OT-

HoweHHSlMH K HeABlo1lKHMOCTSlM

reOAe31014eCKlo1H 11 KapTorpaQ:>1014ecKIo1í1 0630p, 3D,
1984, N° 11, CTp. 276-282, 3 pl1c., 2 Ta6., nl1T. 5
~nSl aBTOMaTlo13al.ll1lo1 CBIo1AeTenbCTBa c06cTBeHHocTIo1,

nocneAHeí1 4aCTI1 nl1CbMeHHblX MaTepl1anOB YlleTa

HeABl1lKI1MOcTeí1, AO CIo1Xnop peanlo130BaHHoí1 OT py-

KI1, 6bln npeAnolKeH cy6perl1cTp ~ AononHIo1TenbHblX
Io1HQ:>OpMal.ll1í1o c06CTBeHHoCTIo1, KaK 4aCTb perlo1cTpa

HeABl1lKI1MOcTeí1. COAeplKaHlo1e perHcTpa TaKIo1M 06-

pa30M CAenaeT B03MOlKHblM OQ:>OpMIo1TbaBTOMaTIo13101-

pOBaHHoe CBIo1AeTenbCTBO c06cTBeHHocTH, KOTopoe

MOlKeT 6bITb Io1cnonb30BaHHO KaK Bblnlo1CKa H3 Y4eTa

HeABl1lKI1MOcTeí1.
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BmANsKÝ, M.
Genaulgkelt der Relativhiihen von Etapennetzen flir
die lngenieurgeodiisle
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr. 11,
Selte 265-268, 1 A:Jb., 3 Tab., Lit. 8
Berechnung der Relativhtihen von Punkten und der
Genauígkeltscharakterlstlk mlttels der Methode der
klelnsten Quadrate und der methode der mathemaUsch-
statisUschen SLhlitzung ln elnem etapenwelse gegrUn-
deten Netz. Vorteile der Nutzung angegebener Metho-
den dle eIne Berechnung von Parametern ln ln-
genleurgeodlisie, wo die RelaUvhtihen oft wlchUger
als Absoluthtihen slnd, ermtigl!chen.

528.486.2:625.1
HANEK, P.
Gesamtgenauigkeit der adaptierten Methode von lan-
gen Sehnen
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr. 11,
Selte 268-271, 3 Abb., 2 Tab., Lit. 4
Ableltung von Formeln des Elnflusses der Wahl der
Festpunktvermarkung auf dle Kontinultlit elner adap-
tierten Gelelsekurve und Schatzung der Gesamt-
genaulgkelt der Methode, dle fUr elne Rlchtungsrektl-
fikation des Bahngelelses bestlmmt 1st. Verglelchung
von emplrlschen Ergebnlssen, die mlttels Messung mlt
Prototyp elnes Daserlnstruments erzielt wurden, mít
Ergebnlssen theoreUscher Ableltung des gesamten mlH-
Jeren Fenlers und mlt gUltlgen Vorschrlften der
Tschechoslowaklschen Bahnen.
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HURNIK, J.
Vorbereitung eines neuen Gesetzes ňber die Liegen-
scbaftsevidenz
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr. 11,
Seite 272-275
Zlele und Funktlon der Llegenschaftsevldenz, dle
gemllss dem Gesetz Slg. Nr. 22/1964 iiber dle Llegen-
schaftsevldenz gegriindet und gefiihrt wurde. Schllt-
zung der 20jllhrlgen Wlrkung des Gesetzes iiber dle
Llegenschaftsevldenz und Gritnde fitr dle Vorbereitung
elner neuen Rechtsnorm. Grundberelche der Fragen,
deren Analyse zur Schaffung der Grundslltze elner
neuen Rechtsnorm fiihren soli ten.

347.235.11:65.011.56

SOUCEK, Z.
Automatisation der Fňhrung der Eigentumsbeziebungen
der Liegenschaftsevidenz

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Nr. 11,
Selte 276-282, 3 Abb., 3 Tab., Lit. 5

Zur Automatlsation der Elgentumsllsten, letzten
Bestandteiles des schrlftllchen Operates der Llegen-
schaftsevldenz, der blsher klaslsch gefiihrt wurde,
wlrd Subreglster D, der Ergllnzungslnformatlonen
iiber dle Elgentumsbezlehungen als Teil des Llegen-
schatsevldenzreglsters entworfen. Inhalt des Reglsters
ermogllcht hlermlt automatlslerte Verfertlgung elner
belleblgen Elgentumsllste, dle man zuglelch als etnen
Auszug aus der Llegenschaftsevldenz nutzen kann.
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BmANSK~, M.

The Accnracy of Relative Heights of Stage-by-Stage
Built-Up Networks Used in Engineering Geodesy
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 11,
pp. 265-268, 1 flg., 3 tab.
Computlng relatlve helghts of polnts and thelr cha-
racterlstlLs of accuracy by the Least squares method
and by the method of mathematlc-statlstlcal estlmatlon
ln by the stage-by-stage bullt-up network. Advantage
of use of the mentloned methods of derlvlng parame-
ters ln englneerlng geodesy ln whlch relatlve helghts
are olten more Important than the absolute ones.

528.486.2:625.1

HANEK, P.

Total Accuracy of the Modified Method of Long Chords
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 11,
pp. 268-271, 3 flg., 2 tab., 4 rel.
Oerlvlng the formulae for estlmatlng the Influence
of cholce of auxlllary survey markers on contlnulty
of the modlfled curve of ralls, and estlmatlng the total
accuraLY of the method deslgnated for rectlflcatlng
dlrectlons of railways. Comparlng emplrlcal results,
obtalned from measurements made by the prototype
laser set. Concluslons with theoretlcal derlvlng the
total mean square error and the valld regulatlons
of Czechoslovak Railways.

347.235.11(437] :340.13.001.7

HURNIK, J.
Preparation of a New Act on Real-Estate Registration
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. lI,
pp. 272-275
Goals and functlons of the real-estate reglstratlon
(RER) havlng been found and managed ln accordance
wlth the No. 22/1964 Act on RER. Evaluatlng the 20
years' operatlon of the Act on RER and reasons for
preparatlon of a new legal standard. Baslc complex
of questlons, the analysls of whlch should form the
base for creatlng a new legal standard.

347.235.11:65.011.56

SOUCEK, Z.
Automatlon of Keeping the Ownership Relations to
Real Estates

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 11,
pp. 276-282, 3 flg., 3 tab., 5 rel.

For the automatlon of ownershlp sheets, the last of
the wrlttten documentation of the real estates regl-
stratlon hltherto kept by hand, the D-subreglster of
complementary Informatlon on ownershlp as a part
of the real estates reglstratlon was proposed. Contents
of the reglster glves posSlblllty to make out an auto-
mated sheet of ownershlp that can be used slmultane-
ously as a note from the real estates reglstration.

[528.422:528.14]:528.48
BmANSK~, M.

Précision des hauteurs relatives des réseanx ii étapes
utilisées dans la géodésie du génie civil et rnral
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. lI,
pages 265-268, 1 llIustratlon, 3 planches
Calcul de hauteurs relatlves des polnts et caractérlstl-
que de leur préclslon par méthode des plus petlts Lar-
rés et par méthode ďévaluatlon mathématlco-statisti-
que dans un réseau édlfié par étapes. Avantages de
I'utilisatlon des dltes méthodes pour le recrutement
de paramětres dans la géodésle du génie civil et rural
ou les hauteurs relatlves sont souvent plus importan-
tes que les hauteurs absolues.

528.486.2:625.1

HANEK, P.

Préclslon globale de la méthode modiflée des longues
cordes
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 11,
pages 268-271, 3 lIlustratlon, 2 planches, 4 blbllogra-
phles
Oérlvatlon des formules de l'lnfluence du cholx des
symboles de blocage sur la contlnulté de la courbe de
vole aménagée et appréclatlon de la préclslon génE'ra-
le de la méthode, destlnée pour rectlflcatlons dlrec-
tlonnelies des voles de chemln de fer. Comparalson
des résultats emplrlques, obtenus par mesurage avee
prototype ďassortlssement laser avec les concluslons
tlrées de la dérlvatlon théorlque ďune erreur moyen-
ne totale et avec les ordres CSO en vlgueur.

347.235.11(437] :340.13.001.7

HURNIK, J.
Nonveau projet de loi sur le cadastre
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 11,
pages 272-275
Buts et fonctlons du cadastre élaboré et réallsE' sel on
la 101 No. 22/1964 Sb. Appréclatlon de I'efflcaclté de
la présente 101 depuls les 20 ans de son entrée en vi-
gueur et ralsons menant au nouveau projet de loi.
Sphěre élémentalre de questlons dont I'analyse devrait
soutenlr la créatlon de prlnclpes pour une nouvelie
norme judlclalre.

347.235.11:65.011.56

SOUCEK, Z.
Antomation de l'administration des rapports proprié-
taires envers les biens-fonds

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 11,
pages 276-282, 3 lIlustratlons, 3 planches, 5 blbllogra-
phles

Pour le procěs ďautomatlon ďactes authentiques du
proprlétalre, dernlěre partie de l'opératlon cadastrale
écrlte, effectuée jusqu' Icl II la maln, on a proposě
le sous-reglstre O des Informatlons complémentalres
sur les proprlétěs Immoblllěres falsant partie du
registre cadastral. Le contenue du registre permet
alnsl ďělaborer l'acte authentlque du proprlétalre
automatlsé lequel peut etre employé en meme temps
comme extralt de cadastre.
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Presnosť relatívnych výšok etapovitých
sietí používaných v inžinierskoj geodézii

Ing. Miroslav Bifanský, CSc.,
Stredná priemyselná škola stavebná,

Košice

V procese zakladania každej geodetickej siete počet
meraní vždy prekračuje počet neznámych parametrov
siete. Toto je zapríčinené snahou zmenšiť efekt ne-
vyhnutných meračských chýb, a teda aj z dovodu
kontroly. Nadbytočné merania však vyvolávajú isté
relácie medzi parametrami siete, takže zmeny niekto-
rých parametrov znamenajú aj vačšie alebo menšie
zmeny všetkých ostatných parametrov. Na túto sku-
točnosť je poukázané najma v [6, 7]. V [5] sú skúmané
problémy šírenia chýb v etapovite budovanej polohovej
sieti a ich vplyv na výpočet presnosti súradnicových
rozdielov. Účelom tohto príspevku je pomocť čiastočne
k analýze týchto vzťahov medzi parametrami výško-
vej siete budovanej po etapách. Poukázať na presnosť
relatívnych výšok medzi bodmi vybudovanými v jed-
nej etape a medzi bodmi vybudovanými v roznych
etapách.

2. Teoretické základy urěenia presnosti s uvedením
numerických výsledkov

Odhadu absolútnych výšok siete budovanej po eta-
pách a odhadu ich charakteristík presnosti je veno-
vaný príspevok [1].V ňom sú uvedené základné vyrov.
návacie procedúry pre klasické vyrovnanie (metóda
najmenších štvorcov) a pre efektívne vytovnanie para-
metrov (efektívny štatistický odhad), ako aj vzťahy
charakterizujúce presnosť výsledných parametrov
jednotlivých vyrovnaní. Na základe výsledkov dvoch
uvedených experimentov sme dospeli k prakticky po-
užitefuým záverom. Prvý z uvedených experimentov
využijeme aj v tomto príspevku, v ktorom sa budeme
zaoberať presnosťou relatívnych výšok. Rozloženie
pozoroyaných bodov a sposob ich merania je zrejmý
z obr. 1. Všetky merania sme vykonali metódou veImi
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presnej nivelácie so strednou kilometrovou chybou
mo = 0,5 mm vo všetkých troch etapách budovania
siete [8]. Popis a výsledky ďalších experimentov sú
uvedené v [3]. Na výpočet absolútnych výšok bodov
a ich charakteristík presnosti sme použili 2. regresný
model [2, 4].

Ako sme už v úvode uviedli, nadbytočné merania
ovplyvňujú presnosť výsledných parametrov a zaprí.
čiňujú, že medzi vyrovnanými parametrami vznikajú
určité stochastické zákonitosti. Všetky tieto zákoni·
tosti sú obsiahnuté v globálnej kovariančnej matici
danej siete. V nej sú obsiahnuté informácie, ako o pres-
nosti siete v danej výškovej sústave, tak aj o vnútor-
nej presnosti a stochastických vazbách medzi IubovoI-
nými parametrami siete navzájom. rch poznanie
umožňuje pochopenie siete ako komplexného objektu
so svojími vnútornými zákonitosťami, zo znalosti
ktorých možno predvídať do akej miery možno spo-
liehať na určenie absolútnych i relatívnych výšok
bodov v rámci vybudovanej siete.

Pri zostrojovaní globálnej kovariančnej matice pre
klasické vyrovnanie sa postupovalo tak, že sa zaned·
bavali nepresnosti v určení pripájacích bodov a sto-
chastické vazby medzi vyrovnanými etapami. Tak
vznikla nedokonala globálna kovariančná matica
tvaru:

~(a'(l») = (fe.(') O, O)a'(I) -
a'll) O, ~e'('" O

O, O, fa'(I)

kde l:a'(i)je doteraz udávaná kovariančná matica pre
klasické vyrovnanie parametrov i-tej etapy.

Keď však uvažujeme nepresnosti v určení pripája.
cích bodov pre každú etapu a stochastické vazby
medzi jednotlivými vyrovnanými etapami, dostane-
me skutočnú globálnu kovariančnú maticu pre klasické
vyrovnanie, ktorá je však oveIa zložitejšia a podrobne
vystihuje danú geodetickú sieť:

kde ~e'(i) je skutočná globálna kovariančná matica
klasicky vyrovnaných parametrov i-tej etapy a
cov (9*e'(i)' 9*a.( ;)') je matica kovariancií medzi
vyrovnanými vektormi parametrov i-tej a j-tej
etapy.

Pri zostavovaní uvedených globálnych kovariančných
matíc s výhodou· použijeme výsledky získané pri
odhade presnosti absolútnych výšok ..Relatívne výšky
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klasickéhovyrovtJ,aniavyp·očítaIll6 z rozdielu absolút-
lfych výšok uvažovaných hodov aich disperzie vypočí-
tame podIa vzťahu:

D(8t(m) - 8;ln») = D(8t(ml) + D(8j(n») -

- 2 cov (8t(m), 8j(n») • (3)

Výsledky výpočtov (v mm) podra vyššie uvedených
vzťahovsú zostavené v tabuIkách 1-3.
Podobne zložité stochastické vazby sa vyskytujú

aj v globálnej kovariančnej, matici pre efektívne vy-
rovnanie. Pre jej zostavenie taktiež použijeme jed-
notlivé matice získané pri odhade absolútnych výšok.
Výsledná globálna kovariančná matica pre efektívne
vyrovnanie má tvar:

1::(0'('») =
0'(')
0"(')

_ (1::0' (l),COV (a"(l), 8"(2)'), cov (a" (1), a"(~)') ).

- ',cov (a"(2), a"(1)'), 1::0'(,), co,v (.a,,".'.'(2),..,a,"",,(3.,)1.),',', (4)
cov (a"(3>,a"(1)'), cov (a"(3), a,",(2)'), 1::6>'(').

kde 1::0 (i) je kovariančná matica efektívne vyrovna-
ných parametrov i-tej etapy.

Relatívne výšky vypočítame podobne akov predchád-
zajúcom prípade z rozdielu absolútnychvýšok a ich
skutočnú disperziu určime podIa vzťahu;

D(8;lml _ 8'(nl) = D(8;(m)) + D(e;(n»)-

- 2 cov (8;(m),,8;<n») , (5)

Výsledky výpočtov charakteristik presnosti relatív-
nych výšok podIa spomínaných vzťahov sú uvedené
v tabul'kách 1-3. Z teoretickýchdovodov sú vypočíta-
né hodnoty uvedené na nadbyťočný poěet,de&átinných
miest (výsledky sú uvedené v mm). .,'

3. Závery vyplývajÓce zo skúmaného experimentu

Presnosť skúmaných relatívnych výšok je pom(}rne
vysoká, ale treba znovu pripomenuť, že stredná'kilo-
metrová chyba nivelačných meraní bola 0,5 mm/km
[8} á ide o tozsahovo pomerne malý objekt. Pri vačš.ích
vzdialenostiach medzi výškovými bodmia pri vaěšej
hodnote jednotkovej disperzie narastá aj hodnota
disperzie relatívnej výšky. .
Z numerických výsledkov uvedených v tqmto pri-

spevku a z ďalších experimentov uvedených v [3}
možeme urobiť následujúce predbežné závery:

1. Hodnoty relatívnych výšok pri klasickom a efektív-
: nomvyrovnaní sú prakticky rovilaké, v skúmanom
príklade krájná Odchýlka je 0,027 mm.

2. Skutočná presnosť relatívnej výšky klasického vy-
rovnania je nižšia ako doteraz používané charak-
teri~tiky presnosti, podobne ako pri výpočte abso-
lútnychvýšok, rozdiel v hodnotách charakteristík

, presnostijepodstatne meÍlŠí.
3. Pre zložitosť stochastických vazieb nie je hospo-
dárne využívať doteraz udávanú presnosť na vý-
počet skutočnej presnosti klasického vyrovnania.

4. Relatívna výška medzi bOdmi tej istej etapy je.-l
v efektívnom'vY!0vuaní určená vždy presnejšieako.Q

\'/V6vytoV1íá!:trliklasicltom, i, ; " ~
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5. Relatívna výška medzi bodmi vyrovnanými v roz-
ných etapách može byť presnejšia i u klasického
vyrovnania než u efektívneho, čo je sposobené
vačšou hodnotou kovariancie medzi vyrovnanými
parametrami. Toto sa však stáva len v ojedinelých
prípadoch1).

