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Lagický postup
vyhotovelll'ia diag,r:amov. Obsah
I>l'Ogramu Typy
diagramov.
Mierka [verkost J
z.Ilačiek. Mierka podkladovej mapy. Postup pro~ramu. Hospodá!lll1O'Sť práCe. Vykrasleni.e mapy.
Další vývoj 'práce.

J.

Messungsgenauigkeit
und Toleranzen im dynamischen Begriff
Geodetioký a kartografický
obzor, 20, 1974, Nr. 1,
Seite 3-6, 2 Tab., 2 Lit.
Die Verande'l'lichkeit der Bedingungen in der Zeitoder Raumreihe der Messung fuhrt ZUl' V,ariation
de,r I\al'ameter des Grundkomplexes der uber die
VerlaBlichkeitsintervalle
und uber die Genauigkeitsplanung
nach der gegebenen Toleranz entscheidenden Fehler. Diese Erwagungen sollen ZUl'
Vergenauerung
mancher Kriterien in der Praxi s
fuhren.
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Aktualisierungsalgorithmen
der Liegenschaftenevidenz aui Rechenanlagen
Geodetidký a kartografický
obzor, 20, 1974, Nr. 1,
Seite 6-20, 9 Abb., 7 TaJb.
Aktualisierung mittels Nachweis der Veranderungen. Kategorie der Veranderungen und ihre Modifikation. ~blochung des Nachweises der Verlinde-

Geodetický a kartografický obzor

912(084.21) :681.3
rungen. Eingabe des Nachweises der Veranderungen in die Rechenanlage. Gliederung des Komplexes der Veranderungen.
Prinzlpieller Fortgang der
Bearbeitung
von Verandertmgen
der Parzellen.
Erlauterung der Algorithmen. Endgllltlge Bearbeitung der Veranderungen
nach dem Nachweis.
Aktualisierung
mittels Verzeichnis der Veranderungen und Erganzungen,
ihre Bedeutung und
Bearbeitung.

912 (084.21) :681.3

KLINGHAMMER, 1., PAPP-VÁRY, A.
Drawing 01 Diagram Maps by Means or Computors
Geodetický a kartografický
obzor, 20, 1974, No. 1,
pp. 20-27, 7 fig., 1 tab., 6 ref.
Logical procedure of drawing the diagrams. Contents of the 'program. Various types of diagrams.
Scale (size) of signs. Scale of the basic maps.
Procedure
of the program.
Rentability
of the
work. Drawing the map. Further perspectives.

528.088.3

KLINGHAMMER, 1., PAPP-VÁRY, A.

BOHM,

Herstellung der Diagrammkarten mittels Rechenanlagen
Geodetický a kartografický
obzor, 20, 1974, Nr. 1,
Seite 20-27, 7 A'bb., 1 Tab., 6 Lit.
Logisches Verfahren der Herstellung der Diagramme. lnhalt des Programms. Diagrammtypen. MaBstab (GrllBe) der Signaturen. MaBsta'b der Unterlagekarte. Arbeitsgang des Programms. Wirtschaftlichkeit der Arbeit. Zeichnung der Karte. Weitere
Entwicklung der Arbeit.

Précision de levé et tolérance dans la conception
dynamique
Geodetický a kartografický
obzor, 20, 1974, No. 1,
pages 3-6, 2 tableaux, 2 bi\bUographies.
La transformatlon
des conditions dans la série de
levés de temps ou ďespace měne A la variation
des paramětres de l'ensemble ďerreurs, décidant
des intervalles de sílreté et de la planification de
la précision sel on la tolérance donnés. Ces réflexions měnent A la préclsion de certains critěres
dans la pratique.

528.088.3
BOHM, J.
Dynamic Appr08ch to the Accuracy of Measurement and Tolerances
Geodetický a kartografický
obzor, 20, 1974, No. 1,
pp. 3-6, 2 tab., 2 ref.
Variability of conditions in time or space series
of observations leads to variation of fundamental
set of errors, determining intervals Df confidence
and planning of accuracy with respect to given
tolerance. Thi,s discussion should lead to determination of more accurate criteria in practice.

J.

347.235.11 (437) :681.3
VÁLKA, O.
Algorithmes de l'actualisation
du cadastre
sur
ordinateurs
Geodetický a kartografický
obzor, 20, 1974, No,. 1,
pages 6-20, 9 illustrations, 7 tableaux.
Actualisation par bulletins de changements. Catégorie de changements
et leur modification. Perforation des bulletins de changement. Placement
du bulletin de changement
dans l'ordinateur.
Articulation de l'ensemble de changements.
Procédé en principe pour l'élaboration
des changements de parcelles. Explication des algorithmes.
Traitement final des changementsďaprěs
le bulletin. Actualisatlon de la liste des changements et
des compléments, son importance et élaboration.

347.235.11 (437) :681.3
VÁLKA, O.

912 (084.21) :681.3

Algorithms for Updating or Real Estate Regostration on Computors
Geodetický a kartografický
obzor, 20, 1974, No. 1,
pp. 6-20, 9 fig., 7 tab.
Updating through the sheet of changes. Categories of changes
and their modificati'on.
Data
punching. Data storing in the computor. Dlvision
of the changes. FundamentalprŮ'cedure
of processing the changes of the parcels of land. Comment to the algorithms. Final processing of the
changes. Updating through the register of changes
and supplements, its importance and processlng.

KLINGHAMMER, 1., PAPP-VÁRY, A.
Elaboration de cartes li diagrammes
li l'aide
d'ordinateurs
Geodetický a kartografický
obzor, 20, 1974, No. 1,
pages 20-27, 7 illustrations,
1 taibleau, 6 bibliographles.
Procédé logique de l'élaboration
de diagrammes.
Contenu du programme.
Types de dtagrammes.
Grandeurs des signer. Grandeur de lacarte
de
base. Procédé du pmgramme. Economie du travail.
Tracé cartographique.
Evolution
ultérieure
du
travail.
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a kartografů

Dvacetileté výročí jednotné organizace
geodézie a kartografie v ČSSR

Před 20 lety dne 1. ledna 1954 byl ustaven tístřední orgán pro Flzení geodézie a kartografie
v našem
státě. Toto rozhodnutí
stranických
a vládních orgánu bylo významným aktem, jímž byl vytvořen kvalitativně nový základ rozvoje odvětví geodézie a kartografie
v ČSSR. U pFíZežitosti tohoto výročí bude na
všech pracovištích
geodézie a kartografie
hodnocen dosavadní
vývoj, současný stav a zejména další
perspektivy
rozvoje celého odvětví. Bude zapezpečeno ocenění pracovníků,
kteF1. se významným
způsobem podíleli
na dosažených úspěších. Budou hledány nové cesty a způsoby řešení úkolů, před kterými
geodézie a kartografie
stOjí, s cílem zabezpečit realizaci
závěrů XIV. sjezdu KSČ a usnesení vládních
orgánů v podmínkách
geodézie a kartografie.
Redakční
rada Geodetického
a kartografického
obzoru se přihlašuje
k tomuto významnému
výročí.
V průběhu roku 1974 umožní na stránkách tohoto časopisu postupné zveřejnění
příspěvků, k 20. výročí.
O úvodní příspěvek
v tomto čísle našeho časopisu byl požádán předseda Českého úřadu geodetického
a kartografického
s. Ing. František Koubek. Zhodnocení zkušeností z vývoje geodézie a kartografie však
přesahuje rámec tohoto úvodního článku. Proto další příspěvky
budou věnovány otázkám vedoucí úlohy
KSČ v odvětví geodézie a kartografie,
realizaci závěrů XIV. sjezdu KSČ v podmínkách
geodézie a kartografie, rozvoji komplexní
socialistické
racionalizace,
vývoji právní základny v geodézU a kartografU,
mezinárodní
vědeckotechnické
spolupráci,
rozvoji iniciativy
pracujících
v geodézU a kartografU
aj.
Věříme, že pracovníci
geodézie a kartografie
v ČSR i SSR využijí Geodetický a kartografický
obzor
k tomu, aby na jeho stránkách
seznámžlž širší geodetickou
veře;nost se svými zkušenostmi z dosavadního vývoje a náměty pro další činost. Jsme přesvědčeni, že osvědčená inciativa a zá;em geodetů a kartografů je zárukou dalšího rozvoje geodézie a kartogra!že. Do dalších let přejeme všem geodetům a kartografům nové úspěchy v rozvo;i odvětví a v zabezpečování politických
a hospodářských
úkolů.
Redakční rada

20 let úspěchů československých geodetů
a kartografů

Ing. František Koubek
pi'edseda Českého úi'adu
geodetického a kartografického

Počátek roku 1954 představuje
ve více jak
stoleté tradici našich geodeti\. a kartografů. významný historický mezník. Je tomu tak proto, že
československá
vláda svým rozhodnutím
zřídila
k 1. lednu 1954 ústřední orgán státní správy pro
odvětví geodézie a kartografie.
Pod vedením Komunistické strany Československa se tak podařilo z dříve roztříštěné
geodézie
a kartograf1e vybudovat ucelenou a jednotnou organizaci geodetické a kartografické
služby, která
svým zaměřením a obsahem práce odpovídá funkci socialistického
státu. Tímto aktem čs. vlády
byly vytvořeny základní podmínky, aby sjednocená
služba mohla svou cIlevědomou činností vytvářet
dť\.ležité předpoklady pro plánování, řízení a evidenci rozvoje národního hospodářstvL
Proto do pi\.sobnosti ústředního orgánu geodézie
a kartografie
byl soustředěn výzkum, plánování,
řízení a výkon geodetických
a kartografických
prací, dozor a kontrola ve všech orgánech a organizacích zabývajících se výkonnou činnosti v celém
odvětví. Byly vytvořeny politické i organizační
předpoklady k prohloubení vědecko-technické spolupráce s geodetickými a kartografickými
službami socialistických státi\., především pak k plnému
využiti zkušenosti sovětské geodézie a kartografie.
V této retrospektivě se znovu jasně projevuje význam využiti koncepce řízení a organizace geode-

tické a kartografické
služby SSSR. Také v našich
podmínkách se realizovaly myšlenky V. 1. Lenina,
který v nejtěžších začátcích sovětské moci, ještě
v období boji\. na sovětském území, podepsal mezi
prvními rozhodnutImi sovětské vlády též dekret
směřující
k vytvoření
soustředěné
geodetické
a kartografické služby.
Uplynulých dvacet let lze charakterizovat
jako
období dynamického rozvoje naší služby, ve kterém byly zabezpečeny všechny hlavní úkoly, které
mi\.že moderně budovaný resort geodézie a kartografie v socialistickém státě splnit. Náročným úkoli\.m odpovídalo účelné organizační členěnI. Hned
v začátcích sjednocení služby byl zřízen oblastní
orgán na Slovensku v souladu s tehdejšími politicko-správními podmínkami. Současně vzniklo vědeckovýzkumné pracoviště s cílem zabezpečit odpovídající
vědeckotechnickou
základnu
rozvoje
resortu i odvětví. Práce v geodetických základech
a komplexní kartografické
a reprodukční
práce
celostátního charakteru zabezpečovaly samostatné
specializované organizace. Jednotně na celém území státu byly vybudovány oblastní ústavy geodézie, každý pro tehdejší území dvou sousedních
kraji\.. Události v dalších letech potvrdily, že organizace oblastních ústavi\. byla na svoji dobu velmi
pokroková a že při reorganizaci
státní správy
a snižování počtu KNV nebylo třeba organizační
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výstavbu resortu měnit. Z hlediska dnešního státoprávního uspořádání nelze kladně hodnotit rozhodnutí, kterým byl v roce 1960 zrušen oblastní
orgán na Slovensku.
Československý stát v celém uplynulém období
poskytoval značné finanční prostředky, aby služba
mohla být postupně vybavena moderním a výkonným přístrojovým zařízením. Velké investiční prostředky zajistily výstavbu nových provozních budov ve většině krajů i v řadě okresů. Plánovitě
stoupal počet pracovníků v souladu s potřebami
národního hospodářství. V tomto směru nutno vysoko ocenit péči státu o cílevědomou funkci odborného školství vysokoškolského i středoškolského typu.
V nových podmínkách se mohla výrazně projevit iniciativa, kvalifikace a akceschopnost geodetického a kartografického
kolektivu v resortu. Na
faktech lze prokázat, že rok od roku Výrazně stoupala produktivita práce, že bylo odpovědně hospodařeno se svěřenými prostředky, ale především, že
byly plněny rozhodující úkoly národního hospodářství ve stanovených termínech a kvalitě.
Již v druhém pětiletém plánu bylo na celém
státním území v podstatě dokončeno budování
geodetických
základů. Úzkou spoluprací
civilní
a vojenské služby bylo v krátkých termínech vyhotoveno celostátní topografické mapové dílo. Řada
kartografických
děl byla oceněna vysokými státními a vědeckými vyznamenáními.
Resortu byl svěřen mimořádně závažný a složitý
úkol X. sjezdem Komunistické strany československa, když byl pověřen založením jednotné evidence půdy na celém území. Náročnost tohoto úkolu se
projevila v období intenzívních prací na hospodářskotechnických
úpravách půdy při socializaci
vesnice. Jsou tisíce příkladů občanské obětavosti
pracovníků resortu, kteří bez ohledu na čas pracovali tak, aby nově vznikající JZD i státní statky
měly mapové podklady pro nové územně hospodářské celky a aby současně na zcelených pozemcích mohly být dodrženy všechny agrotechnické
lhůty.
Nelze rovněž dostatečně ocenit práci všech těch,
kteří obětavě plnili úkoly spojené s budováním
velkých staveb socialismu, vodních přehrad, komunikací, sídlišť, i při zabezpečování služeb obyvatelstvu. Výčet této úspěšné činnosti by přesahoval rámec několika čísel tohoto časopisu.
V uplynulém období se negativně projevoval
neuspokojivý stav právní úpravy jak v práci geodetů tak i v životě všech občanů státu, kteří přišli
s otázkami nemovitostí do styku. V geodézii a kartografii zůstaly v používání zastaralé právní předpisy, jejichž těžištěm byl zákon z roku 1927 o pozemkovém katastru.
Social1zační proces v národním
hospodářství,
osídlování pohraničí, uskutečňování
pozemkových
reforem a budování zemědělské velkovýroby vyvolaly rozsáhlé změny v držbě půdy, jejichž technicko-právní
realizaci zabezpečovala
geodetická
a kartografická
služba. I když došlo k vydání některých nových zákonných norem, v posledních 20
letech v odvětví se převážně pracovalo za podmínek, kdy právní předpisy byly nejen značně roztříštěny, ale v mnoha směrech i vývojem překonány. Teprve ústavní zákon o československé federaci svěřil ve svém 37. článku právní úpravu geodézie a kartografie Federálnímu shromáždění ČSSR.
Proto zákon Federálního shromáždění ČSSR o geodézii a kartografii ze dne 6. července 1973 již vychází ze skutečnosti, že jsou zřízeny ústřední or-
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gány geodézie a kartografie republik jako orgány
státní správy na úrovni ostatních samostatných
ústředních orgánů. Současně je tímto zákonem řešeno specifické postavení federálního ministerstva
národní obrany v geodézii a kartografii. Nový zá·
kon vytvořil podmínky, aby oba ústřední orgány
geodézie a kartografie republiky mohly úzce spolupracovat nejen vzájemně mezi sebou, ale i s federálním ministerstvem národní obrany a dalšími
ústředními
orgány při provádění
geodetických
a kartografických
prací. Federální zákon byl základem pro přijetí národních zákonů o orgánech
geodézie a kartografie v roce 1973,
Na základě nové právní úpravy, s využitím analýzy předchozí organizace služby a dosažených
výsledků byl v posledních letech uveden v život
nový jednotný systém řízení a organizace geodetických a kartografických
prací. Toto nejdůležitější a největší racionalizační opatření v geodézii
a kartografU umožňuje výrazně zvýšit efektivnost
všech prací, prohloubit státní vliv v centru i v krajích a soustředit hlavní síly odvětví na rozhodující
úkoly vyplývající pro geodézii a kartografii
ze
XIV. sjezdu KSČ a závěrů plenárních
zasedání
ÚV KSČ.
Pozornost obou resortů je v současné době soustředěna k důslednému uplatňování a prohlubování
vedoucí úlohy strany na intenzívní rozvoj odvětví,
zabezpečení úkolů plánu raku 1974, zlepšení pracovních a životních podmínek, přehodnocení vztahů s ostatními resorty a národními výbory a rozvoj
pracovní a společenské aktivity pracovníků.
Oba národní orgány geodézie a kartografie ve
vzájemné spolupráci mohly prohloubit součinnost
především s geodetickou službou Sovětského svazu
a s ostatními službami socialistických
států uzavřít dvoustranné krátkodobé i dlouhodobé dohody
o vědeckotechnické
spolupráci. Jádrem těchto dohod je hluboké přesvědčení, že věda je základním
činitelem rozvoje a že představuje bezprostřední
výrobní sílu. Proto ve všech těchto dohodách je
sledován cíl zvýšit efektivnost výzkumu a vývoje
účelnou dělbou práce při respektování
internacionálního charakteru vědecké činnosti. Tato spolupráce je základní podmínkou dalšího úspěšného
rozvoje práce geodetů a kartografů.
V posledním období rozšiřuje
československá
geodetická a kartografická služba vědeckotechnicckou spolupráci i s geodetickou službou Kuby.
Při významných jubileích je zvykem vzpomenout
především na kladné okolnosti vývoje. Víme však,
že i v tomto relativně krátkém období vzniklo
hodně starostí, vyvstaly složité situace, že byly
nedostatky i omyly. Důležité však je, že celé kolektivy vyvodily z těchto chyb správné závěry, že
se z nich poučily a přispěly velmi účinně ke zpracování analýz a perspektiv, které mohly projednat
nejvyšší stranické orgány i obě národní vlády.
Tak mohly být zpracovány nejen koncepce, které
dlouhodobě zajišťují úkoly národního hospodářství, ale i prognózy, bez nichž si nelze představit
socialistické řízení a plánování. Koncepce rozvoje
i prognózy předpokládají
další rychlý rozvoj resortu, stoupající produktivitu práce na základě intenzívního vědeckotechnického
rozvoje s využitím
moderní geodetické, fotogrammetrické
a reprodukční techniky, počítačů. třetí a čtvrté generace,
jejichž výzkum a vývoj v Radě vzájemné hospodářské pomoci intenzívně probíhá. Tak se stanou
výsledky práce geodetů a kartografů
důležitou
součástí a podkladem celostátního integrovaného
informačního systému.
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Smělé perspektivy se mohou realizovat jedině
tehdy, stanou-li se vlastní všem pracovníkům obou
resortů. Na celém území našeho státu se připravují všechny geodetické a kartografické organizace, aby se ve svém okruhu působnosti vrátily ve
svých hodnoceních v roce 1974 k uplynulým dvaceti letům, aby ze získaných zkušeností čerpaly
poznatky pro svou vlastní činnost v současnosti
1 pro budoucnost. Takto budou hodnotit především
výsledky práce kolektivů i jednotlivců. Zvláště
ocení ty, kteří stáli v přední řadě v boji za splnění
úkolů.
Vedení obou resortů si velice váží a oceňuje
svědomitou průkopnickou
práci svých nejlepších
pracovníků i všech těch, kteří usilovali o úspěch
služby již před dvaceti lety při vzniku resortu.
Soudružský dík patří těmto pracovníkům též za to,
že svým příkladem vedli další spolupracovníky,
především ty nejmladší, kteří nastoupili do služby
v pozdějšich letech. Podařilo se jim vychovat a připravit vpravdě novou generaci geodetů a kartografů, generaci mladých vzdělaných techniků a inženýrů, kteří právě v tomto jubilejním roce před-

