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Geodetický a kartografický obzor

528.936:347.235.11:681.3.06
SOUCEK, Z.
Aplikace základního) programu pro údržbu map evidence
nemovitostí.
Geodetický a kartografický obzor. 19, 1973, Č. 4,
s. 91 až 96, 6 obr., 2 tab., 5 lit.
Současný zpllsob prováděni výpočetnlch a zobrazovaclch

prací při údržbě map evídence nemovitostí. Postup výpoč-
tu základnim programem. přiklady náhradniho vyrovnání
měřické sítě tran,formací a další případy využítí základ-
ního programu. Přehled o rozšiřování číselné údržby jako
prostředky racionalizace prací na středíscích geodézie.

528.9:002:625.7( 437.1/.3 J
NEUMANN, J.
Konsolidace prvotních informací o silnicích a dálnicích
11 ČSR.

Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 4,
s. 96 až 100, 2 obr., 1 lit.
Subregistr silnic a dálnic jako součást Informačního sys-

tému geodézie a kartografie. význam prvotních informací
a jejích přehled. Nedostatky současných informací. Kon-
solidace prvotních informací. Realizace výsledkil výzkumu.

528.9:930.25:338.23
MEISSLER, A.
Automatizovaná evidence mapového fondu,
Geodetický a kart::>grafický obzor, 19, 1973, Č. 4,
s. 101 až 105, 10 lit.
Vytvořenf registru mapavého fondu (RMF) a jeho účel.

Výsledky systémové analýzy práce v mapových 1;1 doku-
mentačních pracovištích resortu geodézie a kartografie.
Obsah, soubor programů, výstupni sestavy a organizace
RMF. Sběr dat pro založení a údržbu RMF. Předpoklady
realizace RMF.

528.912.02:519.2
MIKLOSIK. M.
Stochastická metoda měření délky čáry.
Geodetický a kartografický abzor, 19, 1973, Č. 4,
s. 106 až 110, 5 obr., 2 tab., 2. lit.
Geometrická podstata navržené metody. Očekávaná přes-

nost měřen!. Výsledky kontrolních měřen!. Praktický vý·
znam navr:iené metody.

528.01(084.3-35) :338.23
KOEN, B., STANOEV, 1.
Automatický systém spracovania kartogramov a kaltodia-
gramov.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Č. 4,
s. 110 až 114. 4. obr., 1. schema.
Neiktore pril1cipililne prohlénlY využiti a samočínného

počítača a dalekopisného pristroja pri vyhotovení karto-
gramov a kartodiagramov. Technológla vykreslovánia a vy-
tlačenia kurtogramov a kartodiagramov. Efektivnost a po-
rovnanie s doterajšou technológiou podla výsledkov do-
siahnutých v BLR. Aplikácia a perspektivy využiti a na-
vrhovaného sYftámu.

528.936:347.235.11:681.3.06
COYQEK,3.

11pHMeHeRHe oeHoBRoH nporpaMMId JlJll( 06HOBJleHHl(
KapT Y'iera 3eMeJII,.

reOJle3HqeCKHU H KapTorpa.pH'ieCKHH OÓ30p, 19, 1973,
No 4, CTp. 91-96, 2 ra6J1., JlHT. 5.
COBpeMeHHhlíi cnocoo BhlnOJlHeHIUI paCqerllhlX H rpaŤH-
~ax paQQl npa OÓHOBJleHIIH KapT yqeTa 3eMeJlb. 110-
C./lB.llOllaTeJl1>HOCn, paCqera npH nOMO~H OCHOBHOŘ rrpo-
rpaMMbI. llpHMepbI 3anaclloro ypaBllUBBllHl( C1>MOqllOU
CeTH npa nOMOIUH npeoopa30BaHHl( H Hllhle cJlyqaH
npHMeHeHHR OCHOBHOU nporpaMMbI. 0630p o pacmHpe-
llHH qHCJleHHoro (JlHrHTaJlbHoro) OOHOBJleHHJI KapT, KBK
Cpe,1ICTBa pal.\HOllaJlHaal.\HH pa60T B qeHTpax reO,1Ie:mH.

528.9:002:625.7 (437 .1/3)
HEYMAHH, :A.
KOHCOJllI:laqHll nepBH'IHblX HH+opMaqHH o mocceŘHfoIX
1l0POUIX H !lBTOCTpaJlllX B lICP.

feoJle3HqeCKHH H KapTOrpa~HqecKHU 0030p, 19, 1973,
Nu 4, CTp. 96-100, 2 pHC., ]!HT. l.
Cy6perHcTp IUocceHHhlX nopor H aBTOCTpa,1I KaK COCTaB-
HaR qaCTb "CHCTeMbI HHqlopMaqHH reo,1IeaHH H KapTO-

rpaqlHH". 3Haqel{l;le nepBll'iHIllX HH.pOpMlUIaH H HX 06-
30p. He,1IOCT8TKH cOBpeMeHlU>lx aHqlopMlUIHil:. KOa:COJlH-
,1Ian;Hll nepBaqHbIX HH.pOPMlUIHH. Pe8J1H3ao;Hll peaYJlI>Ta-
TOB HCCJleJlOBaTeJlbCKOH pa60Thl.

528.9:930.25:338.23
MEliCCJIEP, A.

AaTOMllTH3HpOBaHIolH yqer +oHJl8 KapT.

feO,1IeaHqeCKHH H KapTorpaqmqeCKHH 06aop, 19, 1973.
No 4, CTp. 101~ lOS, J1HT. 10.
COaJlaHHe penrCTpa <{>OHnaKap (PcllK) H ero CMbICJI.
Pe3YJlbTaTbI CHCTeMHoro llHaJlH3a paOOT B KapTorpa.pH-
qeCI<HX H ,1IOKYMeHTaqHoHHpIX pa50qHX MeCTax BeJlOM-
CT8a reO,1Ie3HH H KapTorpaŤHH. COneplll:aHHe, CHCTeMa
nporpaMM, BbIXO,1IHbIe COCTaBbI H opraHHaal.\HJl P<I>K.
Coop ,1IaHHhIX ,1IJlJl OCHOBaHHJl li OÓHOBJleHHJl P<I>K.
11pe,1InOJlOlKeHHK peaJlHaal.\HH P<I>K.

5~i~.912.02:519.2
MliKJIOlllliK, M.

CTOXaCTHqeCKHH MeTOJl H3MepeIUll( JlUHIol ./lHHHH.

feO,1IeaHQeCKHH H KapTOrp~H'ieCKHií: 0030p, 19, 1973,
No 4, CTp. 106-110, 5 pHC., 2 ra6J1., J1HT. 2.
feoMeTptrQeCKaJl OCHOBa npeJlJlOlKeHHoro MeTO,1Ia. OlKK-
.uaeMaJl TO'iHOCTlo HaMepeHHŘ. PeaYJlbTaTIol npOBepo'iHhlX
H3MepeHUH. 11paKTU'IeCKQe 3Ha,'IeH;He npeJlJlOlKeHHOro
MeTO,1Ia.

528.91(084.3- 35) :338.23
KOEH, E. - CTAHOEB, li.

A!rroMaTH'ieCKal( CHCTeMa COCTUJleHHl( KapTOrplUUl :li
KapTOJlHarpaMM.

feOJleSHQeCKHil: H KapTorpa<{>tr'iecKHH ooaop, 19, 1973,
No 4, CTp. 110-114, 4 pHC., 1 CXeMa.

HeKoTophle npHa:qHUHaJIbHbIe np06J1eMIol HCnOJlb30BaHHJl
Bhl'lHCJlHTeJIbHOH I-famHHbI H TeJlerail:na:oií: MaIUHHbl npH
COCT8BJlea:HH KapTorpaMM Ir KapTOJlHarpaMM. TeXHQJIO-
rHl( pHCOBKH H ne'laTH ~pTorpaMM II KapTQ,lI;HarpaMM.
8MeICTHIIHDCTb H Cp8BHeHHe c cy~ecT»YIQ~eH TeDlO'
J10rHeH Ha OCHOBe pesYJlbTaTOB nOJlyqe!lKbIX B SHP.
11pHMeHeHHe H nepcneKTHBbI HCIIOJlb30BllHHH npr,1IJIO-
lKea:a:OH CHCTemI.

528.936 : 347.235.11 : 681.3.06
SOUCEK, Z.
Applikatlon des Grundprogramms fiir die Laufendhalhmg
der Karten der Liegllnaehaftllnevidenz.
Ge,odetický a kartografický obzor, 19. 1973, Nr. 4,
Seite 91-96, 6 Abb., a Tab., 5 Lit.
Gegenwllrtige Ausfilhrungsart der Reci:len- und Darstllllung~-
lIrbeitlln bei der taufendhaltung von I';arten ger Liegen-
schiJflenevidenz. Rechenverfahren mittel~ GrUndprogremm.
Beispiele einer Ersatzaw.gll'Icbung eines Vermessungsnet·
zas míttels nansformation und weítere !,(llle der Anwen·
dung des Gr'tndprogramms. ť)berischt der Erweíterung
der numaríschen Laufendha1tung als MitteI der Arbeíts
ratiol1alísillrung in den Zentren filr Geoditsie.

528.9: 002: 625.7 (437.1/.3)
NEUMANN, J.
Konsolldieruug gel' tlrlnforJllatlon liber Stral\en und Auto·
bahnen ln der ČSR.
GeOdetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 4,
Snitc 96-100, 2 !\bb., 1 Lít.
Suhl'egistllr der Strafen und .'\utobahnen als Gegenstand
des InformationssysteJlls der Geodijsie und KartographiE.
Bedeutung der Urinformationen und ihre Obersieht. MilngeJ
der Informationen in der Gegcnwart. Konsolidierung der
Urinformationen. Realísierung der Forschungsergebnisse.

528,9 : 930.25 : 338.23
MElSSLER, .'\.

Antomatisierle Fvidenz des Kartenfonds.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 4,
Seíte 101-105, 10 Lit.
Sehaffung ci nes Reglsters des Kartenfol1ds (RKF) und selU



zweck. Ergebnisse der Systemanalyse der Arbeit in den
Karten- und Dokumentationsarbeitstellen des Bereiches
Geodiisie und Kartographie. Inhalt, Komplex der Program·
me, Ausgangszusammenstellungen und Organisation des
RKF. Datenerfassung filr dle Griindung und Fortflihrung
des RKF. Rationallsierungsvoraussetzunsen des RKF.

52e.912.02 : 519.2
MIKLOSIK, M.

Stochastlsche Methode der Liingenmes~ulll( elner LInIe.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, Nr. 4,
Seite 106-110, 5 Abb., 2 Tab., 2 Lit.
Das geometrische Wesen der vorgeschlagenen Methode.
Erwartete Messungsgenauigkeit. Ergebnisse der. Kontrolle·
messungen. Praktische Bedeutung der vorgeschlagenen
Methode.

528.91 [084.3-35J : 338.23
KUEN, B., STANDEV, I.
Automatlsches System der Bearbeltung von Kartogrammen
und Kartodlagrammen.
Geodetický a kartografic:ký obzor, 19, 1973, Nr. 4,
Seite 110-114, 4 Abb., 1 Schema.
Einige prinzipielle Probleme der Al1wendung einer auto·
matischen Rechenanlage sowie Fernschei bers bei der Her·
stellung von Kartogrammen und Kartodiagrammen. Techno·
logie der Zeichnung und des Druckes der Kartogramrne
und Kartodiagramme. Effektlvltllt und Verglelch mlt der
herkommlichen TechnologIe auf Grund der in der VRB
errelchten Ergebnisse. Applikatlon und Perspektlven der
Anwendung des vorgeschlagenen Systems.

528.936 : 347.235.11 : 681.3.00

SDUČEK, Z.

Appllcal10n of tbe Baslc Program for Updatlng of R••al
Estate Reglstratlon Maps.
Gt!odetlcký a kartografický obzor, 19, 1973, No. 4,
pp. 91-96, 6 fig., 2 tab., 5 ref.

Method of computational and drawing procedures for up
datlng used at present. Method of compUtatlon using tha
basic program. Examples of substitute adjustmel1tof
network using tbe. transformatlon and further examples
of basic program appllcations. Digital updating method
as a means to rationallze the worklng procedur es at tho
Centers of Geodesy.

528.9: 002: 625.7 [437.1/.3)
NEUMANN, J.
Consolldat1on of Prlmary Informatlon on Roads
and Motorways ln the CSR.

Geodetický a kartografl"cký obzor, 19, 1973, No. 4,
pp. 98-100, 2 fig., 1 ref.
SUl)register of road' a:nd miltorwaysas a part of Infor
matlon System of Geodesy and Cartography. Importal1ca
of primarY infoI'mation and its review. Shortcomlngs of
prosent information. Consolldation of prim ary information.
Appllcatlon of researchresults.

528.9 : 930.25 : 338.23
MEISSLER, A.
AutomaUc Reglster of Maps.-..-.. -"~ ' ..•...
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 4,
pp. 101-105, 10 ref.
Building up the Register of Map Fond [RMF] and ·its pur-
pose. Results of system analysis cf activities at map and
documentatlon centers of geodesy and cartography.Con-
tents, system of programs, output dat data and organlza-
tion of RMF. Data collection for building up and updating
of RMF. Cond1tIOns for realization of RMF.

528.912.02 : 519.2
MIKLOSIK, M.
Stochastlc Method of Measllrlng Length O'f a LIne.
GeodetiCký a kartografický obzor, 19, 1973, No. 4,
pp. 106-110, 5 fig., 2 tab., 2 ref.

Geometri.ca! principe af suggested method. Expected accu-

Geodetický a kartografický obzor

raey 01 measuring. Results 01 control me~sur"ments.
Practical importance of suggested method.

528.91 (084.3·-35] : 338.23
KDEN, B., STANDEV, I.

Automatlc System of Cartugrams Bud Cartodlagrams
P,·occsslng.

Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, No. 4,
pp. 110-114, 4 flg., 1 scheme.
Some problems in the use DI computer and tele:type system
for cartograms and cartodiagrams drawing. Effect and
comparison w1th tha methods us€d in Bulgaria cntil now.
ApplicatlOn and perspectives of the proposed system.

528.936:347.235.11:681.3.06

SDUČEK, Z.

Applicatlon du programme fondamental pour l'entretlen des
cartes cadastrales.

GeOdetický a kartografický obzor, 19, 1973, No 4, pages
91-96, 6 lllustratlons, 2 tableaux, 5 publications.

Procédé actuel de la mise en pratique des travaux de
calcul et des travaux de projection pour l'entretlen des
cartes cadastrales. Mi\thode rte calcul du programme fon-
damemaL Exemples de rectification substituée du réseau
géométrique de tran,formation et autres cas d'utilisatio',
du programme fondamentaL Aper~u de l'étendue de l'en-
tretien numérique comme moyen de rationalisation des
travaux dans leš Centres de géodésie.

528.9:002:625.7 (437.1/.3]

NEUMANN, J.
Consolldatlon des lnformatlons prlmalres sur les routes
et autoroutes en Rél}ublique Tcheque Soclaliste
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973. No 4, pages
96-100, 2 illustrations, 1 publication.
Subregistre des routes et autoroutes COlIlme élément du
Systeme ďinformations géodésiques et cartographiques.
Importance des inIormations primaires et leur aper~u.
DéIicience des informations actuelles. Consolidatlon des
Informations primaires. Réalisation des résultats de re-
cherches.

528.9:930.25:338.23
MEISSLER, A.
Enreglstrement automatique du fonds des cartes.

Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, NO 4, pages
101-105, 10 publications.
Création du registre des cartes RMF et son but. Résultats
de l'analyse du systeme des travaux effectués sur les
lieux cartographiques et documentaires du ressort de
géodésie et cartographie. contenu, jeu de programmes,
assortiments de sortie et organisation RMF. Collection de
dat es pour la fondation et l'entretien RMF. Hypotheses
pour la réallsation du RMF.

528.912.02:519.2
MIKLOSíK, M.
Méthode stochastlque de levé télémétrlque de la drolte.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, NO 4, pages
106-"'110, 5 illus·trations, 2 tableaux, 2 publicatiOns.
substance géométrique de la méthode proposée. Prévislon
de laprécision du levé. Résultats de contrale. Importance
pratique de la' méthode proposée.

528,91. (084.3-35] :338.23
KDEN, M., STANDEV, L
Systeme autlimatlque de l'élaboration de cartogrammes et
cartodlagrammes.
Geodetický a kartografický obzor, 19, 1973, NO 4, pages
1l0-p4, 2 illustrations, 1 schéma.
Quelques problemes essentiels de l'utilisation d'un ordi-
nateur et téléscripteur pour l'élaboration de cartogrammes
et cartodiagrammes. Technologie du dessin et impression
des cartogrammes et cartodiagrammes. Effectivité et com-
paraison avec la technologie actuele selon les résultats
atteints en Bulgarie. Application et perspectives de
l'explo1tation du' systeme proposé.
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Aplikace základního programu
pro údržbu map evidence nemovitostí

Ing. Zbyněk Souěek,
Výzkumný ústav geodetický, topo-
grafický a kartografický v Praze

Údržba map evidence nemovitostí (dále EN) se pro-
vádí číselně, tj. vyhodnocováním souřadnic všech
zaměřených bodů, od roku 1969 podle předpisů [1]
a [2]. Pro automatizaci výpočetních a zobrazovacích
prací při údržbě map byl sestaven r. 1969 základní
program pro počítač ODRA 1003. V dalších letech
byl tento program doplňován a též přepracován pro
počítač MIN8K 22. V současné době jsou s využitím
základního programu podle zápisů v záznamu po-
drobného měření změn (tiskopis Geodézie č. 6.51 až
6.55) prováděny tyto výpočty:

1. Výpočet pravoúhlých souřadnic bodů, určených

a) obecnou ortogonální metodou - měřická
přímka může být připojena na 2 až 10 daných bodů
pevnou nebo volnou vazbou,

b) obecnou polární metodou - stanovisko může
být na daném nebo určovaném bodě a může být při-
pojeno na 2 až 10 daných bodů,

c) obecným protínáním z délek - délky mohou
být měřeny přímo nebo určeny z ortogonálních prvků,

d) metodou průsečíku dvou přímek,

e) metodou protínání zpět - předpisem jediné
kombinace (zařazeno pouze na počítači .MIN8K 22).

2. Náhradní vyrovnání jedné měřické sítě podobnostní
transformací.

3. Porovnání kontrolních oměrných měr.

4. Výpočet výměr parcel podle předpisu.

5. Vyhotovení děrných pásek pro zobrazení změny
na koordinátografu CORAGRAPH:

a) pikýrováním všech vypočtených bodů,

b) kresbou parcel a bodů podle předpisu pro vý-
počet výměr.

Všechny uvedené úlohy jsou řešeny jediným pro-
gramem, bez rozdělení na etapy, protože při údržbě
map se zpracovávají zpravidla malé lokality, u kte-
rých by č~enění na etapy znamenalo ztrátové časy.
Postup výpočtu základním programem je na obr. 1.
Základem výpočtu je zpracování výsledků měření
podle zápisu v zápisníku, které se provádí podle jed-
notlivých měřických a výpočetních úloh.

Výpočetní úlohy jsou označeny typovými čísly
a jejich přehled se vzorem zápisu je uveden v [3].

Toto pojednání navazuje na dřívější články [4] a
[5] a budou v něm uvedeny příklady náhradního vy-
rovnání měřické sítě transformací (místo přesného
vyrovnání) a další případy využití základního pro-
gramu.

sci;~Mt\ V1POéTUZÁZNAW PODROBN~HO t.ĚŘENt ZMĚN
ZÁKLADNfM PROGRAt.l.:Lt NA POČhAČI OORA

ZPRACOV PISN KU PODROBNfHO .LŘENf
Vstup typu úlohy a měření
Výpočet kontrol- a souřadnic
výstup protokolu o v'počtu

ZPRACOVÁNf PŘEDPISU PARCEL (A BOOŮ)
a. výpočet výměr

b. je-li požadováno: výstup zobr.
pásky pro kresbu parcel (a bodů)

Požadováno zobrazenl pikyrovanlm
ANO
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Při zaměřování rozsáhlejších změn předmětů měření
pro mapu EN je nutné rozvinout měřickou síť. Pokud
se tímto měřením nevytváří nová místní souřadnicová
soustava, bude měřická síť připojena na body se zná-
mými souřadnicemi a tyto připojovací body budou
zpravidla na okraji sítě. Výpočet měřické sítě, tvo-
řené jedním prvkem (měřickou přímkou nebo stano-
viskem), se provede příslušnou úlohou podle použité
měřické metody a počtu připojovacích bodů. Např.
při ortogonální metodě a připojení na více než dva
dané body je to úloha typu 66 a při polární metodě na
určovaném stanovisku úloha typu 49. Bude-li ale mě-
řická síť tvořena z více přímek nebo stanovisek, je
třeba provést vyrovnání. Pro takovéto případy jed-
noho vyrovnání samostatně spočítatelné měřické
sítě na jednom záznamu podrobného měření změn bylo
v základním programu zvoleno náhradní vyrovnání
podrobnostní transformací. Nově zaměřená změna bu-
de takto "co nejlépe" vsazena mezi dané, připojovací
body. Náhradní vyrovnání je v programu označeno
typovým číslem 67. Jeho funkce je dobře vidět v pří-
kladě na obr. 2.

B~
\, ~
';"--"

..•... ...-...- "

Změnu nebylo možné zaměřit z jediné měřické přím-
ky, a proto byly zvoleny přímky dvě, které byly při-
pojeny na stávající souřadnicovou soustavu pomocí
čtyř daných bodů A, B, ° a D. Výpočet souřadnic
zaměřených podrobných bodů je možné provést buď
bez vyrovnání sítě přímek jako celku, tj. každou
přímku samostatně, nebo s vyrovnáním transformací.
První způsob však není správný, byla by to obdoba
výpočtu oboustranně připojeného i orientovaného
polygonového pořadu o dvou vrcholech tak, že každý
vrchol bude vypočten samostatně. Vyrovnání obou
přímek společně na všechny čtyři dané body se prove-
de tak, že se zvolí minimálně tři pomocné nebo podrob-
né body, které se zaměří k oběma měřickým přímkám
(na obr. 2 jsou tyto body označeny čísly 1, 2, 3).
Tím bude vytvořena samostatně spočítatelná měřická
síť, kterou je možné vypočítat nezávisle na daných
bodech a zároveň na tyto body vyrovnat podobnostní
transformací.

Postup měření a: jeho zápisu do zápisníku:

Nejdříve se zaměří jedna měřická přímka a při-
pojí na dva dané body A,' B. Vypočtou se přibližné
(nevyrovnané) souřadnice všech určovaných bodů

(na obr. nejsou vyznačeny), mimo jiné též bodů 1,2,3.
Druhá přímka se připojí na tyto tři body a tím se
vypočtou přibližné souřadnice dalších určovaných
bodů a zároveň přibližné souřadnice daných bodů° a D. Náhradou za vyrovnání takto vypočtené sítě
se použije úloha typu 67, kterou se soustava přibliž-
ných souřadnic transformuje do soustavy hlavní, za-
dané v seznamu souřadnic. Transformační klíč se
vypočte z bodů, jejichž čísla jsou předepsána u typu
67. Kromě čísel bodů transformačního klíče neobsahu-
je typ 67 žádný jiný zápis. V uvedeném příkladě se
transformační klíč vypočte ze souřadnic čtyř bodů: A,
B,°a D. Protože v soustavě přibližných souřadnic byly
určeny pouze dva z těchto bodů (O a D) a u zbývají-
cích bodů A a B za přibližné souřadnice dosadí počítač
souřadnice soustavy hlavní (zadané), budou mít body
A a B v obou soustavách shodné souřadnice. Vypoč-
teným transformačním klíčem se všechny dosud urče-
né přibližné souřadnice bodů transformují (vyrovnají)
do hlavní soustavy.

Zápis uvedeného postupu náhradního vyrovnání
měřické sítě z obr. 2 do zápisníku je v tab. l.

Pro zjednodušení bude u dalších příkladů použito
zkráceného zápisu podle tohoto vzoru:

GS: A,B,O,D
52: A, B, 1,2, 3, ....
66: 1, 3, 2, ... ,0, D,....
67: A, D, B,O
další úlohy.