6. Presnosť relatívnej výšky medzi bodmi vyrovná-
vanými v tej istej etape je vyššia ako medzi bodmi
vyrovnávanými z rozných etapách i keď vzdiale-
nosť medzi nimi je rovnaká.

7. Presnosť relatívnej výšky sa so znížovaním radu tiež
zvýšuje podobne ako u absolútnych výšok, rozdiel
v zvýšení presnosti je však menší.

Tieto predbežné závery napomáhajú pochopiť zlo·
žitosť stochastických vazieb pri výpočte relatívnej
výšky a charakteristiky jej presnosti medzi bodmi
vyrovnávanými v rozných etapách budovania výško-
vej geodetickej siete.

Aplikácia výsledkov uvedených v tomto príspevku
má vefký význam najma pre inžiniersku geodéziu,
kde v mnohých prípadoch je relatívna presnosť ovefa
doležitejšia ako presnosť absolútna. Pre vyčíslenie
skutočnej presnosti relatívnych výšok však musíme
poznať skutočnú presnosť absolútnych výšok a sto-
chastické závislosti medzi nimi, ktoré možu pomerne
výraz ne pozmeniť charakteristiky presnosti výsled.
ných relatívnych výšok.
Aj pri budovaní výškových sietí musíme myslieť na

skutočné zákony šírenia chýb v sieti budovanej po eta-
pách. Veď vypočítať napr. smerodajnú odchýlku

1) V etapovitých sieťach ktorých štruktúra nedovoruje
aby bolů vykonané meranie medzi dvoma bodmi ,kto-
rých čísla etáp sa odlišujú viac ako o I, sa dá dokázat
tvrdenie: relatívna výška medzi bodmi vyrovnanými
v raznych etapách nemaže byť presnejšia u klasického
vyrovnania než je u vyrovnania efektívneho.

v relatívnej výške medzi bodmi Československej jed-
notnej nivelačnej siete (ČSJNS), z ktorých jeden je
bodom II. rádu a druhý napr. bodom III. rádu,
možno len v tom prípade, že v globálnej kovariančnej
matici pre ČSJNS poznáme tie prvky matice, ktoré sú
v priesečníkoch tých riadkov a stfpcov, ktoré korešpon-
dujú s výškami uvažovaných bodov. V žiadnom prí.
pade z teoretického hfadiska neobstojí výpočet zo
strooných chýb z vyrovnania jednotlivých bodov,
pokiaf vyrovnanie nebolo spoločné.
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Celková přesnost upravené metody
dlouhých tětiv

Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie

FSv ČVUT v Praze

Tento příspěvek tematicky navazuje na [1] a zejména
[2]. Zabývá se vlivem volby zajišťovacích značek
(ZZ) upravené metody dlouhých tětiv (UMDT) na její
přesnost, a celkovým hodnocením.
Pár ZZ, tvořící tzv. profil, je zaměřen dvakrát

(většinou polárně) z koncových bodů polygonové stra·
ny, nad níž profily (obvykle 2-3) leží. Z dvojího určení
souřadnic v ČSTS se za výsledné považují ty, z nichž
se vypočte délka profilu Pv, více se blížící délce Pm
(lnpm • 1 mm) přímo měřené pásmem. Pro délku z tak·

to stanovených souřadnic platí podle návrhu techno·
logie:

Toto kriterium především postihuje vlivy volby ZZ
(tvaru obrazce zaměření) a vlastního měření (viz též
[1]). Měření délky profilu se provádí současně s měře-
ním ZZ, takže zachycuje týž stav. Následuje realizace
dlouhé tětivy laserem, jejíž koncové body leží na
sousedních profilech, dále zaměření podrobných bodů
starého stavu, výpočet souřadnic, optimalizace polohy
koleje a vytyčení bodů nového stavu [2].
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Při dalších obnovách polohy koleje se nesnímá starý
stav, ale podrobné body nového stavu se vytyčují
přímo z ověřených ZZ a vhodně archivovaných sou-
řadnic v síti ČSTS i v lokálních systémech, vztažených
k původním dlouhým tětivám. Obdobný postup platí
pro případ vytyčení nového stavu se změněnými para-
metry.

Ověření ZZ spočívá v novém přímém měření délky
profilu Pk, která se porovná s původním měřením.
Platí kriterium

Tímto kriteriem se posuzují časové změny polohy ZZ
především ve směru profilu, tj. ve směru příčném
k ose koleje. Ovlivnění kriteria změnou polohy v po-
délném směru by předpokládalo nereálně velké posuny
objektů nesoucích ZZ. Je možno předpokládat, že
vlivy vyvolávající změnu polohy ZZ na jedné straně
trati působí v delším úseku a ve stejném směru (např.
sjíždění svahů apod.). Samo provedení značky (např.
v betonové patce stožáru nebo na zaražené x-tyči
v úrovni terénu) zaručuje dobrou stabilitu a umožňuje
její výměnu v případě poškození, kterým není dotčen
objekt. Posun obou párových ZZ profilu o stejnou
hodnotu jedním směrem není kriteriem (2) postižitel.
ný, je však nepravděpodobný.

2. Stanovení střední chyby vlivu podkladu

RozdílyILlp a 2L1p mohou mít vzájemně opačná zna·
ménka; v tom případě je společný vliv určení a změny
polohy ZZ, který je možno označit jako vliv podkladu,
největší. Platí:

Up = VILI; + 2L1; = 14,1 mm. (3)

Pro další úvahy je tento vliv nejvýraznější tehdy,
postihuje-li pouze jeden z bodů profilu. Za. předpo.
kladu, že osa koleje je zhruba ve středu profilu, bude
pro největší střední chybu vlivu podkladu na koncový
bod tětivy platit

Upmb=V- =5mm,2.t

kde součinítel konfidence t = 2. Hodnota (4) se příliš
neliší ani v případě dvojkolejné tratě.

3. Odvození vzorců vlivu podkladu

Výsledné přesnosti vzepětí h a zejména rozdílu Llh
dvou sousedních vzepětí jsou podle [3] základním kri-
teriem pro posouzení plynulostikřivky]koleje a tím též
úspěšnosti měřického zpracování. Odvození středních
chyb s užitím obr. 1 je obdobné případu stanovení
středních chyb, plynoucích z užití laserové soupravy
pro měření a vytyčování podrobných bodů [2].

Pro skutečné chyby koncových bodů tětivy, způso-
bené vlivem podkladu, se předpokládá: Bal = -(sbI =
= sa2) = sb2 = Sb, a pro délku sousedních tětiv, leží.
cích v přímce: tI = t2 = t, kde t = n. 8, přičemž n je
počet úseků na tětivě t, odpovídající počtu úseků
délky 8 mezi podrobnými body na koleji nad toutéž
tětivou.

Působení vlivu podkladu je závislé na Ulnístění tro-
jice podrobných bodů, z jejichž souřadnic se počítá
vzepětí h, případně na umístění čtveřice bodů pro
výpočet rozdílu sousedních vzepětí Llh, nad dvěma
sousedními tětivami.

Vzorce pro výpočet bh a bLlh a k tomu potřebných
příčných změn q, vyvolaných vlivem podkladu, jsou
obdobné analogickým vzorcům [2].
Odvození se liší pro dva krajní případy, kdy pata

kolmice, spuštěné k tětivě z posledního podrobného
bodu, padne do koncového bodu tětivy (o = O, obr. 1)

nebo je od něj vzdálena o polovinu úseku 8 (o = i)·
Postup není v následujících odstavcích uváděn; je opět
podobný [2].
Níže uvedené vzorce vyjadřují nejnepříznivější vliv

podkladu (uspořádání podle obr. 1) se střídáním zna·
mének skutečných chyb maximální velikosti konco.
vých bodů tětiv.

3.1 Vliv podkladu na vzepětí

Následující vzorce byly odvozeny s tím, že bod n patří
tětivě tI'
Pro umístění bodů nad dvěma sousedními tětivami

typu 3+0 a 0+3 [2] platí pro jakékoli o:

bmh = bmh = O. (5)
U-I n+2

Pro případ o = O přichází v úvahu umístění bodů
v kombinaci

1+2: bmhn+1 = O. (7)

Pro o = iplatí pro kombinace bodů 2+1 a 1+2:

b b • 0,61 (8)
mhu = mhn+I =nmb'

3.2 Vliv podkladu na :r:9~I sousedních vze-
pětí-

Pro uti:íJgtěiifbodů 4+0 a 0+4 platí bez ohledu na
veljJ.óRtc výsledný vztah:

bm,tlh = O. (9)
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Pro c = O bylo odvozeno pro kombinaci 3+1 (slože-
nou z 3+0 a 2+1) a jinou cestou pro 2+2 (tj. 2+1
a 1+2):

bm b • 1,22
Lllln-1•n = mLlII = --mb' (10)n.n+1 n

Pro umístěIÚ 1+3 (složeno z 1+2 a 0+3):

bmLllln+1. n+2 = O.

B I 'v 8Yy stanoveny tez vzorce pro c = 2":

kombinace 3+1 a 1+3: bmLllln_1.n = bmAhn+1"n+2 •

• 0,61= --mb,n

3.3 Hodnocení vlivu podkladu

Numerické hodnoty vzorců (5) až (8) odst. 3.1, popi-
sujících vliv podkladu na vzepětí, jsou znázorněny
v obr. 2. Za střední chybu mb je dosazena hodnota (4).
Čárkovaný zákres přísluší počtu úseků s na oblouku
n == 3, plná čára pro n = 8. To odpovídá při délce
8 = 10 m minimálIÚ a maximálIÚ délce tětivy t. Hod-

noty vzorců pro c = i jsou vynášeny k posunuté

stupnici bodů na vodorovné ose grafu.
Formálně stejně je zpracován graf na obr. 3, v němž

jsou zakresleny číselné hodnoty vzorců středních chyb
rozdílů sousedruch vzepětí z odst. 3.2 - čárkovaně

(9) až (11) pro c =:= Oa plně (9), (12) a (13) pro c = i-.
Případy praxe budou obvykle ležet mezi oběma

uvedenými extrémy c, což se projeví zejména v prů-

~

v v b h' Číselná velikost stř. chyb je nepřímo
umerna 'o t' d'l tYtO t' I t v. kV' " -. J. e ce e IVY a lm vas ne
1 rlVostl křIvky koleje ..•..••-ivvšších hodnot je dosaho.
váno na styku sousedních tětiv.
.uve~ené vzorce je možno použít i pro posouzení

:1lV1.~Jlnýc~ způ~?bfi zajištění (napf. zna~kallii_ po
Jedne strane) v pnpadech, Že1'lepoloha koleje vyty-
čuje pravoúhle od spojnic značek, iro-vnohěž,~

nutých (např. v metru), příp. pro hodnocení nastavení
soupravy centricky na koncových bodech předem vole·
ných.

Celková přesnost upravené metody dlouhých tětiv
zahrnuje vlivy podkladu (odst. 3) a vlivy použití sou-
pravy pro zaměřování, příp. vytyčování podrobných
bodů. Hodnocení laserové soupravy, jejíž užití se po-
važuje za základní, je uvedeno v [2]. Vzorce lze s úpra-
vami použít pro mechanickou soupravu, v níž je tě-
tiva realizována ocelovým drátem; přesnost je srovna-
telná s laserovou soupravou pro délku tětivy max.
45m.

4.1 Posouzení teoretických hodnot

Číselné hodnoty teoretického společného největšího
působení obou složek jsou uvedeny v tab. 1. Předpis
([3], čI. 121) stanoví mezní odchylky pro kontrolní
měření ,1f, které ve vzepětí nemají být a v rozdílu
vzepětí nesmí být překročeny, pro převzetí koleje
1. při stavbě nebo po obnově,
2. při ostatních pracích. (Viz indexy i).
Za předpokladu stejného vlivu měřických a ostat·

ních prací platí pro středru chybu geodetických prací:

imy = 0,35',1f. (14)

Hodnoty lmg a 2mg jsou uvedeny v tabulce 1; odpoví-
dají rychlosti 'IJ při normálním převýšení ([3], příI. 1)
a délce kontrolní tětivy přímého měření vzepětí b --:.
• 28.
V tab. 1 jsou hvězdičkou označeny hodnoty teore-

tických středních chyb mlo a mLlh, které překračují veli-
kost lmg• Nejvíce těchto případů je ve 2. řádku, ale
jen pro největší poloměr a nejvyšší rychlost. To
potvrzuje správnost zásady technologie, požadující
volbu co nejdelších tětiv až do horní hranice délky.
V tabulce uvedený případ nemá nastat. V ostatních
řádcích se jedná o překročení 1mg výlučně hodnotami
mLlh při umístění 2+2. Pro tyto úseky nad stykem
tětiv jsou v technologii přijata zvláštní opatření,
zejména pro případ, že by nebyla dodržena požadovaná
přesnost nastavení soupravy.

[mm]

Z,O r----,
f \
I \
I \ b

" \ m"h
f \
I \

A ,\
/1 \ I "/1 1 \'

I I "
I I \"1 I \ ,

/ I \ \
L

(c=OJ
{c=s/Z}
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t I 'mg 'mg
I

mh rr'.dh
s n r " I I I2 + 1') 3 + O 2 + 2') 3 + 1') 4 + O

[ml [ksl [ml [km/hl [mm]

30 7,5 4 150-250 50 3,9 12,6 1,4--2,1 0,8 2,3-3,3* I 1,6-2,3 1,2
65 2,7 7,4

-- --- -- -
30 10 3 251 až 65 4,7 13,2 1,6-2,5* 0,8 2,3*-3,5* 1,7-2,6* 1,2

;;::;1400 ;;::;160 2,0 2,2
-- ---
80 10 8 670 až 110 2,6 4,6 1,2~1,7 0,8 2,3*-3,0* 1,4-1,9 1,2

;;::;1400 ;;::;160 2,0 2,2

0t
\

Sh I s.dh

1-
sh I S.dh

I
'mg

I
'm ltIus

vÝP. na styku uvnitř
[ml [mm]

43 I 7,5 A

I
1,1 (1,8) 2,2 (2,8)* 0,9 1,6 2,7 3,8 (5,4)

I
A 1,1 (2,0) 1,8 (2,8*) 0,8 1,3

39 10
I 1,3 (2,2*) 2,4* (3,6*)

2,0 2,6 (3,6)
B 0,9 1,5

4.2 Posouzení empirických hodnot

Ověřovací zkoušky UMDT probíhaly po několik let
v rámci výuky inženýrské geodézie v terénu poslucha-
čů posledních ročníků zeměměřického studia FSv
ČVUT na trati Hanušovice--Staré Město p. Sn. na
obloucích r = 200 m (8 = 7,6 m, 27 bodů, 7 tětiv)
a r = 490 m (8 = 10 m, 26 bodů, 8 tětiv), z toho
s prototypem laserové soupravy v období 1981-83
(viz [4]).
Průměrná doba nastavení soupravy po krátkém

zácviku, včetně staničení konců tětiv, je asi 8-10
min, doba 1 čtení na podrobném bodě okolo 50 s.
Výskyt překročení mezního rozdílu čtení tam a zpět
při jednom položení tětivy je do 1 %, pokud neuvažu-
jeme tětivu, na které skupiny začínaly.
V empirických hodnotách středních chyb 8h, 8.dh,

uvedených v tabulce 2 a vypočtených z opakovaných
nezávislých měření (po poslední úpravě soupravy
a postupu výpočtu 3 měření na r = 200, 4 na r = 490)
se neprojevuje plně méně významný vliv podkladu,
naopak vliv nastavení soupravy se často pro nezku-
šenost a střídání měřičů pohybuje u horní hranice
(ma = 2 mm). Tyto výběrové střední chyby byly po-
čítány na obou obloucích z oprav jednotlivých měření
k průměru (vnitřní přesnost; v tab. 2 ozn. A), na
r = 490 též z. oprav k výsledkům přímého měření
vzepětí, charakterizovanému hodnotami mh· 0,6
mm, m.dh • 0,8 mm (vnější přesnost UMDT; ozn. B).
Číselně se oba výpočty dobře shodují, vyšší hodnoty
B zahrnují vliv i kontrolní metody.
&') Popis v tab. 2 "na styku" odpovídá typu un::istění
podrobných bodů 2+1 a 1+2 pro 8h, resp. typu 2+2
pro 8.dh, označení "uvnitř" zahrnuje ostatní kombi-
nace. V prvém případě jsou v závorce uváděny číselně
nejvyšší, svým výskytem ojedinělé hodnoty. Hvězdič-
kou jsou opět značeny případy, překračující hodnotu
lmg, platnou pro nejvyšší možnou rychlost při daném
úseku s bez ohledu na poloměr (tj. v = 65, resp. ~
~ 160 kmjh). Takto označené empirické stř. chyby
8.d1•• jejichž posouzení je rozhodující, nikde nepřekra-

. . V2
'mMg = 'mg ( 1 + n' ) ,

kde ni je nadbytečný počet určení; pro r = 200 je
ni = 12 (resp. 2), pro r = 490 je ni = 21 (resp. 3).
Splnění kriteria 2mMg je zřejmé, protože lmg < 2mg•

Velikost lmg není překročena žádnou z vypočtených
středních chyb, patřících do kategorie"uvnitř".
vývoj hodnot tab. 2 plně odpovídá závěrům tab. 1,

číselně jsou však jak pro vnitřní (A), tak pro vnější
přesnost (B) nižší. To potvrzuje i při menším souboru
pozorování správnost názoru, žé tab. 1 s výsledky
teoretického odvození představuje nejméně příznivé
možné případy. Tyto závěry byly ověřeny výsledky
dřívějších měření v [4].