stavují početní většinu čs. geodetické a kartografické služby. Připravenost této mladé generace na
novou etapu kvalitativně vyššího rozvoje je hlavním zájmem nás všech. Proto všichni přijmeme závazek, že u příležitosti oslav dvacátého výročí se
postaráme velmi odpovědně a důsledně o to, aby
mladá generace v Československu měla pro svůj
úspěšný rozvoj všechny podminky. Je to současně
jeden z hlavních úkolů, který nám všem strana
ukládá. Na většině pracovišť se již k tomuto cíli
vytvářejí všechny reálné podmínky. Výsledky práce mladé generace dokazují přesvědčivými fakty,
že v dalších dvaceti letech čs. geodézie a kartografie nejen zůstane svou úrovní na přednim místě
na světě, ale vytvoří i další podmínky pro svůj internacionální
rozvoj. Plně věříme, že v dalších
dvaceti letech budeme pracovat tak, aby strana
i vláda měly v geodetech a kartografech spolehlivou oporu při plnění smělých plánů socialistické
výstavby v dalších pětiletkách.

a kartografů

K tomuto cíli přeji čs. geodetům
hodně sil a úspěchů.

Prof. Ing. Dr. Josef B6hm, DrSc.,
katedra vyšši geodézie FSv
ČVUT v Praze

Přesnost měření a tolerance
v dynamickém pojetí

V přírodě je vše v pohybu. Tento dialektický zákon
platí i pro geodetická měření. Každé je vykonáno za
nepřesně opakovatelných podmínek. Z tohoto zřetele
je třeba zpřesnit některé pojmy a některá pravidla pro
praxi.
Hodnota li = X - Ci, naměřená v i-tém okamžiku,
je určena okamžitou a náhodnou hodnotou skutečné
chyby

Et

=(

*

Silvzniklé jako součet

8

elementárních

chyb a to jako i-tá kombinace jejich náhodných
hodnot i znamének. Podmínky platící v okamžiku
měření (kvalita přístroje a měřiče, jeho psychický
stav, terén, atmosférické poměry ... ) určují pomyslný
základní
soubor všech možných hodnot chyb, jaké
by mohly vzniknout kombinacemi všech možných
hodnot elementárních chyb, s různou pravděpodobností pro různou velikost chyby. Základní soubor platí
předem
a při provedení měření se náhodně uplatní
jedna jeho hodnota chyby ci.
Parametry základního souboru jsou: centrum
(střední hodnota chyby) Či = {E(c)h a variance
0'1 = Ei(c - Č)2; odmocnina O'i je standard (základní střední chyba nahodilá). Nenulovou polohu centra
způsobují nenulové střední hodnoty (systematické
složky) některých elementárních chyb (etalonáž, teplota, centrace, refrakce, osobní chyba, ... ). Střední hodnota výsledné chyby a její variance jsou součty těchže
parametrů jednotlivých elementárních chyb. Pro podminky v i-tém okamžiku platí
E(~i)

= ci'

Či=(*Ci):

aj

= E(~i - Ci)2,
G:=(*GJ1.

a kartografům

(1)

což umožní stanovit kritický
interval,
který chyba
může překročit jen s malou pravděpodobností (rizikem):

P{ I (c - Či) I > t"Gi} =

t",Gi = c'"

IX,

(2)

Pro tzv. krajní (přípustnou) chybu c" volí praxe podle
významu měření t", = 3 nebo 2,5 nebo 2 s příslušnými
riziky IX = 0,3 %, 1 %, 5 %' Z rovnice (2) plyne
okamžitý interval spolehlivosti pro neznámou skutečnou hodnotu X měřené veličiny:

P = P{(li

+ Či) -

t"Gi

< X < (li

+ t"Gi} = 1 -

+ Či) +
(3)

IX

Se statistickou jistotou P bude skutečná hodnota
uvnitř, s rizikem IX vně intervalu spolehlivosti.
Je patrné, že 'parametry elementárních chyb ci a C1;
budou závislé na okamžitých podmínkách měření. Již
v příštím okamžiku se některé mohou změnit. Např.
zhoršení podmínek (viditelnost, stupeň únavy, záření
slunce, vítr ... ) zmenší přesnost měření, tj. zvětší varianci chyby v cílení, ve čtení, refrakční ... a případně
posune jejich centra ci' Proto k dalšímu (i + 1) -tému
okamžiku měření přísluší předem
jiný základní
soubor možných chyb s jinými parametry Či+1 a C1i+1;
z něj se uskuteční náhodné měření 1'+1 s chybou C'+1'
Témuž riziku IX = 1 % bude nyní příslušet širší kritická hranice ± t",Gi+1 a širší interval spolehlivosti
anebo pro dřívější intervaly bude v novém souboru
platit větší riziko IX > 1 %.
K časové řadě n opakovaných měření nebo k pořadu n prostorově přidružených stejnorodých měření
přísluší základní soubor chyb s parametry odpovídajícími středním podmínkám v době měření celé řady
(statistického souboru)

Skutečné rozdělení pravděpodobností chyb v základním souboru aproximujeme normálním rozdělením,
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=

[Gf] : n,

G",

=
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Standard 0"", platí pro celkový výsledek x celé ř'ady
(průměr, součet, vyrovnaná hodnota ... ). Pro řadu platí
kritický interval (2) s hodnotami Č, O" a interval' spo·
lehlivosti s parametry x, Č, 0"",. Je-li tento dán předem
jako tolerance ± (e",)", pro výsledek x, stanovíme potřebnou přesnost měření podle
0"",

< {(e",)",

-

c",)} : t""

O"

=

0"", :

VQ",,,,

(5)

Zde c'" = t",O"c je prakticky největší možná systematická chyba ve výsledku, t", se určí ke zvolenému ri.
ziku (např. 2,5 pro (X = 1 %).
Parametr O" také určuje kritické meze, ve kterých
se statistickou jistotou čekáme náhodnou hodnotu
empirické (výběrové) střední chyby, vypočtené z řady
provedených měření m = V[ee) : n anebo V[vv)~',
kde n' je počet nadbytečných měření. Případně se
vypočte střední chyba jednotková. Např.

Kritická hranice m", dává souhrnné kritérium přesnosti
pro celou řadu měření a označuje se jako krajní (přípustná) střední chyba. Její překročení prakticky zna·
mená nedodržení základní přesnosti O" (nedbalé měření, nevhodné atmosférické podmínky) anebo přítomnost hrubé chyby. Kritérium je lÍčinné i tehdy, když
všechna měření v řadě jsou v přípustných mezích, ale
příliš mnoho z nich se těmto mezím přibližuje.
Je třeba, aby praxe uvážila dvě důležité okolnosti:
1. Parametr přesnosti 0", odpovídající měřickým
podmínkám testovaného souboru měření, není znám
a nahrazuje se zpravidla "celostátním" standardem a,
vypočteným např. z celostátní sítě. Takto odpovídá
středním celostátním podmínkám; zejména je to kvalita přístrojů a měřičů a klima.
2. Kritická hranice m", pro empirickou střední
chybu se zúžuje, když tato je vypočtena z většího
počtu nadbytečných měření.
Jednodušší případ je prověrka jednotlivých měření. Velké chyby jsou nevítané, i když možné a nezaviněné, a vyloučení příslušných měření vede zpravidla ke zvýšení přesnosti konečného výsledku. Striktní dodržování celostátní (a přitom konvenční) meze
e", = ±t",a, např. 2,5 a pro (X = 1 %, znamená benevolenci pro měření v příznivých podmínkách (o" <a),
kdy při t",O" = t",o je t", > t"" (X < ii. Chyby> t",O" jsou
podle celostátního kritéria ještě přípustné, přeměřuje
se menší počet měření, což je ekonomicky výhodné.
Při ztížených podmínkách (o" > a) se naopak zvětší
riziko (X a průměrně dojde k většímu počtu přeměřování. Přesnost přeměřeného nebo zmenšeného souboru (o ei > e",) se pak přiblíží oelostátní přesnosti. Stejný
efekt - i ekonomický - by mělo nařízení zvětšit
počty nadbytečných měření v horších podmínkách
k přiblížení přesností vyrovnaných výsledků

Záměrně nebyl použit termín "váha". závisející nejen
na počtu opakovaných měření ale i na proměnlivém
standardu 0", oprávněný je až u výsledků vyrovnání
P'" = k: O"~.
Jsou-li ekonomické zřetele velmi důležité, měla by
se zásadně povolit větší tolerance pro měření za ztíže-
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ných podmínek. Čs. instrukce zatím povoluje zvýšení
standardu na a", = 1,25 o" pro kritérium krajní odchylky u měřených délek. Pociťuje se potřeba ([1)),
aby zde praxe stanovila pravidla obecně nebo speciálně podle druhu a významu měření.
Výsledek dosavadních úvah může být tato definice: každé předepsané
metodě měření přísluší
základní
soubor
možných
parametrů
přesnosti
(standardů)
O"i, plynoucích z okamžitých
podmínek měření, s variačním oborem O"min < o" < O"max,
centrální hodnotou E(O"i) = o a s variancí O"~i =
= E (O"i - a)2. Rozdělení pravděpodobností bude
přibližně normální s malou četností krajních hodnot
LlO" = O"i ai (extrémních podmínek). Základní soubor
standardů může být celostátní nebo mít diferencované
parametry pro menší vzájemně odlišná území, terénní
typy, mikroklimata, typ přístroje, stupeň výcviku
apod. Parametry by se daly číselně odhadnout podle
empirických středních chyb, vypočtenýchz velkých
souborů měření za stejných podmínek. Praxe by měla
stanovit, jak velké (kladné) odchylky LlO" jsou již
"geodeticky významné" (neúnosné); horní povolená
hranice 0"", by se mohla anebo měla dosadit do kritérií
e", a m", pro skutečné a střední chyby (viz další statě).
Nejen teoretický ale někdy i praktický význam
má maximálně
možná hodnota standardu
O"max,
který by byl parametrem základního souboru chyb
při nejméně příznivých (ale ještě dovolených) podmínkách měření. Její dosazení do intervalu spolehlivosti
(3) nebo její uvážení při plánování přesnosti podle (5)
by zaručilo platnost intervalu nebo dodržení předepsané tolerance za všech okolností. K odhadu hodnoty
O"max by bylo nutno kromě statistických
rozborů provést i výzkum prostředí (variace teplot, teplotních
gradientů, koeficientu refrakce ... ), reakcí přístrojů na
prostředí, vliv terénu nebo staveb apod. včetně studií
fyziologických a psychologických. Poměr O"~x : iJ2 je
přibližně úměrný možnému průměrnému zvětšení
variancí u elementárních chyb proti normálním poměrům. Se zřetelem na omezení extrémních nepříznivých podmínek předpisy pro měření můžeme zatím
odhadnout O"max ~ 2 a.
V řadě opakovaných nebo prostorově přidružených měření patří ke každému měření li jiný základní
soubor možných hodnot s odlišnými parametry Či, O"i.
Základní soubor možných chyb v řadě je tak směsí
základních souborů s různými parametry. Možné hodnoty středních parametrů Č, o" pro střední podmínky
v řadě budou mít menší varianci O"c a O"a než parametry
"okamžitých" základních souborů (o"c!, O"ai)' Je to analogie s variancí chyb ve vyrovnané hodnotě, klesající
s počtem opakovaných měření (zde: střídání podmínek). Variace přesnosti (parametru O"i) v řadě by měla
vést ke špičatější frekvenční křivce pravděpodobností
nebo četností chyb e než je křivka Gaussova. Variace
center ale opět tuto křivku zplošťuje, takže často se
oba vlivy dosti kompenzují a nepozorujeme významné odchylky od normálního rozdělení.
"Okamžitý" standard O"i by měl určovat váhu
měření (Pi = k : O"r). Se zřetelem k jeho dynamice neexistuje teoreticky "řada opakovaných měření stejné
přesnosti (váhy)". Přesně neznáme ani náhradní střední hodnotu v řadě o" a váhy aproximujeme (a to někdy
značně) podle "celostátní" hodnoty O"i = k : ij2.
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dynamickém