Typ

I Cislo bodu I
y

\
x Pozn.úlohy staničeni kolmice

GS A YA XA
B YB XB
O Ye Xc
D YD XD

52 A 8A kA
B 8B kB
1 81 kl
2 8s ks
3 8s ks

66 1 81 kl
3 8s le.
2 8. ks

O 8C ke
D 8D kD

67 A
D
B
O

další úlohy

Při výpočtu úlohy typu 66 (druhá měřická přím-
ka) bude v protokole o výpočtu vytištěn pro body
0, D tento text:
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Souřadnice Yó a Xó jsou přibližné souřadnice bodu a
a porovnáním s danými souřadnicemi Yo a Xo je
možné zjistit odchylku a přesnost připojení.

Tento způsob výpočtu měřické sítě má tu výhodu,
že případná chyba v měřených údajích na jeden
z daných bodů a, D, nebo případné chybné souřadni-
ce jednoho z těchto bodů, bude mít za následek
vyloučení tohoto bodu z výpočtu transformačního
klíče. Bude-li ale chyba u bodu A či B, neprovede se
již výpočet první přímky (typ 52) a tím ani další
výpočty. Proti tomu je možné se aspoň částečně za-
bezpečit tím, že pro výpočet se zvolí pomocná sou-
řadnicová soustava, jejíž osa x je rovnoběžná s první
měřickou přímkou. Jako dané body v pomocné sou-
stavě mohou být např. zvoleny body 1 a 3 se souřad-
nicemi

kde Si a ki jsou měřená staničení a kolmice na body 1
a 3. Zápis do zápisníku bude proveden takto:

GS: A, B, a, D-PS: 1,3
52: 1, 3, ... , A, 2, B, .
66: 1, 3, 2, ... , a, D, .
67: A, D,B,a

V pomocné soustavě se vypočtou nejen souřadnice
všech podrobných bodů zaměřované změny, ale též
souřadnice čtyř daných bO,důA, B, a a D. Přibližné
souřadnice těchto bodů se vytisknou v protokole se
stejným textem, jaký byl uveden u prvního způsobu
řešení výpočtu sítě. Náhradou za vyrovnání se trans-
formují typem 67 všechny souřadnice z pomocné
soustavy do soustavy hlavní. Bude-li v tomto případě
chyba v kterémkoliv ze čtyř daných bodů, bude chyb-
ný bod vyloučen a výpočet transformačního klíče
bude proveden pouze ze zbývajících bodů.

Pravidla pro· použití typu 67:

Protože při použití úlohy typu 67 mohou být zadá-
vány dvě souřadnicové soustavy, musí být dodržena
pravidla, podle nichž byl sestaven algoritmus řešení
úlohy v základním programu:

a) Všechny body, zadané v hlavní souřadnicové
soustavě, do níž se typem 67 transformuje, musí mít
čísla větší než 500. Jen u těchto bodů je možno druhý
výpočet souřadnic použít pro transformaci.

b) Všechny body, zadané v pomocné souřadnico-
vé soustavě, z níž se transformuje, musí mít čísla jako
podrobné body do 500. Z daných bodů se pouze
podrobné body typem 67 transformují, ostatních se
transformace netýká, protože jsou již zadány v hlavní
soustavě.

c) Všechny úlohy, zapsané před typem'67, se
počítají v souřadnicích pomocných nebo přibližných,
kdežto za typem 67 v souřadnicích hlavních. Proto

úlohy, které určují body již rovnou v hlavní souřadni-
cové soustavě, musí být zapsány až za typem 67.

d) Body, předepsané typem 67 do transformační-
ho klíče, musí být předem zadány v Wavní souřadni-
cové soustavě, protože jejich výpočet před typem 67
není možný (viz bod c.).

e) Body, předepsané u typu 67, musí být před-
cházejícími úlohami určeny v pomocné soustavě.

f) Typ 67 může být na jednom záznamu (náčrtu)
použit pouze jednou, protože transformuje vždy
všechny podrobné body (s čísly do 500) a z ostatních
bodů všechny nově určené, tj. ty, které nejsou uvede-
ny v seznamu daných bodů. Druhým předpisem typu
67 na stejném záznamu by se některé body transfor-
movaly podruhé, což by mohlo vést k nesmyslným
výsledkům. Proto složitější měřické sítě a sítě pro
určení PBPP vůbec nelze počítat základním progra-
mem.

g) Body, předepsané u typu 67, mají být rovno-
měrně rozloženy v prostoru měřené změny, aby trans-
formace (vyrovnání) byla co nejkvalitnější.

2. příklad - oboustranně připojený a orientovaný
polygonový pořad

Velmi často při zamerovam změn je měřickou
sítí polygonový pořad. Zápis vetknutého pořadu a po-
řadu oboustranně připojeného a jednostranně oriento-
vaného pro výpočet základním programem do zápis-
níku je ukázán v [3]. Ve stejné příručce je doporučeno
u oboustranně orientovaného pořadu nejdříve opravit
měřené směry o opravy z úhlového vyrovnání a pře-
vést jej tak na pořad jednostranně orientovaný.
V následujícím bude ukázáno, že i oboustranně
orientovaný pořad je možno vhodnou volbou výpočet-
ních úloh zapsat do zápisníku a vyrovnat na počítači
základním programem. Na obr. 3 je znázorněn obou-
stranně připojený i orientovaný polygonový pořad,
pro zjednodušení jen o dvou určovaných vrcholech~l
a 2. Postup měření, zápisu i výpočtu je tento: _

Měřené osnovy směrů a délky na vrcholechlB,
1, 2 se zapíší obvyklým způsobem, úlohou typu 42.
Ze stanoviska B se vypočtou přibližné souřadnice
bodu 1 a ze stanoviska 1 přibližné souřadnice bodu:2.

A CI
~.,o

L.---~-_·_·_;----_.J/
B C= 2001

Při zápisu měření na stanovisku 2 se měřenému
směru a délce na bod a přiřadí číslo pomocného
bodu - např. 2001. Měření na bodě a pak bude
zapsáno jako na stanovisku 2001 a to úlohou typu 49,
protože pro výpočet jsou dány tři body: 2, 2001 a D.
Protože na bod D bude zpravidla měřen jen směr bez
délky, musí být zapsán na druhém mlstě. Jenom
u druhého bodu je totiž možné neměřenou délku na-
hradit nulou, na všech ostatních místech nula zname-
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ná skutečně nulovou vzdálenost, tj. ztotožnění se
stanoviskem. Za třemi danými body budou v úloze 49
zapsány délky a směry na body určované a nakonec
bod O s hodnotami 0,00 a 0,00. Tímto způsobem budou
na stanovisku 2001 vypočteny přibližné souřadnice
bodu O, které se budou od souřadnic bodu 2001 lišit,
protože se v nich projeví orientace na bod D. Rozdíl
mezi souřadnicemi bodů O a 2001 jsou opravy z vy-
rovnání, určené při výpočtu typu 49. Za zápisem
stanoviska 2001 pak bude předepsána transformace
typem 67 na dva body B a O. Orientační body A a D
se do transformačního klíče nepředepisují, protože
byly použity k orientaci pořadu. Celý příklad až
k vyrovnání bude zapsán takto:

GS: A,B,O,D
42 : B, A, 1, další podrobné body
42 : 1, B, 2, podr. body
42 : 2, 1, 2001, podr. body
49 : 2001, D, 2, podr. body, 0(0;0)
67: B, O
další úlohy

Toto náhradní vyrovnání polygonovéhó pořadu není
totožné s vyrovnáním podle předpisů pro THM, ale
pro určení souřadnic podrobných bodů je plně posta-
čující.

Současná koncepce budování bodového pole před.
pokládá, že většina pevných bodů podrobného pole
(PBPP) je na technických objektech. Rovněž většina
podrobných bodů, na které se připojuje měřická
síť pro zaměření změny, jsou body na objektech,
zdech a jiných nepřístupných bodech. Vhodnou meto·
dou pro určování bodů měřické sítě nebo jednotlivých
podrobných bodů je protínání vpřed. V dalším příkla-
dě je ukázáno, jakých úloh se použije při určení bodu
protínáním vpřed, když připojovací body jsou ne-
přístupné. Místo centrického postavení teodolitu na
daném bodě se zvolí stanovisko excentrické, které
může být blíže či dále od bodu daného. Orientace
osnovy směrů se může provést buď na druhý daný
bod, z něhož se provádí protínání nebo na kterýkoliv
jiný bod, dříve určený v souřadnicích. Pokud je
možné provést orientace na více bodů, musí být na
všechny (kromě jednoho) měřena i vzdálenost, proto-
že k výpočtu bude použito úlohy typu 49 - volné
polární stanovisko, u něhož může mít pouze jeden
směr na daný bod neměřenou vzdálenost. Musí být
zapsán na druhém místě a místo vzdálenosti se zapíše
0,0. Příklad na takové protínání je na obr. 4.

Dané body jsou body A, B, O a určovaný je bod P.
V blízkosti bodu A je zvoleno stanovisko - pomocný
bod P1 - tak, aby z něj bylo možné provést orientaci
na bod B. Změří se osnova směrů na body A, B, P
a vzdálenosti na body A a B. Vzdálenost na bod P
není měřena (je určován protínáním vpřed), proto se
do zápisníku zapíše volená délka, např. 500 m, a s touto
délkou se určí pomocný bod P2• Pro zápis se použije
typová úloha číslo 49. Stejným způsobem bude pro~
vedeno měření a zápis na druhém stanovisku, pomoc-
ném bodě Ps, který se zvolí v blízkosti bodu B. vý-
počet tohoto stanoviska bude proveden s vyrovnáním,

protože je připojeno ještě na další daný bod O. Na
stanovisku Ps jsou tedy měřeny směry na body A, B,
O a P a vzdálenosti na body B a O. Ke směru na bod
P se opět připíše volená délka a určí se tak pomocný
bod P4,.Určovaný bod P bude vypočten jako průsečík
dvou přímek P1P2 a PSP4,' což se provede předpisem
úlohy typu 28. V zápisníku bude tento příklad zapsán
takto:

GS: A, B, O
49 : A, B(SB; /XB),P1(0;0), P2(500; /Xp), ...
49 : B(SB; (3B), A(O;{3A)' O(sa;{3a), Ps(O;O), P4,(500;{3p) ...
28: P1, P2, Ps, P4" P.

Protínání vpřed, jehož řešení není zařazeno
v základním programu, je tedy nahrazeno kombinací
polární metody a metody průsečíku dvou přímek.

V geodetických údajích trigonometrických bodů (TB)
jsou uvedeny jižníky na jiné TB nebo na orientační
body (OB). Bude-li se při zaměřování změn provádět
orientace z TB na OB, které zpravidla nemají určeny
souřadnice, na skýtá se otázka, zda je možné využít
v základním programu dokumentovaný jižník, aniž
by se musely provádět pomocné výpočty ručně. Na
obr. 5 je naznačen takový případ.

Z trigonometrického bodu
A je určen bod P, přičemž
orientace je provedena na bod
OB. Jižník (J z bodu A na
OB je zapsán v geodetických
údajích bodu A.

Do seznamu daných bodů
se zapíše kromě bodu A též
zvolený pomocný bod Pl' kte-
rý má souřadnici Y shodnou
s bodem A a souřadnici X
zvětšenou o libovolnou kon·
stantu (např. 1000 m). Jako
první úloha se do zápisníku
zapíše, ještě před vlastní mě-

ření, určení souřadnic pomocného bodu P2 - nebo je-li
známa vzdálenost na OB, tak souřadnic tohoto bodu.
Vzdálenost bodu Plod bodu A je opět volena (např.
200 m) a jako směr se zapíše jižník (J z geodetických
údajů. Pak již může následovat zápis měřené osnovy
směrů na bodě A, která bude orientována na bod P2•
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Zápis v zápisníku bude proveden tímto způsobem:

GS: A(YA; XA), P1(YA; XA + 1000), ....
42 : A(O; O), P1(1000; O), P2(200; a)
42 : A(O;O), P1(200; <XOB), P(sp; <Xp), ...
další úlohy

Protože jižníky bývají v geodetických údajích v šede-
sátinném dělení, kdežto při měření jsou častěji po-
užívány přístroje se setinným dělením kruhu, musí se
jižník a nejdříve převést na setinné dělení. Není možné
v jednom zápisníku střídat obě úhlové míry, ale musí
se používat jenom ta, která je uvedena v organizač-
ních datech.

Základní program je určen k výpočtu souřadnic z mě-
řených údajů na určované body. Je ale možné jej
použít opačným způsobem, tj. k výpočtu ortogonál-
ních vytyčovacích prvků bodů, u nichž jsou známé
souřadnice. Takový případ nastane např. tehdy,
bude-li třeba vytyčit v přírodě ztracenou hranici
parcely, jejíž lomové body byly dříve určeny v souřad-
nicích. Pokud se mají určit ortogonální prvky k jediné
vytyčovací ose, provede se pouze výměna souřadnic
se staniěeními a kolmicemi. Poněkud složitější případ
nastane, když vytyčovacích os je více. Na obr. 6 jsou
vyznačeny dvě vytyčovací osy AB a BO, ke kterým
se mají určit vytyčovací prvky pro body 1 až 4.
U těchto bodů jsou dány souřadnice ve stejné soustavě
jako u bodů A, B a O.

Do seznamu souřadnic daných bodů se v tomto pří-
padě nezapisují uvedené souřadnice, ale pouze pomoc-
né souřadnice, které nahrazují staničení a kolmice na
obou vytyčovacích osách. Zvolí se tedy dvě pomocné
souřadnicové soustavy, u nichž jsou osy x rovnoběžné
s osami AB a BO. Protože v základním programu se
nesmí vyskytovat nulové souřadnice, přiřadí se vždy
počátečnímu bodu osy zvolené souřadnice, pro odlišení
bude vhodné u každé osy volit jiné konstanty. (např.
pro Y 1000 a 2000, pro X 5000 a 6000). Koncový bod
osy má vždy souřadnici X zvětšenou o délku vytyčo-
vací osy. Protože bod B je společný u obou os, je
nutné pro druhou osu k jeho označení použít pracov-
ního čísla B (např. zvětšením o libovolnou konstantu).
Pro zápis každé vytyčovací osy se použije jedna úloha
typu 52 - transformace souřadnic na dva body-
u níž místo měřených prvků se zapíší dané souřadnice,
ale v pořadí X Y, protože nahrazují měření a v tom
případě je staničení = X a kolmice = Y. Bude tedy
v zápisníku zapsáno:

MS1: A(I000; 5000), B(1000; 5000 + SAB)
MS2: B(2000; 6000),0(2000; 6000 + SBO)
52: A(XA; YA), B(XB; YB), 1(X1; Y1), 2(Xú Y2)

52: B(XB; YB),O(XO; Ya), 3(Xa; Ya), 4(X.; Y4)

V seznamu souřadnic budou vytištěny vytyčovací
prvky nejdříve bodů 1 a 2 k ose AB a potom prvky
bodů 3, 4 k ose BO. Kolmice jsou vytištěny jako Y
a staničení jako X, oboje zvětšené o příslušné kon-
stanty.

Naznačeným způsobem lze vypočítat ortogonální
vytyčovací prvky k libovolnému počtu vytyčovacích
os. Pokud bude zapotřebí určit polární vytyčovací
prvky, pak základním programem je možné počítat
prvky jednotlivých bodů, ale pro hromadný výpočet
polárních prvků není tento program vhodný. Např.
jsou-li A, B dva dané body (A = stanovisko, B =
= orientační bod) a P je bod, u kterého se mají
určit polární vytyčovací prvky ze stanoviska A, bude
zápis do zápisníku proveden takto:

GS:A,B
42: A(O; O), B(O; O)
42: A(O; O), P(O; O)

První úlohou typu 42 se vypočte vzdálenost sAR

a směrník aAB, druhou úlohou Sp a ap. Vytyčovací
úhel bodu P<xp od orientačního bodu B se získá rozdí-
lem obou směrníků:

Pokud je směrník aAB znám z jiných výpočtů, odpadne
zápis první úlohy. Vzdálenosti a směrníky jsou vy-
tištěny v protokole o výpočtu v tomto uspořádání:

Mají-li se určit vytyčovací prvky z jednoho stanoviska
pro větší počet bodů, musí se druhá úloha typu 42
opakovat pro každý bod.

Základní program pro údržbu map EN je sestaven na
zásadě analyticko-syntetického způsobu řešení geo-
detických úloh. Řada pracovníků středisek geodézie
si tento způsob osvojila, protože umožňuje vhodné
využití automatizačních prostředků a tak šetřit lidskou
práci. O tom, že číselná údržba už přestala být záleži-
tostí několika jedinců a stává se prostředkem racio-
nalizace prací na SG, svědčí tab. 2, ve které jsou uvede-
ny počty podrobných bodů, vypočtených v ČSR
v letech 1969-1972 pro údržbu map. Největší část
bodů - 493 tis. - byla vypočtena ve výpočetním
středisku n. p. GÚ Praha na počítačích ODRA 1003
a 1013. Výpočet ostatních bodů byl proveden na
počítačích MINSK 22 v Podniku výpočetní techniky
v Č. Budějovicích, Litoměřicích a Nymburku.

Rok I Počet bodů v tis.

1969 I 10
1970

I
90

1971 210
1972 380

Celkem I 690
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Velký rozmach číselné údržby, který je patrný
z tab. 2, bude pokračovat i v dalších letech, protože
dosud není uplatňována ani u poloviny případů za-
měřovaných změn. Předpokládá se, že koncem pěti-
letky by střediska geodézie měla při údržbě map určit
v souřadnicích asi 800 tis. podrobných bodů. K dalŠÍ-
mu rozšíření číselné údržby má přispět i tento článek.

[1] Zaměřování změn Pso mapy velkých měřítek (tech-
nologický postup), CÚGK, č. 1030/1969-4.

[2] Směrni.ce pro~z~měřování změn v mapách evidence
nemoYltostí, CUGK, č. 5467/1972-4.

[3] SOUCE~, Z.: Jedn<;>duchéměřické sítě při zaměřo-
vání ~men, edice VUGTK, 1970.

[4] SOUCEK, Z.: výpočty pro údržbu map velkých
m~řítek, GaKO, roč. 15, Č. 3, 1969

[5] VALKA, O.: Analyticko-syntetický způsob řešení
geodetických úloh při zaměřování změn, GaKO,
roč. 16, Č. 10, 1970.

Do redakce došlo 7. . 1973

Lektoroval: Ing. Oldřich Severin,
ČÚGK

Konsolidace prvotních informací
o silnicích a dálnicích v ČSR

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

topografický a kartografický v Praze

Resort Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického je ve smyslu zákona č. 46/1971 Sb. o geo-
dézii a kartografii garantem zabezpečení národní-
ho hospodářství relevantními geodetickými a kar-
tografickými informacemi o území České socialis-
tické republiky. Toto závažné poslání zavazuje
resort k tomu, aby souběžně s uspokojováním
dnešních společenských potřeb na daném poli
dále cílev,ědomě rozvíjel své technickoekonomické
schopnosti tak, aby i v budoucnu byly úměrné
nově se formujícím požadavki!.m společnosti.
V souladu s tímto cílem byla vypracována kon-
cepce rozvoje geodézie a kartografie v ČSR do
roku 1990, která považuje za jeden z nejdilležitěj-
ších budoucích racionalizačních nástrojů Infor-
mační systém geodézie a kartografie.
Základní součást tohoto systému představuje -

vedle jeho dalších dvou složek - subsystém karto-
grafických informací, který počítá s uchováváním
všech dat v číslicové podobě na strojově zpraco-
vatelném médiu a s jejich všestrannou aplikací,
zprostředkovanou samočinným počítačem. Archi-
tektura báze dat subsystému je tvořena základní-
mi monotematickými bloky, označovanými jako re-
gistry; tak je složena z registru sídel, registru
vodstva, registru pozemních komunikací a drah
a z dalších registri!.. Každý registr se dále dělí na
ucelené subregistry, jež obsahUjí informace o už-
ších kategoriích prvki!. území. Např. registr po-
zemních komunikací a drah se tak člení na sub-
registr silnic a dálnic, subregistr polních cest,
subregistr lesních cest atd.
Celkově se předpokládá, že realizace subsysté-

mu kartografických informací bude probíhat po-
stupně po jednotlivých subregistrech, které budou
vytvářeny vždy najednou pro celé území ČSR.
Tento postup se jeví jako optimální metoda vý-
stavby subsystému, neboť se v každé etapě týká
jen jednoho typu informací, což umožňuie racio-
nalizaci postupu zhromadněním příslušných pra-
covních procesů. Ne'lléně výhodný je uvedený pří-
stup k realizaci i z hlediska jeho výsledki!., je?
představují ucelené informační soubory, schopné
praktického využití 'při racionalizaci tvorby pří-
slušných tematických map i ke zvýšení úrovně
procesu řízení odpovídajícího úseku národního
hospodářství.
První takto budovanou součástí suosystému l~ar-

tografických informací se stane subregistr silnic
a dálnic. Problematika jeho realizace se dělí na tři
základní fáze: pořízení informací, jejich převod do
optimální počítačově zpracovatelné formy a ko-
nečně jejich automatizovaná aplikace. Základním
předpokladem spolehlivé funkce subregistru je
dokonalé zvládnutí procesu pořízení vstupních in-
formací. Vzhledem k tomu, že se na něm bude
v nejbližších letech podílet větší počet pracovníki!.
našeho resortu, ukazuje se jako žádoucí osvětlit
na tomto místě smysl a náplň uvedené činnosti
a tak přispět k úspěšnému průběhu jejího usku-
tečňování.

2. P r v o t n í i n fO-r m a c e o s i I nic í c h
a dálnicích

2.1 Význam prvotních informací
Pod pojmem silnice se ve smyslu § 4 zákona

č. 135/1961 Sb. o pozemních komunikacích rozu-
mí komunikace, zařazené do jednotně budované
a spravované silniční sítě, které slouží především
dopravě mezi sídly. Tentýž zákon pak v § 20 defi-
nuje dálnice jako komunikace, budované s odděle-
nými protisměrnými vozovkami a s mimoúrovňo-
vým křižováním všech ostatních komunikací a je-
jich posláním je rychlé a hospodárné spojení
rozvinutých hospodářských oblastí motorovými
vozidly.
Silnice a dálnice tak představují především vý-

znamný komplex základních prostředki!., jehož ve-
likost naznačuje celková délka sítě uvedených ko-
munikací, která na území ČSR dosahuje téměř 57
tisíc km. Do údržby tohoto komplexu v provozu-
schopném stavu a do jeho dalšíhO zdokonalování
a rozvíjení se v souladu s národohospodářskými
potřebami i možnostmi investují ročně stamilióno-
vé částky. Proto představuje řízení tohoto procesu
společensky nanejvýše zodpovědnou činnost, jejíž
optimální průběh i výsledky musí být zabezpečeny
všestranně kvalitními podkladovými informacemi
o silnicích a dálnicích.
Jmenované pozemní komunikace jsou však také

dějištěm důležité společenské činnosti, kterou před-
stavuje silniční doprava. Její rozsah lze pro ČSR
charakterizovat úctyhodnými objemy ročních vý-
koni!., které činí v nákladní dopravě více jak
sedm miliard tkm a ve hromadné osobní (mimo-
městské) dopravě reprezentují přes čtrnáct mi-
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lia~d oskm; nezanedbatelný je rovněž stále ros-
toucí objem ostatní osobní dopravy na silnicích
a dálnicích. S přihlédnutím k těmto skutečnostem
je tedy z celospolečenského hlediska důležitým
problémem také takové řízení silniční dopravy,
které cílevědomě směřuje k její maximální hospo-
dárnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Soustavné na-
plňování tohoto cíle je samozřejmě závislé na
dostupnosti informací o řadě faktorů, které se
sledovaných dopravních procesů zúčastňují a mezi
nimi mají opět své významné místo informace o sil-
nicích a dálnicích.