Hodnocení tab. 1 a tab. 2 dokládá, že přesnost upra-
vené metody dlouhých tětiv pro rektifikace železnič-
ních kolejí s reservou vyhovuje požadavkům platného
drážního předpisu [3]. Rovněž tak může vyhovovat
i vyšší provozní rychlosti v dopravní síti ČSD než je
zatím používána.
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,Ciele, ktoré si ENprostredníctvom' uvedených
právnych noriem kladie, vyplývajú z požiadaviek so-
cialistického spoločenského poriadku a socialistického Vlastníci a užívatelia nehnuteTností sú povinní na
párodnéhohospodárstva.Súro-najma požiadavkyna - zabezpečenie stáleho súladu zápisov vEN 80 skutoč-
informácie o pozemkoch a iných nehnuťeTnostiach, ným stavom hlásiť do 15 dní príslušnému NV každú
p užívacích vzťahoch k nim sa viažúcich, ako i požia- zmehu užívateTa, druhu pozemku (kultúry), sposobu
davky na evidenciu vlastníckych právainých práv- užívania a hraníc pozemkov. MNV sú povinné do 15
~lYchvzťahov k nehnuteTiiostlam.' .. -. "········dni oznámiť ď orgánom geodézie zmenu skutočností
I vedených v E~, ktoré im hlásili vlastníci alebo užíva-
: Hlavnými úlohami, ktoré si zákon o ENvytýčil, sú: telil!.nehnutetností ako i zmeny, ktoré sami zistili.
It) zdokonálenie evidencie pozemkov a inýeh nehnu~ I ",

, terností pre potrebynárodnéhohospodárstva,' 'Zozákona súvlastníci a užívatelia nehnuteTností
najma poTnohospodárskej výroby; ďalej povinní na vyzvanie orgánov geodézie predložiť

. ,-'I . . " '.,,' c. ,

podklady pottebné ha vykohanie zápisov a trvale
označiť, na. svoj nákladnesp<;n:né hra,nice,svojich po·
zemkov.

EN mOžno všeobecne' definovat takto: je to orgánmi
geodézie a ka~ografieďspravovanýuée1ený viadúčelový
systém infotniácÍÍ ,?' nehnuteTnóstiach, spracovan~'
vmeraqskoma ,písómnomoperáťe a obsahuj'tlci súpis,
lokalizáciu, geometrickú definíciu a popiš všetkých
nehnuteTností, ako i práva k nim sa vi~žúce, usporiada-
ný tak' aby zodpovedal potrebám národnéhohospo-
dárstva, n\tjrna štatistiky ,pornohospodárstva, ochrany
PPF a 'lesného l>ód~eIlof()hqu, ochrany'sdcialisťického
spóločen:s4én? .•vlástpíctva' 'a. osobného, vlástníctva
občanbv, akci iďalším požiadávkám prámeho, finanč-
ného a územnoplá;riMi),cieho'c'háraktetu.~" ., . .

Príprava nového zákona o evidencii
hehnuterflosff '
i -."

i
?47.235.11 (437) :340.13.001.7
,

! .'
~. Úvod
I

kakladanie a vedenie evidencie nelmuteTností (EN) sa
:vykonáva podla zákonll Č. 22/1964 Zb ..o EN avyI.,;o,ná-
lVacejvyhlášky Č. 23/1964 Zb.

b) ochrana socialisti*ého spoločenského vlastníctva
,a osobného vlastníétva občar;lOv;

c) ochrana poTnohospodárskeho p6dneho fondu (PPF)
a lésného fondu;

Zákon OEN uI.,;ladá.,org4n9,mgeod~,zieviesť E~y,!,ú-
l~de so~utočnÝn;t stavoJ,ll n\t. ďz4kladeohliÍsených
zmien, m,ifístneho .:vYĚetrq[\:'aP;ia,. J,lríp~dn,() :J,Uel,'anill
a za súčiIlJlosti orgánoy.,prga:nizáciíaQbffiIlov~

V ENsitvšet~y po~~~k'y'~ iněn~hutcrndsti'geo.
me,tricky defiúujb,)lohíiiúj~ďa ~'ozllač'enýJ,ll :nehnu-
~eTll?stiam.sa. ,yyzni1č)-ljú,.';:',~;Vi~l1j.itrB~I~~,'t~~WJ~ke
u~a)e o nehnllterJ.l0štla~h, ,ak,ó\su, vym~fY" <h,'llU.y;J)()~
zemkov (kultúry), ale tiež vzťallý, ako ~p,ráy.all;áro~-
ného majetku, právo osobného' užívarua pozemkov,
obmedzenie vlastníckych práva iné skutočnosti týka-
júce sa nehnutel'ností. Údaje sú spracované v1l1eráč-
skOln operáte, písomnom?p~rá~ea y ,zbier~elistín pre
každú oHe'cpodlit k'aťasttalnych: uzenií (KU). Pre'kaž~
déhOužívatéf\tuehnuteTnosťí Ba'vyhotťNujeévideričný
list,' kťory' óbs'aliuje,měno' llzÍvatel'a:(n\VwvorganizáCie)
a všetRJ, 111m užfvané ne,hnutél'ndsti: ",;
i - I '. ~ '. : ' : "I, ,. • • t

Právne vzťahy k nehnutel'nostiam 'sa: ~vidujú na
listoch vlastníctva. Zápisy právnych vzťahov sa vyko-
návajú len na základe právnych listín, akOSÚplThVO.
platné ,roznodnlltia t'údov, pl;Írodných yýbl,)rov. CNV),
štátnych notárstiev a inýe-h.!qrgánov a organízácií
opr-\Ívnenýchrpzhodov,ať p právnyph vzťahoch, k ne-
hnutel'nostiam, prípadne' Illa\základe: zmlúva iných
úradných listín. Zápisy nemajú právótvorný charak-
ter/ ichúčinnosť jelen evidelÍ.či1,~'.

Údaje EN sú závazné pre plánovaniea riadenie
poUťdhospollárskej. výr0by,pre Výkazníctvo' 'á,šta-
tistiku o PPF a lesuám 'pOdhotn 'fonde, pte ptehTady
o nehnuternostiach vedené socialistickými OTganizácia.
mi,fj;,sÝ.;i1j,podkladom pre spisovanie zmlúv a iných
listfno.n.ehnutemoStti!lie.h.,·,>,;1 ',i,;

Ing. Ján Hurník.
. Slovenský ..úrad geodézie a kartografie

Závaz~mi úd~jmi EN sú: parce"lné čísla, výmery
a druhy ppzemkov (kultúry), výmery porll<;>hospodár-
skych závodov (sl'k,torov),;VYlllery územných správ-
~ych jednotiek (obcí, okresov, krajov).

EK veďú orgány geodézie za súčinnosti miestnych
náiodných výborov(lVINV) akoi vlastriíkov a UŽíYil-
'terov nehnuteTnosti. "

Z~lwn o EN'po10Žil základypre budovariie V'iacúčelo-
vého irifbrma:čného s'ystémuo riehnuteTn(}stiach. Pre-
vzitl a 'spresňÚval údajeJedriotm~j evidenciepOdy zalo-
žeriej v rbkQc~ 195.6-1959 a: dophiil systém o eviden·
cÍu ..pravny'clI v~ťah()v k nehnutefnostialll. Býval};
pozemkový kataster a bývalé pozemkové knihy boli
riahradené' EN, novým evidenčným systémom zodpo-
vedá;júciúl požiadavkám socialistickej spolocnosti
a' socialistickéhonárodného hospodárstva.

~ Možnokonštatovať, že systém EN bol v zákone
správne koncipovaný 3ivpodstate zodpovedal potre-
bám národného hospodástva, najma socialistického
pornohospodárstva, charakterizovanóho vysokým stu p-
ňům 8ocializáciep6dy.Zákon o EN i vykonávacia
V'yhláškasučasne vytvorili predpoklady pre ucelený
systém, vedenia EN' v súlade so. skutočným sta vom.
V dobesvojho vzniku bolo,možné zákon o EN pova·
žovaťza značne progresívny, najma .zdóvoduviac-
účelovosti, spojení/D informácií vedených v bývalolll
pOzernkovom.katastris informáciami pozemnokniž.
nýmiv preSnevymedzenom rozsahl.1,a,spósobom spra-
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covania·prispósóbenýp()žia4avkám riadenia a pláno.
vania .náredOOb.o hospoQ.árstva, najmapomohospo.
dárskej výroby.
.Treba zdfu!azniť, že zákon i vykonávacia vyhláška

Ba stali účinnýJn nástrojom, .ktorý pozitívne ovplyvnil
oehrl;tnu PPF· a lesného' p6dneho fO,udu. Orgány
a organizácie rezortu geodézie akartografie svojou
činnostJo~na tomto úseku prispeli ku stabilizácii pOd-
neho fondu. I z tohto pohfadu možno dnespoZitívne
hodnotiť tútorlákonnú úpravú.
Skúsenosti získané z 20-ročnéhouplatňovaniapráv-

nych noriem na úseku EN však dosvedčujú, že spolo-
čenský anárodohospodárskyrozvoj stále viac ovplyv-
ňujú narastajúce požiadavky na EN, ipo stránke
koncepčnej, čím sa stáva aktuálna zásadná úprava
platných právnych noriem. .
Práce spojené $ vedením EN sú v poslednom období

čoraz inténzívnejšie ovplyvňované najma novými
legislatívnymi Úpravami na úseku poInohospodár.
stva, výstavby a lesného hospodárstva. Treba mať
tiež na zreteli, že niektoré podmienky pre uplatňova-
nie jednotlivých ustanovení zákona o EN sa podobu
učinn:osti tejto normy už zmenili alebo boli prekonané
rýchlym rozvojom hospodárskych a spoločenských
viťahov, pričom ďalšie ustanovenia sa musia prehod.
nocovať v nadvaznosti na novovzniklé alebo zmenené
požiadavky .. Rozsah a zložitosť zakladania evidencie
právnych vzťahov nebola pri tvorbe zákona dostatočne
zohfadnená. V tejto súvislosti je potrebné poukázať
na tieúseky EN, ktoré neboli v platnej právnej norme
dostatočne vyriešené, tie, ktoré v dósledku rýchleho
rozvoja'spoločnosti boliprekonané a tie, ktorých kon-
cepčné riešenie by malo byť zdokonalené a lepšie pri.
spósobené účelu, ktorému má EN v podmienkach so·
cialistickej spoločnosti slúžiť. V priebehurozborovania
a posudzovania účinnosti platných právnych noriem
na úseku EN sa poukazuje najma na tieto skutoč-
nosti: .

- zabezpečenie nadviiznosti nového operátu EN,
vyhotovenéhonll, základemapovania, nadoterajší
operát EN, nebolo v platnej právnej norme rie-
šepé ..Dósledkom sú nejasposti v účinnosti nového
stavu .EN po mapovaní z hfadiska právnych vzťa-
hov a ochrany PPF v prípadoch, kde došlo k spres-
neniu vlastníckych hraníc, užívacích hraníc, hraníc
druhov pozemkov.. prípadne hraníc územných
správnych jednotiek a nadvazne k spresneniu vý.
mer;

- vyčerpávajúcimspósobom nebola vyriešená pro-
blematika evidencie právnych vzťahov k· nehnu.
tefnostiam. Dotýkasa najma neusporiadaných,
prnvne nedoložených vzťahov, pozemkovzdruže-
ných v užívaní socialistických organizácií. Negatív-
ne sa táto skutočnosť odráža pri zakladaní eviden-
cie právnych vzťahov vyšetrovaním v obci;

- špecifikum EN, ako mnohoúčelového informačného
systému, spočíva v tom, že geometricky' definuje
územné celky, ako i jednotlivé nehnutefnosti.
Základné otázky technicko -,-geodetické v platnej
právnej norme nie sú upravené;

- zabezpecenie nadvaznosti ustanovení právnej nor·
my na úseku EN na rozhodovacÍ; proceS,orgánov
štátnej správy, najmasprihliadniItímnanové.práv-
ne normy na úseku výstavby,poTnohospodámtva,

lesného hospodárStva a novelu 'Občianskeho zá·
koníka (OZ), nie je dostačujúce;

- nedostatok sankčných opatrení za neplnenie úloh
občanInÍ a organizáciami súvisiacich s vedením
EN;

- nie je doriešenáotázka integrácie EN se inými
informačnými systémami.

V rámci prípravy zásad nového zákona o EN mala
by byť, zaúčelom formulovania potrebných úprav
rozborovaná problematika vymedzená do týchto
ucelených okruhov:

3.1 Účel a funkcia EN v rozvinutej socialis-
tickej spoločnosti

Základná funkcia EN -:- poskytovať pre spoločenské
a. národohospodál'ske účely informácie o nehnutef-
nostiach - je stanovená v § 1 úvodného ustanovenia
zákona. Účely vyu~ívania údaj ov EN - pre plánova-
nie a riadenie hospodárstva, najma poInohospodárskej
výroby, pre ochranu. socialistického spoločenského
vlastníctva a osobného .vlastníctva občanov, pre riadnu
správu národného majetku a pre ochranu PPFa les-
ného pódneho fondu, by malí byť prevzaté i do pri-
pl'avovaného nového zákona. V novej právnej norme
bude vhodné účely. využívania údaj ov EN doplniť
b nadvaznosti na
- stanovenie daní a odvodov za užívanie poInohospo.

dárskej pOdy a iných pozemkov (zákon č. 103/1974
Zb.),

- stanovenie závaznosti geometrického podkladuEN
pri budovaní samostatných odborových informač-
nýchsystémov (uznesenie vlády ČSSR č. 20/1973
a uznesenie vlády SSR č. 120/1973) viažúcich sa
k územným celkom a nehnutefnostiam, ako napr.
informačný systém omestách, o území, registre
o fonde budov, o podzemných a nadzemných vede-
niach, informačných systémovpoInohospodárskych,
lesohospodárskych, dopravných, o rekreačných
zariadeniach a pod.

Integrácia EN s inými informačnými systémami
a mnohoúčelové využívanie údajov EN, najma geo·
metrickej definície územných celkov a nehnuteIností
a ich lokalizácia vyžaduje spresniť zásady vytvárania
pozemkov (základných územných prvkov) a súčasne
doriešiť otázku územného členenia. Doterajšie zásady
stanovenia základných územních prvkov boli v pod-
state prevzaté z bývalého pozemkového katastra
a zohfadňovali prevažne potreby evidencie vlastníc-
kych práv k nehnutefnostiam.
Pokiaf ide o územné členenie premietnuté v systéme

EN vyžaduje sa, aby bola doplnená medzera medzi
základnými územnými prvkami - pozemkami -
parcelami a KÚ o ďalšie medzistupne. Vhodna zvolené
medzistupne s vazbou na základné územné prvky
a nádvazné sumárne údaje podfa EN by mali byť zá-
vaznými pri budovaní informačných systéinov,ktoré
spracúvajú informácie viažúce sa navymedzené časti
zemského .'povrchu. Systém územných celkóv je
v hierarchickoinúsporiadaní vo vazbe_nasprávne
územné jednotky hž vybúdovaný.Prédm:etom záujmu
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by mali byť ďalšie územné jednotky stanovené vyhláš-
kou č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii infor-
mácií.

3.2 Údaje vedené v EN, obsah a rozsahinfor-
mácií v EN a sposob ich spracovania

Základnými informáciami vedenými vEN sú:

a) Informácie o pozemkoch - parcelách
- geometrická definícia pozemkov - parciel (geo-

metrické údaje o tvare a veTkosti pozemkov,
respektíve o geometrických vzťahoch medzi ich
hraničnými bodmi);

- lokalizácia pozemkov - parciel (údaje, ktoré
definujú ich polohu);

- všeobecné a technické informácie o pozemkoch-
parcelách z hradiska ich využívania a ochrany
(kultúra, výmera).

Doplnenie EN údaj mi o kvalite tých pozemkov,
ktoré predstavujú výrobný prostriedok príde do
úvahy až po komplexnom doriešení bonitácie
a spracovaní bonitačných údajov.

b) Informácie o užívateToch - vlastníkoch a právnych
vzťahoch k nehnuternostiam.

c) Informácie o územných jednotkách.

PokiaT ide o obsah EN a sposobspracovania evido-
vaných údajov, treba dodrž ať zásadu, aby systém bol
realizovaterný, ekonomicky opodstatnený a účelný,
a to s prihliadnutím jednak na rozsah údaj ov a ich
zber a jednak na možnosť stálej aktualizácie evidova~
ných údajov. Pritom informácie v EN by sa spracú-
vali tak, aby v súlade s požiadavkami pre stanovené
účely boli využiterné vo forme informácií k jednotli-
vým pozemkom, ako i vo forme sumárnych údaj ov,
v roznom členení, a to za územné alebo hospodárske
jednotky.