Uvedené dedukce jsou důležité pro složitější pří.
pad souhrnného kritéria m", pro empirickou střední
chybu, kterým testujeme přesnost celého souboru mě·
ření (řady, pořadu, sítě ... ). Striktní dosazování celo·
státního standardu o do kritéria (6) vede k podobné
benevolenci v příznivých podmínkách a k diskriminaci
ve ztížených podmínkách jako u testu jednotlivých
měření. Větší problém je ve zužování kritické hrani.
ce m", pro hodnoty m vypočtené z větších souborů mě·
·ření. Tato okolnost omezuje platnost kritéria a nutí
'rozlišovat, zda nalezený rozdíl m - o nebo poměr m : ď,
který překračuje kritickou hranici a je proto statis·
ticky významný, je také geodeticky významný?
Příklady.
Pro nivelaci nechť platí střední kilo·
metrový rozdil ď = 1 (v mm) .
1. V pořadu se 4 oddíly činí rozdíly 2, -2, -2,
-2, jsou v dopustných mezích ± 2,5 ale dávají
m = 2 > m", (2 %) = 1 (1
VO,5) = 1,7 a upozorňují tak na nevyhovující strukturu souboru rozdílů
(nedostatek malých hodnot). Čtveřice -1, 2, -1, -1
dává m = 1,3 a již vyhovuje.
2. Ve 20km úseku s n = 50 oddíly se zúží kritická hranice m", (2%) na 1,2 ď. Diference m - ď = 0,3 ď
by byla statisticky významná, tj. se statistickou jisto.
tou by svědčila, že podmínky nebo pečlivost měření
byly horší než celostátní průměr. Praxe však musí
rozhodnout, zda zmenšení základní přesnosti o 30 %
je tak významné geodeticky, aby vedlo k závažným
dedukcím, příp. k přeměření celého úseku. Tolerantní
zvýšení ď na (1""např. na 1,5 o posune kritickou hrani.
ci na 1,2 (1",= 1,8 ď, které hodnota m vyhovuje.
3. Extrémní případ jsou empirické střední chyby
vypočtené z tak velkých souborů, že mk R:! (1k a kritická hranice m", -+ o. Pak se uplatní i malé apriorní
rozdíly v základní přesnosti (1k - o a jako statisticky
významné se budou jevit i malé rozdíly mk - a. Pří.
kladem jsou velké nivelační polygony základní sítě
sn> 1000 oddíly po obvodě a stejným počtem na·
měřených rozdílů mezi dvojí nivelací. Pro vypočtený
střední rozdíl platí podle (6) kritická hranice
m", = 1,04 o (2 %). Ve 27 polygonech čs. sítě([2] s. 286)
m = 0,35 až 0,47 mm při ď = 0,41 mm. Statisticky
významné rozdíly dokazují např., že v hornatém území
terénní a klimatické podmínky povedou ve většině
případů k větším empirickým středním chybám v dů·
sledku menšíapriorní
základní přesnosti nivelace
v těchto podmínkách. Geodeticky se však nalezený
rozdíl jeví nepatrný a nepobízí k žádným opatřením
pro nivelaci v hornatém kraji.
Je zřejmé, že kritérium m", působí účinně jen do
omezeného rozsahu testovaného souboru měření a že
je třeba ke správným geodetickým dedukcím v něm
dosadit vyšší hodnotu standardu než je celostátní
průměr a.
V závěru připojíme stručné řešení otázky, zda
neznámý standard (1lze v intervalu spolehlivosti na·
hradit empirickou střední chybou m anebo z její hodnoty stanovit interval spolehlivosti pro standard (1
(podrobnější výkladu je ve [2], statě 9,3 a 9,5).
Náhrada parametru (1",empirickou střední chybou

+

m", = moVQ;.

vede - při konstantním riziku lX - k tím
větším hodnotám t"" čím je menší počet nadbytečných
pozorování n' (podle Studentova rozdělení). Tato
okolnost a náhodnost veličiny m", mohou při malém

počtu n' vést někdy k velmi úzkému a většinou k velmi
širokému intervalu spolehlivosti, který odporuje zkušenostem a mohl by vést k nesprávným dedukcím.
Tento rozpor způsobuje předpoklad jediné informace
m" o neznámém standardu (1""zatímco praxe má další
informace např. o maximálních variancích elementárních chyb (viz pozdější příklad).
Interval spolehlivosti pro empirickou střední
chybu

< m < í2(1} =

P{rl(1

lX2,

lX1 -

ík

=

mk : (1

(7)

dává druhou variantu určení kritické hranice m", = í",(1
S nutností použití tabulky hodnot í(n', lX). Zde uvedeme přehlednou tabulku:
Tabulka 1. Hodnoty
~n'

"'~

99 %
95 %
5%
1%

I

I

I
0,01
0,06
1,96
2,58

Ta

= ma : (]

2

5

0,10
0,23
1,73
2,15

0,33
0,48
1,49
1,74

I

10

0,51
0,63
1,35
1,52

I

30

100

ex>

0,71
0,79
1,21
1,30

0,84
0,88
1,12
1,17

1
1
1
1

Z intervalu (7) odvodíme interval spolehlivosti pro ne·
známou skutečnou hodnotu standardu (1,odpovídající
středním podmínkám souboru měření
P{Y2m

< (1 < y1m} =

lX2,

IXI -

Yk

=

(1k :

m

Geodeticky důležitá horní hranice (1",= y1m. Přehledná tabulka následuje.
Tabulka II. Hodnoty Ya
~.n'

"'~
99 %
95 %
5%
1%

=

(]a

1

2

5

0,39
0,51
15,90
79,80

0,47
0,58
4,40
9,97

0,58
0,67
2,09
3,00

:

i

m
10

30

100

ex>

0,66
0,74
1,59
1,98

0,77
0,83
1,27
1,42

0,86
0,90
1,13
1,20

1
1
1
1

Také zde se náhodnost hodnoty m přenáší i na interval.
V případě malých souborů obdržíme zpravidla příliš
široké intervaly odporující zkušenostem (viz příklad).
Rozpor teorie s praxí opět plyne z toho, že teorie po.
kládá hodnotu m za jedinou informaci o neznámém
parametru (1,zatímco praxe má další informace o variancích elementárních chyb a může např. odhadnout
horní hranici (1max'Přijatelné meze jsou již v souborech
o velikosti n' > 5, kdy také náhodné hodnoty m jsou
více koncentrovány kolem své střední hodnoty (při.
bližně (1) a prakticky nedochází k případům m -+ O
nebo m > 2(1,vedoucím k nepřijatelnýcm šířkám inter.
valu.
Příklad.
Výška zajišťovací značky ve stavebním objektu byla určena dvojí nivelací oddílu se 16 sestavami. Parametr přesnosti pro 1 sestavu byl určen
(celostátně) z pokusných měření (v mm) 00 = 0,15;
z toho odvodíme 0= ďoV16 = 0,6, o", = (1 :
0,4.
Se zřetelem k málo příznivým podmínkám uvážíme
i horní možnou hranici ((1,,)max
= 0,8. Počet nadbytečných měření n' = 1, vyrovnané převýšení (průměr)
označíme x.
Pro neznámou skutečnou hodnotu převýšení X
dostaneme se statistickou jistotou P = 99 % interval
spolehlivosti x ± 1 (pro nepříznivé podmínky nejvýše
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l: ± 2 obojí s případným rozšířením hranic o maximálně odhadnutou systematickou složku ±c",).
Při předepsané toleranci 1,5 mm pro výsledek x
t odhadu maximálního
vlivu systematických složek
:etalonáž latě, refrakce) na ± 0,5 mm, plánujeme podle
:5) horní hranici standardu (O':r)~ = 1 : 2,5 = 0,4,
\ čehož plyne nutnost 4 nivelací.
Zvolme nyní případ, že pro svérázné podmínky
la objektu nechceme převzít odjinud standard a polžijeme pro intervaly jedinou diferenci mezi dvojí nirelací (v mm) d = 1. Pak m:r = 0,5 nepřekračuje krijickou hranici 7:20':r = 1, ale dává nepřijatelný interval
lpolehlivosti x ± 32 mm pro skutečné převýšení X
t možný standard
(O':r)a: = 80 m", = 40 mm. V případě
)ředepsané tolerance (O'",)a: = 1 mm je O' <O'a: zajiště10 (při P = 99 %) až při m", < 0,01 (O'",)a: = 0,01 mm,
)oŽnelze prakticky realizovat. Podle obdržených širo{ých intervalu nemužeme činit žádné závěry, např.
l stabilitě objektu (jestliže šlo o opakovanou nivelaci).
Při zvýšení počtu nivelací na šest (n' = 5) dostaleme již přijatelné interva.ly. Pro stejné m", = 0,5 mm
)ude interval
spolehlivosti x ± 2 mm, krajně
t: ±. 4 mm pro X, standard (O'",)a: = 3m", = 1,5 mm

T.:

Přesnost měření a tolerance

v dynamickém
poletí

a při toleranci rovněž 1,5 mm je hodnota m", = 0,5 mm
vyhovující.
Téhož efektu by se docílilo rozdělením celého
oddílu stabilizovanými značkami na 5 menších oddílu
asi po 3 sestavách. Střední rozdíl mo v pododdílu nyní
vypočteme z n' = 5 rozdílu podle m5 = [d2] : 5 a střední
chyba naměřeného převýšení m", = moV5 : 2 je nyní
určena spolehlivěji než dříve z jediného rozdílu.
Příklad znovu potvrzuje nespolehlivost jakýchkoliv dedukcí na základě malého souboru měření.
Vybízí nahrazovat empirickou střední chybu m odhadnutou horní možnou hranicí standardu (fa: a použít
pak intervaly platící pro normální rozdělení.
Literatura:
[1] MARČÁK, P.: K otázke geodetickej interpretácie
výsledkov pri meraní recentných pohybov zemskej
kory, GaKO, 1973, č. 3, s. 61-63
[2] BOHM, J.: Vyrovnávací počet, Praha 1964
Do redakce došlo 31. 5. 1973
Lektoroval: RNDr. Ing. Lubomlr Kubálek, CSc.,
Ústav te6rle merania SAV, Bratislava

~Igoritmy aktual izace evidence
Ilemovitostí na počítačích

Doc. Ing. Dr. Oldl'lch Válka, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

Pojednání je určeno praoovníkům při zavádění výsledků výzkumu do praxe

'V čísle 3/1973 Geodetického a kartografického obzoru
:GaKO), dále pod označením [1]*), byla publikována
~ávěrečná informace o koncepci a stavu převodu evifence nemovitostí na počítače. Převod základního
ltavu do magnetických pásek (MGP) počítaču a tisk
ltandardních sestav pro střediska geodézie (SG), tj.
3tapy A, a C + D podle této koncepce, nejsou z pro·
~amového hlediska složitou záležitostí. Problémy jsou
jen v docílení dokonalosti děrování a kontroly děroi"ání, částečně i v dokonalosti přípravy prvotních dodadu (zejména jejich čitelnosti), v organizaci a kolperaci.
Programově složitější a teoreticky i prakticky ná~očnější je aktualizace základního stavu.
Pokud bude základní stav ukládán na 'MGP, nelze
ločítat s možností aktualizace "v reálném čase", tj.
I provedením každé změny hned jakmile nastala nebo
lyla vyšetřena, jak by to bylo ideální pro dokonalý
nformační systém. Taková aktualizace by byla tech.
tlcky proveditelná, kdyby byly pro uložení základní10 stavu k dispozici diskové paměti a dálkové spoje,
.teré by umožnily rychlejší přístup k uloženým infor.
*) Poznámka: Prosíme, aby si čtenář laskavě opravil
[IJ některé tiskové chyby:
~a str. 64 vpravo dole má být (při třídění podle EL)
a CS a před C4 ještě "C2"
~a str. 66 na konci druhého odstavce v pravé části má
,ýt soupis parcel , místo "změn"
r tab. 4 v 6. sloupci prvého řádku má být "CIS" místo
JI3, ve sl. 14 posledního řádku "C20" místo CIO.
r

macím. Ani v tom případě nemužeme však zaručit
reálnost takové okamžité aktualizace. Hlavně s ohledem na šetření, projednávání a případné zaměření
změny, zejména však s ohledem na (dosud stále jen
tiskem) možné vydávaní informací.
Současná koncepce, realizovaná v ČSR i SSR počítá zatím s uložením základního stavu na MGP. Proto
zahrnuje aktualizaci periodickou (roční, eventuálně
pulroční), pomocí výkazu změn, a aktualizaci občasnou,
nárazovou podle potřeby, pomocí soupisu změn a doplňku.
V [1] byla podána krátká informace i o těchto
zpusobech aktualizace. Vzhledem na závažnost úkolu,
a protože pro správnou přípravu výkazu změn nebo
soupisu změn a doplňku je účelné, ba nezbytné, znát
principiální řešení programu, uvedeme v tomto pojednání podrobnou analýzu řešení a hlavní myšlenky
projektu etapy B, kterými bylo Podniku výpočetní
techniky (PVT) zadáno vypracování programu. Toto
pojednání je tedy podrobným rozpracováním oddílu 4
z [1].
Programy se budou sice s ohledem na druh počítače, i s ohledem na "rutinu" programátoru, kteří je
zpracovávají, od projektu poněkud odchylovat. Musí
však plnit všechny funkce tak, jak byly projektem a dalšími doplňovacími požadavky zadány.
Protože programy jsou uloženy v PVT a nejsou
tudíž pracovníkum resortu geodézie k dispozici, mUže
být správnost vypracovaných programu posuzována
jen podle toho, zda výsledky odpovídají principiálnímu zadání.
Pro lepší názornost bude analýza vysvětlena na
zjednodušených schématech. Jak bylo uvedeno v [1]
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proti původnímu řešení, publikovanému
autora v čís. 1 a 2 z r. 1970 GaKO (dále
[2]) a v čís. 3 a 4 GaKO z r. 1972 (dále
[3]), pozměněna, i když kategorizace a zádo výkazu změn nebyly v podstatě změ-