2.2 Přehled prvotních informací
Pořizování a uchovávání prvotních informací

o silnicích a dálnicích spadá především do povin-
nosti státních orgánů, jež mají uvedené pozemní
komunikace ve správě. Výkon pravomoci ústřed-
ního orgánu státní správy na úseku dálnic náleží
ve smyslu § 3 cit. zákona o pozemních komunika-
cích federálnímu ministerstvu dopravy, které výko-
nem vlastní správy pověřilo Ředitelství dálnic. Na
úseku silnic pak analogickou funkci orgánu státní
správy vykonává na území ČSR v souladu se zně-
ním zákona ČNR č. 58/1971 Sb. ministerstvo vnitra
ČSR - správa pro dopravu; výkon vlastní správy
silnic je přitom sV1ěřen národním výborům, které
jím mohou dále pověřit podřízené organizace sil:·
ničního hospodářství.
Prvotní informace o dálnici se registrují ve for-

mě pasportu dálnice, jehož náplň je stanovena
směrnicí federálního ministerstva dopravy čj. 14/
/312/72 - O 23 o vedení pasportu dálnice. Pro sil-
nice pak existuje obdobný pasport, vyhotovený po-
dle směrnice ministerstva dopravy a spojů čj.
37396/60 [I. část) a čj. 20257/61 [2. část) pro
zpracování hospodářsko-technického pasportú
silnic a mostů. Každá silnice nebo dálnice má
svůj vlastní pasport, označený číslem příslušné
komunikace, které jí bylo přiděleno kompetentním
orgánem státní správy. V pasportu jsou uvedeny
prvotní informace o vybraných součástech dané
komunikace a o cizích zařízeních, která se na
nich nacházejí.
Pod pojmem součásti silnice nebo dálnice se

přitom rozumí každá její část, potřebná k jejich
úplnosti a určená výhradně anebo alespoň pře-
vážně k účelům, jimž komunikace slouží. Za cizí
zařízení na sledovaných komunikacích se pak po-
važují jejich ostatní části a dále taková zařízení na
nich rozmístěná, jež jsou určena výhradně anebo
•převážně k jiným účelům než vlastní komunikace
a jsou ve své podstatě postradatelné pro jejich
úplnost. Taxativní výčet součástí silnic a dálnic,
iakož i cizích zařízení na nich podává § 10 vyhlaš-
ky ministerstva dopravy a spojů č. 136/1961 Sb.
Každá silnice ie pro pasportizační účely opat-

řena staničením, které může pro jakýkoliv zvolený
bod komunikace udat v kilometrech s přesností na
celé metrv jeho vzdálenost od začátku uvažované
silnice nebo dálnice. Staniční má v pasportech
oředevším identifikační poslání, neboť [až na čís-
lování mostů ao.1 je to iediný systematicky uplat-
ňovaný prostředek, kterým se ve sledovaném sou-
bl1ru prvotních informací odlišují dva předměty
téř.e kategorie, podléhající evidenci, od sebe. Ne-
méně závažnou funkci má staničení pro snadné
nalezení polohy hledaných předmětů nebo jevů na
dané komunikaci.
Pro účely správy a dopravního využití pozem-

ních komunikací jsou však důležité informace

nejen o tom, jaká délka byla odvinuta v podélné
ose komunikace od jejího začátku až k jejímu uva-
žovanému místu, ale také jaký tvar v daném úseku
tato osa vykazuje. Podobně je pro dané účely zá-
važná znalost prostorového uspořádání všech sil-
nic a dálnic v jejich jednotné síti a konečně také
prostorové vztahy této sítě na její blízké i vzdá-
lené funkční okolí.
Staničení komunikací samozřejmě nemůže tyto

požadavky splnit a proto se k jejich uspokojení
používá jako jediného interpretačního prostředku
mapy. Zvláštnostem správy sledovaných pozemních
komunikací a silniční dopravy vyhOVUjí z hlediska
přesnosti a podrobnosti mapy středních měřítek
v rozmezí 1 :50000 až 1: 10000, které se tak stá-
vají vedle pasportů dalším zdrojem prvotních in-
formací o silnicích a dálnicích, jehož význam spo-
čívá především v absolutní lokalizaci těchto ko-
munikací.
Jelikož podle § 2 zákona č. 46/1971 Sb. o geo-

dézii a kartografii spadá do působnosti orgánů
geodézie a kartografietvorba a údržba státních
mapových děl, stávlÍ. se Český úřad geodetický
a kartografický orgánem, který vedle ministerstva
vnitra ČSR a federálního ministerstva dopravy
spoluzodpovídá za zabezpečení souboru prvotních
informací o silnicích a dálnicích. Přitom státním
mapovým dílem, které existuje pro celé území
republiky a uspokojuje· svou přesností a podrob-
ností i ty nejnáročnější požadavky silničního hos-
podářství a silniční dopravy, je mapa 1: 10000.

2.3 Nedostatky současných informací
I'rvotní informace o silnicích a dálnicích, sou-

středěné v pasportech a v mapě 1: 10000, vytvá-
řejí obsáhlý soubor podrobných údajů nesmírné
hodnoty, který do dnešního dne přispěl k řešení
velkého množství nejrůznějších společenských
problémů sledovaného oborového zaměření. Pro
tuto skutečnost však nelze zároveň nevidět, že
uvedené informace vykazují i řadu nedostatků,
které se pod tlakem narůstající kvality společen-
sl(ých požadavků uplatňují se stále větším důra-
zem. Principiální příčinou vzniku tohoto nežádou-
cího stavu je dosavadní nízká úroveň interdisci-
plinární součinnosti orgánů, participujících na
zabezpečení prvotních informací o silnicích a dál-
nicích.
Jejím působením je vyvoláván celý řetězec dal-

ších nepříznivých jevů v příčinných souvislostech,
které jsou schematicky vyznačeny na obr. 1. Tato
nedostatečná součinnost [A) má především za ná-
sledek. že mapa a pasport - ačkoliv jsou nositeli
prvotních informací o silnicích a dálnicích pro
jednotný informační proces - jsou vytvářeny na
svých, navzájem v mnoha ohledech 'nezávisle for-
movaných a tedy obecně rozdílných' principech,
takže vykazují nezkoo~dinovanost obsahové kon-
cepce [B).
Přitom je zejména patrné, že obsahová koncepce

mapv nevvužívá plně profesionálního řízeného
slovníku, identifikace a osvědčených konvencí, jež
se uplatňuií v pasportu. Pasport svou koncepcí
naopak nedoceňuje vypovídací schopnost mapy,
pokud jde o prostorové charakteristik" silnic
a dálnic. Obsahová koncepce obou sledovanvch
nositelů informací posléze trpí tím. že nehledaií
svého společného jmenovatele, který by účinným
způsobem zprostředkoval srovnatelnost a slučitel-
nost pasportních informací s informacemi, uložený-
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mi v mapě (a naopak) v souladu s Hm, jak si to
různé aplikačnI situace bezpodmínečně vyžadujI.
Neuspokojivá úroveň součinnosti (A) způsobuje

dále jednak přímo a jednak zprostředkovaně jako
následek rozdIlných koncepčních přístupů (B), že
se také pořízení prvotních informací o sllnicIch
a dálnicích uskutečňuje pro účely pasportizace
zcela odděleně a nezávisle na pořízení informací
o týchž pozemních komunikacích pro účely tvorby
map. Přirozeným důsledkem tohoto diferencovaně
uskutečňovaného procesu pořizování informací
(C) je také jejich oddělené uchovávání (D) ve
formě pasportu a ve formě mapy.

Nezkoordinovani
8bsahovi koncepce

Nesrovnatelnost
informaci

Tento přistup k pořizování a uchovávánI uvažo-
vaných prvotnich informacI zpusobuje zbytečné
zdvojení mnoha pracI, což vyvolává společensky
neodůvodněné vysoké nároky na pracovní kapa-
city (E). To pak dále vede k vysokým finančním
nákladům na pořízení a uchovávání prvotnIch in-
formací o silnicích a dálnicích (F). Oba naposledy
uvedené nedostatky (E, F) jsou nejen z obecně-
ekonomického hlediska závažné samy o sobě, ale
působí i jako významný omezující faktor, který
činI společensky neúnosnou častou obnovu infor-
mací (G).
Tato okolnost se zejména s ohledem na součas-

nou intenzIvní investiční činnost v síti Sledovaných
pozemnIch komunikací projevuje velice tíživě, ne-
boť stále více prohlubuje ne soulad (H) mezi obsa-
hem mapy a pasportu na jedné straně a součas-
ným stavem jimi interpretované reality na straně
druhé. NeaktuálnI informace se pak nemohou
uplatnit v aplikačnI sféře jako plnohodnotný pod-
klad, a proto vykazují snIženou společenskou účin-
nost (L).
Účinnost informacI je nepřIznivěpoznamenána

také nesrůvnatelnosU údajů (I) mapy s údaji,po-
cházejícími z pasportu a to bud jako dfisledek roz-
dílné obsahůvé koncepce obou nositelfi informaci
(B), anebo následkem dvojí interpretace ,týc'hž
faktů při odděleném pořizovánI informaci· fO)', za-
tížené vlivy různých subjektů a rfizněho "času.
A konečně poslednI z hlavnIch přiČiu,· jež zápór.ně
ovlivňujI stupeň llčinnosti infůrmacf, je velký"ob-
sahový překryt informačnlch fondO pasp01'tu

a mapy (K), který z obecněinformačních hledisek
vykazuje znaky nadbytečnosti.
Kromě právě pojednaných obsahových nedo-

statkil. vykazuje pasport a mapa jako nositelé
prvotních informací o silnicích a dálnicích také
slabiny formálního rázu. Dosavadní uchovávání
informací ve formě grafických záznamil. nejen že
nepříznivě ovlivňuje kvalitu a ekonomiku tohoto
procesu, ale do značné míry prodražuje, kompli-
kuje anebo dokonce znemožňuje aplikaci takto re-
gistrovanýchdat. Naznačená problematika však
již překračuje poslání tohoto článku, a proto jí
bude věnována detailní pozornost jinde.

Neaktuilnost
infonmi

. Obsahovi plekryty
informaenich jundi

Sníženi
úeinnosl informaci

2.4 Konsolidace prvotních informací
Naznačený neuspokojivý stav v zabezpečování

společenských potřeb na úseku prvotních infor-
mací o silnicích a dálnicích byl v roce 1972 ve
Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém v Praze v rámci řešení státního
výzkumného úkolu č. C 52-346-023 (Výzkum in-
formačního systému geodézie. akartogralie) pů-
droben detailní analýze. Hlavní poZůrnůst byla
přitom věnována rozboru a řešení nepříznivých
jevu na organizačníma technológick~m poli (A
až D na obr. l},jejichž pOZitiVJlIzměna zprostřed-
kuje i řešení problémunaekt'>nomickém (E a F)
a kvalitativním poli (H až L).
Výzkum na základě toho došel k návrhu řešení,

který je v. hlavníéh rysech vyznačen ve schématu
na obr. 2. Jako. zál(ládnIpředpóklad konsolidace Se
v . něm .upla~ňuje_ nezbytná:;;t zvýšení součinnosti
(M...}...v...š.e....G.1i ..o.rg.á...nl1,. k,te,..f. ~ se... ,..podílejí na zabezpe-čenI .prvotnlcll ' lnf.ormacIo. silnicích a dálnicfch.
Na tOmtO zinH(iáě iie uskutečnit řadu společných
.~p'át~~rlfr:kt~r:~l)se,:ď$Óustředí v prvé řadě na ko-
ordítiaet 'ObS8Qové' koncepce všech sledovaných
p~Vó'tn1ch'I11fb,rmací(N). Přitom se - bez zásahu
\:to s't6V1ilf6r1;pio"so'bnostiparticipujících orgánů -
pjC,~~' výdělI !n:áplně jimi poskytovaných in-
fobriatt .)ď' ,

,. 'prvbtnF lriforriiacé o prostorové poloze silnic
.Ii d'álhic;;'kter6 orgá.ny ~eodézie a kartografie po-
dle zákona Č. 46/1971 Sb. garantujI společnosti, se
omez{; na grafické nebo číslicové určenI. poloho-
''P1sl1ěho pril.běhu uvedených komunikaci, repre-
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zentovaného jejich osou. Přitom budou tyto infor-
mace vedeny v souřadnicovém systému a na úrov-
ni podrobnosti, stanovené pro základní mapu
ČSSR 1: 10 000 směrnicí Ceského úřadu geodetic-
kého a kartografického č. 3 300/1970 - 2. S ohle-
dem na tuto charakteristiku se uvedené prvotní
informace označují nadále jako kartografické in-
formace o silnicích a dálnicích.

Veškeré ostatní prvotní informace o silnicích
a dálnicích se pak považují za tematické infor-
mace o silnicích a dálnicích a zabezpečují je na-
dále orgány, jež uvedené komunikace spravují.
Kartografické a tematické informace nevykazují
žádné vzájemné obsahové překryty kromě identi·
fikací. Funkci identifikací prvotních informací
zde přitom zastává číslo silnice nebo dálnice
a staničení jejích význačných bodů (začátku, kři-
žovatek a konce každé komunikace), které jsou
jednotně a současně uplatněny v obou kategoriích
sledovaných prvotních informací.

Aby byla odstraněna dosavadní nesrovnatelnost
kartografických a tematických informací, vyvo-
laná oddělenou tvorbou mapy a pasportu, byla
v rámci výzkumu navržena metoda společné revize
obsahu obou uvedených nositelů informací, která
zajistí jejich soulad s realitou a tedy i jejich vzá-
jemný soulad. Zároveň byl navržen postup spo-
lečného pořizování nových kartografických a te-
matických informací pro účely obnovy příslušných
informačních fondů, jejíž potřeba je průběžně vy-
volávána stále novými změnami reality.

Sruvnatelnust
infurmaci

Toto společné pořizování informací (O) využije
naskýtajících se kooperačních možností orgánů,
spravujících komunikace, jež zabezpečí dokonalou
informovanost o všech realizovaných změnách na
silnicích a dálnicích, a dále podkladové mate-
riály, jež se k těmto změnám vztahují, a orgánů
geodézie a kartografie, jež svými odbornými ka-
pacitami zajistí jednorázové vyhodnocení všech
nových kartografických a tematických informací
o silnicích a dálnicích.

Přitom je důležitou skutečností, že veškeré změ-
ny v realitě, jež vyvolávají potřebu pořízení no-
vých informací, mají v našich podmínkách cha-
rakter plánovaných investičních akcí, které jsou
ve fázi projektování dokumentovány mj. podrob-
nou situací plánované komunikace v měřítku 1 : 500
až 1 : 5000, zpracovanou jejím projektantem v sou-

ladu s ustanovením § 14 vyhlášky státní komise
pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci sta-
veb. Po dokončení každé novostavby, přeložky nebo
rekonstrukce silnice nebo dálnice se pak podle
§ 42 cit. vyhlášky o dokumentaci staveb vyhoto-
vuje mj. analogická podrobná situace Jako součást
dokumentace skutečného provedení stavby. Též
jiné změny v síti sledovaných pozemních komuni-
kací jsou zabezpečeny dalšími podklady.

Pořízení kartografických a tematických infor-
mací o nastalých změnách může proto proběhnout
formou rychlého polního ověření uvedených pod-
kladů a dalším vyhodnocením potřebných informací
z již ověřených zdrojů v kancelářských podmín-
kách. Přitom se ukazuje účelným přičlenit polní
ověření k pořízení geometrického plánu, uskuteč-
ňovanému na tomtéž místě pro účely evidence
nemovitostí anebo k jiným odborným pracím, pro-
váděným v dané lokalitě.

Společně pořizované kartografické a tematické
informace budou posléze rozdělovány k dalšímu
uchovávání do resortních informačních fondů (P)
v souladu se shora vymezenou působností zúčast-
něných orgánů. Přitom díky předchozí koordinaci
koncepce těchto fondů budou minimalizovány je-
jich obsahové překryty (V), aniž by přitom byla
ohrožena možnost jejich vzájemného slučování.
Tato racionální dělba uchovávání informací (P) se
vedle společně realizovaného procesu pořizování
informac.í (O) pozitivně odrazí v relativním sníže-
ní nároků na odborné pracovní kapacity (Q), které

Zvýšená
aktuálnust infurmaci

Minimalizace překrytu
infurmačních fundu

Zvýšená
účinnost informací

bezprostředně vyvolá též snížení nákladů na za-
bezpečení prvotních informací o silnicích a dálni-
cích (R).

Naznačené příznivé ekonomické podmínky pak
napomohou k využití shora uvedených technic-
kých předpokladů pro podstatné zvýšení frekven-
ce obnovy sledovaných informací (S), jejímž kva-
litativním důsledkem bude zlepšení souladu všech
uchovávaných informací se současným stavem jimi
fnterpretované reality (T). Kromě toho se jako
kvalitativní přínos, plynoucí z koordinace obsaho-
vé koncepce (N) a společného pořizování informací
(O), uplatní vzájemná srovnatelnost všech prvot-
ních informací o silnicích a dálnicích (U), která
vyloučí možnost vzniku jakýchkoliv věcných roz-
porů při jejich slučování nebo konfrontaci. Zvý-
šení stupně aktuálnosti informací, minimalizace
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překrytů jejich dílčích fondů a bezkonfliktní srov-
natelnost jejich obsahu posléze podstatně zvýší je-
jich společenskou účinnost (X), což je vedle již
vyznačených ekonomických zlepšení hlavním po-
sláním konsolidace daného souboru informací.

3 Závěr

Český úřad geodetický a kartografický přijal
uvedené výsledky dosavadního výzkumu s porozu-
měním a ještě v průběhu roku 1972 se rozhodl
v rámci své působnosti podpořit jejich realizaci.
Zároveň seznámil se svým postojem ministerstvo
vnitra ČSR - správu pro dopravu a tento orgán
se v mezích své kompetence rovněž vyslovil pro
uskutečnění naznačených výzkumných závěrů.
Oba partneři poté konzultovali otázky možného
postupu realizačních prací a shodli se na společné
konsolidaci prvotních informací pro všechny sil-
nice v ČSR ve dvou základních etapách s konečným
termínem v roce 1976. Tento konsolidační proces
zahrne důslednou revizi všech stávajících prvot-
ních informací o silnicích, spojenou s jejich do-
plněním podle nových požadavků; na ni pak oka-
mžitě naváže soustavná obnova těchto informací,
čímž bude docíleno jejich optimálního souladu
s územní skutečností.

Jak bylo naznačeno v úvodu tohoto pojednání,
budou konsolidované kartografické informace
o silnicích převedeny v resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického digitalizačním
procesem z grafické formy jejich prvotního zá-
znamu do podoby identifikovaných uspořádaných
množin souřadnicových dvojic, registrovaných na
magnetických páskách. Tyto číslicové záznamy
kartografických informací budou pak upraveny
počítačem pomocí soustavy programů do koneč-
ného tvaru subregistru silnic a dálnic subsystému
kartografických informací, který vykazuje opti-
mální náplň i uspořádání z hlediska uchovávání,
obnovy a využívání příslušných dat. Popis procesu
počítačového vytvoření subregistru bude obsahem
jiného pojednání.

Souběžně s vytvářením subregistru silnic sub-
systému kartografických informací vznikne v rám-
ci působnosti ministerstva vnitra ČSR za jeho
součinnosti s ministerstvem výstavby a techniky
ČSR registr silničního hospodářství, zahrnující
v počítačově aplikovatelné formě soubor prvot-
ních tematiC'kých informací o silnicích. Předpo-
kládá se, že obě tyto báze prvotních informací
o silnicích budou v resortu Českého úřadu geode-
tického a kartografického a v resortu ministerstva
vnitra ČSR vytvářeny postupně s konečným ter-
mínem v roce 1977. V souladu s dělbou působnosti
obou těchto orgánů se od tohoto data předpokládá
další kooperační uspokojování všech informač-
ních požadavků, vztahujících se k silnicím na
území ČSR, počítačově realizovanými procesy.

Pokud jde o konsolidaci a další zpracování
prvotních informací o dálnicích, týká se na území
ČSR jen relativně malé délky těchto pozemních
komunikací, jež se teprve začínají budovat. Přesto
však se resort Českého úřadu geodetického a kar-
tografického začal již v roce 1972 angažovat též
při pasportizaci dálnice, aby i na úseku prvotních
informací o dálnicích přispěl k vytváření předpo-
kladů pro postupnou realizaci výše naznačených
záměrů. S ohledem na potřebu koordinovaného
pořizování. obnovování a využívání informací
o silnicích a dálnicích nejen na území ČSR, ale

na území celého našeho státu, se očekává, že uve-
dené záměry a zkušenosti budou posouzeny také
kompetentními orgány SSR a že řešení celé pro-
blematiky bude postupně celostátně sjednoceno.

Literatura:
NEUMANN, J.: Subsystém kartografických informací. 1.

část: Subregistr silnic a dálnic - Výzkumná zpráva
VÚGTKČ. 500. Praha 1972.

Do redakce došlo 7. 2. 1973.
Lektoroval: Ing. Aleš Hašek ČÚGK

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Z cyklu vědeckých přednášek
z oboru geodézie na ČVUT v Praze

528.482.088.3: 69
528.486: 625.1

V pondělí 18. prosince 1972 byly na pořadu dvě před-
nášky. Nejdříve přednesl Ing. M. Her d a, CSc., před-
nášku na téma: "Plánování přesnosti kontrolních meření
stavebních konstrukcí".

V rámci úkolů státního výzkumného programu P 12
a v souvislosti s přípravou nové konstrukční soustavy
bytových panelových objektů se řeší i problémy přesnosti
vytyčování a kontrolních měření. Na úseku vytyčování
byla problematika plánování přesnosti teoreticky zpra-
vána a řešení bylo realizováno v r. 1971 formou státní
normy. Na úseku kontrolních měření konstrukcí a dílů
se v současné době věnuje pozornost plánování přesnosti
s přihlédnutím ke tvaru rozdělení odchylek kontrolo-
vaných konstrukcí a dílů. Uvažuje se nejen normální
a jim blízká rozdělení, symetrická i nesymetrická, ale
i další typy, rozdělení trojúhelníkové, obdélníkové
a dvojvrcholové, které se vyskytují u montovaných kon-
strukcí a dílů. Riziko nesprávného hodnocení pro tato
rozdělení byla vypočtena sumací elementů ploch, vyme-
zených křivkami rozdělení v jejich grafech a násobe-
ných plochami mimo toleranční pole v grafu rozdělení
chyb kontrolních měření. Výsledky ukazují průběh růstu
rizik objednatele i dodavatele pro typy uvedených roz-
dělení.

Diskuse se týkala shody skutečnosti a požadavky mě-
řiče, příčin různého tvaru funkce rozdělení odchylek
a možnosti další publikace přednášky.

Druhou přednášku pronesl Ing. Slavoj K á dne r, CSc.,
na téma: Teorie a praxe vytyčování souběžných kolejí
normálovými řezy".

Definice souběhu kolejí. Mějme jednu kolej jako zá-
kladní, ostatní souběžné koleje jsou buď rovnoběžné,
konvergentní nebo divergentní. Vzhledem k poloze
souběžné koleje vůči základní koleji a jejímu středu kři-
vosti v přechodnici a v kružnicovém oblouku rozeznává-
me souběh konvexní a konkávní. Ukažme, že v libovol-
ném místě kteréhokoliv polohového prvku kolejové
trasy lze stanovit směr normálového řezu, při rekon-
strukcích stávajících kolejí dokonce se značnou výho-
dou; toho využijeme ke stanovení metody výpočtu a vy-
tyčování tras souběžných kolejí.

Normálovými řezy lze vytyčit konvergentní i divergent-
ní souběžnou kolej při rovnoběžnosti, konvergenci i di-
vergenci. Při rovnoběžném souběhu křivek jde o vyty-
čování ekvidistantních křivek. Vytyčení ekvidistantních
křivek ke kubické parabole - přechodnici v základní
koleji - vede sice k dodržení osové vzdálenosti sou-
běžných kolejí v přechodnici, ale teoreticky k nedodrže-
ní oborové normy OPT 73/6360.

V roce 1971 byly provedeny první praktické zkoušky
metody normálových řezů v terénu. I když zkoušky ne-
jsou dosud uzavřeny, lze konstatovat, že metoda dobře
vyhovuje jak svou přesností, tak i ekonomickými
výsledky.