3.3 Technicko-geodetická časť EN

Riešenie otázok zahrňuje v sebe problematiku tak
evidenčnú (písomný operát), ako aj technicko-geode-
tickú (meračský operát), ktoré sú navzájom prepojené
v mnohých úkonoch EN. Technicko-geodetická čast
problematiky EN nebola doteraz normatívne upra-
vená, je len čiastkovo riešená v početných technických
predpisoch. Původ tohto nedostatku tkvie v skutoč-
nosti, že právna norma nestanovila ani základné prin-
cípy technicko-geodetických prác, ktoré je nutné
v súvislosti s vedením EN vykonávať. V geodetickej
a evidenčnej praxi sa tento nedostat ok stále pociťuje.
V pripravovanom novom zákone sa navrhuje za-

kotviť najma tieto technicko-geodetické zásady:

- geodetické a geometrické podklady - mapové diela
EN uplatňované vEN,

- zásady tvorby Základných máp vrkých mierok pre
potreby EN,

- geodetické práce vykonávané pre potreby vedenia
EN (zameriavanie zmien a geometrické plány).

V nadvaznosti na uvedené sa vychádza z toho, že
technicko-geodetická časť EN musí byť v súlade
s evidenčnou časťou EN a musí zohTadňovať niektoré
špecifické požladavky, najma pokiaT ide o jej využitie

pre iné informačné systémy v danom území. Pozemky,
iné nehnuteTnosti a územné celky sa geometricky de~
finujú geometrickým zobrazením v mapovom diele,
súradnicami podrobných bodov, prípadne náčrtom
s nameranými údaj mi. Meračským prácam na účely
EN musí vždy predchádzať ich evidenčné zabezpeče-
nie. Geometrická definícia nehnutemostí a územných
celkov musí byť v EN realizovaná tak, aby hranice
pozemkov a územných celkov platného ako i pred-
chádzajúceho stavu bolo možné v prípade potreby
v prírode rekonštruovať.

3.4 Obnova písomných a meračských operá-
tov EN

S problematikou technicko-geodetickej časti EN súvisí
i normatívne riešenie obnovy písomných a meračských
operátov pri novom mapovaní na účely EN.
K obnove písomného operátu (súborov informcáií)

sa pristúpi v prípadoch, keď doterajší operát bude
vzhl'adom na verký rozsah zmien neprehradný a pre
ďalšie vedenie EN nevhodný.
Pri obnove operátu EN mapovaním sa musí zabez-

pečiť priama nadvaznosť nového operátu na doteraz
platný operát EN. Obnovením operátu nesmie dojsť
k žiadnym zmenám skutočností, ktoré sú evidované.
Výnimku možu tvoriť zmeny vo výmere parciel v do-
sledku spresnenia geometrickej definície pozemkov -
parciel a zmeny v číslovaní parciel.
Zabezpečenie nadvaznosti nového stavu EN na

doterajší stav vyžaduje, aby v rámci vedenia EN bol
dósiahnutý súlad medzi evidovaným a skutočným
stavom, ako i súlad medzi údaj mi meračského a pí.
somného operátu EN, pred začatím mapovacích
prác. V pripravovanej právnej norme sa predpokladá
vyriešenie právnych otázok pri drobných zmenách
vznikajúcich spresnením hraníc pozemkov a územných
jednotiek. Toto riešenie by sa malo opierať o zvýšenie
dorazu na komisionálne miestne vyšetrovanie pred
mapovaním. Evidenčnými dokladmi o vykonanom
vyšetrení priebehu hraníc budú zápisy, ktorých správ-
nosť overia zástupcovia zainteresovaných orgánov,
organizácií a občania. Problematiku uzatvára rekla-
mačné konanie a vyhlásenie platnosti nového operátu
EN.

Vazba odborových inormačných systémov na EN
nadobúda značný význam najma z dovodu, že nie je
možné pre každý informačný systém, ktorý spracúva
informácie viazané na vymedzené časti územia, budo·
vať vlastný systém geometrickej definície a lokalizácie
územných prvkov. Pre vhodnú vzájomnú vazbu
územných prvkov sa predpokladá doplnenie EN o ďal-
šie členenie KÚ.
V súlade s tým bude v novom zákone potrebné sta-

noviť:

- informačné prvky vzájomnej vazby systémov
(integračné mostíky),

- sposob a podmienky preberania, respektíve vzájom-
nej výmeny informácií,

- úpravy v obsahu a spracovaní operátu EN, ktoré
umožnia vhodný sposob integrácie.
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Platná právna úprava nerieši otázku integrácie EN
s inými informačnýmf systémami z dóvodu, že v dobe
jej vzniku nebola táto aktuálna.

3.6 Evidenčnáčasť, súčinnosť orgánov, orga-
nizácií a občanov pri jej vedení, sankčné
ustanovenia

Novými právnymi úpravami na úseku poTnohospo.
dprstva, lesného hospodárstva, výstavby, ako aj
novelou OZ, sa zmenili východiskové podmienky,
z ktorých vychádzal zákon o EN, V novom .zákone
o EN bude nutné tieto skutočnosti zohTadniť a sú-
časne spresniť zsady ďalšieho vedenia EN, prehodnotiť
povinnosti, ktoré z vedenia EN vyplývajú pre orgány,
organizácie a občanov, užívateTova vlastníkov nehnu-
teTností.
V návrhu nového zákona bude nutné zamerať po-

zornosť na:

- získavanie informácií o zmenách skutočností, kto-
ré sú predmetom EN,

- povinnosti orgánov, orgahizácií aobčanov v sú-
vislosti s vedením EN,

- vyhotovovani!} podkladov z. operátov EN pre roz-
hodnutia týkajúce ~ ,n~hnuteTností,

T stanovenie sankčný:chjlOstihovza neplnenie práv-
nou porm9u l'Itanoveí}'~f!hpovinností, osobitne pre
O~l),oy./.I- osobitne pre 9rga~z.áci!}.
Dotera:j~i',zákonoEN neobsahuj~ sankčné ustano-

venia za neplnenie zákonných povinností na úseku
EN./"] ,H'

3.7 Právne aspektyEN,'iavazhosťa verejnosť
ob'sahu EN

Závaznosť údaj ov EN, ako!ltj verejnosť údajov EN,
lilÚ V terajšej forme dostatočne rieš!}ué. Avšak vzhl'a-
dom na rozšírené .možnosti využívania EN vo všet·
kých odvetvi~ch národného hospodárstva, ukazuje sa
nutným spresniť niektoréustanovenia týkajúce sa
závaznosti údaj ov ....EN aposkytovania informácií
z EN. V pripravovanej norme by bolo vhodné norma·
tívne doriešiť:

- závaznosť ó-dajovEN (najma členenie územia
a geometrická definicia) pre budované informačné
systémy a stanovenie závazného spósobu ich inte-
grácie,

- stanovenie spósobu, akým budú údaje EN posky-
tované a preberané do iných informačných systé-
mov,

- závaznosť údaj ov EN pre určovanie poTnohospodár-
skej dane.

Táto problematika nie je v zákone o EN riešená.

Výsledky vykonaného hodnotenia účinnosti platných
právnych noriem na úseku EN opierajúce Sao 20-ročné
poznatky z vedenia EN ukatujú, že základná právna
norma nezodpovedá už v plnom rozsahu požiadavkám
rozvinutej socialistickej spoločnosti a národného hos-
podárstva. K problematike EN treba v súčasnosti
pristupovať z pohTadu získaných skúseností ako
i z 'aspektu ďalšieho rozvoj a EN, ako integrovanej
súčastí celoštátneho informačného systému.
Navrhované úpravy sa dotýkajú obsahu,štruktúry

a vecných častí zákona, ptěto zdokonalenie práVll~j
normy nebude'možné riešiť 'čiastkovou úpravou, res~
pektíve formálnyllŮ ~menamia. doplnkamí platného
z~.kqna.Navr~ované úpravy8ú zásadného rázu a vY-
žiadajú si vypra90vať ayydať nový zákon o EN.
"~o ~ , , '!: " ~, ~

Do redakCie došlo~H}."4. 1984

Lektoroval:
Ing. Bohumil Kuba, ČÚGK

Základní směr dalšího vývoje EN jako víceúčelového
státního informačního systému je jednoznačný. Celý
proces tohoto vývoje však bude nezbytné koordino.\'f-I-t
.adlouhodobými k~cepčními záměry rozvoje národních
resortů geodézie a kartografie, sladěnými s objektiviz()-
vanýIrii požadavky jednotlivých odvětví národního
hospodářství. Z tohoto hlediska bude nutné přistupovat
i k některým námětům uvedeným 'v článku, které
směřují především k rozšíření dosavadního obsahu i fun-
kce EN popřjpaděi k dalším nlimětům, které signalizuje
odborná praxe některých resortů.

ÚSN 73 6516. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady. 1984
(048) 627.81:801.316.4 [083.74)

S účinností od 1. ledna 1985 byla vydána novelizovaná
čs. státní norma, která určuje základní termíny a jejich
definice v hydrotechnice, na úseku přehrad (vzdouva-
cích staveb přehrazujících vodní tok a jeho údolí a vy-
tvářejících vodní nádrž využívanou k řízení odtoku).
V normě je zapracována mezinárodní norma RVHP
ST SEV 2262-80 Vodní hospodářství. Hydrotechnika,
Přehrady, Termíny a definice.

Více než 170 termínů je řazeno podle věcné přísluš-
nosti a rozděleno do sedmi částí: I. Všeobecné pojmy,
II. Typy přehradních_hrází, III. Betonové a zděné hráze
(A. Tížné hráze, B. Cleněné hráze, C. Klenbové hráze,
D~Bloky a spáry přehradní hrág:e), IV. Hráze z místních
materiálů (A. Typy hrází, B. Cásti hráze), V. Založení
hráze, těsnění a odvodnění podloží, VI. Komunikační
prostory a VII. Jímkování. K českým termínům se
uvádějí i termíny slovenské.
Zpracovatelem 28 stránkové revidované normy, na-

hrazující v plném rozsah předchozí vydání z roku 1965,
je Hydroprojekt, odštěpný závod Brno.

Ing. Dr. Bohumil Tesařík,
Kaznějov
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Automatizace vedení vlastnických
vztahů k nemovitostem

Ing. Zbyněk SO!Jfek,
Výzk!Jmný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Evidence nemovitostí byla založena na podkladě zá.
kona č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí, doplněním
předcházející Jednotné evidence půdy o vlastnické
vztahy k nemovitostem. Zatímco pro užívací vztahy
byly evidenční listy, obsahující údaje o všech pozem·
cích uživatele v daném. území, vyhotovovány již od
roku 1959 mechanizovaným a později automatizova·
ným způsobem, byly pro vlastnické vztahy zakládány
a dále i vedeny listy vlastnictví pouze ručně. Přestože
užívací i vlastnické vztahy k nemovitostem mají spo-
lečný základní objekt - pozemek, je nutné udržovat
ve vzájemném souladu ruční i automatizované části
písemného operátu evidence nemovitostí. Pro uživatele
pozemků je již delší dobu možné využívat auto:rnatiza-
ce k vyhotovení přeWedů a opisů jejich užívání, ale
výpisy z evidence nemovitostí obsahující vlastnické
vztahy k nemovitostem se dosud vyhotovují ručně.

'rAby výhody automatizace bylo možné využívat
v evidenci nemovitostí komplexně a současně se za·
bezpečil vnitřní soulad mezi všemi částmi písemného
operátu, byl v roce 1978 zahájén výzkum automatiza·
ce vedení vlastnických vztahů k nemovitostem. Pod·
kladem pro výzkum byla dříve zpracovaná studie [I]
a.výsledky výzkumu byly dokumentovány ve výzkum.
ných zprávách [2] a [3]. Tento článek stručně popisuje
řešení uvedeného úkolu.

Od roku 1977 je většina údajů evidence nemovitostí
(dále jen EN) úložena na paměťových mediích počí.
tače a na nich pravidelně aktualizována. Takto ulo~
žené údaje se nazývají registr evidence nemovitosti
(dále jen REN),který je tvořen třemi subregistry:

- subregistr A údajů o katastrálních územích,
- subregistr B údajů o uživatelích a vlastnících ne·

movitostí,
- subregistr O údajů o nemovitostech (parcelách).

Podrobný popis REN je v [4].

Údaje REN jsou mj. využívány i k au~om'l.tizova-
nému vyhotovení písemného operátu EN. Jedinou
ručně vedenou částí tohoto oparátu zůstaly listy
vlastnictví. K jejich obsahu se vztahují ty~o údaje
již obsažené v REN:
- číslo vlastníka (listu vlastnictví) ve větě sub.

registru B,

- jméno (název) vlastníka a jeho jednotný identi-
fikátor (číslo organizace nebo rodné číslo občana)
ve větě subregistru B,

- příslušnost parcely do listu vlastnictví ve větě sub.
registru O,

- kód vlastnického vztahu parcely ve větě subre.
gistru O.

Kromě těchto údajů obsahují listy vlastnictví ještě
další údaje dosud automatizovaně nezpracovávané.
Proto bylo nejdříve nutné provést rozbor obsahu do·
savadního listu vlastnictví (dále jen LV) a určit údaje
k doplnění do REN. Ukázka ručně vedeného listu
vlastnictví je na obrázku č. 1. Obsah jednotlivých
částí LV je možno stručně charakterizovat takto:

část A-LV - jméno (název) vlastníka, popř. všech
spoluvlastníků (údaj je v subregistru B
ve větě s příslušným číslem LV),

- datum narození vlastníka (spoluvlast-
níků), které podle opatření ŮúGK
č. 1482/1977~22 bylo nahrazeno rodným
číslem (rodné číslo je obsaženo v sub-
registru B),

- vlastnický podíl spoluvlastníka (do roku
1980 nebyl v REN obsažen),

- odkaz na položku výkazu změn, v niž je
uveden nabývací titul vlastníka, spolu-
vlastníka (údaj uveden ve větěB' jen
tehdy, nebyl~li nahrazen pozdějším od-
kazem na změnu jiného údaje ve větě).

část B-LV - čísla parcel, k nimž vlastník (spoluvlast.
níci) z části A má určitý vlastnický
vztah, přičemž.v samostatných oddílech
jsou zapsány pozemky v osobIÚDlnebo
trvalém užívání (potřebné údaje jsou
obsaženy ve větě C),

- bližší určení stavby na pozém:ku zápi-
sem čísla popisného nebo evidenčního
nebo popisu využití stavby (údaje
jsou obsaženy ve větě C, ale využití
stavby formou kódu pouze globálně),

-odkaz na položku výkazu změn, pokud
parcela byla připsána na LV po jeho
založení (ve větě O je zpravidla odkaz
na změnu jiných údajů),

- vyznačení vlastnického vztahu organi.
zace k části parcely, tvořené ze sdruže.
ných pozemků (dosud v REN nebylo
možné),

- vyznačení rozdílného vlastnického vzta-
hu k pozemku a ke stavbě na něm stojící
(do roku 1980 nebylo v REN možné).

část O-LV - textové zápisy omezení vlastnického
práva k nemovitostem zapsaným v části
'B-LV,

- odkaz na položku výkazu změn a na
nabývací titul.

část D-LV - textové zápisy poznámek, v některých
případech doplněné odkazem na 'položku
výkazu změn.

Údaje zapsané v částech O aD-LV dQsud v R~N ne-
byly vůbec obsaženy.
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LIST VLASTNICTVÍ
BUd I I Poloik. B Katastrální území

A Jméno .I.stojka -DázeT organizace ______ o ~ --_ .._----.----
číslo I ___J výk. změn _!'O!(l!8dlJ.~___ --- --- --

Číslo -Tpol. y-;k1 Y'Per Karel (4.11.1947) • .u.DIl (18.10.1950) 23/71 Číslo Pol.yýk. Číslo !Pol.yýk.
parcely změn parcely : :tměn parcely zmé.

čil. -42 -- ,-- -- -.__ ._--- ---
.t. 82 I-----I~--- -------------- -- --

~ 1----
.._~_J ______ I

I
-~---l-- ___ o

-- --------

I
---- -1- 000 •• -----r--- --

c Číslo listiny omezující vlastnické pravo

--------
St. lIpořite1Dll y Píeku 15.000 Itč •• Č. JUII 131/rJ
!---_~~ ____________ o_o

- 2/74

D Poznámka
------~
o.tatDi poseak1 y uiiYáDi 800. organiaaoe.

00

Č. 348/71 • 23/71-
LY 92 - 23/71

-

: V předcházejícím odstavc~ byly specifij{ovány dosud
. neautomatizované části EN, které se týkají vedení
vlastnických vztahů k nemovitostem. Řešení jejich
.automatizace bylo rozděleno do třech částí:
- doplnění obsahu subregistru B,
- úprava v subregistru C,
- vytvoření nového subregistru D.

3.1 Doplnění obsahu subregistru B

Subregistr l3 obsahuje údaje o uživatelích a vlastní-
cích a v dosavadním systému REN je vnitřně členěn
do třech částí:

a) uživatelé mají základní identifikátor číslo evidenč.
ního listu menší než 80 000,

b) spoluuživatelé jsou označeni číslem evidenčního
listu zvětšeným o konstantu 80 000 a rozlišeni po-
řadovým číslem; pokud mají nenulové číslo listu
vlastnictví, jsou současně spoluvlastníky,

c) vlastníci a spoluvlastníci, kteří nejsou uživateli,
jsou označeni shodným číslem evidenčního listu
99999 a dále identifikováni číslem listu vlastnictví,
spoluvlastníci jsou rozlišeni pořadovým číslem.