2.1. Kategorie změn a jejich modifikace
Formuláře výkazu změn podle posledního stavu koncepce, uvedené v [1], kde byly naznačeny i příklady
zápisu jednoduchých kategorií změn, byly vydány
tiskem, jako resortní tiskopisy Geodézie č. 6,78
a 6,79 (pro titulní listy) a'6,80 (pro'vložku).
Kategorie změn byly popsány v [1]. Pro zpracování jsou ještě členěny na modifikace takto:
a) Kategorie 1 má modifikaůi Ia s indikačním
údajem (AooO S L) pro zrušeníspoluuživatele(EL
80000 až 89999) nebo vlastníka bez užívání (EL 99999).
V indikacích se musí uvádět čísla S(pořadové číslo ze
sl. sektor), L (číslo listu vlastnictví ze sl. pro LV),
obě, jen jsou-li nenulová.
b) Kategorie 2 má modifilmci 2a s indikačními
údaji (OAOOS L) pro změnu jména spoluuživatele či
vlastníka nebo pro nový zápis celé věty.
c) Kategorie 5 a 6 mají modifikace 5, 5a, 5b
a 6, 6a, 6b. Modifikace 5 nebo 6 mají zápis evid. listu
v novém stavu nulový (XOOc, XOcd). Modifikace 5a
a 6a i 5b a 6b mají evid. list nenulový, avšak u modi.
fikací 5a, 6a není uvedena žádná změna informací
o uživateli, kdežto u modifikací 5b, 6b je uvedena
změna některé informace o uživateli, nebo jsou zapsác
ny všechny informace nového uživatele.' Je zřejmé, že
modifikace 5, 6, 5a,6a se týkají jen změn parcel,
5b, 6b změn parcel i ,uživatelů.
2.2 Děrování výkazu změn
Obsah výkazu změn (evidenční matice VZ) se převede
do počítače prostřednictvím
děrných štítků (DŠ).
Programy mohou však být upraveny i na vstup z děrné pásky.
Vzhledem na to, že ve výkaze změn je vždy v každém řádku obsaženo jen několik zápisů (tj. evidenční
matice VZ má mnoho nulových prvků), je výhodné
adresní děrování (to jest děrování každého údaje
s jeho indexem). Vedle čísla územní evidenční jednotky (ÚEJ), dále položky výkazu změn a čísla řádku,
které se děrují pro každý řádek, se dále děruje vždy
index (číslo sloupce) zapsaného údaje a za ním tento
údaj (nebo zapsaný rušící znak -O). popřípadě jméno.
Na konci se pak děruje index 28 a kontrolní řádkový
součet, jehož obsah byl uveden v [1].
Na konci každé ÚEJ se děrují kontrolní počty
řádků za každou stránku. Řádky jsou sice kontrolová·
ny řádkovým součtem, ale proti vynechání některého
řádku nebo celé stránky musí být zajištěno děrování
těmito kontrolními počty řádků. Nestačí·li na děrování řádku ] DŠ, použije se dvou či tří. Na každém
musí být naděrovány prvé t1'i údaje (ÚEJ, pol. VZ
a řádek).
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2.3. Uložení výkazu. změn do poěitače
Obsah děrných štítků se načítá do vět Z operační pa·
měti (obr. 1 a tab. 1), kde se provedou některé možné
logické kontroly a kontrola řádkovým součtem.
Z logických kontrol jsou to:
- sektor pro EL uživatelů nesmí být větší než 50;
- kultura (druh vzdělávání) musí být v rozsahu O
(není-li zadána), nebo 2 až 8 a 10 až 14;
- při zadání čísla parcely (ve sl. 7 nebo 10 nenulové
číslo) musí být zapsáno nenulové číslo kat. území
ve sl. 6. Pro ÚEJ, kde je výkaz změn jen pro jedno
kat. území, může být zapsáno číslo tohoto kat.
území také na titulní stránce VZ a pak ho počítač,
jestliže náhodně chybí, může doplnit; to však neopravňuje k tomu vynechávat ve VZ zápis kat.
území;
- je-li nenulový údaj v některém z údajů Z3, Z4, Z5,
Z25, Z26 nebo Z27, musí být také nenulový údaj
v novém stavu evid. listu Z2 (platí i pro zápis -O);
- rušící znak (-O) může být jen v údajích Z4, Z5,
TI5, ZI6, ZI8, ZI9, Z23, Z26, Z27;
...:.-rozsah čísel ÚEJ; čísel položek VZ (1-999), řádků
(1-99) a indexů (1-28) se musí kontrolovat ještě
před uložením, aby nesprávný index nezpůsobil
rozbití programu, uložením údaje do nesprávného
místa paměti.
Závady se vykazují zápisem (tiskem) do protoko.
Nejsou-li ve větě Z zjištěny závady, věta se uloží
do souboru Z a odvede do MGP. Jsou-li zjištěny závady, věta se neuloží, jen s~ provede zápis do protokolu.
Ten slouží k naděrování opravných DŠ, které se v dalším kole dohrají do počítače.
Soubor Z je nutné přetřídit podle ÚEJ, pol. VZ
a čísel řádků, protože nahráváním a dohráváním
opravných DŠ dochází k přehození chronologičnosti.
Při zápisu vět Z se některé údaje upravují a zároveň se změny kategorizují. Kategorie změny se zapíší
čísly 1 až 6 do vyhrazeného údaje ZK (viz tab. 1).
Úprava informací věty Z spočívá v tom, že u vět,
v nichž je zadáno parcelní číslo (tj. u vět kategorií
4, 5 a 6), se do údaje Z71 nebo ZIOl uloží znak ,,2"
pro kladné a znak ,,1" pro záporné (nenulové) číslo
parcely. Dále se podle stavby věty v programu příslušného počítače eventuálně rozdělí údaj ZI5 na
ZI51 a ZI52, ZI8 na ZI81 a ZI82 a Z23 na Z231
a Z232 (souřadnice Y a X).
2.4. Rozčlenění souboru Z
Úplný soubor změn Z (obr. I a tab. 1) se rozčlení na
soubor změn parcelO
a soubor změn uživatelů E.
Pro rozložení jsou směrodatné kategorie změn a jejich
modifikace. Do souboru Ose začlení věty D a vybranými údaji věty Z s kategoriemi 1, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6,
6a, 6b. Do sOUeboruE věty E s vybranými údaji věty
Z s kategoriemi 1, 1a, 2, 2a, 3, 5b, 6b.
Obsah vět a souborů O a E (tab. 1) není tedy totožný s obsahem Z. Lze říci, že soubor Z je množinou
vět Z, která je logickým součtem souborů O a E jako
množin vět D a E. Kromě toho je třeba říci, že pro
věty kategorií 5b a 6b se nepřebírá do vět E údaj E2I,
(list vlastnictví), který se týká jen souboru parcel,
nikoli souboru uživatelů, (uživatelů a vlastníků).
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Informace, které jsou ve výkaze změn prázdné,
budou mft ve větách Z, D a E údaje nulové. Soubor Z
je po rozčlenění na D a E dále nepotřebný.

sohéma zpraoovam změn informaoí o uživatelíoh se
soubory E a B.
Podle tohoto sohématu se po kategorizaoi a rozčlenění souboru Z zavede soubor D do pole D operační
paměti. Ze základního stavu se ze souboru ev uspo.
řádání SP nebo EL budou postupně do věty O v operační paměti zavádět věty základního souboru.
Věta O, zavedená do operační paměti (OP) se přiřazuje postupně jednotlivým větám souboru D. Má-li
přiřazená věta D s větou O v některé ze 4 indikaci
(DEL, NEL, DPA, NPA) (viz tab. 1) shodný údaj,
provede se příslušná změna podle zaznamenané kategorie. (Viz dále podrobné sohéma na obr. 2a).
Na obr. 1 jsou znázorněny jen dva případy změn.
První je kategorie 6, kdy DPA = OPA, při níž se
věta D doplní větou O. (Údaj OPA značí úplné číslo
paroely z věty O). V druhém případě kategorie 5 je
NPA = OPA a doplňuje se naopak větou O věta D.
V prvém případě nedostane věta D znak "odba.
vení", neboť nová parcela může dále podléhat změnám
a může být potřebná jako věta matriční v druhém
oyklu. Proto údaj DV zůstane roven nule. V druhém
případě však je věta D odbavená a více nepotřebná,
proto se v ní dosadí znak odbavenosti DV = 1.
Kdyby tedy např. byly v základním stavu dvě
věty se stejnými OPA, uplatnila by se kategorie změn 5
jen na první větu, pro níž je NP A = OPA. Druhá by
se nezměnila. Při kategorii 6 by se však při rovnosti
DPA = OPA uplatnila i druhá. věta a doplnila by ještě
zbylé prázdné údaje věty D údaji z OPA. Kdyby byly
ovšem obě věty se stejnými OPA naprosto shodné, nio
by se nestalo. Nová paroela kategorie 6 by nebyla
znehodnooena.
Jakmile byla věta O přiřazena všem větám souboru D (mimo případ kategorie 4) zapíše se věta O,
pokud podle kategorie změny nemá být zrušena, do
souboru M (tj. nového stavu vět O) a uloží se do MOP.
Do operační paměti se přisune další věta C základního stavu a prooes se opakuje .
Má-li být podle kategorie změny parcela zrušena,
přisune se další věta O, aniž se předohozí věta zapíše
do souboru M. To je v případě kategorie 4 vždy,
a v případě kategorie 6, jestliže OPA = DPA a jestliže
se paroela OPA v některé větě o stejném čísle položky
VZ (v jiném řádku) neobjeví jako NPA se zbytkem
výměry.
Takovým způsobem projdou operační pamětí
všeohny věty O základního stavu Aby přiřazování
vět O větám D postupovalo
ryohleji,
lze použít při sestavování
programu
různýoh, proti
prinoipiálnímu
postupu
ekonomičtějšíoh
postupů
prohledávání
souboru
D větami
O.
Jeden takový ekonomičtější postup znázorňuje obr. 2a.
Ve druhém cyklu se nalezne nejdříve první věta
kategorie 6 nebo 5 souboru D, která dosud nebyla
odbavena (tj. v níž dosud je zaregistrován údaj DV =
= O). Tato věta se přesune jako matriční do věty O,
do níž se v prvém oyklu přisouvaly věty O základního
stavu. Po přesunu se věta D označí znakem odbavenosti DV = 1.
Jako v prvém oyklu se nyní nová věta O (matriční) přiřazuje větám D ohronologioky později ve výkaze změn zapsaným a dosud neodbaveným, až do
konce souboru D. Stejně jako v 1. oyklu se také pro-
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2.5. Principiální postup zpracování změn parcel podle
znázornění na obr. 1
Principiálně se nejdříve zpracují změny informací
o parcelách, a to ve dvou cyklech, a pak informace
o uživatelích opět ve dvou cyklech.
Zpracování ve dvou cyklech je voleno proto, že
změny mohou být vícestupňové, tj. nově vzniklá parcela může být v tomtéž výkaze změn později opět změněna nebo dále dělena. Také informace o novém uživa.
teli či vlastníku mohou být dále ve VZ měněny.
V prvém cyklu probíhají vždy nejdříve změny
informaci o objekteoh základního stavu (objektem ro·
zumíme paroelu nebo uživatele či vlastníka). V druhém
oyklu probíhají změny u nově vzniklýoh objektů (tj.
objektů, které byly ve výkaze změn vytvořeny jako
nové).
Na obr. 1 je vyznačeno názorné prinoipiální sohéma postupu zpraoování změn informaoí o paroeláoh
se soubory D a C. Analogioky by bylo možno nakreslit
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evidence
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I

Věta
Z

I

D

I

Geodetický a kartografický obzor
ročnfk 20/82, j!fslo 1/1974
9

nemovitostf

Znaků

Význam informaoe
podle výkazu změn

Zkr.

9

Čís. územní evid. jedno

Zal

3

Položka výkazu změn

POL

Zb

2

Číslo řádku v položce

RAD

D-OB

Z-OB

Ea

Da

Eb

Db

ÚEJ

018

BI

EI

DI

Zl

5

BI

E2

D2

Z2

5

Číslo EL v dos. stavu
Číslo EL v novém stavu

DEL

C18

Sektor, nebo poř. č. vI.

SE

E3

Z3

2

B6

E4
E5

Z4
Z5

7

Sídlo podniku (hosp. ob.)

SID

5

EL v sídle podniku

ELP

Z6

2

Z71

I

Kat. území (KU)
Znaménkový údaj I či 2

5

Abs. hodno kmen. čís. parc.

B7

D6

02

--

03
--

D71

D7

I

Z7

D72

Z72

05
06

D8

Z8

3

Podlomení čís. parc.

D9

Z9

I

Díl parcely

03

DIOI

ZlOI

I

Znaménkový údaj

04

DI02

5

Abs. hodno kmen. č. parc.

05

DlI

3

Podlomení čísla parcely

C4

--

NEL

B4

OPA

--

06

I

09
08

I DIO

ZI02

\ ZlO

Zl1

KU

•

DPA

-NPA

D12

ZI2

I

Díl parcely

D13

Z13

9

Výměra

DI4

Z14

2

Kultura

ZI51

2

Poznámka všeobecná

3

M
LM

(způsob vzdělání)

011

DI51

012

DI52

015

DI6

ZI6

I

Poznámka ke kultuře
Místní vztah

010

DI7

ZI7

5

List mapy

2

Městská čtvrť pro č. p.

4

Vlastní číslo popisné

I DI5

Z152

I ZI5

I

POZ

013

D18l

014

DI82

019

D19

ZI9

I

Rez. na kvalitu výměry

KV

CI6

D20
D21

Z20
Z21

I

Vlastní vztah. Druh vI.

VL

5

Číslo listu vlastn.

LV

D22

Z22

2

Rez. pro bonitu

BON

6

Souřadnice Y

7

Souřadnice X

017

BIl

E21

020
026

D231

C27

D232

, D23

Z182

Z231
Z232

ZI8

I Z23

Z24

3

E25

Z25

43

Jméno (název) a bydI.

B3

E26

Z26

10

B5

E27

Z27

2

Rodné (org.) číslo, rez.
Poznámka k sektoru

Z28

±IO

Řádkový kontr. součet

D24

023

-

EK

DK

EV

DV

ER

DR

101 ~nOOl
104

Poznámka:

DI8

B2

07

87

ZI81
1

101

ZK

I

Číslo kategorie změny

I

Záznam odba.venosti věty

--4
179

Rez. pro stálé stat. ob.

ČP

YX
SSO

POZ

Oelkový počet znaků
jednotlivých vět (skut.)

105

Údaj Za, Da, Ea odpovídají údajům B8, 022 až po doplnění dvojčíslím roku výkazu změn.
Věta B obsahuje ještě v MGP údaje:
B9 v rozsahu 2 znaků pro dvojčíslí roku změny parcel vEL,
BIO v rozsahu 5 znaků pro počet parcel vEL.
B8 v rozsahu dvou znaků pro dvojčíslí roku a 4 znaky pro číljlo položky výkazu změn. Celkem tedy
6 znaků.
Věta O obsahuje ještě v MGP údaj: 022 jako rozsah B8.
024 o 1 znaku, rozlišující stavební parcely (I) a pozemkové (2), bez ohledu na druh číslování parcel.
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vádí změny, odpovídající kategoriím změn 5 nebo 6.
Opravená věta a se pak zavede do nového souboru F
(pokud nemá být podle kategorie změn zrušena).
Soubor F je uložen v MGP hned za souborem M.
Poté se v souboru O vyhledá další věta s kategorií
6, resp. 5, dosud neodbavená, pro přesun do věty a,
a proces se opakuje.
Když byla dosazena do věty a poslední, ještě neodbavená věta D a odtud přesunuta do souboru F,
lze pokračovat, analogicky v provádění změn informací o uživatelích. Dané soubory budou E a Ba vý.
stupní soubory nové N a ,G.
Symbolicky můžeme celé zpracování vyjádřit
podle způsobu, naznačeného v [2] funkčními vztahy
mezi soubory j~ko evidenčními maticemi takto:

M

10

O.: Algoritmy

aktualizace

1. cykl

DPA

NPA

vým.