Diskuse se soustředila na problém poloměru křivosti
souběžných kolejí, formulaci vytyčení osy, přesnost sta-
novenou ČSN 73/0422 a obdobu problematiky při stavbě
Metra.
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Automatizovaná evidence
mapového fondu

Ing. Antonín Meissler,
Výzkumný ústav geodetický, topo-
grafický a kartografický v Praze

Vzhledem k rychlému rozvoji průmyslu i vý-
stavby v soucasné době jsou veškerá kartografická
dila d(jle~itým zdrojem prostorových informací,
ktl::lré hrají významnou úlohu prakticky ve všech
ohlastech národního hopsodářství i na mnoha dal-
Šír.h úsecích naší společnosti. Aby neutajované ma-
py všech měřítek mohly optimálně plnit své poslá-
ní, musí uspokojovat společenskou potřebu po
stránce obsahového pojetí i technické úrovně
a zejména musí být rychle dostupná a přiměřeně
aktuální.
Proto je nezbytná dokonalá evidence mapového

fondu pro území celé ČSSR, jež poskytne zejména
ústředním orgánům (ČÚGK, SSGK) objektivní a ak-
tuální portklady pro rozhodování o periodické ob-
nově a doplňování tohoto mapového fondu a kromě
toho bude též zdrojem vysoce kvalifikovaných a
komplexních informací o mapových podkladech
kteréhokoliv území.
Udržovélllé'i evidence neutajovaného mapového

foudu ie s ohledem na velký rozsah evidovaného
slluboru map a na komplexnost požadavků, jež mu-
sí plnit, nE:zvládnutelná klasickými metodami a je
tudíž nutné ji automatizovat vytvořením "registru
mapového fondu" (RMF).
Tento regIstr mapového fondu zahrne informace

o nomenklatuře každého mapového listu, jeho dru-
hu měřítku, územním rozsahu, roku zaměření, vy-
dáirí a příp. reambulace, obsahu mapového díla,
o Dočtu jednotlivých mapových listů, místě jejich
uložení a o řadě dalších informací, jež jsou nutné
pro operativní a kvalitní uspokojování společen-
ských potřeb ve smyslu využívání mapových děl.
Výzkun. RMF pak zahrnul vytvoření komplex-

nHlo prehledv o všech neutajovaných uložených
malJách na základě systémové analýzy prací v ma-
pových dokumentacích a službách a průzkumu hle-
disek, podle nichž je třeba evidovat a třídit mapy
pro jejich operativní využívání. Dále byl vypraco-
ván model toku informací od sběru dat po napo-
jení výstupu na informační a ev. řídící činnost re-
sortních i dalších geodetických a kartografických
organizací.
Celý výzkum byl řešen tak, aby informace obsa-

žen8 v téte' automatizované formě evidence mapo-
vého fondu mohly být účinně a ekonomicky slučo-
vány s informacemi obsaženými v dalších slož-
kách ISGK él aby tak byly vytvořeny předpoklady
ke komplexní informovanosti uživatelů geodetic-
kých a kartografických služeb o stavu všech evido-
vaných informací v této oblasti. Závěrem výzkumu
bylo poloprovozní ověření základních aplikačních
funkcí RMF, po němž pak byly výsledky výzku-
mu upřesněny a doplněny jako podklad pro pro-
vozní realizaci automatizované evidence mapové-
ho fondu v rámci resortu geodézie a kartografie.

2. ÚČf!1 registru mapového foudu

Registr mapového fondu je uspořádáný soubor
dat uložený na magnetických páskách, který obsa-
hu;c všechny nejdůležitější údaje (parametry)
o jednotlivých mapových listech všech celostátních

mapových děl a účelových map a plánů na území
ČSR, resp. SSR, a z něhož lze vytvořit všechny
potřebné výstupní sestavy.
RMF je součástí komplexního informačního systé-

mu geodézie a kartografie. Pro určení jeho opti-
málního obsahu i operativního využití bylo třeba
provést systémovou analýzu činností pracovišť, za-
bývajících se prodejem či užíváním map, dále po-
užívaných způsobů evidence map i požadavků bu-
doucích uživatelů RMF.
Vytvoi'ení RMF je dílčí složkou státního výzkum-

ného úkolu C 52 - 346 - 023, který má za úkol
vytvoření bází dat a posléze i banky dat geodetic-
kých a kartografických údajů neboli Informačního
sýstémtl geodézie a kartografie. I když je RMF pro-
zatim bez větší návaznosti na ostatní dílčí úkoly
ISGK je nutno počítat s tím, že ostatní registry bu-
dou část jeho údajů využívat a je tedy nutno za-
jistit intl~gráci celého systému včetně kompatibility
jeho tídaju. Automatizovaná evidence mapového
fandil bude víceúčelová ať již se základním obsa-
hem (mapová díla velkých a středních měřítek a
účelové mapy a plány) nebo s případným aplikač-
ním využitím (tiskové podklady, mapy malých mě-
řítek). Základní využití RMF je pak možno defino-
vat těmito dvěma hlavními cíli:
1. Vytvoření komplexního přehledu o stavu mapo-
vF-ho fondu v resortu geodézie a kartografie
včetn.ě přehledu o počtech mapových listů, místu
jejich uložení, o roce zaměření a vydání a dalších
důležitých údajích o mapovém listu. Tyto informa-
ce Qudou sloužit zejména ústředním orgánům
(ČÚGK, SSGK) pro plánování a rozhodování o no-
vých vydáních mapových děl, o včasném záso-
bování prodejen map, o evidenci zásob a o roz-
lo~ení map na jednotlivých pracovištích.
2. Vytvoření operativního přehledu o_mapových
podkladech libovolné lokality na území CSSR podle
zadaných ukazatelů (kvalita polohopisu, výškopi-
su. rol{ zaměření a vydání, měřítka a pod.) da-
nýGh ú(~elelJl potřeby mapového díla (úvodní pro-
jekt výstavby průmyslových, dopravních či jiných
zařízeni, prováděcí projekty a pod.). výstup bude
dvojího typu a to buď alfanumerický, nebo gra-
fický.
Krolllé těchto dvou základních cílů bude možno

systém RMF (programy) adaptovat pro speciální
účely, např. pro vyhotovení jednorázové evidence
tiskových podkladů pro topografické a základní
mapy, dále pro vyhotovení komplexní počítačové
evidence všech map a atlasů čs. i zahraniční pro-
dukce, oblwspodařovaných n. p. Kartografie [KIS).
Regiscr mapového fondu pak zahrne jednak ma-

py velkých a středních měřítek celostátního cha-
rakteru (od měř. 1 : 500 po 1 : 200 000) včetně úče-
lových map E. plánů, vyhotovených resortními i mi-
moresortními organizacemi, které jsou uloženy,
užívány a příp. i exp-edovány na pracovištích re-
sortu geodézie a kartografie.
Jde převážně o mapy neutajované; v RMF však

budou přechodně evidovány i některé mapy v S-
42 - jednak THM v S-42 do doby jejich převe-
dení do S-jTSK a dále topografické mapy
1 : 10000 do doby vydání odpovídajících mapových
listů základní mapy 1 : 10000.
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3. Výsledky systémové analýzy práce v mapových
a dokumeniačních pracovištích resortu geodézie a
kartografie

Systémovol\ analýzou v resortních dokumentač-
ních pracovištích a mapových službách pak bylo
zjištěno, že se evidence obhospodařovaného mapo-
vého fondu buď neprovádí vůbec (není prozatím
ještě založena), nebo že se provádí různými způ-
soby neje<!notně. V žádném případě pak nejsou
nikdy (v CSR) evidovány všechny parametry, jež
jsou nutné pro založení a vedení víceúčelového
registru mapového fondu.
Evidence se doposud provádí na různých evidenč-

ních kartách, záznamech, listech, případně (zejm.
topografické mapy) v evidenčních sešitech nebo
"katalozích". Používají se též staré katastrální zá-
znamy. Obvykle se pouze zaznamenává evidenční
číslo mapy, příp. kat. území či lokalita, číslo ma-
pového listu (nomenklatura), datum příjmu a po-
čet skladovaných mapových listů. Mapové služby
pak ještě evidují pohyb map, tj. dodávku (objed-
návku), příjem (uložení), vydání (předání) a zu-
statek, ev. skartaci.

Prakticky všechny údaje požadované pro RMF
jsou obsaženy v evidenci založené podle výnosu
SSGK "Založení evidence mapového fondu". Tato
evidence, která byla založena na území SSR k 30.
7. 1870, je provedena kartotéčním zpusobem podle
katastrlilnícl1 území na formuláři Geodézie č. 7.35/
/70 pro katastrální a pozemkové mapy v SZ a za-
hrnuje celkem 61 položek.

V ČSR je k Prozatímnímu dokumentačnímu řádu
přiložen formulář 7.42/70, který však obsahuje
mnohem méně údaju; v současné době však není
v ČSR ani tato evidence založena v plném rozsahu.

Jinak se evidence map velkých měřítek na všech
stupních dokumentace provádí v podstatě jen jako
fysická evidence počtu map. listu formou výkazu,
kartoték, záznamu s případným doplněním grafic-
kými přehledkami p~evážně bez ohledu na obsaho-
vé či jiné, pro uživatele potřebné faktografické
údaje o mapových dílech.

V evidenci map středních měřítek se provádí
pouze záznamy o nejzákladnějších ukazatelích _
název, nomenklatura, měřítko, počet výtisků, příp.
vydavatel, místo a rok vydání. Opět se používá vět-
ší počet ruzných evidenčních karet a záznamů, takže
i tato evidence není jednotná. Evidence bývají opět
doplněny grafickými přehledkami.
Kromě těchto evidencí se pak ještě periodicky

provádí pro potřeby MNOinventarizace map v S-42.
Vzhledem ke sledovaným parametrum by však
bylo možno z této inventarizace z části převzít pou-
ze systém tvorby nomenklatur mapových listu.

Dále byla zkoumána i úroveň dalších dokumen-
tačních prací, která je na různých pracovištích
značně odlišná. Velmi důležitá byla analýza zá-
jmu veiejnosti o jednotlivá mapová díla a zejména
o obsah a jejich aktuálnost. Na základě těchto šet-
ření byl pak stanoven obsah registru mapového
fondu.

4. Obsah RMF

Registr mapového fondu bude uspořádán podle
kraj u, kde se detailně člení podle jednotlivých ma-
pových děl. V rámci každého mapového díla jsou

evidovány informace o jednotlivých mapových
listech, jež představují "slova" tvořící inform?-ční
větu" která je uložena na magnetické pásce. Uda-
j'e o j~dnOm mapovém listu pak představují větu
o délce 386 bytu. Protože se pro vstup dat používá
Roti sloupcových děrných štítku, je třeba základní
informace o mapovém listu rozdělit na 4 (až 6)
štítku podle počtu pracovišť, u nichž je daný ma-
pový list uložen.

Věta o mapovém listu se skládá z následujících
informací:
Kraj - označuje se dvoumístným kódem a popi-
sem, např. 01 Středočeský.

Mapové dílo - označuje se šestimístným kódem,
vycházejícím z "Jednotné klasifikace prumyslo-
vých výrobku" - např. 4132 = ZM1 : 25000. Kaž-
dé mapové dílo má stanoveny standardní para-
metry; odchylky od standardu se vyznačí v poz-
známce.

Měřítko - označuje se šestimístným kódem -
- např .... 2880.

Číslo mapového listu - lokální označení mapové-
ho listu v rámci ČSR; označuje se šestimístným
kódem (3 místa označení vrstvy od shora dolů,
3 místa označení sloupce od západu k Východu).

Verze mapového listu - označuje se jedním zna-
kem; znamená číslo vydání, ev. jiný obsah téhož
mapového listu (např. hraniční listy kat. map).

Označení mapového listu - standardní označení
mapového listu danéhO mapového díla; je počí-
táno s 25 znaky.

Obec - zobrazená na daném mapovém listu ozna-
čuje se osmimístným kódem, vycházejícím ze
"Statistického lexikonu obcí ČSSR" - např.
10504203 (k. ú. Mirošovice, obec Rataje/Sáz.,
okres Kutná Hora, Středočeský kraj.

Rok zaměření - např. 1937
Způsob vzniku map. listu - jednomístný kód; 1 =
M (pů.vodní měření), 2 P (převzato), 3 = R
reambulace) .

Rok vydání - např. 1959.
Metoda zaměření polohopisu - dvoumístný kód -
např. 13 = číselně protínáním.

Metoda zaměření výškopisu - dvoumístný kód -
např. 53 = univerzální metodou.

Klasifikace map. listu - třímístný kód, který je
pro mapy velkých měřítek převzat ze "Směrnice
pro údržbu map EN".

Základní interval vrstevnic - počítáno se čtyřmíst-
ným označením.

Cena mapového listu - pokud lze zjistit čtyřmi
místy.

Poznámka - kód má 10 číselných znaku - pro
pozemkové mapy podchycuje mapový podklad a
etapu EN, pro kat. mapy tvar map. listu, dále
hraniční map. listy, odchylku od standardu map.
díla a. vyhotovitele map. listu.

Souřadnicová lokalizace map. listu - zahrne 52
znaků.; map. list je definován souřadnicemi rohu
v S- JTSK v pořadí SZ, SV, JZ a JV roh. Ve vý-
stupních sestavách souřadnice uváděny nejsou.

Pracoviště - místo uložení map. listu; označuje
se čtyřmístným kódem, vycházejícím z "Jednotné-
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ho číselníku v CSSR" (CÚGK čj. 6149/71-3). Tím-
to bódem se označují všechna dokumentační
ního ústředního archivu GÚ a KISu.
Např. 5107 = všeob. dokumentace (SG) Kutná
Hora
Ve větě RMF je počítané s maximálním počtem
24 pracovišť v kraji.

Počet kusů (map. listů - počítá se se 4 znaky).

5. Soubor programů RMF

Automatizovaná evidence mapového fondu se
bude realizovat na středním počítači TESLA 270,
ev. na automatickém kreslicím stole CORAGRAPH.
Vstupní data pro založení i údržbu RMF budou dě-
rována na osmdesátisloupcové děrné štítky a na-
hrány na standardní devítistopou magnetickou pás-
ku. Programy RMF, které jsou zpracovány ve vyš-
ším jazyku COBOL, se skládají z několika samo-
statných částí:
1. Pro g r a m u 1 o žen í dat n a m a g n e t i c-

kou pásku
Informace o všech mapových listech v jednom
kraji se pomocí osmdesátisloupcových děrných
štítků uloží na magnetickou pásku. Zde jsou
mapové listy řazeny nejdříve podle druhu ma-
pového díla a dále podle lokálního označení. In-
formace o každém listu je formulována do věty,
jejíž obsah je uveden v odst. 3. Program zajišťu-
je při vstupu dat z děrných štítků různé kontro-
ly, přičemž při kontrolním výpisu na řádkové
tiskárně signalizuje případné chyby. Tyto je nut-
no opravit a pak opakovat chod programu tak
dlouho, až je vstupní soubor zbaven všech chyb
a je pak na magnetické pásce připraven pro
další zpracování.

2. Pro g r a m ú drž byR MF
Tento soubor programů respektuje 2 základní
druhy změn, k nimž může docházet - jednak
častější změny v počtech kusll jednotlivých ma-
pových listů na pracovištích (pro něž byl vy-
hotoven zjednoduš(mý formulář) a dále změny
v dalších ukazatelích, které se uvádějí ve for-
mulářích určených pro sběr dat pro založení
RMF. Údržba RMF tedy probíhá ve dvou cho-
dech, z nichž má každý 2 části - první zajistí
nahrání změn na magnetickou pásku (změny ne-
musí být na rozdíl od sběru dat pro založení
RMF setříděny) a druhá zatřídění změn do pů-
vodníhO základního souboru.

3. Pro g r a m v Ý b ě rum a p o v Ý c hli s t ů
Tento program slouží k vyhledávání mapových
listů podle zadaných podmínek, které jsou pro
tento účel označeny dvoumístným kódem. Pro-
gram provádí výběr podle následujících podmí-
nek:

Dl - mapové dílo
02 metoda zaměření polohopisu
03 metoda zaměření výškopisu
04 způsob vzniku map. listu
05 rok vydání (od - do)
06 rok zaměření (od - do)
07 číslo map. listu (šestimístným kódem

- lokální označení)
08 obec (kódem obce, ev. okresu)
09 pracoviště
10 lokalita zadaná jedním bodem (blízké

okolí bodu, souř. Y, X v S-JTSK na m)
11 lokalita zadaná obdélníkem (větší ob-

last zadaná souřadnicemi Ymin, Xmin,
Ymax, Xmax)

Prvou podmínku (mapové dílo) je nutno zadat
vždy, ostatní pak podle potřeby; případně je možno
zadat 10 podmínek. Z podmínek 10 a 11 je možno
vždy pro jedno zadání uvádět pouze jednu. Vyhle-
dávat lze tedy až podle 10 podmínek současně.
Všechny mapové listy daného mapového díla se
postupně testují podle zadaných podmínek. Zpra-
cování úlohy končí nalezením kódu dalšího mapo-
vého díla.

4. Pro g r a m pro g r a f i c k Ý v ý s tup
Výsledkem grafického zpracování bude přehled-
ka kladu listů daného mapového díla, ve které
mapové listy, splňující výše uvedené podmínky,
budou označeny určeným symbolem zakresle-
ným do přehledky na CORAGRAPHU.Program je
obdobný programu výběru mapových listů s tím
rozdílem, že výstupem z TESLY bude děrná pás-
ka s instrukcemi pro CORAGRAPH,na němž bu-
de provedeno bodování potřebných symbolů. Bu-
de využit i firemní program Helmertovy trans-
formace mezi stolovými a Křovákovými sou-
řadnicemi. Pro každou podmínku je pak nutno
vyhotovovat další přehledku. Podle současných
zkušeností lze však p~edpokládat, že vzhledem
k malé ekonomické i technické efektivnosti této
metody bude výhodnější využívat Výsledků pro-
gramu výběru mapových listů (výstupních se-
stav) s ručním vykreslením přehledky. Na zá-
kladě zkušeností z vlastní realizace RMF bude
pak případně možno programy pro grafický vý-
stup upravit či zvolit jiné řešení.
Protože informace RMF budou tajného charak-

teru, je nutno zabezpečit jejich ochranu. Vzhle-
dem k použitému počítači TESLA 270 PVT je
nutno provést toto zabezpečení konvenčně -
magnetické pásky budou uzavřeny v trezoru,
který bude pod kontrolou správce RMF - výpo-
četního střediska Geodetického ústavu.

6. Výstupní sestavy RMF

Výstupní sestavy RMF jsou v zásadě trojího typu
- dva alfanumerické a třetí grafický.

A. Výstupní sestava prvního typu je komplexní se-
stavou a stavu mapového fondu pro území
jednotlivých krajů s interním uspořádáním po
mapových dílech. Tato sestava bude obsahovat
všechny evidované ukazatele mapového listu
(bez souřadnicové lokalizace) s výpisem počtu
kusů jednotlivých mapových listů pro všechna
pracoviště v kraji.
Tato sestava bude sloužit zejména ústředním or-
gánům resortu a řídícím složkám jeho organi-
zací pro plánování a rozhodování o nových vy-
dáních mapových listů, o včasném zásobování
prodejen map a pro získání přehledu o rozlo-
žení a počtech mapových listů na jednotlivých
pracovištích resortu.

B. Výstupní sestavy druhého typu svým obsahem
odpovídají sestavám předchozího typu, mají však
velké množství výstupních alternativ, jak je
uvedeno v předcházejícím oddílu. Lze provádět
výběr mapových listů včetně výpisu všech uka-
zatelů (opět bez souřadnicové lokalizace) podle
10 (ev. 11) zadaných podmínek. Jde o operativ-
ní sestavy pro resortní mapové dokumentace
a mapové služby pro evidenci obhospodařované-
ho mapového fondu a dále pro všechny resortní
i mimoresortní uživatele resortního mapového
fondu, potřebné pro vyhledávání mapOVých
listů pro různé speciální účely (mapové podkla-
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dy pro nové mapování, reambulaci, speciální
měření, projekty apod.).

C. výstupy třetího typu jsou grafické a budou se
vyhotovovat na CORAGRAPHUna mapách střed-
ních měřítek s podtiskem kladu mapových listů
daného mapového díla. Odpovídají alfanumeric-
kým výstupům druhého typu, kdy se na podtis-
ku vyznačí (barevnými) značkami údaje o ma-
pových listech. Účel těchto grafických výstupů
je obdobný, jako u předcházejícího typu výstup-
ních sestav.

Při řešení automatizované evidence mapového
fondu bylo využíváno všech zkušeností z vytváření
i provozu obdobných informačních systémů, ať již
VTOPÚ Dobruška či Racionalizační skupiny GÚ.
Při zpracování úkolu však bylo zjištěno, že žád-

ný ze stávajících či příbuzných programů (AEM,
ARDlS, UNIPRINT apod.) nelze využít a že je tedy
nutno vytvořit nový komplexní soubor programů.
Tento soubor programů, který vypracovalo výpo-
četní středisko Geodetického ústavu, je pak scho-
ken kromě uložení všech informací na magnetickou
pásku zajišťovat údržbu a chod RMF, který před-
stavuje vyhotovování různých výše uváděných vý-
stupních sestav. Programy vyhledávají mapové listy
podle zadaných parametrů včetně souřadnicové lo-
kalizace území; pro tento účel byl zpracován spe-
ciální algoritmus výběru podle způsobu zadání lo-
kality. Programy dále provádějí součty příslušných
mapových listů, signalizují nhné chyby a při změ-
novém řízení doplňují chybějící a opravují změně-
né (ev. i chybné) údaje.
Vzhledem k tomu, že RMF pro území ČSSR za-

hrne uváděné informace asi o 200 000 mapových lis-
tech, které budou kromě toho vždy v několika
exemplářích, bylo jej nutno z organizačních dů-
vodů rozdělit na subregistry podle krajů a ty pak
dále podle mapových děl. Založení, chod i údržba
RMF na počítači TESLA 270 se bude provádět po-
mocí osmdesátisloupcových děrných štítků, výstup-
ní sestavy budou alfanumerické a grafické (ty se
budou vyhotovovat na CORAGRAPHUpomocí kres-
lící děrné pásky). Sestavy prvého typu se budou
vyhotovovat čtvrtletně, čemuž bude podřízen
i cyklus údržby RMF. Sestavy dalších typů se bu-
dou zčásti vyhotovovat v témže cyklu, zčásti pak
podle potřeby.
Současně s technickou stránkou RMF byla řeše-

na i organizační část. V rámci odlaďování a ově-
řování programů byl vyřešen systém údržby, tj.
způsob a frekvence hlášení o pohybu mapových
listů a případných dalších změnách, které budou
ve výše uváděném čtvrtletním cyklu vyhotovovat
všechna resortní dokumentační pracoviště a ma-
pové služby.
Přípravu a sběr vstupních podkladů pro založení

i údržbu RMF budou provádět n. p. Geodézie včet-
ně všech dalších dokumentačních pracovišť resortu
geodézie a kartografie ve spolupráci s Výpočet-
ním střediskem GÚ, které bude správcem RMF
a které také bude zprostředkovávat styk s PVT.
Děrování dat se bude provádět v PVT Praha-Kar-
lín, kde se rovněž budou na počítači TESLA 270
ukládat tato data na magnetické pásky, provádět
potřebné výpočty a vyhotovovat alfanumerické
výstupní sestavy. Grafické výstupy se budou vy·

hotovovat na CORAGRAPHU Výpočetního stře-
diska GÚ.

8. Sběr dat pro založení a údržbu RMF

Sběr dat bude prováděn podle stanovených har-
monogramů ve všech výše uváděných pracovištích
na formulářích, které budou využitelné i pro údrž-
bu RMF. Tyto formuláře obsahují kompletní větu
RMF (včetně souřadnic rohů map. listů v S-JTSK)
v úpravě vhodné pro děrování údajů na děrné
štítky. Sběr dat se bude provádět podle jednotli-
vých mapových děl v rámci krajských pracovišť
resortu geodézie a kartografie oběhem, protože
vstupní data musí být vždy setříděna. Sběru dat
bude předcházet příprava na úrovni kraje, která
bude spočívat v přípravě formulářů a v provedení
lokálního označení mapových listů, ve výpisu chy-
bějících souřadnic rohů mapových listů podle po-
třebných podkladů a v konečné úpravě formuláři'l
pro děrování. Koordinačními pracovišti pro pří-
pravu a sběr dat pro založení RMF budou vzhle-
dem k organizačnímu členění i personálnímu obsa-
zení vždy příslušné technické dokumentace. Tech-
nické dokumentace pak doplněné a setříděné sou-
bory na formulářích předají k dalšímu zpracování
správci RMF Výpočetnímu středisku GÚ, které
bude zabezpečovat další etapu realizace RMF
u PVT.
Údržba RMF (změnové řízení) bude prováděna

ve čtvrtletním cyklu, hlášení změn pak pomocí
formulářů - "velké" změny se budou uvádět ve
formulářích pro založení RMF [doplňování chybě-
jících údajů, více změn ve větě či nové mapové
listy), změny v počtech kusů mapových liSti'l
v zjednodušených formulářích "Pohyb mapových
listů", kde je pouze identifikace mapového listu
a přírůstky či úbytky v počtech kusů.
Změny budou děrovány opět na osmdesátisloup-

cových děrných štítcích, pomocí nichž bude ve
čtvrtletním cyklu udržována stavová magnetická
páska [u PVT); perspektivně v případě (vlastní-
ho) resortního středního počítače pak podle po-
třeby. Čtvrtletně pak budou vyhotovovány i sesta-
vy prvého typu, dalších typů pak podle potřeby,
ev. četnosti změn.