Každá věta B obsahuje údaj "sídlo podniku",
v kterém je uloženo číslo obce, do níž jsou pozemky
uživatele sumarizovány při' sestavování sektoro-
vých přehledů o plochách kultur. Tento údaj má
tedy význam pouze u první skupiny vět subre-
gistru B. Je proto možné u dalších dvou skupin vět
B rozšířit význam tohot{) údaje na "spoluvlastnický
podíl". Pokud je uživatel současně též spoluvlast-
níkem (skupina vět a), nelze v současném systému
REN jeho podíl uložit, je však možné hodnotu po-
dílu určit jako zbytek do celku. Spoluvlastnický
podíl se do REN zapisuje jako sedmimístné číslo,
v němž první tři číslice jsou čitatelem a zbývající
čtyři jmenovatelem zlomku, kterým je podíl dosud
vyjádřen.
Jiným údajem dosud využívaným pouze pro uživa-

tele při sumarizaci údajů EN je "poznámka k.sektoru",
která rozlišuje velikostní skupiny uživatelů v sektoru
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19 (ostatní zemědělské závody včetně jednotlivě
hospodařících rolníků). Pro tyto účely postačí z dvou·
místného údaje využívat pouze jednotky a v desít-
kách je možno,rozlišit, zda věta B je založena pro jed-
notlivého občana, popř. organizaci (kód O) nebo pro
manžele v bezpodílovém spoluvlastnictví (kód 1)
a nebo pro manžele se shodným podílem spoluvlast-
nictví (kód 2).

3.2 Úprava v subregistru C

Pro vyjádření některých zvláštních druhů zápisů na
LV byl doplněn význam údaje "vlastnický vztah"
o tyto kódy:

5 - stavba na cizím pozemku,
7 - správa nebo vlastnictví části pozemku socialis-

tickou organizací,
8 - právo trvalého užívání části pozemku pro nestátní

socialistickou organizaci'.

Kód 5 se použije u stavební parcely, která má uve-
deno číslo LV vlastníka stavby a další dva kódy se
použijí u parcely, která má uvedeno číslo LV, v němž
je tato parcela zapsána svou částí.

3.3 Vytvoření subregistru D

Věechny údaje zapsané v ručně vedených LV, které
nelze vyjádřit z obsahu dosavadních subregittrů
REN B a C, se uloží do novéhosubregistru D,- sub-
:registru dopliíkovýchúdajů ovlastníctyí. Tento sub-
registr se stane součástí REN.

Subregistr D bude postupně zakládán podle obsahu
stávajících LV. Jeho uspořádání na paměťových
mediích počítačů bude stejné jako u subregistrů B a C,
tzn. že základní jednotkou bude soubor všech vět D
pro jedno katastrální území. Každá věta D bude urči.
tou dopliíkovou informací pro vytvoření LV. Číslo
tohoto LV bude hlavním identifikátorem věty D
v rámci katastrálního území. Jednotlivé věty pro
stejný LV se dále rozliší pořadovým číslem.

Každá věta D obsahuje dopliíkovou informaci pro
vytvoření určitého LV a tvoří ji tyto údaje:

- úplné číslo katastrálního území, devítimístný
základní vnitřní identifikátor mezi jednotlivými
subregistry REN,

- číslo listu vlastnictví, pětimístný vnitřní identi-
fikátor zajišťující spojení se subregistry B a C
uvnitř katastrálního území,

- pořadové číslo věty k určitému listu vlastnictví,
nejvýše třímístný identifikátor uvnitř LV,

- kód informace, nejvýše třímístné číslo určující
druh informace uložené ve větě,

- dopliíkový číselný údaj, nejvýše desetimístné číslo,
dopliíující nebo upřesiíující význam informace
v závislosti na kódu věty,

- odkaz na listinu, údaj určuje listinu, podle níž byla
informace zapsána do EN, skládá se z dvoumíst·
ného kódu druhu listiny a z nejvýše sedmimístného
čísla listiny včetně dvojčíslí roku jejího vzniku,

- odkaz na položku výkazu změn, čtyřmístné číslo
položky a dvojčíslí roku změnového dokladu,
v němž byla informace zapsána do EN.

Obsah a struktura vět subregistru D je v tabulce 1.
Kromě identifikátorů je povinným údajem každé
věty D kód informace. Bylo navrženo celkem 61 růz-
ných kódů pro vyjádření potřebných dopliíkových
informací na LV. Podle účelu je možné tyto informace
rozdělit do pěti skupin:
a) Doplnění zápisu v části A-LV nabývacím titulem,
tj. odkazem na listinu nebo výkaz změn - jediný
kód 80.

b) Upřesnění zápisu na části B-LV, které nelze provést
na základě evidovaných údajů o parcele v sub-
registru C - 5 kódů: ,
81 - vyznačení nabývacího titulu jediné parcely,
92 - vyznačení vlastnictví části parcely,
93 - zápis parcely u zřizovatele osobního užívá:iú

(trvalého užívání) s jiným číslem LV než 1
(2) nebo u vlastníka pozemku, na němž je
stavba jiného vlastníka,

94 - stavba na pozemku v osobním nebo trvalém
užívání nemá splněny náležitosti k zápisu
na LV,

95 - zápis stavby bez parcelního čísla.

c) Texty omezení vlastnického práva zapsané v čáSti
C-LV - celkem 27 kódů:
1 až 10 a 21 až 24 - vyznačení různých dr.uhů slú-
žebností,
25 až 29 - zápis dalších omezení vlastnického
práVa,
30 až 32 - zápis smlouvy o půjčce,
35 až 39 - zápis pohledávky.

d) Poznámky a odkazy zapsané v části D·LV - 25
kódů:
41 až 50 - zápis různých druhů práv,
60 až 72 - zápis různých poznámek,
82 a 83 - odkaz na jiný LV a na zápis v záznamu
změn.

Označeni Počet Počet Význam údaje"údaje znakú byte ;

DO DOl 4 3 Číslg okresu dle vyhlášky
FSU i

D02 3 2 Číslo obce v okrese
D03 2 2 Číslo katastrálního území 0,

v obci
,

--- --- --
Dl 5 3 Číslo listu vlastnictví
--- --- ---
D2 3 2 Pořadové číslo informace

vLV
--- -- --
D3 3 2 Kód informace
--- --- ---
D4 D4l 1 1 Znaménko doplňkového

údaje
D42 10 6 Doplňkový údaj

--- --- ---
D5 D5l 2 2 ~ód druhu listiny

D52 7 4 Císlo listiny s dvojčíslím
roku

--- --- ---
D6 6 4 Položka výkazu změn

Celkem věta D I 31 I
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e) Pomocné věty D,které nevytváří saOl.ostatný zápis
na LV - 3 kódy:
90 a 91 - doplňují předcházející větu D druhým čí-
selným údajem,
99 - ruší zápis udané věty na LV.

Součástí některých zápisů na LV je proměnlivá
číselná hodnota, která je ve větě D obsahem doplňko-
vého údaje. Mohou být zapsány tyto druhy číselných
údajů:

- rodné číslo občana, vztahuje-li se zápis pouze
k jednomu ze spoluvlastníků,

- číslo parcely, vztahuje-li se zápis pouze k jediné
parcele v části B-LV,

- částka v Kčs, upřesňující text zápisu,
- číslo listu vlastnictví, na nějž je odkazováno,
- číslo položky záznamu změn, na nějž je zapsán

odkaz,
- evidenční číslo stavby, která není dosud vyznačena

číslem stavební parcely.

Důležitým údajem věty D je odkaz na listinu, která
je podkladem pro zápis vlastnického vztahu do EN.
Přesné znění textů omezení vlastnického práva je
totiž pouze v listině, do automatizovaného LV bude
zapsán jen t6xt zjednodušený a unifikovaný. Odkaz
na listinu je proveden kódem druhu listiny a jejím
číslem, popř. datem jejího vyhotovení. Zakódováno
je celkem 25 různých listin a jeden kód je vyhražen
pro jiné, předem nedefinované listiny. Listiny je možno
rozdělit do tří skupin:

a) listiny registrované státním notářstvím (kódy I
až 7),

b) ostatní listiny vznikající v současnosti (kódy 10 až
17,25 a 26),

c) dřívější listiny a zápisy v knihách (kódy 30 až 37).

Příklady častěji používaných kódů listin:

I - Smlouva o převodu nemovitosti - RI,
2 - Dohoda o zřízení práva osobního užívání

RII,
3 - Dohoda o omezení převodu vlastnictví - RIII,
5 - Rozhodnutí státního notářství o dědictví - D,

10 - Hospodářská smlouva,
13 - Smlouva o koupi nemovitosti čs. státem,
30 - Číslo deníku rozhodnutí soudu,
31 - Pozemková kniha - vložka,
49 - Jiný druh listiny.

5. Algoritmus automatizovaného vyhotovení listů
vlastnictví

Účelem založení subregistru D je umožnit automatizaci
celého obsahu listů vlastnictví doplněných o další
údaje výpisu z EN. Vyhotovení takové sestavy na po-
čítači patří k nejsložitějším úlohám v EN. Je to jednak
tím, že listy vlastnictví obsahují údaje ze všech sub-
registrů REN a dále vlastní složitostí právních vztahů
k nemovitostem v ČSSR. Některé nemovitosti, před-
stavované v EN jediným objektem - parcelou, se
zapisují na LV až třikrát (např. u zastavěného pozem-
ku v osobním užívání je samostatně zapsáno vlast-
motví pozemku bez stavby státem, dále osobní uží-
vání pozemku bez stavby občanem a nakonec vlast·
nictví stavby stejným občanem). Proto důležitou částí

automatizované tvorby LV, označovaných jako sesta-
vaEN-6; je příprava údajů LV ze vstupních souborů
REN. vývojový diagram tvorby automatizovaných
LV je na obrázku č. 2. Vyhotovení LV na počítači
je součástí programového subsystému REN II -
TISKY.

5.1 Zpracování organizačních dat

Požadavek na vyhotovení sestavy EN-6 se zapíše do
tiskopisu EN PD 1-3, podle něhož se pořídí děrný
štítek organizačních dat. Obsah štítku se uloží dopra-
covního souboru ORGLV na disk současně s údaji
o archivaci potřebných souborů B, CaD na magne-
tických páskách, které se získají ze souboru KATA-
LOG. Ve stejném tiskopise se též zadává vyhotovení
další nové sestavy Soupis doplňkových informací
o vlastnictví (EN-I8). Zpracování organizačních dat
provádí program JERE81.

5.2 Generování pracovních souborů

Z obsahu archivních souborů REN B, CaD se vyho-
toví pracovní soubory BEN6, UZIV, CEN6, DEN6
a PRACD.

Jednotlivé věty subregistru B se zpracují podle
toho, zda obsahují informace o uživateli nebo o vlast·
níku. Rozlišujícími údaji jsou číslo evidenčního listu
(číslo uživatele) a číslo listu vlastnictví (vlastníka).
Do výstupního pracovního souboru BEN6 se uloží
pouze věty o vlastnících, které mají nenulové číslo
vlastníka. Podle tohoto údaje se soubor BEN6 setřídí.
Vybrané údaje z vět B s číslem uživatele menším než
80000 se dále uloží do pracovního souboru UZIV,
který se využije k vyznačení názvů uživatelů.
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Hlavním kritériem pro zpracování .vět suhregis1;ru C
jsou hodnoty údajůčí~loLV !li kód vlastnickéhovzta.
hu.Parce~y s nulovým číslem LV.se vyloučí zezpra.
cování, protože dosu.d neni vyšetřen jejich vlastník.
Ostatní parcelYlle uloží do pracovního souboru
CEN6. Pokud parcela má kód vlastnického vztahu I
(právo osobního užívání pozemku pro občana), 4 a 8
(právo trvalého užívání pozemku pro nestátní socia-
listickou organizaci) nebo 5 (stavba na cizím pozem.
ku), vytvoří se fiktivní věta CEN6 se stejným číslem
parcely, ale číslem LV I (je-li kód I), 2 {kód 4 nebo 8)
nebo O (kód 5). Jestliže současně je na parcele stavba,
Vytvoří se další filtivní věta CEN6 s původním číslem
LV, ale s nulovým číslem vlastnického vztahu.

Věty subregistru D se zpracují podle hodnoty kódu
informace o vlastnictví takto:

- věty s kódy 80, 81, 90, 91, 93, 94a 99 se uloží do sou·
boru PRACD, . . .
- ostatní věty se uloží do souboru DEN6.
Soubor PRACD se setřídí podle údajů: list vlastnictví
- druh věty- doplňkový údaj.

Generování pracovních souborů zajišťuje program
JERE82.

5.3 Doplnění pracovních sou borů

Pracovní soubor BEN6 se setřídí podle údajů list
vlastnictví a pořadí spoluvlastníka. Z obsahu vět
PRACD se dále doplní věty BEN6, CEN6 a DEN6
takto:
- věta s kódem informace 80 doplní podle hodnoty

rodného čísla v doplňkóvémúdaji větu BEN6
o nabývacítitul,

- věty s kódy 81,93 a 94 doplní podle hodnoty čísla
parcely v doplňkovém údaji větu CEN6 o nabývací
titul nebo o číslo LV zřizovatele osobního či trva-
lého užívání nebo o potlačení zápisu stavby na auto·
matizovaný LV,

-82

134 2).

- věty s kódy 90'8091 doplní podle hodnoty čísla LV
a pořadí informace větu DEN6 druhým číselným
údajem,

- věta s kódem 99 zruší podle hodnoty doplňkového
údaje platnost příslušné větyDEN6.

Pracovní soubory po doplnění jsou označeny B6,C6
a D6. Soubor C6 se setřídí podle hodnoty údajů LV ~
vlastnický vztah - číslo parcely. Doplnění pracovních
souborů provádí program JERE83.

5.4 Vytvoření tiskového souboru sestavy
EN-6

Věty pracovních souborů B6, C6 a D6 spojí program
JERE84 do jediného souboru BCD, v němž věty jed.
notlivých souborů se stejnou hodnotou čísla LV jsou
zařazeny za sebou. Následující program z tohoto sou-
boru vytvoří tiskovou magnetickou pásku, obsahující
automatizovaný LV.
List vlastnictví zpracovaný počítačem má v sou-

časné době tři části. ..
V části A-LV se z obsahu vět B6 tisknou údaje

o vlastníkovi, popř. o všech spoluvlastnících: jméno
(název), adresa, rodné číslo občana nebo číslo organi·
zace, spoluvlastnický podíl, odkaz na listinu (nabývaeí
titul) a odkaz na položku výkazu změn.
V části B-LV se z obsahu vět C6 tisknou údaje

o všech parcelách, které vlastník (spoluvlastníci)
vlastní, má ve správě, v osobním užívání, v trvalém
užívání. U každé parcely se uvedou údaje: číslo par·
cely, výměra, kód druhu pozemku (kultury), číslo
popisné domu nebo číslo evidenční stavby, texty slov·
ního vyjádření kódů využití a ochrany nemovitosti,
číslo uživatele, odkaz na listinu - nabývací titul
a odkaz na položku výkazu změn.
Pokud uživatel parcely není shodný s vlastníkem,

doplní sez věty pomocného souboru UZlV jeho jméno
(název) s adresou. Je-li u parcely kód vlastnického
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Tab. 2: Rozsah ověření

Okres I-
Počet zpracovaných

kat. lÍZ.' vět C LV vět D

Benešov 149 18576 86005 II 170 24992
Písek 30 3742 12735 2375 2904
Rokycany 28 3655 12 139 1925 3748
česká Lípa 31, 3824 24280 3434 5037
Trutnov 30 5010 25757 4254 7810
Jihlava 30 3309 21 798 2384 3091
Opava 3Ó 5321 21 746 4655 7473

Celkem .. 328 I 43437 204460 30 197 55055

vztahu '7 nebo 8;liÍskne se, doplňující text CAST
a výměra pouz~ t~hd:rJkdyž.je u~ivatel shodný~·vlast.
níkem. Z fiktivníCh.vět. 06 (Viz.odst. 5.2) se tis,kne
pouze číslo pardely, doplněné případně textem BEZ
STAVBY neQo JEN STAVBA. Parcely 8 kódy vlast·
nictví 1,2, 4(8)a 5 Setisknou v samostatnýchoddíIech
části O.LV označenychnádpisy: OSOBNI UZIVANI
- SPOLECNE OSOBNI UZIVANI - TRVALE
UZIVANI -PRAVO STAVBY.
V části D~LVse z obsahu věťb6 ti.sknou ~daje
o omezení. vlastnictví a poznámky: pořadové či~lo
informace, text slovního vyjádfení. kódu infť;>rmáce
doplněný jedriím nebo' dvěma číselnými údaji, odkaz
na listinu a odkaz na položku výkazu změn.. '
Část C-LVjerezervována pro budoucí spojení listu

vlastnictví s evidenčním listem, kdy bude obsahovat
údaje o. parcelách, které vlastník .(spoluvlastníci)
z části A-LV jeŠtě navíc užívá, ale nevlastní. '
Ukázka, listu ~lastnictví. vyhotoveného počítačem

podle stavu yroce 1983je ~ll-obrázku č. 3.