F = 120
N = E/aB

= 14E

G

Soubory C a B mohou být podle toho při principiálním postupu v libovolném uspořádání. Podle obr. 2a
však jen jako SP.
Funktory 11> 12 jsou vyjádřeny algoritmy, znázorněnými schématy na obr. 2 a 3.
Funktory la, 14 jsou vyjádřeny algoritmy, znázorněnými schématem na obr. 4.
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5
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6
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2
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Přesun odpov. údajů z věty D
do věty C

O

18

15/8

2137

6

O

18
19

15/8

2137

6

I
1

19

15/8

2137

6

O

19

15/8

2137

6

Poč. stav

I

---

6
6

O

6

O

O

O
O

---

I

Konec souboru D

do F
výstup

Atd. Testování další neodbavené věty D k přesunutí do C
Poznámka: Věta C se porovnává s větou D zapsanou vedle. Její nový stav přebíjí v OP původní stav. V tabulce je však nový stav zapsán vždy v další řádce.
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2.6. Objasnění algoritmu, oznaěeného v symbolickém
vyjádření jako funktor fl' znázorněný na obr. 2a
Vypustíme-li ze schématu na obr. 2a tučně ohraničené
bloky a cesty, a místo nich zařadíme tečkované spojnice, kde jsou vyznačeny, dostaneme podrobné schéma principiálního postupu, jak byl vysvětlen v čI. 2,5
podle obr. 1. Ukázku takového řešení lze sledovat na
numerickém příkladě v tabulce 2.
Se zapojením bloků tučně ohraničených (a bez
tečkovaných spojů) dostáváme pro první cyklus
úspornější řešení. V tomto řešení se jako základní
soubor použije soubor C v uspořádání SP a soubor D
se předtřídí v operační paměti řadícím podprogramem
(POD-ŘAZ),
detailně nakresleným na schématu
obr. 2b. Pořadí setřídění je v územní jednotce podle
DPA, Da, Db.
Řazení se ovšem tímto podprogramem provede
jen tak, že se do údaje DR (čtyřznakového, o který
musí být věty D rozšířeny) zaznamenají pořadové
indexy vět podle nového uspořádání. Znázorňuje to
tabulka 3, v níž jsou věty ovšem jen zkrácené. (Tento
způsob třídění byl již objasněn v [2]).

Význam proměMých:
I tj, Y,litR indexy vit
Zl celočí.elná
polovína počtu vět
Z2 lb tek Zl do
celkov ho po tu
vět rl

Po přisunutí první věty základního stavu, přípravě·cest pro první cyklus, dosazení počátečních hodnot
do'proměnných a provedeném řazení, se přiřazují věty
základního stavu vždy nejdříve všem změnovým
větám kategorie 1 a 3 podprogramem POD-AB (zná-

ZJlN v SOI.llORU PARCEL DlE VZ
l.cykl

SCH(MA PROVEDENI

zorněným podrobně na obr. 2c). Pak se přejde na pomocný index T a po zjištění, že není konec souboru D
(tj. hodnota T se ještě nerovná Wl
1, kde Wl je
celkový počet vět souboru D), se vyhledá index věty R
z údaje DR(T), tj. údaj DR řádku T evidenční matice
se dosadí do R.

+

ANO
DV( 1)-1
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Pod tímto indexem vyhledaná věta se testuje na
shodu údajů DPA(R) s CPA. Jestliže údaj z věty D
je menší, zvýší se pomocný index T o jedničku a opakuje se vyhledání indexu R a testování. Jestliže je
větší, znamená to, že věta C není dotčena změnou
dalšími větami D. Zapíše se proto do nového stavu do
souboru M, pokud tomu nebrání stav pomocné proměnné Y = 1, který registruje, že věta má být zrušena. Načte se pak další věta základního souboru C a po
zjištění, že není konec souboru C, prohledává se opět
podprogramem POD-AB, zda není dotčena změnovými věMmi kategorie I a 3. Proces se opakuje jako
R předchozí větou.
Prohledávání změnových vět kategorií 4, 5 a 6
neprochází však vždy od začátku, ale od změnové
věty, na které se skončilo předchozí testování. Tím
se ušetří velké množství přiřazování
vět, které
by bylo potřebné při realizaci principiálního řešení
(např. při 6000 větách základního souboru a 1000 větách změnový()h jde o 6 miliónů přiřazení, což reprezentuje několik minut strojového času. Při řešení
úspornějším podle obr. 2a klesne počet přiřazování
vět pod 100 tisíc).
Úpravy věty základního souboru změnovou větou nebo naopak změnové věty větou základního stavu
při kategorii 6 se provádějí jen když DPA(R) = CPA.
V tom případě se přejde na testy a úpravy, předepsané pro určitou kategorii v závislosti na ALTER-DK.
V dalším popisu programu je v textu index (R),
kde ho není nezbytně třeba, vynecháván. Postup lze
ověřit sledováním průchodu příkladu z tab. 3. Věty
C lze nahradit jen voleným číslem evidenčního listu
a parcely (Cl8 a CP A).
Při kategorii
DK = 1 se testuje shoda (Dl =
= Cl8) vět D(R) a C. Je-li test ANO, neruší se parcely rušeného uživatele Dl, ale do protokolu se zaznamená závada, že bylo předepsáno zrušení uživatele,
a parcely nebyly do jiného EL převedeny. Do věty
D(R) se hned zapíše odbavenost znakem DV = 1,
takže ,při výskytu více parcel rušeného uživatele se
zápis do protokolu neopakuje. Zbylé parcely budou
zapsány do evidenčního listu s číslem Cl8 bez jména
a s nulovým (prázdným) sektorem. SG musí závadu
vyšetřit a odstranit dalším výkazem změn.
Při kategorii
DK = 3 se opět testuje zda
Dl = Cl8. Je-li test ANO změní se číslo EL ve větě C
[Cl8 na D2 z věty D(R)]. Zároveň se zapíše do věty C
číslo pol. VZ, doplněné dvojčíslím roku výkazu změn,
do C22, a kategorie změny do C23.
Pri kategorii
DK = 4 se testuje zda DPA =
= CPA. Jestliže ANO, označí se věta D(R) jako odbavená dosazením DV = 1 a zároveň se číslo EL c==
CI8
zaregistruje v pomocném souboru X. Toto zaregistrování je potřebné později při dosazování dvojčíslí roku
změny do informace B9 o uživateli EL s číslem Cl8
v souboru B. Kdyby se tak nestalo, nebyl by evidenční list, v němž došlo k úbytku parcely, nijak označen
(pokud by v něm nebyla ještě jiná změna) a při požadavku tisku evidenčních listů, změnou dotčených, by
se nevytiskl.
Po provedení popsaných úkonů se hned načte
další věta C zá.kladního stavu. Nepřechází se tedy na
další index T vět D. Dosadí se hodnota T
1 do T.
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To znamená, že kategorií
4 (XXcO) se ruší jen
jedna věta základního
stavu. Mělo-li by tedy
být zrušeno třeba více chybně zapsaných vět stejných
čísel CPA, musí být zrušení kategorií 4 zapsáno vícekrát.
Při kategorii
DK = 5 se testuje zda DPA =
= CPA. (Kategorie XXOc byla dříve upravena na
XXcc). Jestliže je test ANO, opraví se údaje věty C
odpovídajícími nenulovými údaji věty D(R) a doplní
se údaje C22 a C23. Je-li v některém z povolených
údajů vymazávací znak -O, dosadí se do odpovídajícího údaje věty C hodnota nula. Mění-li se kultura,
ruší se automaticky dosavadní poznámka ke kultuře,
a to jen C12, ne ClI, není·li ve větě D(R) uvedena
nová.
Dříve, než se však provede oprava vět C, zjišťuje
se, zda je údaj v NEL nenulový a zda není roven C18.
V tom případě se zaregistruje Cl8 v poli X (souboru X)
z důvodů, uvedených u kategorie 4. Dále se označí
věta D(R) jako odbavená (DV = 1).
Při záznamu odbavenosti věty se vždy zvýší
obsah počitadla odbavených vět P o jedničku.
U všech dosud popsaných kategorií změn se
v případě, že test zní NE, přechází na větu souboru D,
tj. na blok (T
1 do T).

+

U kategorie
DK = 6 se testuje opět, zda je
DPA = CPA. Není-li tento test splněn (tj. test zní
NE), přechází se na další index T
1. Jestliže je
DPA = CPA, doplní se matriční větou C věta D.
To znamená, že se do prázdných údajů věty D(R)
uloží odpovídající údaje z věty C. Jestliže jsou někde
ve větě D(R) vymazávací údaje (-O), dosadí se do
příslušných údajů věty D nula.
Poznámka ke kultuře Cl2 se přenese z věty C do
věty D(R), je-li tam prázdný údaj (nula), jen když se
současně nezměnila kultura věty D(R) proti C. Údaj
ClI se přenese, je-li tam nula vždy, tedy i když se
kultura změnila.
Po doplnění vět D údaji věty C se zjišťuje, zda se
DPA věty D(R) objevuje v některé jiné větě o indexu
K téže položky VZ v novém stavu NPA(K).
Hledání údaje NPA(K) je podle obr. 2a řešeno
tak, že se nejdříve dosadí index K roven R. Pak se
postupně index K o jedničku snižuje (s omezením na
K = Ro), až se narazí na větu, pro kterou K = Ro
nebo Da(K) nerovná se Da(R), tj. na větu s jiným
číslem položky VZ. Pokud se však dřív nalezne věta,
pro niž platí NPA(K) = DPA(R), dosadíse do pomocné veličiny Y hodnota 2, která zabrání po projití celého souboru D zrušení věty C. Po dosazení do Y se
přejde na další index (T
1). Nenalezne-li se taková
věta, avšak došlo se až na K = Ro nebo na větu s jinou
položkou VZ, dosadí se znovu R do K a postupuje se
po větách s indexem K o jedničku zvyšovaným (s omezením na K = WI, kde WI je počet všech vět souboru D). Jestliže se zde najde věta, pro niž platí
NPA(K) = DPA(R), dosadí se také do Y hodnota 2.
Nenajde-li se takóvá věta dříve, než se narazí na větu
o K = WI nebo na větu, mající jinou položku VZ,
dosadí se do Y hodnota 1. Tato hodnota zabezpečuje
po projití celého souboru D zrušení věty C, tj. její
nezapsání do nového stavu. Počáteční hodnota Y
a hodnota Y po každém projití celého souboru D se
dosadí vždy nulová.
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Při každém přechodu na další index T (tj. za
blokem (T + 1 do T)] se vždy testuje na konec souboru D testem T = Wl + 1~ (zda je index T větší než
počet vět souboru). Jestliže není, proces testování se
opakuje. Je-li test ANO, zkoumá se nejdříve stav
hodnoty Y a, není-li Y = 1, provede se kontrola
věty O, zda v ní není některá z hlavních hodnot (čís.
EL, kultura nebo výměra) mimo dopustný rozsah,
případně nulová. Jestliže ANO, nezapíše se věta do
nového souboru, ale poznamená se do protokolu
a přejde se na další větu O. Jinak se po kontrole věta O
uloží do nového souboru M, kde jsou věty ve stejném
uspořádání, jako v základním stavu. Pak se přisune
další věta O. Je-li Y = 1, nezapíše se věta O do souboru M.
Po přísunu další věty základního stavu se nejdříve testuje na konec souboru C. Není-li konec, opakuje
se proces testování od věty o indexu Ro souboru D.
Jestliže je konec souboru C, přechází se do druhého
cyklu.

vý 'NA.'J VEliČiN:
hl=-počel

vět

souboru

O

nl=počel

vět

souborlJ

E
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2.7. Objasněni algoritlllu, označeného v symbolickém
vyjádřeni jako funktor f2, znázorněný na obr. 3
(s vazbou na obr. 2)

číslo dos.sta,vu souboKONEC
lPRAC.
SOl1l.C.

Podle obr. 3 se v algoritmu druhého cyklu nejdříve
provede příprava cest druhého cyklu (příslušné alter.
nativy, kde se cesty 2. cyklu odchylují od cest
1. cyklu). Dále se připraví počáteční hodnota O doL.
Proměnná L bude indexem věty souboru D, která se
považuje za základní stav.
Nejprve se index L zvýší o 1 (tj. na hodnotu 1).
Zjišťuje se, zda součet počtu vět W3 (což je počet

ZAČÁTEK
lPRAC.
SOlJ8.B.

ru C'
HPA úplné parcelní
čís.
nového stavu soub.O
CPA je úplné pare.číslo
ve větě C základního
stavu
K=POt'·ocný incex při hlecání pdrc.Čísla
neM
čísla II v novém stavu
~ři kdteéoriich
J a 6

Tab. 3: Příklad souboru D s vybranými ,údaji vět aiIldexů třídění ,;DR".
(Pro ověření řešení podle obr. 2a, 2b, 20)
Ind.

T.R

Da

Dl

I

D2
Věty

I

I

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
3
4
4
5
5
6.
6
6

II

Db

I
I
I

2
I

2
I

2
I

2
3

O
17
O
O
15
O
O
O
18
O
O

O
O
O
43
27
15
O
O
23
18
18

DPA

NPA

I

DK

DV

DR

D

018

I

Věty

15
O
17
17
O
25
3/6
3/1
O
29
29

15
O
17/1
17/2
O
25
O
3/1
O
29/1
29/2

5
1
6
6
3
5
4
5
3
6
6

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

i

.

2
5
9
8
7
1
3
4
6
10
II

15
10
6
21
17

OPA
O
1/4
3/1
6
25
31

Volené údaje
větO pro
ověření funkce
programú
(algoritmů

K tab. 3. Na těchto zjednodušených souborech můžeme ověřit správnost funkce programu podle obr. 2a. 2b. 2c.
Načteme větu základního souboru do věty O v OP, nastavíme alternativy 1. cyklu a ALTER 5, To do T (To je
počet vět D s nulovou hodnotou DPA), dále O do J, P a Y.
.
ltadícím podprogramem doplníme do údaje DR (sloupce DR) pořadová čísla vět potřebného setřídění[podle
DP A, při stejných DPA podle pol. VZ, Da a při stejných Da podle Db.
Prohledáváním vět s nulovou hodnotou DPA (soubor AB) zjišťujeme podprogramem POD-AB, zda věta O
je dotčena změnovou větou. Klademe postupně J = I až J = To + 1. V daném případě zjistíme při J = 2 index
pořadí věty I = DR(2) = 5, že ve větě pátého řádku je Dl = 15 jako 018 = 15. Zapíše se tedy do protokolu
chyba a do DV se dosadí 1. Při J = 3 nedochází ke změně a při J = 4 je již DPA větší než nula. Proto se vyjde
z podprogramu POD-AB. Dosadí se (cestou 5) T + I = 3 do T.
Pro T = 4 je R = DR(4) = 8. Porovnáváme zda DPA(8) se rovná OPA. DPA(8) ~ 3/1, k<,1e~toOPA = 1/4.
Je tedy DPA(8) větší a proto se věta O zapíše po příslušných kontrolách do nového stavu, nastaví se cesta.
ALTER 6 a přisune se další věta základního stavu (018 = 10, OPA = 3/1).
Opět se prohledává soubor AB vět D S nulovou hodnotou DPA. Protože žádná z vět 2.5. a 9. řádku nemá EL
čís. 10, vyjde se z podprogramu POD-AB cestou 6 na T = 4, R = 8. Nyní se zjistí, že DPA(8)
3/1 je rovno
OPA. Přes Alter DK se pfejde na DK == 5, provedou se příslušné příkazy a tak se pokračuje.
.,
Zde je vidět velká úspornost v tom, že každá věta základního stavu projde prakticky testem jedné nebo nejvýše několika málo vět D. zatímco při principiálním řešení se každá věta O testuje se všemi větami D.
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vět kategorie 3, které se v prvním cyklu nezapočítá.
valy do počitadla odbavených vět P) s počtem P je
roven W1. Jestliže ANO, odpadá druhý cykl. Jestliže
NE, testuje se dále, zda věta D(L) je odbavená,
(DV = 1). Jestliže ANO, přejde se na další řádek
souboru o indexu L
1, a testování se opakuje.
Jestliže NE, tj. DV = O, testuje se dále, zda se jedná
o kategorii DK = 6 (nebo DK = 5; tento případ na·
stane, je.li nová parcela zadána všemi údaji bez matriční parcely). Jestliže NE, přechází se opět na další
řádek o indexu L
1 a na opakování testů. Jestliže
test zní ANO, položí se počáteční index Ro roven L,
index R o jedničku vyšší, věta D(L) se přesune (odpovídajícími údaji) do věty základního stavu C, kde
bude mít stejný význam a funkci jako věta C základ.
ního stavu v 1. cyklu. Věta D(L) se označí jako odbavená dosazením DV = 1. Poslední 3 testy mohou být
také v opačném sledu, jak je to na obr. 3.
Skokem na bod 2 schematu na obr. 2a se využije
části programu 1. cyklu. Věta C se nyní testuje se
všemi chronologicky následujícími větami souboru D.
Viz tab. 2.
Rozdíl proti funktoru tI je v tom, že se zápis
do nového stavu provede do neuspořádaného souboru F, který je pokračováním souboru M. Rozdíl mezi
oběma soubory je jen formální (v setřídění).
V alternativním bodě na obr. 2, před načtením
další věty C, odbočuje proces v 2. cyklu na bod sche·
matu na obr. 3.