9. Předpoklady realizace RMF

Struktura registru mapového fondu byla řeše-
na tak, aby jeho obsah mohl být integrován s ob-
sahem ostatních registrů ISGK a byly tak vytvo-
řeny předpoklady ke komplexní informovanosti
uživatelů geodetických a kartografických služeb
o stavu evidovaných informací v je1ich zájmové
oblasti. Vzhlede'11 k významné úloze kartografic-
kých děl v národním hospodářství ie pak třeba,
aby mapy optimálně plnily své poslání, ti. uspo-
kojovaly společenskou potřebu svým obsahem.
rychlou dostupností i aktuálností. Vytvořením RMF
se jednak zvýší využitelnost mapového fondu re-
sortu zejména v informovanosti o obsahu map
a v dalších etapách PO založení RMF se i usnadní
práce dokumAntátorů. Hlavní přínos RM"' bude
spočívat v získání přehledu o stavu mapového fon-
du a v komplexním a zejména operativním infor-
mování všech kompetentních resortních i mimore-
~ortních záiemců o mapnvfi díla. ieiich kvalit 11

a další údaie - hl'ínos RMli' je tedy v prvÁ řadě
celospole.čensk"ý. Ekonomické zhodnocení přínosu
RMF bude možno provést až v roce 1973, kdy bude
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RMF založen pro Východočeský kraj. Přesto však
lze již nyní předpokládat, že realizace RMF uleh-
čí pracovníkům dokumentací výkon jejich funk-
ce a že se pak budou moci zčásti zabývat dalšími
úkoly (např. mikrofilmováním apod.].
Realizace RMF palk předpokládá jednak doplně-

ní Dokumentačního řádu o založení a údržbu RMF,
dále vydání prováděcí směrnice (technologie]
a nejnutnější odborné vyškolení pracovníků doku-
mentací a mapových služeb.
V roce 1973 bude zahájena realizace založením

RMF pro Východočeský kraj, v roce 1974 pak bude
založen i subregistr účelových map. Od r. 1974
bude RMF postupně zakládán i v dalších krajích
ČSR včetně doplnění o mapový fond n. p. GÚ a n. p.
Kartografie. Realizaci RMF v r. 1973 bude zajišťo-
vat GKS pro Středočeský kraj a pro hl. m. Prahu;
hlavními dodavateli údajů a posléze i uživateli
RMF budou n. p. Geodézie Pardubice a n. p. Geode-
tický ústav. Správcem RMF bude Výpočetní středis-
ko GÚ, které bude zajišťovat realizaci úkolu na
počítači TESLA 270 PVT. S PVT byla v prosinci 1972
uzavřena komplexní hospodářská smlouva pro dě-
rovací a výpočetní práce pro potřeby resortu ČÚGK;
'požadavky na provoz RMF byly v PVT projednány
a do této HS zařazeny.
GKS bude realizaci RMF zajišťovat a finančně,

VS GÚ bude i nadále pokračovat v programování
a v přípravě dat po zpracování na TESLE i na
CORAGRAPHu.VÚGTK v roce 1973 provede vyŠ'ko-
lení pracovníků, kteří budou provádět přípravné
práce i vlastní sběr dat a bude metodicky řídit chod
celé akce. Náklady pro založení RMF ve Východo-
českém kraji byly předběžně stanoveny na 500 tis.
Kčs, z čehož náklady na vlastní sběr dat jsou
cca 250 tis. Kčs; náklady na děrování a počítačové
zpracování byly na základě oVlěřovacích prací od-
hadnuty také na 250 tis. Kčs. Po vyřešení přímé-
ho zápisu na magnetickou pásku (který má být
k dispozici od roku 1974 v PVT Praha] se náklady
na založení RMF pravděpodobně sníží. Celkové ná-
klady na údržbu RMF v kraji se odhadují na cca
50 tis. Kčs ročně, čemuž bude zhruba odpovídat
úspora živé práce pracovníků dokumentací a ma-
pových služeb.
Na základě zkušeností získaných při hromadném

zpracování velkého souboru dat v r. 1973 pak bu-
dou programy i celý systém RMF upřesněny tak,
aby se založení RMF v dalších krajích ČSR v r. 1974
realizovalo již podle ověřené technologie. V této
etapě realizace se také pravděpodobně prokáže po-
třeba centralizované evidence mapového fondu ce-
lého resortu geodézie a kartografie na jediném po-
čítači.

Výsledkem výzkumu bude automatizovaná evi-
dence mapového fondu všech pracovišt CÚGK
a SSGK (dokumentace všech stupňů a mapové služ-
by) podle všech hledisek, podle nichž je nutno pa-
rametrizovat ma'py v evidenci pro jejich praktic-
ké využívání (na základě průzkumu a systémové
analýzy práce těchto pracovišt, provedené v r.
1971, ověření systému v r. 1972 a dílčí realizaci
RMF v r. 1973). Byl zpracován model toku potřeb-
ných informací pro chod RMF počínaje sběrem
vstupních dat až po výstupní sestavy, jež budou vy-
užívány resortními i mimo resortními organizacemi.
Výsledkem realizace budou různé výstupní sestavy

- "stavová", jež bude aktuálním podkladem pro
rozhodování o obnově či doplňování mapového
fondu a dále různé číselné a ev. grafické výstupní
sestavy o mapových podkladech libovolné lokality,
sestavené podle zadaných (až 11] podmínek.
Všechny uváděné skutečnosti byly získány na

základě provedené systémové analýzy v dokumen-
tačních a mapových službách resortu geodézie
a kartografie, dále na základě 'konzultací s odbor-
níky v této oblasti a za přispění kooperujícího pra-
coviště n. p. Slovenská Kartografia (v r. 1971]. Ob-
sah (základního) registru mapového fondu byl
konzultován s řadou odpovědných pracovníl,ů re-
sortu, organizace a systém údržby RMF byl) pak
na základě oV'ěřování systému v r. 1972 upřesněny.
V průběhu řešení byl zpracován systém kódování

a struktury evidovaných informací v paměti počí-
tače TESLA 270 včetně algoritmizace a naprogra-
mování úlohy. Na této fázi řešení úkolu se podílelo
Výpočetní středisko GÚ, které vytvořilo soubor
programů pro založení, údržbu i chod RMF. Po od-
ladění souboru programů a po technickém i orga-
nizačním vyřešení založení a údržby registru ma-
pového fondu bylo provedeno ověření chodu celé
ho systému.
V roce 1973 bude RMF realizován pro mapový

fond Východočeského kraje na počítači TESLA
270 PVT; po upřesnění systému (na základě zpra-
cování velkého souboru - v každém kraji je asi
30 tis. různých mapových listů] a vyhotovení
definitivního technologického postupu bude RMF
založen a udržován i v ostatních krajích ČSR a ev.
i SSR.
V závěru je nutno poděkovat všem resortním

(ČÚGK, n. p. Slovenská Kartografia a zejména vý-
početní středisko GÚ] i mimoresortním pracoviš-
tím (organizace MNO a Stavební fakulta ČVUT),
které se konzultacemi, připomínkami k dosaženým
výsledkům i vlastní kooperací zasloužily o vyřeše-
ní automatizované evidence mapového fondu.
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Stochastická metoda měření
délky čáry

Ing. František Miklošík, CSc.,
VAAZ Brno

Navržená stochastická metoda umoznu]e poměrně
jednoduchou automatizaci kartometrického měření
délky čáry. Měření úseků odpichovátkem, měřícím
kolečkem křivkoměru nebo jejich odvozování ze sou-
řadnicových přírůstků digitálně zaznamenané čáry
nahrazuje jednodušším zjišťováním počtu průsečíků
měřené čáry s vhodně zvolenou pravidelnou sítí.
Rozdělení měřené čáry na úseky je náhodným proce-
sem, jehož pravděpodobnostní charakteristiky lze za
určitých předpokladů s dostatečnou přesností předem
vypočítat. Délka čáry je pak z nich odvozována ne-
přímo.

Podobnými postupy se zabývají stochastické po-
četní metody, často nazývané jako metody Monte
Carlo nebo také metody matematického experimentu.
Jejich teoretickým základem je využití působení zá-
kona velkých čísel. Historicky snad prvním příkladem
jejich použití je známá Buffonova úloha výpočtu
konstanty 'Ft. V poslední době se využití těchto metod
značně rozšířilo v důsledku úspěšné konstrukce růz-
ných elektronických zařízení schopných realizovat
velké množství pokusů. Přehled stochastických počet-
ních metod a některých jejich aplikací je uveden v [1].
Metoda měření délky čáry, která je dále popsána, je
pokusem o dílčí aplikaci stochastických metod v karto-
metrii.

Měřená čára je rozdělena čtvercovou mřížkou na úseky
ai viz obr. 1. Počet těchto úseků se rovná počtu prů-
sečíků měřené čáry s mřížkou. U neuzavřené čáry
tvoří zbytky na obou koncích také jeden úsek.

k

{

Při dostatečně husté mřížce lze považovat úseky
a. za úsečky přímky. Bude-li pro všechny tyto úsečky

úhel" náhodnou veličinou z intervalu (O; ;). lze

vypočítat jejich střední délku á.

Nejdříve bude odvozena střední délka á,. úseček
vymezených jedním čtvercem mřížky na osnově rov-
noběžek vzdálených od sebe o malou hodnotu LIb =1= O
a pootočených vzhledem k základně čtverce o úhel",
viz obr. 2.

-------
/

/

/

k \ /'\

~\ :~b
./

/
./

/

Strany čtverce vytnou na takové osnově rovno-
běžek množiny: [I], [II], [III]. V každé množině je
počet úseček ni daný vztahem:

b.. 2
ni = LIb ' f, = 1, ,3.

Mezi středními délkami úseček v množinách [I]
a [III] platí zřejmě vztah:

_ _ 1_
a1 = a3 = "2a2'

Pro střední hodnotu á,. odvozenou z úseček všech
tří množin platí:

ál~ + á2n2 + á3n3
á,. = ~ + n

2
+ n

3
(3)

Po dosazení ze vztahů (1) a (2) a částečné úpravě
bude mít tento vztah tvar:

_ 2á1b1+ á2b2a,. =
2b1+ b2

Pro jednotlivé proměnné výrazu (4) lze z obr. 2
odvodit:

_ k
a2 =--

COS"

b1= k sin"

b2 = k (I-tg") COS".

Dosazením těchto výsledků do vztahu (4) a po
částečné úpravě dostane výraz pro výpočet střední
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délky úseček vymezených na osnově rovnoběžek stra-
nami čtverce mřížky tvar:

_ k
a,,=------

sinu + cos u

Hodnota úhlu pootočení u může u měřené křivé
čáry nabývat hodnot z intervalu (O; 27t). Pro výpočet
střední délky úseku v tomto obecném případě zřejmě
postačí, bude-li úhel u náhodnou veličinou s rovno-

měrným rozložením v intervalu (O; ; lZměnu úhlu

pootočení L1ulze definovat pomocí dostatečně velkého
kladného čísla N takto:

L1u= ~.
2N

Střední délka úseků a je potom dána vztahem:

1 N 2 N
a =-N ~ a".=- ~ a,,;L1u, (8)

'~1 7t i~l

přičemž platí: Ul = L1u, u2 = 2L1u,

7t
-L1U,UN =-.

2

7t
UN-I =2 -

Pro diferenciální změnu úhlu pootočení může bý
vztah (8) přepsán takto:

Dosazením za a" ze vztahu (6) bude střední délka
úseků a daná integrálem:

1<

2

- 2k Su=-
7t

o

du
sinu + COs)(

Jeho řešením, které je podrobně popsáno v [2], je
výsledek:

V'- 2 + V-
a = ~lg 2 V~ -=-- 0,793516 k. (11)

7t - 2
Podle tohoto výsledku střední délka úseček jj závisí
pouze na hustotě čtvercové mřížky dané hodnotou k.
Pro celkovou délku měřené čáry lze pak napsat vztah:

ve kterém n značí počet průsečíků měřené čáry s mříž-
kou. Tak je poměrně složitá úloha měření délky čáry
redukována na jednoduché operace spočívající v urče-
ní a počítání průsečíků.

Použití stochastické metody měření bude ovlivněno
především přesností získaných výsledků. Z tohoto
hlediska se nejvýrazněji uplatňuje zejména tvar měře-
ných čar, hustota měřící mřížky, tvar a velikost plo.
chy, ve které jsou čáry měřeny a chyba v určování
a počítání průsečíků.

Není-li úhel u náhodou veličinou s rovnoměrným roz-

ložením alespoň v intervalu (O; ;), hodnota á ze

vztahu (11) se změní, což způso bí v délce měřené čáry
chybu ml' V mezním případě, kdy měřenou čarou je
přímka nebo osnova rovnoběžných přímek, je u =
= konstanta a střední délka úseků je daná vztahem
(6). Závislost střední délky úseků na úhlu pootočení je
pro tento mezní případ znázorněna na obr. 3. Aby

mohl být graf rozšířen též pro u > ; , jsou ve vztahu,

(6) uvažovány absolutní hodnoty trigonometrických
funkcí jmenovatele.

Největší odchylka a" od správné hodnoty a je
pro u = j.90°, j = O, 1, 2 .... Druhý extrém se na·
chází v poloze u = (2j + 1) .45°. Nulová odchylka je
v poloze u = j. 90° ± 18° z čehož vyplývá možnost
eliminace této chyby vhodným pootočením mřížky
vzhledem k měřené čáře. U měřených přímek je to
možné zabezpečit zcela přesně.

Také u měřených křivých čar není podmínka
náhodnosti úhlu u obecně splněna. Zde platí, že čím
výraznější je systematický průběh měřených čar, tím
lépe může být určen jejich převládající směr a tím
lépe může být chyba ml eliminována vhodným po-
otočením mřížky. Tuto chybu lze také snížit výpočtem
délky čáry jako aritmetického průměru z několika
pozorování při různém pootočení mřížky. Rozdíly
počtu průsečíků měřených čar při různém pootočení
mřížky ukazují na velikost této chyby, viz sloupec n
tabulky 1.

3.2 Vliv rozptylu délky úseček a; kolem střední
hodnotya.

Simulací různých poloh přímky ve čtvercové mřížce
a analytickým výpočtem byl sestaven jednoduchý
histogram charakterizující rozložení četnosti úseček u.
kolem jejich střední hodnoty a. Výsledek je znázorněn
na obr. 4.

Rozložení je nesymetrické. V intervalu (O; k) je
rovnoměrné, za hranicí u. = k je výrazné maximum
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a za ním pak prudký pokles až na nulu pro všechna
a; > kV2: Interval (li - 0,3 k; li + 0,3 k) obsahuje
přes 60 % všech případů. Hodnotu 0,3 k lze proto po-
važovat s určitou přibližností za směrodatnou odchyl-
ku; vyjádřena v procentech střední hodnoty li bude

0,3 k o. 0/
O79 k- .100 1'0 = 38 o',

Pro dílčí relativní chybu m2 délky čáry odvozené
ze vztahu (12) lze pak napsat přibližný vztah:

m ~ ± 38 % (13)
2 Vn '

ve kterém n značí počet průsečíků měřené čáry
s mřížkou.

Při konstantní délce měřené čáry je možné snížit
její hodnotu pouze zvětšením hustoty mřížky, případ-
ně opakovaným měřením v jiné poloze mřížky a vý-
počtem průměru počtu průsečíků. Při dané hustotě
mřížky lze dosáhnout menší relativní chybu jednoho
pozorování u delších čar.

a k I

I' I
~ + 0,3 k ./

I
I
I. -0,3 k

3.3 Vliv velikosti mřížky projevující se na okraji
plochy P.

Při měření délky čar v omezené ploše P mřížkou ko-
nečné velikosti k způsobují neúplné čtverce mřížky na
okraji této plochy další chybu. Tato chyba má složku
systematickou L18 a složku nahodilou ma' Pro nahodilou
složku je v [2] odvozen tento přibližný vztah:

yk2
ma = ±P .63 %, (14)

ve kterém značí:
k stranu čtverce mřížky,
P plochu, ve které jsou délky čar měřeny,
y koeficient závislý na tvaru plochy P.

Pro koeficienty y jsou v citované práci odvozeny
tyto přibližné hodnoty:

Pro systematickou složku pak byl odvozen vztah:

A. 0,42 yk2
LJ8 = - P .8,

ve kterém 8 značí délku měřených čar. Vliv této
chyby lze odstranit zavedením opravy do vztahu (12).
Platí:

(
0,42 k)8 = 0,793 516.k.n l---p-- 2 •

Vliv opravy L18 je poměrně malý. Při dostatečné
hustotě mřížky může být oprava zanedbána.

Vliv chyby v určení počtu průsečíků n je zřejmý
ze vztahu (16). Velikost této chyby m4 bude však zá-
vislá na způsobu určování a počítání průsečíků. Nelze
ji proto předem stanovit. Pro případ určování průsečí-
ků pouze volným okem, bez mechanizačních nebo
automatizačních postupů, lze o její velikosti usuzovat
z výsledků následujících kontrolních měřenÍ.

Pro posouzení přesnosti měření délky čar navrženou
metodou bylo provedeno kontrolní měření délky
vrstevnic z části mapy měřítka 1 : 10 000. Vrstevnice
z plochy přibližně 1,5 X 2,0 km2 byly přeneseny na
jinou podložku tak, aby bylo možné délku těchto čar
spolehlivě měřit jak klasickou metodou pomocí od-
pichovátka, tak navrženou metodou. Čáry kontrolní.
ho měření jsou znázorněny na obr. 5.

V rozích obdélníkové plochy jsou vyznačeny
křížky a změřeny jejich vzdálenosti k vyloučení vlivu

Tvar plochy P y

kruh 1,8 I.
Iltl,I",'"

.1
šestiúhelník 2,3
čtyřúhelník 2,6
trojúhelník 3,4 Obr. 5
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Pol'. 8

1

k n 8 I 8=8-8 mo
číslo

[mm) [mm] počet [mm] I [mm] [mm] I [%)

9,970 697 I 5495 -105 I
701 5524 -134
693 5461 - 71 ± 139 ± 2,6

I 5390 687 5415 - 25
9,963 681 5368 + 22

703 5542 -152
1345 5315 + 75

4,985 1376 5438 - 48 ± 51 ± 0,9
1364 5390 O

151 1 170 - 35
9,963 145 1 123 + 12 ± 29 ± 2,6

2
151 1 170 - 35

1135
290 1 144 - 9

4,991 295 1 164 - 29 ± 31 ± 2,7
299 1 180 - 45
186 1446 + 37

9,963 185 1439 + 44 ± 33 ± 2,2
190 1478 + 5

3 1483
380 1497 - 14

4,991 375 1477 + 6 ± 24 ± 1,6
386 1521 - 38
184 1430 - 24

9,963 185 1439 - 33 ± 24 ± 1,6
4

182 1415 - 9
1406

< 358 1414 - 8
4,991 360 1421 - 15 ± 21 ± 1,5

364 1438 - 32
166 1289 + 77

9,963 173 1343 + 23 ± 50 ± 3,7
180 1398 - 32

5 1366
358 1414 - 48

4,991 350 1382 - 16 ± 37 ± 2,7
356 1406 - 40
381 2996 - 26

9,963 366 2878 + 92 ± 60 ± 2,0
383 3012 - 42

6 2970
770 3046 - 76

4,991 779 3081 -111 ± 78 ± 2,6
750 2966 + 4-
298 2340 + 110

9,963 300 2356 + 94 ± 85 ± 3,5
7

308 2419 + 31
2450

622 2459 - 9
4,991 635 2511 - 61 ± 41 ± 1,7

611 2416 + 34
259 2024 + 31

9,963 252 1968 + 87 ± 67 ± 3,4
8 2055

254 1984 + 71
510 2012 + 43

4,991 521 2055 O ± 25 ± 1,2
516 2036 + 19

rozměrové změny podložky. Výsledky vztahující se
k této celkové ploše jsou v tabulce 1 uvedeny v řád-
cích s pořadovým číslem 1. V této testovací ploše jsou
dále vyznačeny čtyři obdélníkové plochy A, B, O, D
(pořadová čísla v tabulce: 2, 3, 4, 5) a po jedné ploše
ve tvaru kruhu (poř. č. 6), šestiúhelníka (poř. č. 7)
a trojúhelníka (poř. č. 8).

Třikrát opakovaným měřením s různým rozevře-
ním odpichovátka byly co nejpřesněji zjištěny délky
čar v jednotlivých kontrolních plochách. Výsledky
těchto měření byly zpracovány obvyklým postupem.

V dalším jsou považovány za hodnoty skutečné.
V tab. 1 jsou uvedeny ve sloupci S.

Ve stejných kontrolních plochách byly měřeny
délky čar také stochastickou metodou. Výsledky mě-
ření a výpočtu jsou též v tab. 1. V sloupci označeném
k jsou uvedeny délky stran čtverců použité mřížky,
v sloupci n je uveden počet průsečíků mřížky s čarami
v příslušné ploše. Průsečíky byly určovány a počítány
pozorovatelem po přiložení transparentní mřížky na
měřené čáry. Tato měření byla provedena vždy třikrát
při různé náhodně stanovené poloze mřížky. Délky čar
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8 jsou pro každé pozorování vypočteny podle vztahu
(16).

Porovnáním skutečných délek s délkami odvoze-
nými navrženou metodou jsou zjištěny skutečné
chyby e. V posledních dvou sloupcích jsou pak uvede.
ny střední chyby mo v délce čar odvozené z jednoho
pozorování. Dosažené výsledky potvrzují dobrou
přesnost a spolehlivost metody pro mnohé karto-
metrické práce. Menší relativní chyby bylo v průměru
dosaženo u delších čar a při měření hustější mřížkou,
což odpovídá předpokladům vyjádřeným vztahy (13)
a (14).

Praktický význam navržené metody je především
v tom, že umožňuje automatizovat jednu z obtížných
a pracných kartometrických úloh. Poměrně složité
měření délky čáry je nahrazeno dvěma jednoduchými
operacemi spočívajícími v určování a počítání průsečí.
ků měřené čáry s vhodně položenými přímkami. Tyto
operace lze automatizovat pomocí různých principů
snímání: mechanického, magnetického, indukčního,
optickoelektrického nebo konduktivního. Rozhodují.
cí úlohu při volbě nejvhodnějšího způsobu bude mít
druh a kvalita kresby čar a materiál podložky. V [2]
jsou podrobněji popsány možnosti a předpoklady

realizace optickoelektrického (fotoelektrického) určo-
vání a počítání průsečíků čar vedených na trans-
parentní podložce.

Stochastická metoda určování délky čar je vhod·
ná zejména k měření křivých a hustě vedených čar.
Kromě toho metoda umožňuje určovat nejenom cel.
kovou délku čar jako skalární veličinu, ale nepřímo,
porovnáním počtu průsečíků pro různé směry rovno·
běžkových osnov mřížky, též převládající směr. Ten
může být důležitou charakteristikou při vyhodnocová-
ní čarových nebo čarami v mapě vyjádřených informa-
cí o území. Zatím nebyla k dispozici pro takováto
šetření produktivnější kartometrická metoda.

Použití navržené metody bude rentabilní jenom
v tom případě, bude-Ii měření automatizováno. Jak
ukazují výsledky prvních pokusů (viz [2]), konstrukce
potřebného automatizačního zařízení je zcela reálná.