6., Ověřeni navr,~ené,automatizaCe LV

Ná'vrhna automatizaci. listu vlastnictví. popsaný
v předchozích odstavcích byl obsažen v ideovém pro-
jektu (2). ČÚGK ve svém stanovisku k výsledkům
tohoto řešení uložil ověřit návrh ve všech krajích
ČSR, vždy v jednom okrese. Pro ověření byly vybMny
tyto okresy: Benešov, Písek, Rokycany, Česká Lípa,
Ttutnov, Jihlava a Opava. Kromě automatizace
listů vlastnictvíbyJa: ověřováI]-atéž přestavba obsahu
subregistru B, jejímž .základnímpředpokladem bylo
úplné ..doplnění jednotných identifikátorů, uživatelů
a vlastníků; tj.' čísel organizací a rodných čísel občanů.
Automatizované vedení vlastnických vztahů k ne-

movitostem ,předpokládá uložit na pltměťovámedia
počítače ty údaje z listů vlastnictví, které dosud nejsou
automatiiovány. Z těchto údajů se vytvoří subregistr
doplňkových informací o vlastnictví - subregistr D.
I>ro založení větsubregistru D se nejdříve porovnal
obsah dosavadních LV s pomocnou sestavou EN-6,
obsahující jména (názvy) vlastníků a čísla parcel
podle údaje číslo vlastníka. ve větě C. Zjištěné rozdíly
byly buď opraveny zápisem do vý~azu změn, popř.
ptímo na LV, nebo byla vytvořena příslušná věta D
podle odst. 3. Věty nově vytvořeného subregistru D
byly zapisovány do prvotního dokladu EN PD 6-2
"Doplňkové informace o vlastnictví". Tento doklad
j&určen pro přJnié 'optické čtení zapsaných dat na
zaJ,ťzem SQAN,DATA 2250. Přečtená data byla
uložena na magnetickou pásku, kterou dále zpracoval

počítač EC 1030 v resortním výpočetním středisku.
Potřebné programy byly připraveny v Jihočeském
závodě Podniku výpočetní techniky, n. p. v Českých
Budějovicích.

Rozsah ověření tvorby subregistru D v jednotlivých
9kresech je v tabulce 2. Z tabulky vyplývá, že ověření
bylo provedeno z celé ČSR na 2,5 % katastrálních
území, 1,2 % vět B, 1,8 % vět C a 1,2 % LV. Nově
založené věty D vyjadřují různé druhy zápisů na
dosavadních LV, které v REN dosud nebyly obsaženy.
Četnost jednotlivých druhů zápisů podle kódů vět D
je sestavena v tabulce 3. Nejčastěji byly použity
kódy:

80 - nabývací titul celého :vlastnictví -,. 34,4 %
všech vět D,

60 - pozemky' v užívání socialistické organizace
28,6 %,

82 - odkaz na jiný list vlastnictví - 16.5 %.
Uvedeně tři kódy tedy představují skoro 80 % všech

vět D, kdežto ostatních 58 různých kódů bylo použito
pouze u 20 % vět D. Přitom použití kódů nebylo ve
všech okresech stejně, např. kód 80 nebyl v okrese
Rokycany použit vůbec a v okrese Písek jen výjimeč-
ně, protože nabývací tituly nebyly v těchto okresech
zp,ětně vyhledávány.

Z navržených 26 kódů druhu listiny byly nejčastěji
použity kódy:

I-+- smlouvy převodu vlastnictví RI - 26,7 % vět
,., D,
5 - rozhodnutí o řízení dědictví D - 25,5 %,
31,-,.vložbpozemkovéknihy-16,9 %,
30 ~ usnesení knihovního soudu - 12,3 %.
. Cílem ověření automatizace vedení vlastnických
vztahů k nemovitostem v sedmi okresech bylo posou-
dit:

~ možnost a náročnost realizace návrhů na automati.
zaci,

- správnou funkci výpočetních algoritmů,
- vhodnost nových výstupních sestav.

V· t.omto smyslu vypracovala ověřovací pracoviště
hodnotící zprávy, v nichž bylo celkem shodně konsta-
továnó, že:

a).Založení nového subregistru D doplňkových infor-
mací o vlastnictví pro vyjádření dosud neautomati-
zovaných zápisů na LV je reálné.

b) Zavedení automatizace poslední části písemného
operátu EN zkvalitní celkový obsah EN.
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I Počet Vytvořené věty D
Druh zápisu na LV - věty D kOdů ! počet I v-%

Nabývací tituly v A-LV 2 19092 34,7

Část parcely I 2415 4,4
Ostatní z B-LV 3 1320 2,2

Doplnění pro B-LV 4 3645 6,6

Služebnosti 14 2721 4,9
Půjčky 3 1580 2,8
Pohlédávky 5 412 0,8
Ostatní z C-LV 5 317 0,6

Celkem texty z C-LV 27 5030 9,1

Práva 10 482 0,9
Poznámky 15 25989 47,2

-
Celkem texty z D-LV 25 26471 48,1

Pomocné věty 3 817 1,5

Celkem 61 55055 100,0

c) Věty subregistru D bude vhodué vytvářet současně
s komplexním zakládáním EN (II. etapou) vzhle-
dem k úsporám pracovního času.

d) Automatizovaně vyhotovené listy vlastnictví správ-
ně vyjadřují jejich obsah, ale proti ručně vedeným
LV mají dosud některé nedostatky:

- není možné sledovat vývoj změn na LV, protože
výstup z počítače obsahuje pouze poslední platný
stav,

- není uvedeno rodné číslo manželky, pokud vlastní-
ky jsou manželé zapsaní v jedné větě B,

- jména (názvy) vlastníků jsou v některých přípa-
dech deformována vynecháním diakritických zna-
mének,

- v katastrálním území s více číselnými řadami čísel
popisných (evidenčních) není v části B-LV uvedeno
číslo se zkratkou místní části, ale s číselnou kon-
stantou,

- popis staveb je zjednodušen v souladu se stávající-
mi kódy charakteristiky využití nemovitosti u dru-
hu pozemku 13 (zastavěné plochy a nádvoří).

Uvedené nedostatky budou předmětem dalšího
řešení. Předpokládá se např., že rodná čísla manželky
a přesná jména a adresy vlastníků občanů bude možno
získat integrací s centrálním registrem občanů Federál-
ního ministerstva vnitra.

Vzhledem k tomu, že zakládání subregistru D je
nový výkon, byly v rámci ověření vypracovány pří-
slušnými gestory návrhy výkonové normy a ceny
a dále návrh technologického postupu. Uvedené ná-
vrhy a celkové zhodnocení výsledků ověření jsou ve
výzkumné zprávě [5). Český úřad geodetický a karto-
grafický vyhlásil cenu nového výkonu výnosem č.
1/1982 ze dne 31. 3. 1982 a vydal nový předpis Meto-
dický návod pro založení subregistru doplňkových
informací - subregistru D(984 410 MN-2/83) ze dne
19. 8. 1983 č. 3080/1983-21. Tím byly vytvořeny
předpoklady pro realizaci automatizace listů vlast-
nictví.

Automatizace evidence vlastnických vztahů k nemo-
vitostem je významnou inovací na úseku EN. Založení
nového subregistru D doplňkových informací o vlast-
nictví si vyžádá nemalé náklady. Proto při komplex-
ním hodnocení ekonomického vlivu této inovace je
třeba sledovat její přínosy, které pozitivně ovlivní
vedení EN.
Po vytvoření a prověření subregistru D odpadne

ruční zakládání LV, poněvadž nové LV budou vzni-
kat jako výstupy z REN. Značný objem prací na
střediscích geodézie představují v současné době opisy
LVa výpisy z EN. Vzhledem k tomu, že navrhovaný
obsah automatizovaného LV odpovídá výpisu z EN,
bude možné tyto ruční práce nahradit rovněž výstupy
z počítače. V nejbližší době se předpokládá k tomuto
účelu využít mikrofiše, později po zajištění vhodných
technických prostředků budou tiskové výstupy vyho-
tovovány přímo na středisku geodézie. Převodem LV
na mikrofiše dojde i k úspoře archivních prostorů,
protože jeden svazek LV formátu A4 a tloušťce asi
3 cm bude nahrazen dvěma mikrofišemi formátu A6.
Dalším mimoekonomickým přínosem bude zvýšení
kvality a vnitřního souladu jednotlivých částí písem-
ného operátu EN. Automaitzované zpracování vlast-
nických vztahů též umožní relativně snadno zjišťovat
nezbytné souhrnné informace o vlastnictví nemoví-
tostí - o správě národního majetku a pod.
V současné době byla zahájena realizace vytváření

subregistru D v rozsahu území dvou okresů české
socialistické republiky, s cílem ověřit dopad této
inovace ve sféře uživatelů informací z evidence nemo-
vitostí a stanovit jednoznačné organizační zásady
vlastního přechodu dosud ručně vedených listů vlast-
nictví na jejich automatizovanou formu. Na základě
výsledku tohoto ověření bude v dohodě se zaintereso-
vanými ústředními orgány rozhodnuto o tempu dal-
šího postupu prací.
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Ve dnech 5. až 7. června 1984 by!a,uspořádána ČVTS-
odbornou skupinou pro ofset CUV Společnosti tisku
šestá mezinárodní konference o ofsetu. Konference se
konala v Mariánských Lázních. O organizaci konference
se postaral Dům techniky v Pardubicích.

Tematem konference byla "Ekonomická výhod-
nost nových technologií a využití elektroniky
při řízení jakosti". Vlastní program konference se
zaměřil na aktuální informace o moderních technolo-
giích a výrobních zařízeních, která se uplatňují v sou-
časné době ve světové ofsetové produkci, nebo jejichž
uplatnění lze ve výrobě v nejbližší době očekávat.

Ystupem byla přednáška o rozvoji ofsetového tisku
v CSR. Bylo konstatováno, že polygrafický průmysl
v českých zemích prochází bouřlivým rozvojem ofsetové
technologie. Ofset obsáhl velmi širokou paletu výroby
tiskovin vůbec a nabyl dominantní postavení ve výrobě
exportních výrobků. Uplatňuje se i tam, kde bylo dříve
užíváno jiných technik. Použití ofsetové technologie nese
s sebou pokrokovější řešení konstrukce tiskových strojů,
vyšší produktivitu výroby na pracovník!'!:" menší fy-
zické zatížení pracovníků a další výhody. Ceskosloven-
sko se stalo i výrobcem ofsetových strojů. V nových
moderních tiskárnách byly uvedeny do provozu velko-
formátové ofsetové kotoučové stroje, došlo však i k roz-
šíření archového ofsetového tisku. Rozvoj ofsetové
technologie ovlivnil fotosazbu k přechodu na automa-
tizované systémy a nemalým dílem přispěl k tomu, že
v reprodukční fotografii došlo k širšímu uplatnění vý.
tažkových strojů (skenerů). Použití ofsetového tisku
na místě výhodnějšího uplatnění ostatních tiskových
technik ovlivňují i jiné skutečnosti, jako je např. za-
stavení výroby knihtiskových strojů v NDR.

Existují však i negativní vlivy, které nepříznivě pů-
sobí na celkovou úroveň rozvoje a to především v ma-
teriálovém zajištění. Zejména v sortimentu a množství
filmů, tiskových desek, barev a též v sortimentu kva-
litních tiskových papírů. Bez problémů není ani dostatek
kvalifikovaných tiskařů. K odstranění těchto nedostat-
ků se činí potřebná opatření. Především se hodně oče·
kává od uvedení do provozu nového závodu n. p. Barvy
a laky a podnikají se kroky ve výrebě a zásobování
tiskovými deskami. Tíživě působí stálý nedostatek
filmového materiálu, kde se hledají cesty k větší hospo-
dárnosti i technologiích s menší spotřebou filmů.

Vysokou odbornou úroveň jednání zaručovalo po-
zvání oc!borníků z NDR, Maďarska, Anglie, Itálie,
NSR a Svýcarska. Jejich, přednášky se zaměřily ze·
jména na
- varianty systému integrovaného zpracování texto-

vých a reprodukčních podkladů (firma Dr. Ing. R.
HeH - NSR), i;S

- předpoklady pro automatizaci procesu tisku na ofse·
tových strojích a vybavování ofsetových strojů
elektronickými systémy (firma Heidelberg - NSR),

-'-::-automatizaci tiskového procesu a dokončovacího
zpracování u archových a kotoučových tiskových
strojů (firma M.A.N. - Roland, NSR),

.::'-nová technická řešení v konstrukci ofsetových strojů
(VEB Planeta - NDR) a na informaci o směrech
rozvoje ofsetové technologie v NDR.

Ofsetový tisk bude mít neustále konkurenci v ostat,·
ních technikách. Díky zdokonalení tiskové formy se
začíná ve větší míře uplatňovat fiexografický tisk.
Se zájmem se účastníci seznámili s vlivem nově vyvíje-
ných strojů pro fiexografický tisk na rozvoj ofsetu
(firma Cerutti - Itálie).

Pozornost byla věnována i materiálům a zhotovování
tiskových forem, kde se informace soustředily na
- vývoj, výrobu a použití ofsetových forem v MLR,
- novinky v tiskových barvách pro archový a kotou,

čový ofsetový tisk firmy Hartmann, NSR,
- diazofilmy v porovnání s novými materiály Denso-

lite ovrstvovaných fotopolymery (firma Folex -
Švýcarsko),

- zušlechťování povrchu tiskových archů při použití
laků na bázi vodní disperze (firma Wikolin Poly-
mer- NSR),

- integrovanou výrobu ofsetových forem v zařízení
Datrax 760 (firma Crosfield Electronic, VB).

Z čs. strany 'byly prosloveny dvě přednášky. Jedna
se týkala výroby čs. archových strojů Adast včetně vý-
roby presenzibilovaných ofsetových desek. V Ada-
movských strojírnách byla v roce 1981 až 1983 prove-
dena inovace celého výrobního programu strojů Adast
Dominant. Kromě řady zlepšení je novinkou čtyřbar-
vový stroj Adast Dominant 745 P pro formát papíru
485 x 660 mm v rozsahu pl. hmotnosti 30 až 350 gfm2•

V programu je příprava pětibarvového stroje. Připra-
vuje se též výroba tiskových desek, které budou ano-
dicky oxidovány a ovrstvovány. Druhá přednáška po-
jednávala o technologii programované redukce podílu
pestrých barev při výtažkování pod černou. Příslušná
technologie alternativního ofsetového čtyřl:2arvotisku
je ve světové polygrafii velmi atraktivní a v CSSR jsou
s ní již určité zkušenosti. Předpokladem je zhotovení
výtažků pomocí skenerů.

Třeba poznamenat, že nebyla opomenuta ani oblast
ekologie a to přednáškou o vlivu výroby ofsetové tiskové
formy na člověka a životní prostředí (firma KaHe -
Hoechst, NSR). •

Čtyřletý odestup od minulé konference znovu po-
tvrdil, že koncepce rozvoje ofsetové technologie je pro·
gresivní, ofset se neustále rozvíjí, zdokonaluje a upevňu-
j§l si své pozice mezi ostatními tiskovými technikami.
Uspěchy, které byly dosaženy v ofsetové technologii
by se měly objevit i při polygrafickém zpracování
kartografických děl. Podrobněji je možno se seznámit
s dílčími novinkami v ofsetové technologii ve sborníku
z konference, ale především na stránkách odborná ho
časopisu Typografia, který je vydáván již od roku 1888
a věnuje ofsetu značnou pozornost.

Doc. Ing. Vladimír Krau8, OSe.,
GKP v Praze, n. p.

VENCOVSKÝ, M.: Aproximace obecných ploch mate·
matickými modely s bázovou trojúhelníkovou sítí

SOUČEK, Z.: 10 let automatizovaného vedení písem-
ného operátu evidence nemovitostí v ČSR

PRAVDA, J.: Problémy, malých kartografických pra-
covísk
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z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Pomůcky pro technické kreslení
z n. p. Kovopol Pol ice nad Metují

Kovopol, n. p., Police nad Metují, závod 03v Broumově
je výrobcem rýsovadel s více jak 50letou tradicí. Ve
výrobním programu má široký sortiment rýsovadel
určených nejen pro školy všech stupňů, ale i pro kon-
strukční kanceláře. Dodávky rýsovadel již tradičně
v převážné míře směřují na export a to do více jak
50 zemí všech kontinentů. Většina výrobků je Státní
zkušebnou zařazena do 1. stupně jakosti a řadě vý.
robků se dostalo ocenění na veletrzích a různých
soutěžích.

Po ukončení výroby rýsovadel v k. p. ZVL Bytča
(KINEX) se broumovský závod n. p. Kovopol stal
monopolním výrobcem rýsovadel v ČSSR a tím prak.
ticky jediným dodavatelem těchto výrobků na tuzem.
ský trh.

Z mnoha typů kružidel, odpichovátek, mikrokruži·
del, nulátek, rýsovacích per a příslušenství jsme vy·
brali několik výrobků vhodných i pro nejnáročnější
práce v geodézii a kartografii.

Parametry a provedením je rychlostavitelné kružidlo
- typ 900 - určeno pro nejnáročnější projekční
a konstrukční práce. Kružidlo je srovnatelné se špič.
kovými výrobky zahraničních výrobců. Umožňuje
kreslení tuhou i tuší (pomocí trubičkových per při
použití kružidlového nástavce s upínacím průměrem
4mm). Po výměně tuhy za jehlu lze rychlostavitelné
kružidlo použít i pro odpichování vzdáleností.

Rychlostavitelné kružidlo - typ 900 - spojuje
výhody klasického kružidla a mikrokružidla a zároveň
odstraňuje jejich nevýhody. Po stlačení tlačítek na
ramenech kružidla lze rychle nastavit přibližný rozměr
a po jejich uvolnění přesně nastavit rozevření kru·
židla na požadovaný rozměr otáčením rozevíracího

Obr. 1: Rychlostavitelné kružidlo (typ 900) ve spojem
8 prodlužovací tyčí (typ 900/4) a kružidlovým nástavcem

(typ 700/5)

:~~:e')/
I

šroubu. Po vsazení prodlužovacího ramene do dvoj.
zvratného kolena lze s rychlostavitelným kružidlem
kreslit i kružnice velkých rozměrů.