+

+

Při zpracování
změn v souboru parcel je
třeba upozornit
na některé
důležité
skuteč.
nosti:
1. V kategoriích 6 se věta D doplňuje
vždy
posledním
stavem
věty C, i když poslední stav
nastal v některé předchozí řádce, třeba téže položky
VZ. Na to je třeba pamatovat při zápisu do výkazu
změn.
Například z matriční parcely 115/1 o kultuře 5
vznikají dvě části; 115/1 se zbytkem výměry, u níž ~e
zároveň mění kultura na 8, a 115/3 s novou výměrou,
avšak ponechanou kulturou 5.
Zapíšeme.li do výkazu změn napřed vytvoření
části 115/1 a teprve za ní 115/2, musíme do řádku
parcely 115/2 kulturu 5 zapsat, jako by šlo o změnu.
Kdybychom tak neučinili, .zapsala by se k parcele
115/2 kultura parcely 115/1 posledního stavu, tj. kul.
tura 8, nikoli původní kultura 5.
Kdybychom napsali nejdříve část s novým ozna·
čením 115/2, nemusela by se kultura 5 zapisovat, pro.
tože poslední stav kultury matriční parcely 115/1 je
v tom případě 5. Ta by se pro parcelu 115/2 převzala.
2. Počet řádků v položce VZ může být 1 až 99.
Kdyby při dělení parcely
měl počet řádků
být větší než 99, musí být použita
další položka VZ a čísla řádků musí začínat
od 1.
V tom případě
se doporučuje
pro matriční
parcelu (pokud není v téže položce zapsána v někte.
rém řádku v NPA) vyhradit
řádek 99 pro fiktiv.
ní zápill matriční
parcely do NPA bez jakýchkoli dalších informací. TílJl se docílí to, že program
matriční parcelu v této položce· VZ nezruší. Pomocná
hodnota v programu by byla dosazena Y = 2. Kdybychom tak neučinili, byla by dosazena hodnota Y = 1

nemovitostí
na po15ítačích

a matriční parcela by se zrušila, i když třeba zrušena
být neměla.

Da

5
5
5
--

6

I

Db

97
98
99
--

1

I

DPA

115
115

001
001

--,--,115 001

O
O

NPA

115
115
115

015
016
001

O
O
O

bez inf.

115

017

O

243

--,--,
O

Výměra

473
325

To platí i v položce, v níž dělení parcely končí.
Jestliže má být matriční parcela zachována, zapíše se
v posledním řádku jako NPA (případně se zbytkem
výměry a dalšími měněnými informacemi, nebo bez
nich, byly-li změněné informace už uvedeny v některé
dřívější položce). Má-li být zrušena, zapíše se do DPA
bez dalších informací.

2.8. Objasnění algoritmů, oznaěených v symbolickém
vyjádření jako funktory fa a f4, znázorněné na obr. 4
Po provedení změn v souboru parcel se postupuje
obdobně v souboru informací o uživatelích.
Při principiálním řešení podle obr. 4a se připraví
cesty 1. cyklu a anuluje počitadlo odbavených vět P.
Dále se načte 1. věta souboru B do OP.
Prvním testem na kategorii 3 se rozhoduje, zda
má program jít dále na test odbavenosti vět (je-li test
na kategorii 3 NE) či nikoli (je-li ANO). Při kategorii 3
nelze přeskakovat větu, byla-li označena jako odbavená. Neboť u kategorie 3, jak vidno ze schématu, se
odbavenost, zapisuje při testu E2 = B1. Kdyby však
přišel test E2 = Bl s výsledkem ANO dřív než El =
= BI, nedostalo by se - kdyby se při odbavenosti
věta E(R) dále nepoužila - na test EI = B1. Tak by
se uživatel Bl = EI nezrušil, kdyby se zrušit měl.
Je-li test DK = 3 NE, testuje se odbavenost
věty E(R). Je-li test EV = I ANO, přechází se hned
na další větu E(R
I). Je-li test NE, rozhoduje po.
stavení alternativy ALTER EK, na které příkazy má
program přejít v závislosti na hodnotě EK.
Při kategorii
EK = 1 se testuje, zda EI = B1.
Jestliže ANO, označí se věta E(R) jako odbavená
EV = 1, obsah počitadla P se zvětší o jedničku a přejde
se ihned na přísun věty další B [nikoli E(R
I)). Při
tom se dosadí počáteční index Ro do R. Tak se věta B
nedostala do nového stavu, tj. je zrušena. Platí to, co
bylo řečeno u kategorie 4 v souboru parcel, že jednou
větou kategorie
I se ruší jen jedna věta souboru B. Při potřebě zrušit více nesprávně uložených
vět základního stavu se musí použít více rušících vět.
Jedná-li se o kategorii I v modifikaci la (tedy o EL
spoluuživatelů a vlastníků), musí se s testem EI = BI
testovat také zda E21 = BIl a zda E3 = B4. Test je
ANO, jestliže jsou všechny za sebou ANO. Jinak zní
NE. (Je to rozepsáno na obr. 4b.)
Při kategorii
EK = 2 nebo 5 nebo 6 (připomeňme, že jde jen o modifikace 5b a 6b a bez údaje
E21), se testuje zda E2 = B1. Jestliže ANO, označí
se věta jako odbavená a zvýší se obsah počitadla P
o jedničku. Věta B se doplní větou E(R). To znamená,
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že nenulovými hodnotami ve větě E(R) se nahradí
odpovídající hodnoty ve větě B. Je-li údaj ve větě
E(R) vymazávací (-O), dosadí se do odpovídajícího
údaje věty B nula. Do BS se dosadí položka výkazu
změn, doplněná dvojčíslím roku výkazu změn.
Je-li kategorie 2 v modifikaci 2a, testuje se analo·
gicky jako při kategorii EK = 1 v modifikaci Ia.
Při kategorii
EK = 3 se nejprve testuje, zda
E2 = BI. Jestliže ANO, provedou se úkony jako při
kategorii EK = 2. Jestliže NE, testuje se zda EI =
= BI. V kladném případě se hledá obdobně, jako při
kategorii 6 při změnách v souboru parcel, zda se
DEL(R) objevuje v téže položce výkazu změn jako
NEL(K) ve větě o indexu K jestliže ANO, přechází
se na další větu E(R
1); jestliže NE, nebo jestliže
K = W2, kde W2 je počet všech vět souboru B, přisune se další věta souboru B, čímž se zkoumaná věta
zruší (nezapíše do nového stavu).
PE přechodu na další větu E(R
1) se vždy
zkoumá, zda není konec souboru E testem R = W2 +
1. Není-li konec souboru, testování vět se opakuje
s větou E(R + 1). Jestliže je konec souboru E prozkoumává se nejdříve, zda číslo EL věty B se vyskytuje (bylo zaregistrováno) v souboru X při provádění
změn v souboru parcel. Jestliže se tam vyskytuje, zapíše se do údaje B9 věty B nejdříve dvojčíslí roku výkazu změn, které charakterizuje evidenční list jako
změnou dotčený. Po kontrole, že není ve větě B prázd.
né jméno, nebo nulový sektor, se věta B zapíše do nového stavu souboru N a uloží do MGP. Po té se pEsune další věta základního souboru B. Přitom se
vždy index R nahradí obsahem Ro. Testuje se na
konec souboru B. Není-li konec, opakuje se proces
testování vět. Je-li konec souboru B přejde se na
zpracování 2. cyklu.
V druhém cyklu (funktor 14) se nejdříve zkoumá,
zda počet odbavených vět P není roven počtu vět W2
souboru B. Když je roven, nezbývá žádná věta neodbavená a provedení změn uživatelů je skončeno. Není-li
roven, testuje se na odbavenost věty testem EV = 1.
Je.li věta odbavená, přejde se na další větu E(L
1)
a znovu se pokračuje testem na odbavenost, pokud
není ovšem nové L = W2.
Není-li věta E(L) odbavená, upraví se počáteční
index Ro = L a index R o jedničku větší R = Ro
1.
Věta se označí jlJ,koodbavená a přesune se do věty B
jako věta základního stavu. Tím se zpracování zapojí
na cesty 1. cyklu. Jestliže L = W2 (jde o poslední větu
souboru E), a není-li věta dosud odbavená, přesune se
do věty B a odtud do souboru G po příslušných kon·
trolách. Je-li věta o indexu L už odbavená, přejde se
na ukončení změn v souboru uživatelů a vlastníků.
Obdobně jako při zpracování změn parcel jsme
docílili úspornějšího řešení předtříděním souboru D,
můžeme i při zpracování změn informací o uživatelích
dosáhnout úspornějšího řešení předtříděním souboru E.
Nejdříve ovšem musíme pomocí podprogramu POD-U
provést určité úpravy (obr. 4c).
. Především v POD-U
projdeme všechny věty
souboru ~ a do přidaného (4znakového) údaje ER dosadíme pořadová čísla. Dále u všech kategorií 1 přeneseme EI do E2. Takže věty kategorie 1 budou nyní
mít tvar indikace AAOOjako věty kategorie 2. Budou
se lišit ovšem číslem kategorie. U vět kategorií 3 pro-
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vedeme prohledávání dalších řádků téže položky výkazu změn, abychom zjistili, zda má či nemá být dosavadní EL zrušen. Jestliže má být zrušen, přidáme
do souboru E na konec rušící větu kategorie 1. Tak
nám odpadá na obr. 4b tato procedura, která je v programu principiálního řešení na obr. 4a naznačena
u kategorie 3. V poli E musíme počítat s rezervou asi
na 20 takových dopisovaných vět.
Po provedení těchto úprav načteme první větu
souboru B, který musí být v uspořádání SUV, dosadíme O do pomocného indexu T a nastavíme alternativní cesty.
Soubor E nyní přetřídíme podprogramem PODŘAZ-B, který je v podstatě stejný jako POD-ŘAZ
na obr. 2b. Nebude mít první část, v níž se do DR
ukládají pomocné indexy (pořadová čísla), neboť to je
provedeno v podprogramu POD-U. Označení veličin
D bude na obr. 2b změněno na E a místo počtu 'vět
WI bude zapsán počet vět souboru B proměnnou W2.
Řazeny budou evidenční listy nového stavu, list
vlastnictví, sektor, položka VZ a řádek. (Řazení jako
v SUV podle E2, E2I, E3, Ea, Eb.)
Další zpracování probíhá podobně jako u parcel.
Nejdříve se dosadí pomocný index T o jedničku větší
a pokud není konec souboru E, vyhledá se index věty R
z údaje ER(T).
Nebyl-li ještě ukončen soubor B přechází se dále
přes cestu ALTER 1. Byl-li soubor B ukončen je za·
dán ALTER 4.
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Při cestě ALTER 1 se přiřazuje věta E(R) k větě B
a testuje se zda E2(R) = B1. Je-li E2(R) menší, jde
o novou větu E(R). Proto se nejdříve načtená věta B
odsune do pomocné věty V, připraví se ALTER 5
a pak se přesune věta E(R) (odpovídajícími údaji) do
věty B. Tak se stala základní větou (větou základního
stavu). Nastaví se proto zase cesta ALTER 1. Protože
tato věta se má porovnávat s chromologicky dalšími
větami, přejde se na index T o jedničku vyšší a proces
probíhá znovu.
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Řešení podle obr. 4b poskytuje nejenom (obdobně
jako u změn parcelních) předtříděním podstatné snÍŽení počtu přiřazování vět, ale dává další úsporu tím, že
soubor B zůstává i v novém stavu v sestavení SUV
(neboť soubor G je nulový a nový stav je obsažen
celý v souboru N). Odpadá tedy jedno třídění.

PODPROGRAM

Bylo-li E2(R) větší než Bl, znamená to, že věta B
není už dále dotčena změnovými větami (nebo je to
vůbec věta bez změn). Uloží se proto po kontrole, zda
má nenulové základní údaje, do souboru N nového
stavu, a pak se přisune další věta souboru B.

KATEGORIE

CPRAvv

vĚT

1 A 3 • (Poo-U)

Bylo-li E2(R) rovno Bl, př'ejde se na ALTER-EK
a podle kategorie změn v EK na příslušné úpravy věty
5B, nebo její zrušenÍ.
Přeměna alternativních cest umožňuje využívat
společných cest programu v případě, že žádný ze souborů E a B není ještě ukončen, nebo že jeden je ukončen a druhý ne, nebo že jsou oba ukončeny.

z

\fZ+l ••••
EOB(l)_EOB(IYZ)
Ea(l) -+Ea(IYZ)

Eb(I) -tb(IVZ)
E1(l) -E1(IVZ)
EZ(!)
1 __ _EZ(IYZ)
EK(WZ)

IR

ANO
EJ k -647
NE

2.9. Závěreěné zpracováni změn podle výkazu

+

+

Nové soubory (M
F) a (N
G) je nutné setřídit
na EL a SUV. (Setřídění na SUV odpadá v fešenf
podle obr. 4b).
Pak se provede kontrola přiřazenim obou souborů
(parcel a uživatelů), při které se soubory neměnf, jen
do S UV se doplní počty parcel vEL.
Přiřazenfm obou souborů se zjišťuje, zda každá
parcela má v souboru S UV uživatele, a naopak, zd8každý uživatel má v souboru EL alespoň jednu parcelu. Nesouhlasy se zaznamenávají v protokole k odstranění střediskem geodézie. Odstraněnf závad se prove.
de dalším výkazem změn při nejbližší periodické aktua.
lizaci.
Soubory EL a v BlO doplněný soubor SUV se
přetřídí ještě na duplicitní soubory SP a ABC; Tím
se získá nový stav souborů v MGP.
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Po provedení změn bude zpravidla požadován jen

Použití je však daleko větší. Např. můžeme pro·
gramem provádět různá přečíslování čísel územních
evidenčních jednotek, čísel parcel, čísel popisných,
doplňování údajů, např. čísel stálých statistických
obvodů, souřadnic, nebo anulování určitých informací
apod.
Široké aplikační možnosti ukáže praxe, např. ve
spolupráci s podnikovými evidencemi.
Provádění změn podle soupisu změn a doplňků
(SZD) není periodické, ale jen občasné.

tisk:
a) změnou dotčených EL (testuje se v S UV, zda
je poslední dvojčíslí v údajích B8 nebo B9 rovno zadanému dvojčíslí roku v organizačních datech pro tisk,
v alternativě 43 (viz [1]);
b) dodatky soupisu parcel (alternativa tisku 63viz [1] - testuje se v souboru SP testem na poslední
dvojčíslí údaje C22).
Ostatní operáty se dočasně udržují ručně a obnoví se podle potřeby po dvou, třech či 5 a více letech
vyžádáním nových tisků.