[1] BUSLENKO, N. P., ŠREJDER J.'A.: Stochastické
početní metody, český př~klad SNTL, Praha 1965

[2] MIKLOŠÍK, F., CHMELIK, M.: Příspěvek k au-
tomatizaci kartometrického vyhodnocování reliéfu
terénu, VAAZ Brno 1971

Do redakce došlo 12. 4. 1972.

I" Lektoroval: Ing. Milan Martinek, CSc.,
katedra mapování a kartografie, FSv ČVUT v Praze

Automatický systém spracovania
kartogramov a kartodiagramov

Tento systém bol rozpracavan)' a aplikovaný vo
Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Sófiř
v r. 1972 a pozostával z využitia samočinného po-
čítača MINSK-22 a ďalekopisného prístroja RFT,
vyrábaného v NDR. Pritom sa spracovalo nieko!ko
desiatok kartogramov a kartodiagramov. Vykonala
sa analýza zobrazovacích metód, ktoré umožňuje
ďalekopisný prístroj. Boli precíznejšie určené a vy-
medzené niektoré matematické kritériá a podmien-
ky, pri nesplnenl ktorých by bolů využitie automa-
tizačnej techniky spracovania kartogramov a kar-
todiagramov obťažnejšie a neplnohodnotné.
Novovypracovaný postup bol použitý pri spraco-

vaní kartogramov a kartodiagramov územia Bul-
harskej !udovej republiky, avšak je ho možné apli-
kovat pre fubovolné územie, pravda, vo vyhovujú-
cej mierke.

2. N i e k t o r é p r i n c i p i á lne pro b I é m y
využitia samočinného počítača a
ďalekopisného prístroja pri vyho-
tovení kartogramov a kartodia-
gram ov

2.1 Spracovanie všeobecnozemepisného podkladu
Kartogramy a kartiodiagramy obsahujú prevážne

dve skupiny prvkov: všeobecnozemepisné a tema-
tické. Medzi všeobecnozemepisnými prvkami sú to
najmH politicko-administratívne hranice (alebo

Ing. Benjamin Koen,
Ing. Ivan Stanoev,

Naučnoisledovatelski institut po geodezija i kartografija.
Sofija

hranice ekonomických oblastí), sídla, názvy, nieke-
dy i základná riečna sieť a pod. Originál tohoto si-
tuačného podkladu sa spracúva v základnej (naj-
vačšej) mierke tak, aby bolo možné i jeho prípad-
né fotografické zmenšenie do všetkých menších
mierok.

2.2 Spracovanie matrice pro samočinný počítač
Spracovávané územie sa rozdelí vodorov:nými a

zvislými čiarami na sieť pravoúhlych obdlžnikov,
ve!kosť ktorých je závislá na vefkosti symbolov
(písmien) príslušnej tlačiarenskej jednotky. Na
kartogramoch Bulharska v mierke 1: 2 mil. bolo
napríklad použitých 4928 obdÍžnikov. Každý ele-
mentárny obdížnik má svoj kód, ktorý je totožný
s kódom oblasti (administratívnp.j jednotky).
Pre vyhotovenie kartogramu pomocou samočin-

ného počílača je potrebná informácia o polohe hra-
níc príslušných administratívnych, alebo ekonomic-
kých oblastí. Tieto oblasti sa zakódujú. Matrica sa
zostaví v digitálnej forme, čo umožní jej príjem sa-
močinným počítačom. Pre kartogram sa matrica
zastavuje tak, aby boli zohfadnené všetky elemen-
tárne obdížniky, ktoré spadajú do kartogramu.
Pri spracovaní matrice treba dodržať niektoré

podmienky, ako napr.: každá oblasť musí mať len
jeden kód; hranice oblastí na kartogramoch musia
mať osobitý kód, ktorý nepripúšťa nejednoznačné
vysvetrovanie a pod. Zostavenie matrice sa dá
ulahčiť vykreslením siete elementárnych obdížni-
kov s potrebnými rozmermi na priezračnej fólii.
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Takáto sieť sa potom naloží na mapu potrebnej
mierky, čím umožní lokálizáciu informácií pre
zostavenie matrice (obr. 1).

2.3 Volba tematiky, v:fber a zoradenie ělselnych
údaj ov

Navrhovaná metodika automatického spracova-
nia kartogramov a kartodiagramov je zvlášť vhod-
ná pre kartografické znázorňovanie takých javov,
ktoré sa rýchlo menia (denne, týždenne a pod.).
Zvyčajne sú to údaje o hospodárstve, doprave,
zdravotníctve ,alebo určité charakteristiky prírod-
ného prostredia, obyvaterstva a pod.
Na spracovanie matrice je účelné také zoradenie

oblastí, aké vychádzfl. zo spracovania štatistických
údajov. Výsledkom zoradenia číselných údajov je
priesterový štatistický rad, jednotlivými členmi
ktorého sú kvantitatívne údaje priestorovo rozlo-
žené na znázorňovanom území.

2.4 Volba kritérií pre zoskupenie oblastí (zoskupe·
nie ělenov priesterového štatistického radu)

Ekonomická kartografia má dostatočne vefa skú-
seností s výberom kritérií pri spracovaní štatistic-
kých radov. Pri vyhotovovaní kartogramov a kar-
todiagram ov automatizovaným sposobom sa tieto
kritériá aplikujú s určitými zvláštnosťami. Často je
účelné prijať dodatočné podmienky, ktoré do urči-
tej miery menia charakter kritérií.
Pri automatickom spracovaní kartogramov

z územia Bulharska boli vypracované programy pre
samočinný počítač s celým súborom kritérií zosku"
povania členov štatistických radov.
P r v é z týchto k r i t é r i í je zoskupenie stred-

ných arimetických hodnot členov štastického radu
(, astro ") v rovnakých intervaloch. Tato hod-
nota se pokládá za 100 % a hraničné hodnoty

skupín sa vypočítajú prirovnaním k určitému per-
centu so strednou hodnotou.
D r u h é kr i t é r i u m predpokládá usporiada-

nie hodnot do skupín s rovnakým poč tom členovo
Pri spracovaní treba predvídať vznik tofkých sku-
pín, kofko by .ich vzniklo pri jednom delení na ob-
lasti bezo zbytku (pre Bulharsko v prípade 28 ad-
ministratívnych jednotiek sme použili čísla 4 a 7J.
T ret i e k r i t é r i u m, pre ktoré bol spracova-

ný program, sa zakladá na rozčlenení existujúcich
maximálnych rozdielov. Pri tomto kritériu bolo,
potrebné prijať prísnejšie podmienky vzhladom na
požiadavky samočinného počítača. V danom prí-
pade sa počíta stredná hodnota rozdielov medzi
členmi štatistického radu (l> slr'), určuje sa množ-
stvo rozdielov vličších ako 3 (26slr' = L\hr.) a prí-
príslušné zvličšenie, či zmenšenie l> hr' za účelom
zistenia počtu rozdielov v intervale od 3 do 7 včí-
tane.
Pri aplikácii tejto metódy sa využili dva druhy

kartodiagramov. Každá oblasť mala jeden diagram,
ktorý obsahoval 100 štvorcov (10x10). P r výt Yp
znázorňuje každý jav s presnosťou 1 %, ktoré zod-
povedá vždy jednému elementárnému štvorčeku.
Strojove je spracovaný každý jav pre každú oblasť
s vličšou presnosťou, ale pre toto znázornenie po-
stačuje zaokrúhlenie na celé percento, čo ulahčuje
využitie potrebného počtu vždy celých štvorčekov
v kartodiagrame (obr. 2a).
D r u h Ý typ kartodiagramu tiež narába s per-

centuálnymi hodnotami. Pritom pre každý jav je
vyhradený vždy určitý stlpik, ktorý obsahuje 10,
alebo 20 štvorcov, Tento sposob umožňuje vzájom-
né porovnávanie jednotlivých javov, hoci je menej
presný, ako predchádzajúci (pre územie Bulharska
je to prakticky 10 %, alebo 5 % - podla toho,
o aký počet znázorňovaných javov ideI. Príklad
takéhoto kartodiagramu je uvedený na obr. 2b.
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3. VYu žit i e s a moč i n n é h o poč í t a č a

3.1 Spracovanie a dierovanie vstupných informácií
Spracovanie a dierovanie vstupných informácií

sa uskutočňuje nasledovne:
a) zostavuje sa tab u f k a, ktorá obsahuje ~ódy
oblastí a vofných polí (el ementárnych obdlžni-
kov), ako aj všetky potrebné pracovné symboly
(znaky), ako sú: zmena riadku, nový rad a pod.
Vofné obdižniky sú pri strojovom spracovaní ob-
sadené znakmi, ktoré znamenajú príslušnosť k ur-
čitej skupine;
b) pre každé vybrané kritériu m sa spracúva systém
kódov zvolených zobrazovacích značiek. Kódova-
nie sa vykonáva na ďalekoplsnom prístroji RFT;
c) zostavujú sa informácie na výpočet daného rie-
šenia (buď kartogramu, alebo karto diagramu po-
dfa zvoleného kritéria), ktoré obsahujú: číslo rie-
šenia a hodnoty štatistického radu v postupnosti,
ktorá je v súlade s kódovacím oblastí.

3.2 Ukladanie vstupných informácií do operačnej
pamiiti počítača
Údaje z nadierovaného postupu riešenia, z tabu-

liek, alebo matríc sa ukladajú do operačnej pamH·
11 samočinného počítača. Pritom sa dbá na čo naj·
racionálnejšie rozmiestnenie týchto informáclí
v pami:iti počítača. V našom prípade boli vstupné
údaje dierované v kóde počítača MINSK-22.

3.3. výpočty na samočinnom počítači. Algoritmus
riešenia problému
Postup výpočtov na samočinnom počítači je na-

sledovný;
a) Uskutočňujú sa matematické výpočty štatistic-
kého radu podfa zvoleného kritéria za účelom vy-
medzenia hraníc skupín, ktoré budú znázornené
na kartograme, alebo karto diagrame. Súčasne sa
tieto hranice vytlačia na výslednom strojovom pá-
se papiera. Charakter matematických výpočtov zá-
visí na zvolenom kritériu pre kartogram, alebo pre
zvolený typ karto diagramu.
b J Podfa hodnot jednotlivých členov štatistického
radu a podfa už určených hraníc skupín sa určuje
potom poloha oblastí podfa prijatých (vypočíta-
ných) hraníc skupín.
c) V súlade s kfúčom dohodnutých značiek sa vy-
plňuje tabufka jednotlivých oblastí. Do každého
vofného políčka (elementárneho obdižnika, ktorý
je určený pre dohodnutú značku) sa umiestňuje
symbol z legendy, ktorý zodpovedá polohe oblasti
z celkového rozdelenia skupín.
d) Na diernej páske sa podfa matrice vyznačí po-
trebný počet značiek (symbolov), ktoré zodpove-
dajú danej oblasti v tabufke. Značky sa dierujú
v kóde ďalekopisného prístroja.

4. Tec h n o I Ó g i a v y k r e s f o van i a a v y-
t I a č e n i a k a r t o g r a m o vak a r t o d i a-
gramov

4.1 Vydavatefský originál
Vydavatefský orginál sa vyhotovuje na ďaleko-

pisnom prístroji, ktorý využíva 5-stopú pásku. Ďa-
lekopisný prístroj má 74 značiek, spomedzi ktorých
nie je problém vybrať cca 10-15 najvhodnejších na
znázorňovanie. Tlačiarenské zariadenie pracuje
rýchlosťou 125 značiek za minútu a výsledok tlačí
na papierový pás, široký 21 cm. Ak odrátame dva

úseky, ktoré sú obsadené vodiacimi lištami, dosta-
neme úžitkovú šírku papierového pásu asi 18-
19 cm.
Dierna páska sa zakladá do čítacieh~ zariadenia

(snímača) ďalekopisného prístroja a operátor iba
kontroluje tlač vydavatefského originálu. Kontro-
luje sa najma. kvalita tlače.

4.2 Reprodukcia vydavatelského originálu
Po vyhotovení, korektúr a opravách vydavatef-

ského originálu nasleduje obvyklý kartograficko-
reprodukčný postup. Myslí sa tým rozčlenenie fa-
rieb podla predom určellej farebnej úpravy. Pred-
tým vyhotovený originál topografického, podkladu
sa fotomechanicky zmenšuje do roznych predom
stanovených odvodených mierok tak, aby mohol
byť používaný bez podstatnejsích úprav pre celé
série máp (kartogramov, alebo karto diagram ov 1
v danej mierke.

Prehladná schéma spracovania kartogramov a
kartodiagramov:

Prípravné redakčné práce. Výber témy, mie-
rok, farebného spracovania kartogramov a
karto diagram ov. Výber obdobia - časová 10-
kalizácia spracúvaných údaj ov

1~""""'I"""'I"I"II"I""""I.""""""'" ••.I.II.I.I •••n•••I••••••••••II••I•••••.•I•••I••~

! Príprava vstupných údajov a ich dierovanie i
"' 111•....•...•..•......•...... 111···········1·····.111 .......•.......•..•••..••.....••..•.•.••..

Automatické vyhotovenie diernej pásky (zob-
razovacej), obsahujúcej údaje o obsahu a
úprave kartogramu (kartodiagramu)

Založenie diernej pásky do ďalekopisného
prístroja RFT a tlač kartogramu (kartodia-
gramu)

1
111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••• 1111 ••••••••••••• H••••••••••• II •••••••••••••••••••••••• ~

Korektúra a opravy vydavatefského originálu i
• kartogramu (kartodiagramu) i. .
•••••••••••• III.U •••••••••••••••••••••• I•••••••••y ~ II ••••• _ •••••••••••••••• II ••.••• 1

Reprodukcia kartogramu (kartodiagramu)
v požadovanej mierke, kopírovanie a vyhoto-
venie tlačových platní

Tlač kartogramu (kartodiflgramu) v potreb-
nom náklade - sútlač prvkov vše obec noze-
mepisného a tematického ohsahu vo zvolenej
farebnej a grafickej úprave

.•••••••••••••••••••••••mee hanicky
------ automaticky
-----ručne
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X'X E E T T O III I III C
X X E E T O O III I III C
X X E E T O O III III C
X X E T T O O III III C
X X E T T O O III C C
X E E T T O O III C C
X E E T T O O III C C
X E E T T O III III C C
X E E T T O III III C C
X E E T T O III III C C

--
X --
X - O --
X T O - E
X T O III E --
X T O III E - <I>
X T O III E H <I> --
X T O III E H <I> - B
X T O III E H <I> II B CIX T O III E H <I> II B

5. Efektívnosť a porovnanie s doterajšou technoló-
giou

Doterajší sp6sob spracovania kartogramov a
kartodiagramov je znač ne prácny a drahý. Má
dva varianty: buď sú zjednodušené kresličské
práce na úkor reprodukčných, alebo opačne, kom-
plikované sa kresličské práce pre verké
množstvo čiar, alebo značiek, ktoré zmen-
šujú počet farieb v tlači. Pom6cky, ktoré urahču-
jú kresličské práce (napr.: rastrové podložky, šab-
lány a pod.) síce šetria náklady, ale proces zosta-
vovania a kreslenia vyžadujú. Navrhovaný postup
vylučuje ručné zostavovanie a kreslenie a túto
prácu ponecháva počítaču a ďalekopisu.

Vyhotovenie jedného kartogramu Bulharska
v mierke 1 : 2 mil., alebo 1 : 1 mil. doterajším sp6-
sobom stojí približne 300-400 leva (po vydav a-
vaterský originál včítane). Čas, potrebný na zosta-
viterské a kresličské práce sa pohybuje obvykle
od 3 do 12 dní. Navrhovaná technolágia podstatne
znižuje časovú, i finačnú kalkuláciu. Napríklad na
vyhotovenie diernej pásky pre karto gram v mier-
ke 1: 2 mil. postačí 1 minúta strojového času

(0,50 lev a ). Spracovanie vydavaterského originálu
trvá približne 24 minút. To znamená, že atlas, ob-
sahujúci 50 kartogramov m6že byť vyhotovený za
20 hodín. Spotreba času na spracovanie kartogra-
mov sa teda skracuje až 300 ráz v porovnaní s do-
terajším sp6sobom.

6. Aplikácia a perspektívy využitia navrhovaného
systému.

Navrhovaný systém vďaka svojim hlavným vý-
hodám (menšej spotrebe času a finančných nákla·
dov) umožňuje využívať kartogramy a kartodia-
gramy pre r6zne účely. Rýchlosť ich vyhotovenia
otvára nové cesty pre ich využitie aj pre také pro-
cesy, ktoré sa menia každý deň, alebo aj každú
hodinu. Kombinované využitie tohoto systému
s modernou kopírovacou technikou (xerografické
prístroje) umožňuje rýchle rozmnoženie jednofareb-
ných kartogramov často sa meniacich javov, alebo
procesov v r6znych sférach rudskej činnosti. Na-
vrhovaný systém umožňuje každodenné poskytova-
nie precízne interpretovaných štatistických údaj ov
a prehradov kartografickou formou, ktorá je
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obvykle ovela náZOrne]Sla ako číselné údaje tabu-
liek, výkazov pre personál mnohých úradov, za-
oberajúcich sa ústrednou evidenciou a riadením
znázorňovaných javov a procesov. Pritom toto
spracovanie nielen, že sa uskutočňuje za velmi
krátky čas a s minimálnymi finančnými nákladmi,
ale jeho výhodou je i to, že nevyžaduje zvlášť pri-
pravených špecialistov.
Príklad takéto kartogramu je na obr. 3.
Velkou výhodou navrhovaného systému je naj-

m.;,i masové používanie ďalekopisných prístrojov.
Ich rozšírenie umožňuje rýchly prenos nielen čí-
selllej, ale i grafickej informácie na značné vzdia-
lenosti od strediska, vktorom sa táto informácia
spracúva. Dostatok raznych značiek, ktoré má ďa-
lekopisný prístroj k dispozícii, umožňuje výber,
ale najma kombinácie rozličných značiek pre rOz-
norodú grafickú interpretáciu kartogramov, alebo
kartodiagramov.
Pre najbližšiu budúcnosť sa tak otvára cesta

ďalšieho zdokonalovania navrhovaného systému,
pretože uvedený príkladani zďaleka nevyčerpáva
všetky možnosti. Vela možno docieliť ďalšou vý-
skumnou činnosťou, ale i praktickým využívaním
a zovšeobecňovaním skúseností v najroznejších
odvetviach národného hospodárstva. Sme presveď-
čení, že aj spolupráca odborník ov socialistických
štátov maže byť pre rozvoj tohoto systému velmi
plodná, záslužná a výhodná.
Do redakcie došlo 25. 9. 1972

Prelofil: Ing. JánPravda, VÚGK Bratislava

RACIONALIZACE V GEOOéZUA
KARTOGRAFU

Vyhlá~ení společné celoresortní tematic-
ké soutěže pro zlep~ovatele na rok 1973

Ceský úřad geodetický a kartografický a Slovenská
správa geodézie a kartografie; vyhlašují společnou celo-
resortní tematickou soutěž pro zlepšovatele na r. 1973.
Tematickými úkoly v této soutěži jsou:

1. Zabezpeční prostorů zničených polygonovtch bodů
ve městech souřadnicově určených body téže přes-
nosti
Dosavadní stav a jeho technicko-eko-
nomické nevýhody:
Body městské polygonové sítě se mnohdy obnovují
bez zřetele k možnOsti jejich širšího využití. Takto
prováděná obnova vede k jednostrannému využiti ob-
novenýchbodll, mnohdy k duplicitě při provádění
obnovy. Dosavadní známé technologické postupy pro
obnovu polygonových sítí mají místní využití a ne-
řeší tuto problematiku obecně.
H I a v n í cíl, k t e r Ý s e l' e š e ním s led u je:
Zabezpečit prostor bodu polygonové sítě tak, aby
vznikly podmínky k jejich využiti co nejširším okru-
hem uživateh1.
Popis úkolu:
Požaduje se návrh technologie způsobu zabezpečení
bodů pOlygonové sítě nejen pro účely EN, ale i pro
účelovémapy, zejména pro technickou mapu města,
mapové podklady pro investiční výstavbu, mapové
podklady pro soubornou evidenci podzemních vedení
apod.

Technicko-ekonomické informace
o stavu techniky:
Vnitropodnikové a střediskové postupy pro obnovu
polygonových sítí.
Řešitelům zodpoví dotazy:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický v Praze, 15079 Praha 5, Nádražní 31, vý-
Izkumný tým 25.
Průzkum prospěšnosti provede:
Geodézie, n. p., Praha.

N á rod o h o s pod á l' s k Ý a s p o 1 e č e n s k Ý v ý-
znam úkolu:
Zavedením jednotnosti do provádění obnovy sítí po-
Iygonových bodů se zřetelem ke specifickým poža-
davkťim jejich pravděpodobných uživatelťi se rozšíří
možnost i míra využití obnovených sítí. Současně
se tak lépe zhodnotí investice vložená do obnovy
sítě a vytvoří se tak podmínky k dosažení jednotnos-
ti v používaných podkladech.
Odměna:
Za komplexní vyřešení tematického úkolu je stano-
vena jedna odml!na 4000 Kčs.

Lhťita k vyřešení:
31. prosince 1973.

2. Tisk pmemkovtch map na· nesrážlivé umělé hmoty
a způsob jejich úddby

Do s a vad n í s t a v a j e h o tec hni c k o - e k 0-
nomlcké nev'hody:
Listy pozemkové mapy se tisknou na papír. Vybave-
ní středisek geodézie však není takové, aby jim
umožnilo z takto vytištěných map provádět rychle
a levně otisky. Změnu v této -věci nelze očekávat
ani výhledově.

Hla v n í cíl, k t e r Ý s e řeš e ním s 1e duj e :
Najít možnost vyhotovení snímku pozemkové mapy
dosavadním technickým vybavením SG a umožnit
provádění zákresťi z výsledkťi číselného měření, aniž
by zobrazení prováděné automatickým koordináto-
rem muselo být provedeno na prťisvitné fólii.

Popis úkolu:

Navrhnout vhodný druh nesrážlivé plastické fólie
pro zhotovení pozemkové mapy, navrhnout techno-
logický postup provádění údržby p()l~emkové mapy
vyhotovené na nesrážlivé fólii, a zpťisob provádění
oprav, navrhnout vhodnou tuš nebo jiný vhodný kres-
licí prostředek k provádění oprav tak, aby byl splněn
hlavní cíl, který se vyřešením tohoto tematického
úkolu sleduje.

Technlcko-ekonomické informace
o s t a v u tec hni k y podá a dotazy řešitelťim
zodpoví:
Krajská geodetická a kartografická správa pro Jiho-
český kraj v Ceských Budějovicích, Lidická 27,
37086 Cesk8 lludějovice.

Prťizkum prospěšnosti provede:
Geodézie, n. p., Ceské Budějovice.

N á rod o h o s pod á l' s k Ý a s p o 1e č e n s k Ý v ý-
znam úkolu:

Zvýšení operativnosti při zhotovování kOpií z plat-
ného stavu pozemkové mapy, usnadnění a zlevnění
provádění změn číselnými metodami.

Odměna:
Za komplexní vyřešení tematického úkolu je stano-
vena jedna odměna 6000 Kčs.
Lhťita k vyřešení:
31. prosinc·e 1973.

1973/114



Geudetický a kartografický obzOr
roCnlk 19/61, Clslo 4/1973 115

3. Teehnol6gia vyhotuvuvania pracovntch kópil kontakt-
ntDb rastr ov pre fotomechanické kopírovanie

D o t e r a j Š 1 s t a v a j e h o tec hni c k o - e k 0-

nomické nevýhody:
Originály kontaktných rastrov pre fotomechanické
koplrovanie sa nakupujú v cudzine. Cena za 1 ks je
pr,bližne 4500-6000 dev. korún. Tieto sa používajú
ako pracovné a stálym používanlm dochádza k ich
znehodnoteniu bud natrhnutiu, alebo znečistením.
Doteraz vyhotovované pracovné k6pie. na fólii PVC
fotomech. kopírovanlm alebo na fotograf. filme svo-
jOu kvalitou neuspokojujú, najmli pri vličších rolzme-
roch.