Technické údaje:

celková délka kružidla 170 mm
min. průměr kružnice. 5 mm
max. průměr kružnice. 300 mm
max. průměr kružnice při použití prodlužo-
vacího ramene. . . . . . . . . . . . 580 mm.

Rychlostavitelné kružidlo je dodáváno v soupravách
různého složení v polystyrénových pouzdrech. výro·
bek byl v roce 1981 vyznamenán Zlatou medailí na
MVSZ v Bmě.

2. Padací nulátko - KIN 909 SPECIAL (obr. 2)

Padací nulátko - KIN 909 SPECIAL - je svými
parametry a provedením určeno pro nejnáročnější
technické kreslení. Svojí konstrukcí a technologickým
zpracováním je toto jednopružinové padací nulátko
určeno ke kreslení kružnic tuší.
Pero je vyrobeno vcelku s pružinou z kvalitní ná-

strojové ocele. Hroty pera jsou kalené, což společně
s jejich kvalitním vybl"oušením zaručuje mimořádně
dlouhou životnost a přesnost a tím kvalitní kreslení.
Pero je opatřeno posuvným klínkem (čsl. vynález
AO č. 186 119), jehož posunutím je umožněno rychlé
rozevření hrotů pera, snadné vyčistění a opětovné
nastavení původní síly čáry.

Technické údaje:

délka padacího nulátka
min. vnitřní průměr kružnice
max. vnitřní průměr kružnice
min. síla čáry . . . . . . .
max. síla čáry . . . . . . .

100 mm
0,6 mm
12mm
0,1 mm
0,5 mm

Padací nulátko - KIN 909 SPECIAL - je dodáváno
v polystyrénovém pouzdru pod katalogovým číslem
0909 (MO130,- Kčs).

Parametry a provedením je toto přímkové pero určeno
pro náročné projekční práce i pro práce za extrémních
podmínek.
Pero je vyrobeno z profilové kalené nástrojové ocele.

Hroty ze slinutého karbidu jsou k peru difuzně při-
vařeny a pečlivě vybroušeny, což zaručuje mimořádně
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dlouhou životnost i kvalitní kreslení. Pero je opatřeno
posuvným klínkem (čsl. vynález AO č. 186119), jehož
posunutím je umožněno rychlé rozevření hrotů pera,
snadné vyčistění a opětovné nastavení původní síly
čáry.

min. síla čáry . . . . . . . . . . . . 0,1 mm
max. síla čáry . . . . . . . . . . . . 0,8 mm

Přímkové pero - KIN 911 SPECIAL - je dodáváno
v polystyrénovém pouzdru pod katalogovým číslem
0911 (MC 110,- Kčs).

4. Kružidlový nástavec - typ 700/5 (obr. 1)

K upnutí technických trubičkových per do kružidel
případně k popisování těmito pery slouží kružidlový
nástavec - typ 700/5. Lze jej použít ke všem kru.
židlům s upínacím otvorem 0 4 mm (např. typ 700,
700T, 900 atd.). Standardní provedení kružidlového
nástavce je se závitem M 10 X 0,5 (pro pera zn.
Centrograf). Na zvláštní přání je dodáván se závitem
M 10,3 X 0,5 (pro pera zn. Rotring).

Pro kružidla s upínacím otvorem 0 3,5 mm (např.
600, 600T atd. )slouží kružidlový nástavec - typ
600/5. Ostatní parametry jsou shodné s výše uvede-
nými.

Kružidlové nástavce, které jsou dodávány v růz-
ných soupravách rýsovadel, lze také ve spojení s ná-
sadkou trubičkového pera použít ke kreslení, popiso-
vání apod.

Po upnutí univerzálního adaptéru - typ 700/6 - do
kružidla s upínacím otvorem 0 4 mm (např. typ 700,
700T, 900) je možno kreslit kružnice jinými prostředky
než je tuha nebo tuš.

Univerzální adaptér lze našroubovat do násadky
trubičkového pera a použít ke kreslení, popisování
apod.

Do univerzálního adaptéru je možno upnout různé
druhy psacích a kreslicích pomůcek od 0 2 mm do
o 12 mm jako jsou např. mikrotužky, náplně do pro-

pisovacích tužek, pastelky, tužky různých tvrdostí,
různé popisovače (fixy), technická trubičková pera
apod.

Kulový čep umožňuje snadné nastavení kreslící po-
můcky do potřebné polohy.

Pro kružidla s upínacím otvorem 0 3,5 mm (např.
600, 600T atd.) slouží univerzální adaptér - typ
600/6. Ostatní parametry jsou shodné s výše uvedený-
mi.

Univerzální adaptéry jsou dodávány buď samo·
statně (MC 19,50 Kčs/ks) nebo v různých soupravách
rýsovadel.

600/6
1213.5mm

6. Přfmkové pero - KIN 812

Toto přímkové pero (zvané též švédské) má čepele
vyrobené z nerezavějící ocele. To umožňuje používat
při kreslení nejen tuš, ale i agresivní látky při leptání,
různé vykrývací barvy apod. Široké čepele umožňují
zvýšit obsah náplně na trojnásobek proti klasickým
přímkovým perům. Proto je přímkové pero - KIN 812
- vhodné pro kreslení dlouhých případně silných čar
všude tam, kde není možno používat technická tru·
bičková pera.

Technické údaj e:

min. síla čáry . . .
max. síla čáry . . .

0,15 mm
1,5 mm.

Pero je dodáváno v transparentním plastikovém pou.
zdru pod katalogovým číslem 812 (MC44,- Kčs).

Uvedené výrobky jsou dodávány prostřednictvím
specializovaných prodejen Papírnictví podniků Drob.
né zboží a Drobný tovar.

Mimo inovované druhy rýsovadel, z nichž jsme
některé popsali, připravuje n. p. Kovopol i zcela nové
výrobky jako soupravu přesných řezacích nástrojů
pro práce na slupovacích fóliích, tyčové kružidlo,
nulátko pro technická trubičková pera apod.

Karel Macoun,
Kovopol, n. p., Police nad Metují
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ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY
A SOCIALlSTICK~HO SOUTĚŽENí

Pracovní úspěchy kolektivu BSP
geodetického oddílu a dokumentace
na Středisku geodézie pro okres Mělník
[528:061.1( 437.123 J] :331.876.5

Kolektiv brigády socialistické práce (BSP) vznikl na.
středisku géodézie již v roce 1960. K zásadnímu obratu
v jeho činnosti došlo však až v roce 1971, kdy vzorným
plněním pracovních i mimopracovních úkolů se zařadil
mezi přední kolektivy v okrese i v rámci podniku. Své
prvenství kolektiv udržuje dodnes. Příkladná práce
členů BSP ovlivnila pracovní výsledky i ostatních pra·
covíšť a odrazila se v celkovém hodnocení střediska.
Členové kolektivu mají záslužný podíl na splnění ná·

ročných úkolů spojených s výstavbou sídlišť v okrese,
Spolany v Neratovicích, Kaučuku v Kralupech n. VIta·
vou i při výstavbě Elektrárny Mělník (EMĚ) III.
Významným celospolečenským přínosem je zlepšovací
návrh s. Karla Holečka, který vyřešil požadavek EMĚ
na zaměřovaní deformací' osy turbosoustrojí ve složi.
tých podmínkách. Navržené zařízení ulehčuje práci ze·
jména pomocných dělníků, zrychluje postup prací
a zvyšuje bezpečnost práce.

Kolektiv přijímá často i úkoly mimo svůj plán
.včetně výpomoci ostatním střediskům v rámci podniku
při řešení věcných úkolů plán~. Přitom není zanedbá-
váno ani pracovní prostředí. Clenové BSP se podíleli
vysokým počtem brigádnických hodin na úpravách
nového pracoviště, kam se středisko geodézie pro okres
Mělník přestěhovalo v roce 1982.

Výsledky dosahované při plnění pracovních úkolů,
angažovanost ve funkcích v organizacích Narodní fron-
ty, pomoc zemědělství a konečně stálé doplňování svých
od1:?orných i politických znalostí hovoří o dobrých
lidských a morálních vlastnostech členů kolektivu.

Po zásluze bylo příkladné pracovní úsilí členů měl·
nického kolektivu oceněno resortními vyznamenáními
"Vzorný pracovník resortu" a ~"Vzorný. pracovník
podniku", vyznamenáním vlády CSSR a URO "Vítěz
socialistické stoutěže" a krajským vyznamenáním
"Budovatel Středo českého kraje" a řadou diplcmů. Při
příležitosti 25. výročí založení resortu byla šesti členům
kolektivu udělena pamětní plaketa.

Dne 6. listopadu 1984 se dožívá v plné svěžesti 65 let
s. Ing. František Rys, pracovník odd. koordinace Geo-
detické a kartografické správy pro Středo český kraj
a hl. m. Prahu .
Po ukončení základního školního vzdělání a studia

ua reálce v r. 1937 začal studovat vysokou školu -
CVUT - zeměměřické inženýrství, kterou dokončil
až po válce v r.1945. V letech 1942-1945 byl vězněnn
v koncentračním táboře Bernau. Odbornou praxi na-
stoupil v r. 1946 u soukromého geometra, při zřízení
družstva Geoplan v r. 1950 se stal jeho zeměstanancem.
Od vzniku sjednocené čs. geodetické služby v r. 1954

pracuje nepřetržitě v tomto resortu, kde zastával různé
vedoucí funkce, (vedoucího odd. technické kontroly,
vedoucího personálního oddělení a pod.). Od zřízení
krajského územm110 orgánu v r. 1972 zastával funkci
vedoucího oddělení koordinace a současně zástupce
ředitele správy až do r. 1981.
Je odborně fundovaný a iniciativní pracovník, s vy-

sokou pracovní morálkou a odpovědností. Jeho boha-
tých odborných zkušeností je dosud vy~žíváno v celém
resortu. Je členem zkušebních komisí CUGK k prověřo.
vání způsobilosti výkonu funkce odpovědného geodeta,
resp. k prověřování kvalifikace pracovníků, kteří mají
ověřovat geometrické plány a jiné výsledky geodetic.
kých prací. Za své příkladné pracovní zásluhy získal
řadu oc.eJ}ění a vyznamenání: "Nejlepší pracovník
resortu CUGK" (1976), "Zasloužilý pracovník" (1979),
"Za zásluhy o rozvoj hl. m. Prahy" (1980) a několikráte
byl vyhodnocen jako "Nejlepší pracovník GKS".
Dlouhodobě se aktivně podílí ve veřejné a politické

činnosti. Na pracovišti je vedoucím kolektivu BSP
a nositelem bronzového odznaku BSP. V místě bydliště
je dlouholetým členem plánovací komise MěNV a ko·
mise pro mládež a -tělovýchovu MěNV a letopiseckého
aktivu. Již dlouhá léta pracuje jako aktivní funkcionář
v tělovýcltově, zejména na úseku práce s mládeží.
(Člen MV CSTV atletického svazu hl. m. Prahy a člen
trenérského atletického aktivu). Za aktivní činnost
v tělovýchově i v ČSVTS a za veřejnou práci pro obec
získal rovněž řadu vyznamenání.
I Za ocenění dlouholeté obětavé práce v resortu geo-
dézie a kartografie i při příležitosti jeho životního jubilea
a odchodu do důchodu mu bylo na návrh GKS propůjče-
no čs. vyznamenání "Za obětavou práci pro socialis-
mus."
Blahopřejeme s. Ing. Rysovi k tomuto vyznamenání

a do dalších let mu přejeme pevné zdraví a další pracovní
úspěchy.
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Dne 2. srpna 1984 zemřel po dlouhé nemoci ve věku
72 let Doc. Ing. Dr. Jan Kašpar, CSc., vědecký pracov-
ník Geofyzikálního ústavu Československé akademie
věd, vynikající geodet světového jména. V jeho osobno-
sti ztrácí naše geodézie skvělého teoretika, který svými
originálními pracemi zejména v geometrické geodézii
významně přispěl rozvoji vědecké geodéziev mezinárod-
ním měřítku. Ztrácí skvělého pedagoga, který měl
vzácný dar složité matematicko-geodetické problémy
vždy jednoduše, s pedagogickým porozuměním vyložit.
Ztrácí člověka ryzích charakterových vlastností, který
věnoval celý svůj život nezištné službě geodetické vědě
i praxi.
S během jeho života, jeho dílem a přínosem pro naši

i světovou geodézii byli čtenáři Geodetického a karto-
grafického obzoru seznámeni zevrubným článkem k jeho
šedesátinám, který vyšel v č. 8 r. 1972, str. 216--217.
Doc. Kašpar rozpracoval řadu významných geode-

tických problémů na světové úrovni. Nebyl však teore-
tikem izolovaným, měl k praxi, k jejím potřebám,
vřelý vztah a snažil se o aplikabilitu všude tam, kde to
bylo bezprostředně možné. Byl vědeckým expertem
resortu geodézie a kartografie; jako významný" vědec
byl zván na zasedání vědeckých rad a komisí Ceského
úřadu geodetického a kartografického, kde se řešily
významné geodetické úkoly, často svým významem da-
leko přesahující hranice našeho státu. Velmi si toho
vážil a s odpovědností vpravdě socialistického vědce se
vždy snažil· v maximální míře, nezištně a objektivně
přispět k řešení stanovených problémů.
Odešel žák profesora Františka Fialy a důstojný

pokračovatel jeho díla, který významně přispěl k dobré-
mu jménu naší geodézie na mezinárodním poli.

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia a kartogra-
fia Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava
v roku 1984

Katedra geodézie

Badová Klára
Fotogrametrická dokumentácia pamatníka Klementa
Gottwalda v Bratislave
Bakoň Budovít
Vyhotovenie tematickej mapy
Burian Ladislav
Meranie vzdialenosti zvislou latou
Dobrovodská Zita
Geodetické práce pri zaťažovacích skúškach stavebných
objektov
Ďurínová Jaroslava
Fotogrametrické meranie mostov
Endl Antonín
Rozbor presnosti a korelačnej závislosti trigonometrickej
nivelácie meranej EOT 2000

Fignár Jozef
Vplyv bočnej refrakcie na meranie vodorovných uhlov
Grygarová Dagmar
Vyhotovenie póvodnej mapy veTkej mierky univerzál-
nou fotogrametrickou metódou
Hrinda Anton
Možnosti využitia paralaktického merania dlžok na me-
ranie podrobného bodového poTa
Húšťava Dušan
Vyhotovenie digitálnej mapy veTkej mierky univerzál-
nou fotogrametrickou metódou
Imreová Katarína
Analýza presnosti nitkového a diagramového diaTkomera
Jadroňová Eva
Rozbor presnosti a korelačnej závislosti meraných dlžok
EOT 2000
Linkešová Jana
Plánovanie presnosti merania posun ov geodetickými
metódami
Macháček Miloš
Hodnotenie hybridného elektronického tachymetra
Obšívaný Ján
Metóda polárnych súradníc pri vytyčovaní stavieb
Ondruška Bohumil
Posúdenie presnosti polohopisu fotogrametricky vyho-
tovenej mapy veTkej mierky
Pálfi Štefan
Možnosti využitia elektronických tachymetrov pri polo-
hopisnom a výškopisnom meraní
Priečinský Peter
Sledovanie vývoj a erodovaného svahu metódou po-
zemnej stereofotogrametrie
Radoská Anna
Vyhotovenie tematickej mapy
Sedlák Vladimír
Overenie presnosti nivelačných prístrojov
Somíková Anna
Meranie deformácií objektov kompresorovej stanice
Sýkora Stanislav
Metódy pretínania napred na vytyčovanie priestorovej
polohy líniových stavieb
Ternényová Henrieta
Posudzovanie stability pevných výškových bodov
Turan Tibor
Technologický postup kontroly a vytýčenia stavebného
objektu
Verešpej Pavol
Analytické určenie snímkových uhlov metódou projek.
tívnej transformácie
Vlčáková Alena I!l!!!!"~
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania posunov
stavebných objektov

Katedra geodetických základov

Babáková Janka
Miestne deformácie geodetických polohových sietí
Barát Ján
Vyrovnanie polohovej siete pomocou podmienkových
meraní
Boža Milan
Interpolácia kriviek pomocou spline funkcií a jej apli.
kácie v geodézii a kartografii
Dancs Štefan
Grafické výstupy zo súradnicovej bázy
Dubovcová Mária
Využitie vlastností riedkych matíc v algoritmoch geo·
detických úloh
Duč Viktor
lteračné metódy riešenia veTkých sústav lineárnych
rovníc a ich aplikácia.vgeodézii
Fábryová Mária
Zhodnotenie výsledkov určovania súradníc bodov na
železničných trati ach
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Fehérová Eva
Výpočet geodetických zemepisných súradníc bodov zá-
kladnej trigonometrickej siete
Fodor Teodor
Určovanie súradníc bodov pre potreby líniových stavieb
Grešová Edita
Určenie zvislicových odchýlok v horských oblastiach
Handrlica Ivan
Využitie elektronických diarkomerov pri budovaní geo-
detických polohových sietí
Helmichová Jana
Vplyv refrakcie na astronomické merania
Hideghéty František
Vyrovnanie lokálnej geodetickej siete
Horemuž Peter
Redukcie nameraných hodnót na výpočtovú plochu
Hroncová Anna
Porovnanie výpočtových postupov vyrovnania polygó-
nových ťahov
Jacková Anna
Určenie niektorých .konštánt pasážnika Zeiss 100/1000
a cirkumzenitálu VUGTK 100/1000
Jurčák Ivan
Posúdenie presnosti bodov určených dlhými polygóno-
vými ťahmi
Kišš Tibor
Súčasné určenie astronomických zemepisných súradníc
zo zenitových vzdialeností hviezd pomoc ou astrono-
mického univerzálu
Kolkus Milan
Problematika metrológie dÍžok v geodézii
Lišková Jarmila
Vyrovnanie výškovej siete
Lošonský Pavol
Komparácia dÍžkových meradiel na laserinterferome-
trickom komparátore
Machková Nadežda
Výpočet zemepisných súradníc určených pomocou
cirkumzenitálu
Marková Orga
Vyrovnanie geodetickej polohovej siete
Mikuš Milan
Riešenie hlavných geodetických úloh pre vefké vzdiale-
nosti
Prandová Jana
Metódy teórie grafov a možnosti ich využitia v systémo-
vej analýze niektorých aplikovaných úloh
Sivák Timotej
4nalýza chodu gravimetra
Vráblová Mária
Posudzovanie stability bodov z opakovaných nivelač-
ných meraní
Zelenák Marcel
Presné metódy budovania polohovej siete