3.2. Zpracovávané soubory a věty
Aktualizace na podkladě SZD se týká základních
souborů B a C (informací o uživatelích a vlastnících
a informací o parcelách - viz [1]). Tvary vět základ·
ních souborů jsou uvedeny v [1] li částečně též na tab. 1
Pro zpracování je třeba zadat ještě dva další
soubory. Soubor organizačních dat F o jediné větě
(podle tab. 6) a vlastní soupis změn a doplňků, který
je souborem H o větách H podle tab. 6.
Pro zápis těchto dat se navrhnou vhodné formuláře např. podle tab. 4 a 5.
V tiskopisech organizačních dat tab. 4, se uvedou
v záhlaví kromě čísla prvé ze skupiny zpracovávaných
územních evidenčních jednotek (evid. obcí) nutné
správní údaje (číslo jednací apod.). Císla dalších zpra·
covávaných územních evidenčních jednotek se uvedou
v seznamu po šesti vedle sebe na druhém a dalších
řádcích tiskopisu. Maximálně je možno zpracovávat

Význam prograIJ1.ů,zvaných aplikační, byl již v předchozích článcích v GaKO zdůrazněn i jinými autory.
Program provádění změn a doplňků na podkladě soupisu má jako aplikační program zvlášť velký význam.
Na některé možnosti bylo již poukázáno v [1]. Použije
se při přetváření souborů. Např. bude třeba vytvořit
a vytisknout seznam uživatelů, ve kterém mají být
uživatelům přiřazeny určité jiné informace, třeba maximálně pětimístné. Při tom nejsou požadovány v se·
znamu, např. počty parcel v EL (údaje BlO). Nahrajeme tedy podle zadaného soupisu změn a doplňků do
údaje BlO požadované jiné informace. S nimi pak můžeme požadovanou sestavu seznamu vytisknout.

Středisko geodézie

Tab. 4

.

Tabulka organizačních dat k soupisu změn a doplúků
EN-PD5-1
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Seznam dalších ÚEJ

Tab. 5

Středisko geodézie

I 020205700 I

I

Číslo ÚEJ

KU

Hl

H2

± Kmen. čís. parcely

Podl.

Díl

První nový údaj

Druhý nový údaj

Třetí nový údaj

H6

H7

HS

Jiný vyhl. údaj
H3

020205700

.

Soupis změn a doplúků v evidenci nemovitostí
EN-PD5-2

H4

H5

DB

020304200

Pozn.: Soubor B v tomto příkladu není třeba přetřiďovat, protože jak soubor SUV, tak soubor ABC jsou podle
územních evidenčních jednotek setříděny.
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V tiskopise soupisu změn a doplňků je opět v záhlaví zapsáno číslo DEJ, a jde·li o soubor a setřídění
FlO = 1 také číslo kat. území. Kromě toho i potřebná
data správní.
Vlastní soupis změn obsahuje tři údaje pro zápis
vyhledávacích dat, při čemž jako druhý a třetí údaj
se zapisuje podlomení a díl parcely (při FI0 = 1).
Jinak jsou tyto dva údaje prázdné. (Později bude
upraveno tak, aby se při FI0 = 3 mohl jako druhý
údaj zapisovat LV a jako třetí pořadové číslo ve sloupci
sektor pro evidenční listy spolu uživatelů a vlastníků.
Zatím v zadání projektu nebylo na to pamatováno.)
V prvním sloupci se zapisuje (i s případným znaménkem -) kmenové číslo parcely anebo zadaný vyhledá.
vací údaj. Je·li zadáno znaménko minus, transformuje
je počítač na jedničku do údaje H30, jinak dosazuje
vždy do H30 (a je·li FlO = 1) dvojku. Do sloupců
H6, H7, H8 se zapisují údaje, které mají být zapsány
do informací základního stavu, stanovených zadanými
indexy v F6, F7, F8.
Na každé stránce se vytvoří všechny sloupcové
součty (v prvním sloupci i s uvážením znaménka).
Aby však byly tyto kontrolní součty děrovány nezávisle, uvedou se souhrnně na konci s celkovým součtem, aby se zabránilo vynechání celé stránky při děrování.

Věta F organizačních dat

Věta H souboru změn a doplňků

I označení

I

evždence nemovitostí
na počítačlch

Údaj F3 může být zadáním jen jediného indexu
vět B nebo C. Nelze ovšem použít souboru a setřídění
FlO = 2 nebo FlO = 4, není-li vyhledávací údaj v celé
ÚEJ z jediné řady. Např. nelze použít pro přečíslování
čísel popisných srovnávacího sestavení starých a nových čísel popisných, protože se v ÚEJ mohou vedle
sebe vyskytnout stejná čísla různých číselných řad.
Např. různých městských čtvrtí nebo katastrálních
území, nebo čísla popisná a čísla evidovaných staveb
(pozn. 012 = 55, což je nutno považovat za jinou čí.
selnou řadu). Pro přečíslování čísel popisných se podle
tohoto projektu musí zadávat nová čísla popisná jen
k parcelním číslům jako vyhledávacím. Použije se tedy
vždy souboru a setřídění FlO = 1.

současně 250 ÚEJ. Čísla územních evidenčních jedno.
tek jsou údaji, označenými OB ve větě F na tab. 6.
V prvém řádku tiskopisu pro organizační data se
zapíší další údaje věty F.
Význam údajů věty F je vysvětlen v záhlaví tabulky 6. K tomu jen několik dalších vysvětlivek:
Údaj FlO udává druh souboru a jeho setřídění.
Je·li použit soubor 1 (tj. FlO = 1) může být vyhledávacím údajem vždy jen úplné parcelní číslo. Do F3 se
zapíše jako vyhledávací údaj Onebo nic. Podobně. je.li
použit soubor FlO = 3, je vždy vyhledávacím údajem
číslo evidenčního listu a údaj F3 se tedy nezapisuje.
(Program v těchto případech údaj zapsaný v F3 ne·
respektuje.)
Pro druh a setřídění FlO = 2 nebo FlO = 4 se
však zadává index vyhledávacího údaje do F3 ze sou·
boru B nebo C (viz [1] nebo tab. 1.)
Při zadání FlO = 1 nebo FlO = 3 se použijí základní soubory SP a SUV, takže základní soubory
není nutné znova třídit, jenom se přetřídí do stejného
uspořádání soubory H. Při zadání FlO = 2 nebo
FlO = 4 se však vždy musí jak základní soubory C
(tj. buď SP nebo EL), tak B (tj. buď SUV nebo ABC)
přetřídit do uspořádání podle čísel ÚEJ a vyhledáva.
cího údaje, určeného indexem v F3.
Např.: bude·li zadán soupis změn a doplňků pro
přečíslování čísel poznámek srovnávacím sestavením
dosavadních a nových čísel poznámek ke kulturám,
zadá se FlO = 2, F3 = 12 (tj. index údaje 012 viz
tab. 1), F5 = 1 a F6 = 12. Pole pro F7 a F8 zůstanou
prázdná. Fl se zadá počtem čísel ÚEJ. Musí souhlasit
s počtem zapsaných čísel v záhlaví a v seznamu S.
Údaj F4 se zadává číslem 1, jestliže se má soubor po
opravě zařadit do základních souborů a tedy hned
upravit také na duplicitní sestavu, nebo číslem 2,
jestliže se má uložit jen do pomocné MGP a použít
jako vstup pro následující změnové řízení výkazem
změn, nebo vůbec použít jen dočasně pro speciální
účel. (Tento údaj je jen pokynem pro operátora. Bude
však třeba vždy ještě požadavek dojednat s PVT.)

znaků

aktualizace

I

význam informace

znaků

I označení I

význam informace

9

Hl

tíslo úz. evid. jednotky (úplné)

9

OB

Číslo územní evid. jednotky (úplné)

2

H2

Kat. území

3

FI

Počet úz. ev. jedno ke zpracování

I

H30

Znam. údaj jako 03

I

FIO

10

H3

Numer. hodnota vyhledávacího
údaje

3(5)

H4

Podlomení (nebo LV)
vyhl. údaje

Druh a setHdění souboru
I = O jako SP
2 = O v jiném usp.
3 = B jako SUV
4 = B v jiném usp.

1(2)

H5

Díl (nebo poř. čís. S)
vyhl. údaje

2

F3

Index vyhledávacího
B nebo O

10

H6

První opravný (doplňkový) údaj

I

F4

F4 = I nenásleduje VZ
F4 = 2 následuje VZ

10

H7

Druhý opravný (doplňkový) údaj

I

10

HS

Třetí opravný (doplňkový) údaj

2

F6

2

F7

Index sloupce druhého doplň. údaje

2

FS

Index sloupce třetího doplň. údaje

2250

S

Maximálně 250 čísel úz. evid. jedno

--_.-

Poznámka: Indexy pro F3, F6, F7, FS se berou z vět B
resp. O např. z tab. 1. Počet údajů F5 může být maximálně 3._
Počet znaků pro H4 ?:. H5 .(v závorce) bude použit až
v
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Počet sloupců k opravě či doplnění
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3.3. Děrování a uložení souborťI F a H
Podle prvotních dokladů (tab. 4 a 5) se zadané hod·
noty děrují na DŠ (nebo na děrnou pásku - pokud
tak bude program upraven). Po naděrování a kontrole
děrování se obsah štítků nahraje do MGP do souborů

SCHEMA PROVECENl

Základní stav
soub.B resp.C
Podle poVeby
setříděného

Před uložením na MGP se provedou nutné kontroly na ~ouhlas počtu ÚEJ v F3 se seznamem zadaných
čísel UEJ, druh souboru v FlO na rozsah údajů 1 až 4,
F3, F6, F7 a FS na rozsah indexů Oaž 11 pro soubor B
a 1 až 27 pro soubor C, a zda počet sloupců k doplnění
není větší než 3 (F5 v rozsahu 1 až 3).
Závady je nutno opravit, nahranou větu vytisk.
nout a před dalším zpracováváním
zkontrolo·
vat a podpisem
odpovědného
pracovníka
dát
souhlas
k pokračování.
To je velmi důležité ze·
jména, když soubor po nahrání má být zařazen jako
základní stav nebo k provedení změn podle výkazu.
Ohyba v zadaných indexech by totiž mohla způsobit
nahrání údajů do nesprávných míst a rozbití základního souboru.

3.5. Objasnění provedeni principu změn a doplňkťI
Symbolicky lze opět vyjádřit celý proces maticově.
Evidenční matice nového základního stavu NZS
je dána operací s evidenční maticí dosavadního zá·
kladního stavu ZS a maticí soupisu změn a doplňků H.
Operaci můžeme označit funktorem 15' Je tedy

NZS = H/5ZS
Algoritmus, vyjádřený funktorem 15 je znázorněn
na obr. 5. Po nahrání souboru H a jeho setřídění do
stejného uspořádání jako soubor základního stavu ZS~
kterým je soubor B, resp. C, se do operační paměti
zavedou první věty H a B, resp. O. Porovnávají se vyhledávací údaje obou vět.
Je·li (H vyhl.) menší než [B (resp. O) vyhl.], při.
sune se další věta H, přičemž se testuje, zda není
konec souboru H. Jestliže není, proces se s další větou
H opakuje. Je·li konec souboru, načte se zbývající
část souboru B, resp. C (bez změn) do nového stavu.
Musí se nejdříve nastavit cesta na ALTER = 2 a pak
se přisune další věta základního stavu. Testuje se vždy,
zda není konec základního souboru. Není-li konec,
věta se načte do operační paměti a zapíše do nového
stavů. Je-li konec, je zpracování skončeno.
.
Jestliže při porovnávání věty H s větou B (resp. O)
t,estováním vyhledávacích údajů je (H vyhl.) větší než

NEBO OOPLŇKu

DLE SZIl.

Fa H.

Než dojde k vlastnímu zpracování, musí být soubor H
vždy při'ltříděn do potřebného uspořádání shodně se
základním doplňovaným souborem. U druhu souboru
FlO = 1 a FlO = 3 se setřídí do uspořádání "SP" nebo
"SUV".
U druhu souboru FIO = 2 nebo FlO = 4 se oba
soubory, jak soubor H, tak soubor základní, musí setřídit shodně podle čísla územní evidenční jednotky
a vyhledávacího údaje B(F3), resp. C(F3). [Např.
v případě zadaného srovnávacího sestavení poznámek
ke kulturám podle O(F3) = 012.]

ZflN

V SOLllORU B NEBO C

shodně

Přenos věty
resp. C
'J/J'
nového stavu

e

do

se

souborem H

[B (resp. O) vyhl.], upraví se jen alternativní cesta na
ALTER = 1. Věta B (resp. O) se zavede beze změny
do nového stavu, přisune se další věta B (resp. O),
a není· li konec základního souboru, opakuje se proces
porovnávání vět vyhledávacími údaji. Jestliže je konec
základního souboru, počítač skončí.
V případě, že při porovnávání vět je (H vyhl.)
rovno [B (resp. O) vyhl.], doplní se nové údaje z věty H
do patřičných údajů věty B (resp. O), alternativní
cesta se upraví na ALTER = 1 a upravená věta B
(resp. O) se uloží do nového stavu do MGP. Přisune se
další věta základního stavu, testuje na konec soubo.
ru a, není-li konec, opět se opakuje proces porovnávání. Je-li test na konec základního souboru ANO,
počítač zastaví.

3.6. Závěrečná zpracování
Po ukončení zpracování je třeba ještě uspořádat nový
základní soubor na potřebné sestavy. Pokud má být
uložen jako nový ukládací soubor, musí se vytvořit
duplicitní soubory (SP a EL nebo SUV a ABC).
Jinak záleží dokončovací práce na tom, jak má být
nový základní soubor použit (např. tiskem apod.).

4. Závěr
Účelem tohoto pojednání je více a do větší hloubky
seznámit pracovníky resortu geodézie a kartografie
i ostatní, kteří pracují s evidencí nemovitostí, s tímto
závažným úkolem.
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Pojednání navazuje na publikované články [1],
[2] a [3], uvedené v úvodu, v nichž byly podávány
průběžně informace o postupu tvoření koncepce i o jejím posledním stavu. Kromě toho byla v edici VÚGTK
vydána na pomoc zeměměřickým pracovníkům populárně-odborná publikace, nazvaná "Počítač a programování v zeměměřické praxi"~
Všechny tyto práce sledují záměr, poskytnout co
nejdůkladnější materiály k poznání celé problemati-

evidence
nemovitostí
na počítačích

ky, její složitosti i velkých možností. Neboť jen důkladná znalost celého řešení zabezpečí, aby práce
s přechodem na počítač byla úspěšná. Proto po seznamování s koncepcí, přichází na řadu postupné seznamování s podrobným řešením.