Popis úlohy a technické požiadavky:
Cielom riešenia úlohy je stanovit vhodnú techno-
lógiu pre vyhotovovanie kvalitných duplikátnych pra-
covných kópií z orginálov, ktoré by sa mohli použí-
vat na pracoviskách rezortu geodézie a kartografie
a ktorých kvalita je rovnaká alebo len málo odliš-
ná od originálov, z ktorých bol duplikát vyhotovený.
Podložka musí byt číra, na svetle farebne stála a do-
sta toč ne pružná.

Technicko-ekonomické informácie
o stave techniky:
Doteraz vyhotovované originály rastr ov sú finančne
nákladné. Vyhotovujú sa ako diafilmy laboratórnym
sposobom.

R i e šit e lom z <O d P o v i e j e dno tli v é d 0-

tazy:
Slovenská kartografia, n. p., 827 17 Bratislava, Pekná
cesta 19, Ing. Kelnár.
Prieskum prospešnosti vykoná:
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava.

Národohospodársky a spoločenský vý-
znam:
a) predIženie životnosti originálov rastrov,
b) úspora na invesUciách z dovozu,
c) vytvorenie predpokladov pre ekonomicky výhod-

nú unifikovanú spoluprácu s podnikmi rezortu
geodézie a kartografie (význam a prlnos z vy-
užívania je pre celý rezort),

d) očakávaný prínos 150 000 Kčs.

O dme n a z a k o m p 1e x n é v y r i e š e n i e ú 10-
hy:
5000 Kčs.

Lehota na vyriešenie úlohy:
1. 10. 1973.

4. Polepovanie plasticktch fólií rysovaclm papierom

Doterajšl stav a jeho technicko-eko-
nomické nevýhody:
Konštrukčné mapové listy (formáty podla S-THM) sa
vyhotovujú na papieri s hliníkovou vložkou a hrúb-
ke asi 1 mm. Zaostarávanie tohoto materiálu vo vy-
hovujúcej kvalite je velmi obťažné, manipulácia s hli-
níkovými platňami je velmi namáhavá, váha platní
je značná a skladnosť obmedzená.
Úloha nalepovania rysovacieho papiera na takéto
platne nie je dosiaI vyhovujúco vyriešená.
Popis úlohy a technické požiadavky:
Vyriešit a navrhnúť sposob nalepovan!a používané-
ho kvalitného rysovacieho papiera na vhodnú ne-
zrážanlivú plastickú fóliu pre konštrukčné mapové
listy tak, aby
- použité materiály boli cenove prístupné a dostup-

né IZ tuzemských zdrojov,
na lepenie a potrebnú úpravu bole možné použit
bežné zariadenie reprodukčného pracoviska pod-
niku,
si polepené fólie zachovali nezrážanl1vost v mie,re
predpokládanej pri spracovaní a dalšom využiU
TH máp,

sa papier samovolne z fólie neodlepoval ani pri
vykresfovaní a dalších kartografických a repro-
dukčných procesoch, ani potom,
povrch nalepeného papiera nevykazoval deformá-
cie (skrútenia, vzdutie, zrnitosť, ffaky a pod.)
a umožňoval kvalitnú kresbu a použitie repro-
dukčných techník bez zníženia kvality a kontrast-
nosti,
sposob lepenia a dalšej manipulácie nebol zdra-
VlU.šk'odlivý.

Technicko-ekonomické informácie
o stave techniky:
Smernice pre TH a odvodené predpisy,
"Plastické hmoty v amatérské praxi", Ing. Boub-

Uk V., Praha, 63, SNTL,
"Konstrukční plastické hmoty", Jiří Hugo a kol.,

Praha, 65, SNTL.
R i e šit e lom z o d P o v i e j e dno tli v é d 0-

tazy:
Ing. Ivan Janiš, Geodézia, n. p., Bratislava, Pekná
cesta 17, 82'119 Bratislava.
Prieskum prospešnosti vykoná:
Geodézia, n. p., Bratislava, Pekná cesta 17.
Národohospodársky a 3poločenský vý-
znam:
Vzhladom na špecifícké vlastnosti vhodných plastic-
kých hmot sa javí tendencia ich zavedellla do geo-
deticko-kartografickej výrobnej praxe v miere daleko
v1l.čšej než doteraz.
Vyriešením TÚ sa može podstatne znlžiť váha map.
originálov a zvýšiť iGh skladovatelnost. To umožní
lepšie ne'ž doteraz vyhovieť želaniam a potrebám
investor ov a spoločenskému dopytu po kvalitnom
a druhove rozmanitom napovom diele.
Pri. vytváraní informačných fondov sa .umožnl skva-
litnU výber úda,ov u hotových máp v digitálnej for-
me pomocou moderných digitaljlzačných zariadení,
čo u hlinlkových platní nebolo vždy dobre možné.
O d m a n a z a k o m p 1e x n é v y r i e š e n i e ú I 0-
hy:
4000 Kčs.
Lehota na vyriešanie úlohy:
31. 3. 1974.

5. Súbor Dbalo'\' na prepravu geodeticktch operáto'\' pri
ich automatizovanom spral'.{)vaní
D o t e r a j Š í s t a v a j e h o tec hni c k o . e k 0-
nomické nevýhody:
Na verkú druhovosť a rozne množstvá operátov (pod-
kladov pre V5'pO>četa zobrazenie na jednej strane
a výsledkov na druhej strane) nie sú doteraz obaly,
ktoré by vyhovovali pra prepravu poštou, železni-
cou, lietadlom, autom, prípadne kuriérom.
Popis úlohy a technické požiadavky:
A. Druhy operátov, ktoré sa budú prepravovať:

1. Polné zápisníky (formát A/5),
2. porné náčrty (formát A/3, resp. v1l.ŠČí),
3. Prehrady siete pevných bodov, kladu mapo-

vých listav, výpočtovych skupín, zobrazovacích
skupín (formát A/3 až A/1),

4. Predpisy pre kresbu a výpočet 'Výmer (f'O'rmát
A/4),

5. Dierne pásky 5- až 8-stopové (kotúče 0 od
5 cm do 25 cm),

6. Výpis pások (formát A/4 z ďalekopisu a A!3
z tlačiarní),

7. výpočtové protokoly, zoznamy súradníc a
ostatné výsledky výpočtov (formát A/4 a A/3),

8. Grafické výsledky koordináto.grafu na najroz-
nejších materiáloch a roznych formátoch. (Ma-
teriály: pauzák, kresliaci papier, polyesterové
fOlie, astralóny ovrstvené a neovrstvené, za-
istený papier, hliníkové platne, atď., pri čom
niektoré grafické výsledky bude možné stočiť
do role, iné lzas zloiiť na menšl formát, naj-
vličšl nezložený formát možno uvažovať All].
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B. Miesta, medzi ktorými sa bude viičšina operátov
prepravóvať:
výpočtové stredisko Praha a Bratislava, Automa-
tizačné strediská v krajoch. Aut'omatizačné stre-
diská a výpočtové stredisko si budú tiež čast ope-
rátov vymienať s Geoděziami, n. p., vo všetkých
krajoch.
Taktiež existuje značný pohyb operátov medzi AS
a polnými skupinami. osob itne' bude treba spres-
niť sp6sob prepravy a druhy prepravovaných ope-
rátov za spľacovania ekonomických agend a ope-
riHov pre zakladanie písomného operátu EN na
stredný počítač.

C. Vlastný popis úlohy:
Navrhnuť súbor obalov, ktorý by vyhovoval na
uloženie jednotlivých (príp. odrazu viacerých] po-
písaných druhov operátov, ktoré obaly by mali
tie,to vlastnosti:
1. pevné a fahké,
2. jednoducho, ale bezpečne zatvárateIné (mož-

nosť zaPBčátenia 'ti cenoviek, atď.).
3. jednoduchá výmena adresy a odosielatela,
4. možnosť bezpe.čnej prepravy vyššie uvedenými

komunikačnými cestami,
5. možnosť výroby i v menšej sérii a primeranosť

nákladov na zhotovenie, ktoré by odpovedalo
ekonomickému efektu využitia.

R i e šit e f o m z 'O d P o v i e j e dno tli v é d 0-
t a z y:
výpočtové stredisko, Geodetický ústav, n. p., Brati-
slava, Bezručova 7, 88048 Bratislava, a Automati-
začné streidiská v krajoch.
Prieskum prospesnosti vykoná:
GÚ, n. p., Bratislava, Bezručova 7.

Národohospodársky a spoločenský vý-
znam:
Doterajší sposob balenia a prepravy operátov je popri
vefkej pracnosti málo odolný proti poškodeniu a
prípadnej strate časti operátov zo Izásielky, čo by
v prípade polného náčrtu alebo zápisníka bola znač-
ná národohospodárska škoda.

O dme n a z a k o m p I ex n é v y l' i e š e n i e ú 1 o-
h y:
3000 Kčs.
Lehota na vyriešenie úlohy:
30. 10. 1973.

Soutěžní podmínky

A. P l' o zle p š o vat e I e
1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených tematic-

kých úkolů může každý, pokud dodrží zákonné
předpisy a soutěžní podmínky. Soutěže se ne-
mohou zúčastnit členové soutěžní poroty a pra-
covníci, kteří byli buď pověřeni hodnocením ná-
vrhů v rámci průzkumu prospšnosti, nebo kteří
měli přímý vliv na vyhlášení úkolu, s výjimkou
podle § 11 vyhlášky 102/72 Sb.

2. Návrhy se podávají podle příslušnosti Výzkumné-
mu ústavu geodetickému, topografickému a kar-
tografickému v Praze, nebo Výzkumnému ústavu
geodézie a kartografie v Bratislavě (dále vý-
zkumný ústav]. Textová část se podává ve dvo-
jím vyho,tovení, přílohy, jako např. funkční vzory
a modely popřípadě obtížné výkresy mohou být
připojeny v jednom provedení.

3. Každý náv,.rh přihlášený do soutěže musí být
označen jako "Řešení tematického úkolu č.... "
a musí obsahovat jméno a adresu zaměstnavate-
le, případně též číslo konta řešitele u SBČs.

4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být sl'Ozumi-
telné, technicky jasné a úplné. V případě, že se
řešení opírá o odbornO'l1 literaturu, musí být tato
přesně uvedena.

5. Konečná lhůta podání návrhu řešení je uvedena
u každého úkolu. Za včas došlé se považují ty
r:.ávrhy, které ve stanoveném termínu budou doru-
čeny sekretariátu Výzkumného ústavu geodeHcké-
ho, topografického a kartografického v Praze,
15079 Praha 5, Nádražní 31, nebo sekretariátu
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bra-
tislavě, 82718, Bratislava 27, Pekná cesta 17. Ve
sporných nebo nejasných případech je rozhodu-
jící datum poštovního razítka.

6. Všechny návrhy řešení tematických úkoli'1 se evi-
dují jako zlepšovací návrhy u organizace, která
je pověřena provedením průzkumu prospěšnosti.

7. Práva vyplývající pro navrhovatele, ze zákonných
l·l'edpisú o vynálezech, objevech a zlepšovacích
návrzích a také nároky na ostatní výhody, jako
lJrávo na přihlášení vynálezu apod., zůstávají na-
vrhovatelům zachována a nebudou dotčena, ze·
jména pokud jde o nárok na další odměnu v pří-
padě realizace vynálezu anebo 'zlepšovacího ná-
vrhu.

B. Pro v Ý z k um n Ý úst a v
1. Každé řešení bude po jeho přihlášení zkoumáno

ústavem pověi;eným provedením průzkumu pro-
spěšnosti. Řešitelé mohou být vyzváni, aby ne-
úplně zpracované části doplnili nebo dořešili.

2. Do jednoho měsíce, po uplynutí konečné lhůty
pro podání řešení musí být řešitel vyrozuměn
u dalším i'ízení ve věci podaného řešení.

3. Ze dvou stejných řešení bude dána přednost to-
mu, které došlo do výzkumného ústavu dříve.

4. Každé jednotlivé řešení bude hodnoceno výzkum-
ným ústavem. Návrh řešení, výslede,k průzkumu
prospěšnosti a výsledek hodnocení provedeného
výzkumným ústavem tvoří materiál pro jednání
soutěžní komise.

C. P l' o C Ú G K a S S G K
1. Vyhlašující orgány ustaví hodnotitelskou komisi,

která projedná všechny návrhy nejdéle do dvou
měsíců po uplynutí lhtHy stanovené k vyřešení
bez zřetele na pořadí, ve kterém došly. Návrhy
došlé po lhůtě se projednají podle předpisů o ZN
bez nároku na odměnu z titulu tematického úkolu.

2. Po projednání návrhu řešení podle předchozího
bodu informuje hodnotitelská komise. všechny ře-
šitele o výsledku. Do 30 dnů od doručení infor-
mace mohou podat řešitelé odvolání proti fO!l-

hodnutí komise a po celou tuto dobu j50U jim
všechna navrhovaná řešení přístupná k nahléd-
nutí. Po projednání případných odvolání infor-
mUJe komIse ře-'iitele, kteří podali odvolání, o ko-
nečném Výsledku s tím, že řešení tematického
úkolu považuje za uzavřené. Současně podá po·
podle příslušnosti COGK ne.bo SSGK návrh na vy-
placení odměny a případných náhrad za vzorky,
prototypy apod. Návrh doloží zápisem z je.dnání
komise. ČÚGK nebo SSGK navrženou odměnu a je-
jí výplatu po případné úpravě schvaluje s koneč-
nou platností.

3. Vypsaná odměna bude přiznána za komplexní
vyřešení úkolu, odpovídající soutěžním podmín-
kám a současně též požadavkům uvedeným v za-
daní jednoWvých tematických úkolů. V případech
dílčího řešení může být snížena nebo též rozdě-
lena mezi několik dílčích řešení. Dojde-li něko-
lik řešení vyhovujících všem požadavkům, bude
odměna přiznána nejvhodnějšímu z nich. Bude-li
však optimálního řešení dosaženo kombinací ně-
kolika návrhů, z nichž každý bude sám o sobě
úplný, bude rozdělena na všechna tato řešení.

4. Za předložené vzorky, funkční modely nebo pro-
totypy odpovídající podmínkám stanoveným pro
jednotlivé úkoly budou poskytovány přiměřené
náhrady. Tyto náhrady se nevčítají do odměn za
řešení tematických úkolů.

5. Odměny a náhrady vyplatí
14 dnů po jejich schválení.
de zveřejněn.

CÚGK nebo SSGK do
Výsledek soutěžebu-

Redakční rada
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Výzva předsednictva ÚV ČVT5-GK ke _Z_O_Z_A_H_R_A_N_I_Č_I_A _
zvýšení pracovní iniciativy členů
ČVT5-GK v roce 1973 VI. vedecké kolokvium v Gothe

Ostřední výbor ČVTS-společnosti geodézie a kartogra-
fie vyzývá všechny členy poboček k tomu, aby v ro-
ce 1973, kdy slavíme 25. výročí Únorového vítězství pra-
cujícího lidu a 28. výročí osvobození Československa So-
větskou armádou, zaměi'ili své úsilí na splnění úkolů
třetího roku 5. pětiletky, na zvýšení technické úrovně
geodetických a kartografických prací zaváděním vý-
sledkíí výzkumu do praxe a plněním a rozvíjením úkolů
komplexní socialistické racionalizace a na rozvoj vyná-
lezGovského a zlepšovatelského hnutí s cílem odhalit
a využít vlastní zdroje a rezervy pro zvýšení kvality
ti rdektivnosti výroby. Vyzývá dále všechny členy pobo-
ček společnosti, aby rozvíjeli ve svých organizacích pra-
covní iniciativu a socialistické soutěžení a dbali o účin-
nou spolupráci mezi dělníky, techniky a vědeckými pra·
covníky v rozvoji a uplatňováni prvků vědeckotechnické
revoluce v podmínkách budování vyspělé socialistické
společnosti a tak znovu rtokumentovali pevnou vííli dále
rozvíjet s'lcialismus v na:íi zemi a posílit nerozborné
přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a ostatní-
mi sociaiif:tickými státy.

Čestné uznání a zlatý odznak Čs. vědecko-technické
společnosti převzal na slavnostní schůzi dne 12. února
t. r. z rukou předsedy ústřední rady ČS VTS, rektora
ČVUT prof. Ing. dr. Bohumila Kvasila, DrSc. za SNTL-
-Nakladatelství technické literatury jeho ředitel Ing.
Jindřich Sucharda. Tohoto významného ocenění se do-
stalo SNTL za dvacetiletou úspěšnou činnost ve vydávání
a rOZŠiřování technické literatury jako důležitého činitele
šíření nejnovějších vědecko-technických poznatků.

Děkanát fakulty stavební ČVUT Praha
vypisuje konkurs na

misto odborného asistenta pro obor kartografie
na katedře mapováni a kartografie.

Přednost mají mladší uchazeči. Písemné nabídky zasí-
lejte do 1 měsíce po uveřejnění konkursu na adresu

ČVUT fakulta stavební, kádrový odbor

Zikova 4, Praha 6.

Děkanát fakulty stavební ČVUT v Praze

Z príležitosti stého výročia narodenia prof. dr. dr. h. c.
Hermanna H a a c k a usporiadalo geograficko-karto-
gratické vydavaterstvo VEB Hermann Haack Gotha/
I Leipzig v spolupráci s kartografickou sekciou Geogra-
tickeJ spoločnosti NDR veclecké kolokvium. Konalo sa
v dňoch <:9. 10.-31. 10. 1972 za účasti zahraničnych od-
borníkov zo ZSSR, z CSSR, PtR, MjjR, zo Svéclska, z Fín-
ska a NSR. Všetci zahraniční účastníci zúčastnili sa
pietného aktu kladenia vencov na hrobe H. Haacka
a odhaleHia pamiHnej tabule na dome, kde žil.

Kolokvium bolo poriadané na tému: "Mapa ako pra-
covný prostriedok pre geografickú a kartografickú vý-
uku a ďalšie vzdelávanie". Zahájil ho prof. dr. clr. h. c.
Edgar L e h m a n n, člen vedeckej akaclémie NDR, ktorý
zhodnotil osobnosť H. Haacka ako kartografa a hlavne
poukázal na prínos jeho prác pre kartografickú tvorbu
v6bec, no najme. v NDR. V preanáškovej časti boli pred-
nesené nasledovné referáty:
Dr. Ing. R. H a b e 1: Zásluhy H. Haacka v mapovej

tvorbe, ako pracovného prostriedku pre geograficko-
-kartografickú výuku.

Dr. G. P á P a y: Funkcia mapy.
Prof. dr. S. Her m a n n: Mapa ako d61ežitý prostrie-

dok výuky zemepísu na všeobecnovzdelávacích ško-
lách v NDR.

dr. H. K u g I e r: Mapa ako cier a pracovný prostrie-
dok pre výuku geografie na vysokej škole a pri dal-
šom vzdelávaní.

Prof. dr. R. O g r i s s e k: Kartografické zásady pre zob-
razovanie ekonomicko-geografických tém.

Doc. dr. H. Bar t h e 1, dr. E. Ha r t s c h, doc. dr. W.
S tam s: Mapa ako prostriedok k racionálnemu štú-
diu geografie a kartografie.

Dr. G. O t to: Mapa ako prostríedok racionálneho štú-
dia zemepisu.

Prof. dr. S. Rad ó: Mapa ako prostriedok politického
vzdelávania.

Dr. K. W i t t h a u e r: Práca s mapou pri ďalšom po-
pulárno-vedeckom vzdelávaní.

Ing. W. D r a p a k: Zásady tvorby politicko-aktuálnych
máp.
Po pozdravných krátkych príhovoroch zahraničných

delegácií bola k predneseným témam vefmi bohatá dis-
kusia, týkajúca sa hlavne práce s mapou pri vyučovaní
zemepisu na školách. Bolo konštatované, že doteraz ne-
bol správne docenený význam mapy najme. z hradiska
správnej metodickej výuky. Jej zlepšenie je potrebné vi-
dieť v nových formách výuky, najme. aktívnou prácou
s mapou. Na túto tému diskutovali takmer všetci odbor-
níci zúčastnených socialistických krajín.

Vermi zaujímavou bola diskusi a o tvorbe aktuálnych
politických máp a názorných mapových plagátov, ktoré
vermi jednoduchým sp6sobom spracovania podávajú
aktuálne politické, ekonomické a spoločenské skutoč-
nosti. Významnú rolu mohli by zohrať najme. pri politic-
kom vzdelávaní v6bec a najme. pri politickom školení
širokých más. Takto zameraná tvorba máp a ich využí-
vanie nenašlo v súčasnej dobe ešte docenenie a široké
uplatnenie. Je však potrebné konštatovať, že maďarská
kartografia v tomto smere získala isté skúsenosti.

Účastníci kolokvia z ČSSR hodnotia účasť na kolokviu
pozitívne; nadviazali sa ďalšie osobné kontakty s odbor-
níkmi najme. socialistických krajín, a došlo k oboznáme-
niu sa s aktuálnymi vedeckými prácami v NDR z oblasti
kartografie, jej význam a p6sobenie na politickú výcho·
vu spoločnosti a výuky na školách. Témy prednášok boli
aktuálne aj pre nás a dali podnet zaoberať sa podobnými
problémami í v ČSSR.

Ing. Zdenko Matula,
Slovenská kartogratia, n. p. Bratislava
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Ing. Vladimír Rodr jmenován
ředitelem Krajské geodetické
a kartografické správy pro
Severočeský kraj v Liberci

S "Účinností od 1. "Února 1973 jmenoval předseda Ces-
kého "Úřadu geodetického a kal'toglfafického s. Ing. Fran-
tišek Koubek ředitelem Krajské geodetické a kartogra-
fické správy pro Severočeský kraj v Liberci soudruha
Ing. Vladimír R o tI r a .

V této odpovědné a náro~né funkci přejeme s. Ing.
Vladimíru Rodrovi hodně zdaru a mnoho "Úspěchfi.

Redakční rada

Ing. František Šilar, CSc., jmenován
hlavním geodetem pro Metro

S "Účinností od 15. "Února 1973 jmenoval předseda Ces-
kého "Úřadu geodetického a kartografického Ing. Frantl-
šek Koubek hlavním geodetem pro Metro při Ceském
úřadu geodetickém a kartografickém Ing. Františka Š i -
I a r a, CSc. Hlavní geodet je přímo podřízen předsedovi
Ceského "Úřadugeodetického a kartografického.
Práva a povinnosti "Útvaru hlavního geodeta budou

vymezeny statutem, schváleným předsedou Ceského "Úřa-
du geodetického a kartografického.