Katedra mapovania a pozemkových úprav
Baisová Alica
Vytvorenie digitálnej bázy údajov Západoslovenského
kraja, časť II.
Blaha Jozef
Konformné zobrazenie so zobrazovacími rovnicami
v tvare mnohočlenov
Blašková Katarína
Varianty reprodukčného spracovania fyzickogeografic-
kých a politických máp
Borcsíková Agnesa
Atlas sveta - technický projekt
Brenišin Stanislav
Určenie geomorfologických zmien na podklade topo-
grafických máp I: 25 000 a geodetických smerov
Brutovský Pavol
Jednostupňový projekt hlavnej pornej cesty
Bulla Marián
Atlas kúperných miest SSR - technický projekt

Čimborová Zuzana
Štúdia problematiky komplexnej protieróznej ochrany
pOdy
Fodorová I:udmila
vývoj obsahu máp stredných mierok
Gii.rtner Klaus
Štandardizácia technických projektov
Hrbeková Blanka
Štúdium priebehu ortodróm a loxodróm
Húšková Mária
Oblastné pozemkové úpravy
Klbik Ivan
Farebná kompozícia ekonomickogeografických máp
Západoslovenského kraja I : 200 000
Klottonová Miroslava
Vytvorenie digitálnej bázy údajov Západoslovenského
kraja, časť I.
Križan Ján
Štandardizácia vykonávacích projektov geodetických
prác
Kurcinová Jana
Biotechnické riešenie organizácie pódneho fondu
Moderdorfská Mária
Optimalizácia verkosti pódnych celkov v rámci miest-
nych pozemkových úprav
Nechuta Vladimír
Určenie geomorfologických zmien na podklade topo-
grafickej mapy 1 : 10 000 a podrobného merania
Ondrišíková Zuzana
Optimalizácia pódnych celkov
Paluska Július
Polykónické zobrazenia získané metódou číselnej analý-
zy
Pažitná Indrig
Vnútorný obsah mapových príloh pre pozemkové úpra-
vy a životné prostredie
Pivko Dušan
Záhorie - mapa pre rekreáciu a oddych
Richter Zoltán
Hodnotová a výrobková analýza pri tvorbe kartogra-
fických výrobkov
Rovňáková Monika
Návrh zobrazenia pre Atlantický oceán
Špirková Jela
Vnútropodnikové pozemkové úpravy
Tóthová Jana
Využitie máp verkých mierok na sledovanie dynamiky
svahových pohybov

Ing. Marián Hýrošš,
Katedra mapovania a pozemkových úprav,

SvF SVŠT, Bratislava

Željazkov, J.: Co se týče norem přesnosti polygonů pro
mapování, s. 3-6.

Dimitrov, D. Al: Kombinovaná polygonometrická me·
toda určení odklonu od záměrné přímky, s. 7-9.

Penev, P. D.: Určení horizontálních deformací břehů
vodních nádrží s použitím sítě z protáhlých troj.
úhelníků s měřenými výškami, s. 10--13.

Gritcka, Oh. G.: Nové technologie pro měření při výrobě
hotových dílů a montáží panelových budov, s.
14-17.
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Kurteva, V.: Optimalizace sítí pro určení svislých defor-
mací inženýrských staveb, s. 17-19.

Ivanov, I. S.: Dodatečné vyrovnání oprav při analy-
tické blokové fotogrammetrii, s. 20-23.

Michajlov, V. - Oakov, K.: Přístroj pro měření přesahu
střech a opravu obrysu při stereofotogrammetrickém
mapování, s. 23-26.

K'osev, A.: Je nutná olovnice?, s. 27-28.
Stanev, Iv. - Delijeva, A.: Použití matematického pro-
gramování pro určení množství erozí ohrožených půd,
s.28-33.

Dočev, Gr. - Nikolova, P.: Terasování strmých ploch
v Mexiku, s. 34-36.

Kojen, B.: Stárnutí a problémy s obnovou Mapy světa
V Ml: 2 500 000, s. 37-39.

Geodezia, kartogra:lla i zemeustrojostvo, ě. 6/83

Dakovska, Iv.: S vyšší rolí v současném životě a vyso·
kou společenskou odpovědností.
17. kongres FIG, 19.-28. června 198~ v Som.
Předseda rady ministrů BLR Todor Zivkov otevírá
kongres úvodním pozdravným projevem.
Uvítací slovo prof. Peevského, prezidenta Vědecko-
-technické společnosti geodetů v BLR.
Pozdravy kongresu prezidentů mezinárodních orga·
nizací spojených v FIG.
s.2-11.

Uir, Č. Oh.: Geodeti a zřizování obytných center,
Závěr 17. kongresu FIG. Slovo Alena Bursi (Francie),
s.12-22.

Andreev, M.: 17. kongres FIG, odraz ve filatelii, s. 23.
Šmidek, E .. Postadžian, Š. - Dimitrova, A. - Oidob, A.:
Získání informací při dálkovém průzkumu Země pro
potřeby národního hospodářství, s. 23-27.

Dimitrova, R.: Výrobně. technické problémy při projek.
tování podélných profilů s výškovým zakřivením,
s.27-32.

Milošev, St.: Kontrolování elementů orientace při zjiš.
ťování deformací inženýrských staveb fotogram.
metrickou metodou, s. 32-36.

Tomova, P.: Polní komparace světelných dálkoměrů,
s.37-39.

Démes, L.: Úkoly vztahující se k využití a ochraně půdy
a k zvýšení její úrodnosti, s. 233-235.

Balázs, L. - Raum, F.: Fakta a vzpomínky na organi.
zaci a činnost maďarské geodézie, Část. II., s. 236 až
246.

Osepregi, Sz, - SQha, G.: Velmi přesné výpočty zobra·
zení, s. 247-257.

Horváth, K. - L'Auné, O.: Sledování pohybů 70 m
komína protínáním vpřed, s. 258-263.

Herda, M.: Výpočet stavebních odchylek a přesnost
vytyčení, s. 263-266.

Ugrin, N.: Přeorganizování snímku po opravení výpoč-
tu údajů, s. 266-271.

Burger, A. - Székely, M.: Získání stereoskopických
rentgenových snímků a jejich využití v lékařství, s.
271-273.

Németh, G.'·né.: Význam lokální fotogrammetrie a mož-
nosti její změny, s. 274-278.

Márkus, B. - Molnár, T.: Odhalení charakteristik
zvláštností terénu s využitím počítačů, s. 279--283.

Tardy, J.: Tvorba máp ochrany přírody jako prostředek
k možnému ocenění okolního prostředí, s. 284-289.

Domokos, Gy-né.: Příprava inženýrů-specialistů pro
zkoumání přírodních zdrojů, s. 313-317.

Karsay, F.: Exportní práce podniku Geodézie a evi-
dence pozemků, s. 317-319.

Simon, S.: Maďarští geodeti v Alžírsku, s. 319-325.
Annau, E. - Békesi, J. - BorMs, I.: O jednotné evi-
denci komunikací, s. 325-330.

Horváth, K.: Vlastnosti velmi přesného nivelačního
přístroje MOM A-31 při sporu o právo na patent, s.
330-333.

Kaiser, I. - lJlentes, Gy-né.: Mikroprocesorový systém
pro navrhování geodetických přístrojů, s. 333-336.

Osapó, G.: Výzkum odečítacího zařízení pro geodetický
gravimetr, s. 336-340.

Rátóti, B.: Sestavení a zhotovení globusů, s. 340-344.
Pápay, Gy-né.: Otázky určení historických etap v karto-
grafii, s. 344-348.

Lé Thé Thien.: Mapy osídlení pro plánování, s. 348 až
353.

Bartha, L.: O raných domácích (Madárských) geogra-
fických souřadnicích, s. 353-359.

Joó, - Varga, J. - Zsámboki, S.: Zpracování a vy-
užití technologie dálkového průzkumu v oblasti
prací pro ministerstvo zemědělství a potravinářského
průmyslu, s. 393-399.

Balázs, L. - Raum, F.: Fakta a vzpomínky na organi-
zaci a činnost maďarské geodetické služby, s. 400
až 410.

Adám, J. - Horcsoki, F.: Dopplerovská měření v sítích
v roce 1982 a z nich získané zkušenosti, s. 411-417.

Karsay, F. - kolektiv: Geodetické práce při výstavbě
sportovního stadiónu v Budapešti, s. 418-425.

Ugrin, N.: Stereofotogrammetrické určení bodu analy-
tickou metodou, s. 426-432.

Mentes, G.: Polní inteligentní záznarnník měřených dat
s možností programování různých geodetických úloh,
s.432-435.

Szabó, Z.: Změna magnetické deklinace v Maďarsku,
1850-1980, s. 436-442.

Rátóti, B.: Tvorba a redakce říčních map pro sportovní
účely, s. 442-445.

Vermessungstechnik, ě. 10/83

Gohler, H.: Některé základní požadavky geodézie a kar.
tografie na výrobu přístrojů a konstrukci racionali-
začních pomůcek, s. 325-327.

Kobel, S.: Rozvoj výroby racionalizačních prostředků,
s.328-330.

Hoffmeister, H.: Požadavky na využití laserové techniky
pro inženýrskogeodetické práce, s. 331-333.

Splettst6sser, J.: Doplnění přístrojů z VEB Carl Zeiss
J ena racionalizačními prostředky pro inženýrsko-
geodetické práce, s. 334-336.

Huszár, B.: Metody tvorby základní mapy a sběr dat
pro tvorbu banky dat v Bulharsku, s. 336-337.

Kampfe,J.: Požadavky na katastrální mapování dolů
v oblasti Cottbusu, s. 338-339.

Naser, K.: Další rozvoj souboru norem TGL 26711 -
"Velkoměřítkové mapy". s. 340-341.
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Beyer, A.: Požadavky na matematické zabezpečení
kartografických úloh, s. 342-344.

Schmidt, A.: Návrh struktury dat pro tvorbu digitální.
ho modelu terénu na malých počítačích jednotné řady,
s.344-346.

Bohm, J.: Působení úhlových a délkových chyb v kom·
binovaných sítích, s. 346-350.

Zimmermann, B.: Wilhelm Olbers (1758-1840) - k 225.
výročí narození astronoma, s. 350-351.

Vermessungstechnik, Č. 11/83

Lilienblum, H.: Kladnou bilancí a novými iniciativami
sekce závodu vstříc 8. sjezdu Technické společnosti,
s.361-363.

Hecker, F.: Přepracování normy TGL 27714 "Pojmy
inženýrské geodézie", s. 363-365.

Bernhardt, G.: Zajištění kvality v topografické karto-
grafu, s. 365-367.

Kirchner, H .. Teimann, H.: Technologie mapování dál·
nic ve spojitosti s vytvořením inventarizačních map,
s.367-371.

Okunowski, A.: Otázka využití leteckých snímků a stol-
ního počítače K 1002 pro aktualizaci a novou tvorbu
dokumentace o využívání půdy, s. 371-373.

lllhardt, E.: Racionalizace analogového fotogrammetric.
kého zpracování použitím číselného kreslícího stolu
DZM 90 x 120 z VEB Carl Zeiss Jena, s. 373-374.

Ooldodel, G. J.: Automatizace tvorby velkoměřítkových
map v Rumunsku, s. 375-376.

WiedenhOft, E.: Mapování železnic tachymetrem RE-
COTA, s. 376-377.

Ogrissek, R.: Vymyšlené mapy jako prostředek pozná-
vání v kartografii, s. 378-380.

Dello, M. - Heinig, J.: Jak příprava a specializovaná
příprava vybraných pracovníků vyhovují rozvoji
vědy a techniky - činnost jedné závodní školy, s. 380
až 382.

Reissmann, G.: Jaký je rozdíl mezi střední kvadratickou
chybou a standardní odchylkou, s. 382-383.

Schumann, R.: 50 let projektoru leteckých snímků
MULTIPLEX, s. 384-385.

Vermessungstechnik, Č. 12/83

Merkel, J.: O získání digitálních topografických dat
v NDR, s. 397-399.

Geschenke, A.: Systém přístrojů pro interaktivní zpra-
cování obrazu, s. 399-402.

Monczkowski, U. - Regensburger, K.: Technologie foto·
grammetrických zkoušek průmyslových robotů, s. 402
až 405.

Kusch, M.: Vyhotovení plošných karto gramů pomocí
fotosazby řízené počítačem, s. 405-407.

Kramer, D.: Nasazení elektronických zařízení při měře·
ní na moři, s. 407-410.

Major, W.: Změna astronomického referenčního systé.
mu od 1. 1. 84 a některé důsledky, s. 411-413.

Bognitz, H. - Bognitz, H.: Kompenzační nivelační pří.
stroj NI 005 A - nový přístroj VEB Carl Zeiss J ena,
s.413-414.

Tiemann, H.: Otázka tvorby geodetických zhušťova-
cích sítí, s. 414-415.

Diete, N.: K využití a vývoji kopírek s řízeným kon-
trastem, s. 416-418.

Vermessungstechnik, Č. 1/84

Sieber, G.: Přínos Vědeckotechnické společnosti pro geo·
dézii, fotogrammetrii a kartografii pro intenzivní
rozšířenou reprodukci ve státní geodetické a karto-
grafické službě, s. 2-4.

Langenhan M,: Měření nemovitostí s volným výběrem
stanovisek, s. 5-7.

Pietschner, J .• Schulz, H.: Probram TEBIT - přehled
a základní koncepce, s. 7-9.

Stephan, M.: Vytyčování železnic s pomocí nového za·
řízení, které měří hodnoty vzepětí, s. 9-10.

Oyrklaff, G.: K otázce určení a využití rohů budov se
známými souřadnicemi, s. 11-12.

Arnold, K.: Posouzení zbytku řady Ch. Moritze, modi-
fikovaného K. Arnoldem, s. 13-16.

Keller, W .• Falk, R.: Lokální aproximace kvazigeoidu
s využitím astrogeodetických dat, s. 17-19.

Kruger, H .• Siedler, U.: Možnosti použití trigonome-
trické nivelace při hydrogeologickém průzkumu,
s. 19-22.

Pauli, W.: K otázce přesnosti stanovisek, s. 22-23.
Lilienblum, H.: Zhodnocení parametrů současných řad,

s.24-26.

Geodezija i kartografija, č. 10/83

Kutuzov, f. A.: Úspěch práce zajišťuje organizace, tvůr·
čí činnost a socialistická disciplína, s. 1-8.

Nezůstávat na dosažených výsledcích, využívat všechny
rezervy růstu, s. 8-9.

Podpořit iniciativu, s. 9.
Zemcev, A. S.: Státnímu geodetickému dozoru je 50 let,

s. 10-15.
Michajlov, A. A.: Sféroid nebo elipsoid? s. 15-16.
Skejvalas, f. M. - Paršjaljunas, E. A.: Parametrické

vyrovnání s využitím schématu geodetické sítě, s.
16-18.

Mogilevskij, E. A. - Novikova, Je. A. - Kolčina, M. S.:
K otázce automatizace výpočtu astronomického azi-
mutu, s. 18-21.

Jermolov, V. A.: Plán výškového zajištění stavby tune-
lu, s. 21-23.

Kljušin, A. B.: O přesnosti geodetické kontroly montáže
a zdvihu posuvného bednění, s. 23-26.

Rezanov, A. A.: Měření zařazením do přímky prostřed-
nictvím modelování malých úhlů, s. 26-30.

Ohochlov, G. P.: O vztahu "dopusku" a "standardu" při
geodetických měřeních ve stavebnictví, s. 30-32.

Utin, A. M. - Kiselev, V. f.: O zvýšení přesnosti
prvotní geodetické informace, s. 32-33.

Golubycg, V. f.: Kombinovaná metoda korekcí poškoze-
ných (znehodnocených) fotometrických kosmických
snímků, s. 34-37.

Tju{lin, Ju. S. -- Kadničanskij, S. A.: Fotogrammetric-
ké zpracování televizních panoramatických snímků
získaných z přistávacích částí Veněr č. 13 a 14, s.
37-43.

Černij, A. N. - Muzeus, L. A. - Sajko, E. V.: Renge.
nová fotogrammetrie v archeologii, s. 43-48.

Šojchet, G. B. - Plastun, V. V.: Využití fotogramme.
trických metod pro sledování deformací modelů, s.
48-49.

Sališčev, K. A.: Rozpracování teorie kartografie v socia-
listických zemích, s. 50-57.

Sergunin; Je. G.: Analýza kalorimetrických vlastností
tiskových barev, s. 57-61.
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