Václav Hanzlík,
ředitel kádr. a pers. odboru ČOGK

50 rokov Ing. Štefana Fekiača

Dňa 16. marca 1973 sa v dobnm zdraví a plnej pracov-
nej svie';"sti dožil svojich 50. narodenín Ing. Štefan
F e k i a č, riaditer n. p. Geodézia v Bratislave.
Súdruh Ing. Štefan F e k i a č pracuje v odbore geo-

dézle a kartografie už plných 2.7 rokov. Po absolvovaní
gymnázia v roku 1942 vo Zvolene začal v tom istom
rolm ako štippndista rezortu Ministerstva financií štu-
dovať zfmcmeračské inžinierstvo na Slovenskej vysokej
škole techllickej v Bratislave. Po ukončení v roku 1946
nastiipil do 'itátnej zememeračskej služby a v nej zotrvá-
Vil doteraz. Hned prvé roky činnosti v praxi boli pre-
vlprkou jeho zdatnosti telesnej a aj jeho odvahy a lásky
k rodnoj hrude. Pracoval totiž ako triangulátor v hor-
ský(;h oblastiach východného Slovenska, ktoré 0010 na-

husto poslate mínami z o!Jdobia vojny. Triangulačné prá-
ce vykonával aj počas základnej vojenskej služby. Po
návr31e z vojenskej služby nastúpU na Slovenský zeme~
meračský a kartografický "Ústavv Bratislave, ktorý pre-
šiel nielwlkýml organizačnými zmenami. V týchto orga-
nizáciácb prešiel r o z n Ý ml dr u h m i p r á c a funkcia-
mi, od ved"Úceho meračského oddielu, vedúceho pre-
vádzky cez fUllkriu hlavného inžiniera, tl:!chnického ná-
mestníl{a až po funkciu riaditefa. Roku 1962 bol prvý
raz poverený funkciou riaditefa Geodetického "Ústavu
v Bratislave, od r. 1969 !Jol riaditeťom podniku Inžinier-
sk". geodélia a od r. 1973 je riaditelom n. p. Geodézia
v Bratislave.
Pod vedením Ing. F e k i a č a útvary a organizácie do-

sahovali vždy dobré pracovné výsledky a rezortné vyzna-
mcnanla. Predpoklady pre získanie tak dobrých výsled-
kov činnosti Ing. Feklača boli dané jeho húževnatou
snahou o riešenie problémov. noku 1958-1961 absolvoval
Večern"Ú univerzitu marxizmu-leninizmu, roku 1968 ab-
solvoval Kurz základov vedec:kého riadenia, vykonával
tiež rozne stranícke funkr.ie li funkcie v ČSVTS, kde je
v sÍ1časnej dob!! predsedom krajsJ{o§hovýboru Slovenskej
geodeticko· kartografickej spoločnostl.
Za osol:.né aj pracovně úsper.hv Ing. F e k I a č dostal

v r>o·ku1967 odznak najl'!JIpši DTacovník rezortu geodézie
a kartografIe, v roku 1959 vyznau.'.t}nanie II. stupňa VTS,
v rcku 1971 štátne vyznamenanie .,Za vynlkajúcu prácu"
a v r. 1972 pam?i.tnú medailu k 50. výročiu založenia KSČ.
Želáme jubilantovi nacfalej trvalé zdravie pri obetavom

plnení úloh v prospech l'&zortu a v osobnom živote.
Redakčná rada

Z geodetického kalendáře
(duben, květen, červen)

6. dubna 1903 - před 70 lety se narodil Ing. Jaroslav
SIitr, dlouholett pracovník ÚSGK, který většinu své
dlouholeté praxe věnoval topografickému mapoválllí.
S Ing: Dr. Boguszakem napsal znamenitou učebnici "To-
pogJ'afie" vydanou v roce 1962 v SNTL.
14. dubna 1913 - před 60 lety se narodil Ing. Valerián
Zatecký, pracovník n. p. Geodézie v Opavě, kromě své
bohaté činnosti prakticky pracoval činně ve VTS a je
znám jako pmpagátor technických filmů z oboru geo-
dézle a fotogrammetrie.
15. dubna 1873 - před 100 lety zemřel v Krisitanii -
Oslu pruf. Krištof Hanlltecn, známý norský astronom,
který spolupracoval na rusko·skandinávském stupňovém
měření. Zabýval se též zemskýcb magnetismem, ktert
prakticky studoval při své cestě na Sibiř. (Narodil se
24. září 178-1 v Kristianii.)

27. dubna 1848 - před 125 lety zemřel Josef JiiUner,
rakouský generál - geodl.lt, vynikající dělostřelec a kar-
tograf. Vyhotovil zevrubný plán Prahy s okolím. Byl
členem Královské české společnosti nauk. (Narodil se
12. září 1775 v Bernarticicb ve Slezsku.)
:'1. května 1883 - před 90 lety se narodil ve Veselé
u Mnichova Hrad'ště In~. Gustav Vlk, civilní geometr,
přední funl{('ionář Jednoty aut. civ. geometrů, byl čle-
nem před~tavenstva Inženýrské komory, kde hájil zájmy
civiluích zeměměřičfJ. (Zemřel 22. května 1939 v Praze.)
4. května 1733 - před 240 lety se narodil v Dax ve
Francii Jean Charles Barna, matematik a námořní dů-
stojník. Byl konstruktérem přístroje zvaného "Cercle
rěpétiteur", pDdobné1Jo teodolitu, jehož bylo použito při
měření řetězcE' PaříŽ-Grf>onwich8l. S Mechainem a De-
lan.brem sestrojil přístroj kurř.ování poledníku. S Cas-
sinlm stllI'ovil délku vteřinového kyvadla. (Zemřel 20.
února 1799 v Paříži.)

1973/118



Gelldetický a kartografický obzor
roi!ník 19/61, číslo 4/1973 119

7. května 1713 .- před 260 lety se narodil v Paříži Ale-
xis Claude Clairaut, francouzský matematik a člen Aka-
demie. Vedl v roce 1736 spa.lečně s Maupertuisem stup-
Jlové měřaní v Laponsku. Jeho klasickým dílem je učeb-
nice "Th'.:'urie de la figuro de la terre". [Zemřel 17. květ-
na 1765 v Paříži.J
9. května 1763 - před 210 lety se narodil v Mnichově
Hradišti Josef Havle, adjunkt na pražské inženýrské ško-
le, od r. :!.800 suploval, po zemřelém prof. Hergetovi,
inženýrskou prnfesuru. Přednášel zeměměř'ictví a situační
rýsování, později též stavitelství. Když byl r. 1806 nově
zřízen technický ústav musil se spokojit jen místem ad-
junkta. Vykládal praktickou geometrii, stereometrii a
trigometrii. [Zemřel 19. října 1840 v Praze.J
11. května 1953 - před 20 lety zemřel V. V. Danilov,
profesor geodézie na Moskevském institutu inženýrů
geodézie" fotogrammetrie a kartografie, doktor technic-
kých věd. Je ZItá.mjako tvůrce přesné paralaktické poly-
gonometrie. [Narodil se roku 1889.J
25. května lli98 - před 75 lety se nurodil Ing. Oldřich
Vičar, pracovník měřického odd. města Brna. Jeho bo-
hatá. činnDst v této službe jej přivedla li zájmu o historii
zememěřickýcli prací.
1. června 1925 -- před 50 lety zemřel v Herne v Hanno-
veru Dr. ). B. Luis Kriiger, pracovník a později f'právCe
Geodetického ústavu v Postupimi. Zabýval se kartografií
a vyšší geodézií, jeho nejznámějším dílem je "Konfm-
me Abbildung des Erdelipsoide::l in der Ebene". [Narodil
se 11'57 v Herne.J
8. června 1963 - před 10 lety zemřel v Moskvě M. K.
Věntcel, profesor geodetické astronomie na MIIGAiK,
doktor tochnickýc.h věd. Ve svém oboru byl zná.m jako
tVllrčí vědecko-pedagogický pracovník. Bohatá. byla jeho
práce literární obsahující velký počet pojednání, knih
a učebnic. [Narodil se roku 1882.J
12. června 1913 - před 60 lety se narodil v Prostějově
Ing. Karel Letoeha. vedoucí SG v Prostějově. Za své bo-
hatě praxe věnované budování a údržbě dobrého mapo-
vého díla, vychoval řadu mladých pracovníkťi.
15. června 1883-· před 90 letý se narodil v Doupí
u Telče Ing. Alois Simek, býv. vládní rada.a honorovaný
docent Vysoké školy technické v Brně. Byl dlouholetým
členem redakční rady Zaměměřického věstníku [před-
chftdce GaKOJ. Pro posluchače vydal skripta o historii
moravskéllo katastru. Jednou z jeho nejzajímavějších
prací je "Studip. o stupňovém měření Liesganlga v okolí
Brna". (Zeml'el 10. dubna 1967 v Brně.J
19. června 1843 - přéd 130 lety se narodil v Tlumačově
na Morav& Antonín Tichý, zná.mý lesnický pracovník
zabývající se zeměměřickými pracemi pro lesnické účely.
Je zná.m jako konstruktér logaritmického tachymetru.
27. června 1948 - před 25 lety zemřel Ing. Stanislav
Veverka, vedoucí zeměměřický pracovník hraničního
odd. minister",tva vnitra. Pracoval. zejména na čs.-pol-
sk~ch hranicíc:h, za tuto prácI byl odměněn řádem
"I:'olonia Restituta". [Narodil se 30.1ed1l81881 v Praze.J
30. i!ervna HI13 - pi'ed 60 lety se narodil v Banské
Štill.vnici Ing. Dr. techn. Pavol Višňovský, profesor geo-
dězie a fotogr~mmetrie na Vysoké škole lesnické a dre-
várské ve Zvoleni. Zastávaj též funkci rektora na této
vysoké škole. Vychoval mnlJho mladých odborníkťi a me-
zi studenty je oblíben pro své vzácné lidské vlastnosti.
Bol1atá. je ieho činnlJst literá.rní, patří k předním prťi-
kopníkům fotogrammetrie na Slovensku.
1883 - před 80 lety byl zaveden Greenwichský poledník
jako zá.kladní (nulmeridiánJ pro meziná.rodní měření.
11\93 - před 80 lety byly provedeny první zkoušky mě-
ření průsf:kovou fotogrammetrií ve Vysokých Tatrá.ch
Voj. zeměpis. ústavem ve Vídni. Sloužily jako příprava
pro velké měření v následUjícím roce.

1933 - před 40 lety na jaře dodaly Wi1dovy závody cu-
ryšské městské policii první stereometrickoru komoru
pro blízkou fotogrammetrii a malý tzv. "police!jní" auto-
graf pro vyhodnocová.ní snímků pořízených touto ko-
morou ptí sleďová.ní dopravních nehod.

Je dobrou tradicí, že synové přebírají štafetu povolá-
ní otců.
Plně to platí i v povolání zeměměřiče, které patří do

profese, kde je nutné mít nejen vztah, lásku a zdravotní
předpoklady k povolání, ale i talent pro předměty jako
je matematika, prostorová představivdst, I1ýsQlvání,smysl
pro přesnost, dále charakterové vlastnosti, zejména svě-
domitost, čestnost a kázeň.
Zeměměřičství patří mezi povolání velice zajímavá,

kde vliv vědeckotechnického rozvoje silně ovlivňuje pra-
covní činnost, metody měření a celý výrobní proces
tvorby i údržby map, a jejich dokumantace.
Zavádění automatizace geodetických a kartografických

prací, jakož i kosmická. geodézie a astronomie je velice
atraktivní pro mladé pracovníky; přesto si toto povolá.-
ní uchovává bezprostřední sepjetí s přírodou a současně
ponechá.vá. dosti prostoru pro tvůrčí činnost.
Povolání zeměměřiče navazuje na dobrou tradici od-

bornosti i angažovaného politického přístupu k řešení
celospolečenských úkolťi. Připomeňme si pozitivní úlo-
hu zeměměřičů při pozemkové reformě po roce 1945, při
kolektivizaci zemědělství po únoru 1948, v investiční vý-
stavbě, stavbě vodních děl, významných staveb mostfi,
železnic, dolů, pražského metra, tranzitního plynovodu,
tvorbě kartografických děl a map pro školy a veřejnost
a proniká.ní průmysjové geodézie do všech odvětví ná.-
·rodního hospodářství; kromě toho českoslovenští země-
měřiči pracují jako experti v řadě zemí.
Jestli uvažujete o budoucím povolání svého syna, kte-

rý má. vlohy a předpoklady pro toto krá.sné povolá.ní,
usnadněte mu jeho rozhodová.ní a vysvětlete mu podsta-
tu i perspektivu geodetické a kartografické služby.
Vá.Š syn, jestliže ukončí úspěšně ZDŠ a vykoná. přijí-

mací zkoušku z jazyka českého, matematiky a rýsová.ní,
může studovat v denním čtyřletém studiu oboru geodézie
na Střední prumyslové škole zeměměřičské v Praze 9,
Pod Tá.borem 300, nebo na Střední prťimyslové škole
stavební v Brně, Kudelova 8. Studium končí maturitní
zkouškou. Ti, kteří úspěšně ukončili gymnasium a chtějí
získat vysokoškolské vzdělá.ní, mohou studovat obor
geodézie a kartografie na Ceském vysokém učení tech-
nickém, Praha I, Husova 5 nebo na Vysokém učení tech-
nickém Brno, Barvičova 85.
Zá.jemci podají přihlá.škydo 15. března příslušného

roku řediteli gymnasia kde studují. Studium je pětileté,
ukončené diplomovou prací obhájenou při stá.tní zkoušce.
Pro ty, kteří úspěšně ukončí gymnasium a z různých

důvodů nehodlají stu.dovat VŠ a chtějí získat úplné střed-
ní odborné vzdělání oboru geodézie mohou podat přihlá.š-
ky do ná.stavbového {abiturientského J dvouletého stu-
dia ve školním roce 1973/1974 na SPŠZ v Praze, SPŠS
v Brně, SPŠH v Duchcově, ul. manželů Kubicových
a Střední prumyslové škole stavební v Opavě, Mírová ul. 3.
Termín pro podá.ní přihlá.šek na uvedených středních

odborných školách je do 18. května, přijímací pohovo-
ry do ná.stavbového studia se uskuteční do konce
června. Absolventi gymnaisU, kte.ří neuspěli v přijímacích
pohovorech nebo ve' studiu na Vysoké škole mají mož-
nosti ná.stavbového studia na SPŠZ; přihlá.šky nutno
zaslat do 10. srpna, přijímací pohovory se uskuteční do
31. srpna.
U všech uvedených škol je možnost interná.tního uby-

tování a jsou zabezpečeny dobré studijní podmínky.
Organizace resortu Ceského úřadu geodetického a kar-

tografického poskytují podle platných předpisů podniko-
vá. stipendia, zejména posluchačfim vysokých škol v po-
sledních dvou ročnících, 'kteří jsou talentovanými stu-
denty a mají zájem o vědeckovýzkumnou činnost, dá.le
u posluchačů, kteří mají dobrý prospěch, jsou ukáznění
a nastoupí na pracoviště, kde to organizace vzhledem
k prová.děným pracím nejvíce potřebuje a setrvají v or-
ganizaci po dobu 5 let.

1973/119



Geodetický a kartografický obzor
120 rol!ník 19/81, číslo 4/1973

RO:U.·L4NITOSTI - P!?EHLBD ZEMEMEŘICKYCH
CASOPISO

Výše stipendia činí 800,- až 1000,- Kčs měsíčně a vy-
plácí se i po dobu prázdnin.
Kromě stipendia mohou organizace poskytnout doplňu-

jící dávky a náležitosti jako např. příspěvek na učebnice,
proplacení jízdného při nástupu do školy a při ukončení
školního roku i k návštěvě rodiny (ženatým jednou mě-
síčně, svobodným 6X za rok), nebo v případě mimo-
řádných rodinných potíží a nezaviněné tísně. Dále je
možno přiznat příspěvek na manželku, která nemůže být
výdělečně činná a na nezaopatřené děti.
Je to příkladná péče státu o umožnění studia méně

situovaným posluchačům i úsilí podchytit a zajistit
odborný růst talentil..
Uplatnění absolventů zeměměřických škol je zeJme-

na v organizacích resortu Ceského úřadu geodetického
a kartografického, kde péče o všestranný ril.st pracovníkil.
a uspokojování potřeb společnosti na úseku geodetic-
kých a kartografických prací je hlavním úkolem. Kromě
toho velký zájem o absolventy zeměměřických škol jeví
řada stavebních, projektových a průmyslových organi-
zacL
Podrobné informace o náboru žáků a posluchačů na

zeměměřické školy o jejich uplatnění a další perspektivě
Vám podají kádrové a personální útvary n. p. Geodézie
v krajích.

Geodesia Rallye

Na počátku roku je zvykem
ohliž"t se za prací v roce mi-
:nulém. Praco.:níci SHediJska ge-
odézi!e ,pro okres Litoměřice se
sádlem v Lovosicích se mohou
ohlédmout s UlSpclrojooím.
V uplynulém roce se jim po-
dařilo soutěží Geodesia Rallye
s brannými IH"vky vykonat
dobrý ,kus p'rá·ce i na úseku
společenského života našeho
oboru.

Motorové V02;idlo se stalo dnes již neodlučitelnou sou-
částí aeměměl'ičova života. Používá se běžně nejen pro
dopravu potřebného materiálu, ale ve stále větší míře
i pro přepravu měřických skupin, nebo měřiče samotné-
no. Mělo by být samozřejmostí, že každý zeměměřič
v provozu je řidičem motorového vozidla ovládajícím
řidičské umění dokonale, poněvadž se musí pohybovat
nejen po silnicích, ale i v terénu. Zdokonalovat se milže
nejlépe na turisticko-sportovním podniku. Také tuto
stránku věci měli na mysli ol'ganizátoři Geodesia Rallye,
stejně jako přátelské setkání všech geodetil..
Ctenáři GaKO se mohli v minulém roce v Č. 9 seznámit

podrobně s Mdem a náplní této akce, stejně jako s vý-
sledky jarního kola. Dne 14. října 1972 se v pt\vabném
ráme i Ceského sti'edohoi'f konalo podzimní kolo Oeode-
sia Rallye, za krásného počasí. Spokojeni mohli být jak
pořadatelé, tak i účastníci, kterých se dostavil velký po-
čet. Orientační jízda byla tentokrát kromě branných prv-
kil. doplněna jízdou zručnosti. Vřele byla kvitována účast
představiteli'! resortu ČÚOK.
Pořadí VI. Geodesia Rallye (podzimníno kola] bylo:

1. Jaroslav Tiachef, SG Karlovy Vary
2. Ing. Bohumil Kuba, SG Český Kl'umlov
3. Josef Pepo Marjánko, SG Litoměřice
Pořadí v přeboru geodetů (2 kola) v r. 1972:

1. Sonja Chmelová, SG Litoměřice
2. Jiří Smoltk, SO Litoměřice
3. Jaroslav TÍllClter, SO Karlovy Vary
Podrobné výsledky jsou uvedeny v bulletinu Geodesia
Rallye. Vítězka přeboru získala křišťálový putovní po-
hár věnovaný předsedou ČÚGK, závodníci na předních
místech obdr~eli hodnotné věcné ceny a všichni účastní-
ci pak milé upomÍnkové dárky.
Je třeba ocenit velkou práci organizátorů a podporu

PV ROH stejně Jako vedení Geoctézie, n. p., Lilbe-
rec. Pozoruhodné je, že s malými prostředky, zato však

s velkou iniciativou a zápalem pro Věc, byl uskutečněn
tak dobrý, sportovní, branný i společenský podnik. Do
dalších kol Geodesia Rallye, ktel'á je v r. 1973 zai'azena
do mezinárodního kalHndáře ÚAMK Svazarmu ČSSR
[26.5. a 27.10.1973], přejeme mnoho zdaru.

Ing. leřábek

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH
ČASOPISŮ

Vermessungstechnlk, ě. 6/1972

Haaok, E.: Spolupráoe kp,rtografů NDR s Mezinárodní kartogra-
flokou asociaci (ICAJ, str. 202-203

Topfer, F.: Automatizace kartografických procesů, str. 204,-207
Lengfeld, K.: Zachycení kvalitatlvnich parametrů technikou

měření v procesu přenosu kresby kartografického oríginálu,
str. 207-209

Lehrpann, E.: Ekonomické úvahy pH výrobě tematických map
v NDR, str. 209-211

Koch, W. G.: Automatické zhotovování plošných kartogramú
daro-pfístrojovým systémem C 8205 a Optima 528, str. 211-214,

Weibrecht, O.: Nové pracovní hlavy ke Cartimllotu a rpožnosti
jejich pOUžití při geodetických a kartografických pracích, str.
215-218

Franke, A.: "Realizace bl1nky dat zeměpisných názvů pomoci
systému EDVA R 300, str. 218-220

Schadlich, M.: Zobecnění pojmu modelu teorie chyb, str. 221-
223

Potthoff, H.: K zlepšenému postupu při pozorování průchodů
hvězd merldlánem, str. 224-226

Kothe, J.: Vytyčovací práce při stavbě nových dálnic, str.
226-229

Vermessungstecbnik, C. 7/1972

N" u c k, W. - Vos s, O.: Fotcgrammetrie z proce,m sllstavováni
prc jell;tu ~ použitlm počítačů a ve výrobním procesu s číselnou
kontrolou, str. 241-244

K u s c h, M.: K výškovému vyrovnání souborů fotogrammetric-
kých modelů, str. 245-248 .

T či P P I e 1', J.: Výsledky aerotriangulace na stereometrografu
fy VEB C. Zeiss JENA, str. 248-251

Her d a. K.: Rozšířené možnosti pťlužítí interpr8toskopu fy c
Zeiss IENA, str. 252-255

E i dam, Ch.: Vznik nového socialistického průmyslového závo-
du, str. 256-~58

Dr a k e, J.: Návrh na jednotné uspo~ádánl profi!ů, str. 2511-260
H óióic k, E.: Návrhy nll z!itpšenj <lbSóihové výra~nosti fnických
přehlednýc!l m~p, str. 461-262

T t' P r ar, F.: Nový program prostorového znázornění st~tistických
údóijů, str. 263-266

B e y e r, A.: K otázce určení rovinného terénu li'bovolně rozmls·
těllýml výškovými body, str. 266-270

Dit t l' i c h, I.: O přístrojových chybách způsob9f\ých vll\'em tep-
loty při určování času z pozorování pl'Ůchodů mlll"idiánem po·
mocí pasáinlka, str. 270-272

S tel n e r t, K. O.: Výzkum zkresleni objektivu astrografu. str.
274......274

K i I I i c h e 5, H.: Nové k\lrsy Tilehllická komory pro lIv&lifikóiCi
členů brigád zlepšovóitelů ói pro výchovu próicovníků ZllPQjlUlých
do zlepšovatelského hnutí, str. 275

VerlDes~ungstllChulk, Č. 8/1S72

B u s c h m a IlJ n, E.: K postav~flí, úkolům a prQblémům gil.ode·
tického výzkumu, str. 281-284

O e u m I i c h. F.: Ke geodetickému a kartografickému výzkumu
v NDR, str. 285-287.

N li sel', K.: Automatické zhotovování map z údajů tachymetric-
kého měi'ení. str. 288-291

H e n n ing, H.: Oznóičování katastrálních a komunálních územ-
ních objektů, str. 292-29!j

R e h s e. H.: Ortogonální triangulace, str. 298-300
Ma rek. K. H.: Metody vyhodnocení a miry přesnosti prQ po-
zorování družic automatickou kom<lrou SBG, str. 3111_304

Bon i t z, P.: Programy ALGOL R-300 a BESM-6 pro výpočet vy-
rovnál\JÍ. str. 304

Ma h 1', O.: Vliv připojovacích bodů různého dr\lhu na přesnost
blokové triangulace, str. 305-308

Fr a n k e. U.: Problémy při budování bank dat. str. 308-310
E n gel, E.: Sektorový dělicí přístroj - nová kartografická pra·
covní pomůcka. str. 311

M li II e r. H.: Měření deformací v zámoi'ském přístavu Rostock,
str. 312-314
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~QUOPTRPRRHR
OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodolity a nivelačnf přístroje (velké)

• ve své opravně na

5běrny:

31 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha 1, Vodičkova 30

33 - Praha 1, Jungmannova 14
34 - Praha S, Janáčkovo nábi". 15

35 - Praha 3, Táborltská 16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
41 - Liberec, tI'. 5. května 32
42 - Plzeň, Tylova 11
43 - Ostrava I, Miličova 4
44 - České Budějovice, tI'. 5. května 29

45 - Olomouc, ti". Osvobozeni 27

AGFA-GEVAERT



Univerzální fotogrammetrický
vyhodnocovaci přístroj
nebo účelový topografický
vyhodnocovací přístroj
pro topografické mapování?

Topografický vyhodnocovací
přístroj TOPOCART z Jeny
je hospodárnější I

Poskytuje exaktní řešení
racionálních pracovních postupů.

Topografický vyhodnocovací
přístroj TOPOCART má možnost
vyhodnocovat letecké snímky
všech ohniskových vzdáleností
od 50 mm do 215 mm do rozměru
originálu 23 cm x 23 cm,
možnost připojení přístrojů
pro registraci souřadnic,
možnost připojení
diferenciálního překreslovače.

Dále dodáváme přístroje pro
letecké sním kování, laboratorní
techniku, interpretaci,
překreslování, prostorové
vyhodnocování leteckých snímků,
analytickou fotogrammetrii,
zpracování dat, pozemní
fotogrammetrii a blízkou
fiotogrammetrii, jakož i doplňkové
přístroje pro prostorové
vyhodnocováni.

VES Carl Zeiss J ENA
Německá demokratická republika

Hospodárně, nebo
univerzálně

Zveme Vás k návštěvě specializované výstavy v Praze od 5. do 14.6. 1973 ve výstavní síni strojírenské techniky n. p. OSAN,
Praha 7, tř. Dukelských hrdinů 47 (Veletržní palác). Informace: pzo Artla, útvar 015, Ve smečkách 30, Praha 1