Vyhotovenie diagramových máp
pomocou počítačov

Dr. Klinghammer, •.
Universita E. Loránda, Budapest
Dr. Papp·Váry, A., OFTH, ML'R

Všeobecne známe výhody máp oproti štatisUckým tabufkám spočívajú v názornosti a v fahkom
porovnaní ukazovatefov miestnych zvláštností. Napriek tomu sa do dnešného dňa nevytvorila ani
v jednom štáte pravidelná ústredná služba kartografických
hospodárskych
informácií.
Príčinou
toho je vefká pracnosť vyhotovenia máp a dlhý
výrobný čas. Mapy obsahujúce preto až zastaralé
údaje nemohli sa stáť účinnou pomockou hospodárskeho plánovania.
Vylúčenie značného množstva živej práce potrebnej na vyhotovenie máp sa
dá uskutočniť len automatizáciou,
ktorá umožňuje
priebežne s centrálne
poskytovanými údaj mi vytváranie kartografickej
hospodárskej
informačnej
služby.
Pod poj mam kartografická
hospodárska
informačná služba rozumieme kartografické
spracovanie štatistických údaj ov plošného rozšírenia javov
pomocou počítačov, pričom údaje sa získávajú od
ústredného
štatistického
úradu na diernej alebo
magnetickej páske.
Spracovanie celého okruhu štaUsUckých údajov
plošného rozšírenia javov pomoc ou počítač ov však
nevyplní kapacitu výpočtového strediska so stredným počítačom. Preto kartografická
hospodárska
informačná služba sa dá uskutočniť len v rámci
celoštátnej
ústredne kartografických
údaj ov. Jej
úlohou je; evidencia údajov o pozemkoch (plocha,
majitef, kultúra atd.], a ich zaznamenávanie
do
základných
digitálllych
máp, vyznačenie údajov
lných meraní ruo základných máp, automatické vyhottOvenle máp menších mlerok, vyhotovenle súboru
hospodárskych
máp znáZtOrňujúce územné zmeny
htOspodárskych údajtOv.
Zavedením
evldencle
nehnutefností
pomoc ou
počítačov začalo sa v Maďarsku budovanle zememeračskej
banky údaj ov. Súčasne s budovaním
technickej základne musia sa vytvoriť predpoklady
pre výcvIk odborníkov, vypracovanie
programov
pre výpočty a vykreslenie, určí sa rozsah a systém
lnformačnej služby. Ako prvý krok k tomu sme
vypracovali program pre automatizované
vyhotovenie najčastejšie
používaných a najnázornejších
typov dlagramov.
Po"d poj mam program rozumieme taký všeobecný
postup automatizovaného
vyh()ltovenla dlagramov,
na ktorý je možná nadvazovať podprogramy
na
vyhotovenle 20 typov dlagramov. Zatiaf sme vypracovali podprogramy
len pre nlekofko typov
diagram ov, neskoršle budeme mať k dispozícli sú-

bor program ov v jednotnom jazyku pre počítače
a koordinátografy
rovnakého typu.
výpočtovú časť programu sme vypracovali pre
počítač MINSK-22, pokyny programovaného
vykreslenia pre koordinátograf
fy Contraves.
2. Logický postup vyhotovenia diagramov
Keďže počítač pracuje v logických krok ach, musí
sa objasniť aj postup redakčných prác v krokoch.
Postup redakčných
prác pre tematické
mapy
možeme deliť na dve časti;
a) skúmanie osnovy témy a tvorby obsahu (T obsah],
b) výber možných forlem grafického znázornenla
(F - forma).
Počas tvorby osnovy témy a obsahu musíme
sa rozhodnúť, ktorý z údajov, ktoré sú k dlspozícll,
charakterizuje
tému (absolútna hodnota, relatívna
hodnota, rozptylbodov
atď.);
či sa mOže Jav znázorniť jednou hodntOtou alebo
ktOmbináciou viacerých hodnot,
k čomu vzťahujeme údaje (územie, obyvatel, bod
a pod.),
ako musíme pretvoriť základné údaje, aby boli
znázornitefné na mape( čI treba vzlať logaritmy
hodnot, podiel a plod.).
Na mapách znázorňujúcich zamestnanosť obyvatefstva je napr. účelné udávať počet tObyvatelstva
v abSlolútnych hodnotách (1000 obyv.], kým delenie p10dfa odvetví v relatívnych hodnotách (kolko
lodvetví tofko %). Keď chceme znázorniť I časové
zmeny, pot1om sa ďalej zvýši p10čet použItých údaj1ov. Rlozdelenie zamestnanosti
možeme znázorniť
podfa kraj ov, okDesov, sídle I a pod. Ak rozdlely
medzl najvyššou a najnlžšou hodnotou sú príllš
velké, tak sa možu znázorniť logaritmy hodnot.
Súčet možností prichádzajúclch do úvahy pre rlešenie obsahu (MT) bude
MT

=

Ai [Vi (Kd]

kde Ai značí údaje, skupIny údaj ov, merné jednotky a ich komblnácle, ktoré sú k dispozícH, Vi je
počet volitelných vzťažných jednotiek a Kj jedoo
z rlešení z "n" možností roznych hodnot kategárlí.
Vefký počet možností sa nám naskytá pre grafické znázornenie obsahu. Po výbere hlavného znázorňovacieho sposobu (forma znázornenla [F], to je
znak, bod, plocha, kartogram, kartodlagram
a 1.),
musíme rozhiodnúť o type [T], prípadne o jeho
komblnácll (napr. v prípade dIagramu použIjeme
kruhový, st1pcový, štVlOrCOVýdiagram alebo delené
variácle).
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Popri vymenlovaných činitefoch počet pouzlvaných farieb, vysvetlujúce texty k značkám, a spoS10btechnologického spracovania ďalej zvyšujú počet variácií.
Vzájomné posobenie obsahu a formy, ako aj úzky
vzťah týchto dvoch logických postupov znázorňuje
obraz Č. 1.
Na prvý pohfad sa zdá skúmanie obsahového
a formálnebo riešenia podfa jednotlivých krokov
prílišným telOfetiZiovaním. V praxi redaktor považuje logické kroky za plynulé a obsah s formou
skúma spoločne. Opierajúc sa o svoje vedomosti
a skúsenosti, spája, vynecháva logické kroky, pozmeňuje poraďte analýzy a plod. Počítač však dokáže riešiť danú úlohu len plodfa stanovených krokov. Vypraoovanie logického postupu tvorby diagramu podfa krokov je preto vážnou vedeclrou
úllohou, ktorej vyriešenie je základom použitia počítačov pri tvorbe diagramových máp.

Program umožňuje automatické vyhiotovenie máp
znázornením jav,ov pomocou značiek a diagramov
v istom pomere bodnot.
Padfa dnešnej praxe vyhotovenie diagramových
máp - napr. mapa znázorňujúca územné rozdelenie pracovných síl plodfa odvetví pomerným kruhovým diagramom - pOZiostáva z nasledovných
fáz:
1. výber typu diagramu,
2. určenie vefkosti základnej značky (napríklad
1 mm2 - 1000 osob) s prihliadnutím k najnižšiemu,
najvyššiemu a priemernému počtu pracovných síl,
3. vyhotovenie ukážky z najhustejšie obývanej
priemyselnej oblasti,
4. rozhodnutie, či zvolený typ diagramu na ukáž~e vyhovujúco znázorňuje daný bospodársky Jav,
ci sa najmenšie bodnoty dajú rozdeliť na kruhové
výseče, či výseče sa dajú vyplniť odlišným šrafováním príp. farbou, či najvačšie kategórie nevyplňajú vefké plochy a konečne či značky prekrývaním obsahu nerušia čitatefnosť.
Na vybratie najnáZiornejšieho
riešenia nestačí
jedna ukážka, ale musí sa vypracovať viac typov
diagramov v roznych vefkostiach.
PfIOgram sme
preto riešili tak, aby Doli k dispozícii mapy spraoované počítačom za krátky čas v roznych mierkach s diagramami roznych typov a mierok.
V rámci programu sa možu meniť:
1. typy diagramov,
2. mierka diagramov
(vefkosť diagramu alebo
množstvo vyjadrené jednotko vou plochou diagramu),
3. mierka základnej mapy.

Podprogramy sme rostavili pre najčastejšie používané a najnázornejšie
typy diagramov. V prvej
fáze výskumu by sme chceli uskutočniť automatirované spracovanie U-tich typov, ktoré by sa odlišovali svoj1ou formou resp. vytvorením hodnot (tabulka I). PomoCiou programu kruhového a štvoroového diagramu možeme opakovaným príkarom pre
kresbu okolo daného bodu koncentricky
vytVlOriť
tzv. pooorený kruhový alebo štvlQfcový diagram,
alebo k sebe priliehnjúce rozne vefké polštvlOfcové
príp. polkruhové diagramy.
Pri vyhotovení gufového a kockového diagramu
kloordinátograf kreslí len "obvod" gule a plochu
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Tab. 1
Cislo
typu
diagramu

1

I

Pravidlo konštrukcie
(N - štatistický údaj,
J - mierka značky)

I
páska

N
L=J

výška sdpca. Šírka
stfpca je rubovolne volitefná
stála hodnota napr. 3 mm,
10 mm
L -

lrV ~._l
n
J

Plocha kruhu je úmerná danej
hodnote.

L =

VN. ~

L - držka strany štvorca.
Plocha štvorca je úmerná
hodnote.

r =

V

Koordinátograf
kreslí len
kružnicu, ktorej polomer je
totožný s polomerom gule
úmernej danej hodnote.

r

=

3

3~V-. ~

L - dížka hrany kocky.
Koordinátograf kreslí len
plochu kocky úmernú danej
hodnote.
V pomere k čiastkovým hodnotám Nu N. (percentuálne
podelene) dostaneme kruhové
segmenty.

1

'J

Štvorec je delený na vodorovné pásy v pomere k čiastkovýmhodnotám.
1
J

8

kruhový diagram so znázornenými logaritmickými hodnotami

9

delený kruhový diagram so
znázornenými exponencionálnymi hodnotami

r

=

10

delený kruhový diagram so
znázornenými exponencionálnymi hodnotami

r

= (.LV!

___
II

c je základ logaritmu

r = clogN.--

clog (N!

+

N.

+ ... +

+ N. + ... + Nn)

1

N")'-:r

~ . ~

grafikou

Tvorenie lineárnych hodnot
dvoch rado,," údaj ov. X-ová
a y-ová os sa može zameni .
Mierka hodnot na y-ovej osi
je meniterná pomocou konštanty "c".

kocky. Kresba štylizovanej
gule ako aj boklOrYsu
kocky sa dá tiež naprogramovať.
PodJa odbornej
literatúry
je však zatiaJ hospodárnejšie,
keď nevykreslíme automlj.ticky celé geometrické
teleso.
Okrem typov diagramov, ktoré sú už v spraoovaní, považujeme za nevyhnutné
rostaviť pl'lOgram
pre v'ý'počet a kresbu dto seba poooren'ý'ch štVlOrcov'ý'ch diagramov, ktoré sú umiestnené na osách súradnioového systému a vychádzajú z jehl() počiatku,
ďalej percentuálne
delených polkruhov,
delen'ý'ch
páskov'ý'ch diagramov ako aj z jedného dotykového bodu vychádzajúci
a rastúci kruhový diagram
(obr. 2).
V páslrovom diagrame sme určili maximálne šesť
pásov, v delených kruhov'ý'ch a štVlOroových diagramoch rovnak'ý' počet v'ý'sečI. Vačší počet je ťažlro
čltateJn'ý' a ich porovnanie sa stá va ťažkopádne.

notky. V zaujme lepšieho pochopenia
v praxi sa
počItá obvykle v jednotkách
metra. Napr. chceme
zná:wrniť počet obyvatefstva jedného sídla s 986 960
obyvateJmi pomocou kruhového diagramu. Základn'ý' údaj potrebn'ý' na zostrojenie
(popri zemepisných súradniciach
miesta) je polomer kružnice.
Na výpočet polomeru kružnice platí vzorec:

R=

V-~·'" -

1

J

kde N je počet obyvateJov osídlenia, T mierka značky. Keď chceme, aby 1 mm2 plochy kruhu rodIlOvedal 1000 obyvateJom, potom mierka značky je
1: 1000. Polomer mapového kruhu (R)

R=

V

986.960 1
----.-.3,14

10

--, 00177 m-,
-177

cm.

6. Mierka :podkladovej mapy

Do programu možno vziať štyri mierky (veJkosti)
značlek. -Lineárnu dimenziu (napr. polomer kružnice), ako základný údaj charakteristick'ý'
pre typy
diagramov program fixuje číslom bez mernej jed-

Na základe programu mažu sa kresliť diagramy
v štyroch Jubovofných mierkach. Pri vofbe mierky
treba vziať dl() úvahy užitočnú kresliacu
plochu
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Tabulka obsahuje poradové číslo sídla podfaštatistickej ročenky, súradnice v poradí podra vykreslenia (snímacie poradové číslo), počet obyva tefstva
a počet obyvatefov zamestnaných
v jednotlivých
odvetviach národného hospodárstva.
Vzťažné body (súradníce sídiel) a hodnoty patriace k jednotlivým bodom tvoria celok. ZOskupenie údajov, vofba ich poradia počas prípravy sa
mažu stanovif lubovofne, ale· ďalšie zmeny nie sú
už možné v rámci vytvoreného postupu.
Po u},ožení údajov do počítača, výber a výstup
vhodného typu diagramu sa vykonáva pomocou
jeho "typového čísla" uvedeného v tabulkách.
Prístroj vypočíta polomery kružníc a uhol kruhovej výseče. Pri výpočte pol'omerov kružníc sme naprogramovali štyri mierky značiek (10, 15, 20, 30).
Uhol kruhovej výseče sme vypočítali
pomooou
vzorca:

Lt= Nt .360
N

Obr. 2: Typy dtagramov vyhotovených
počltačov

pomocou

koordinátografu.
Táto plocha pri použitom prístroji
fy Contraves je 117 X 113 cm.
Za mapový podklad je vhodné použif hotové pracovné mapy (generalizačné
pravidlá pre podkladové mapy vyhotovené
pomooou automatického
koordinátografu
zatial nemáme patrične vypracované).
7. Postup programu
V ďalšom uveďme program na výpočet a vykreslenie deleného kruhového diagramu. Pomooou neho
sme vyhotovili map u z a m e s t n a n o s t i obyvatelstva v 172-och obciach župy Gyor - Sopron.
Pred začatfm výpočtov sme určili vzťažné body
diagramov. Udávajú sa ich x-ové ay-ové súradnice
v celých číslach bez desatinných miest v lubovolnej súradnicovej sústave, získané priamym odmeraním alebo digitalizátorom.
Alro podkladovú mapu sme použili plánovaciu
cestnú mapu župy Gyor - Sopron v mierke 1 : 200 000.
Stred súradnicovej sústavy tvorU priesečník dotyčníc k najzápadnejšiemu a najjužnejšiemu bodu župy.
Súradnice stredov sídiel sme určili pomocou snfmača súradníc zn. Codimat fy Contraves. Poradie
sním ani a sme stanovili tak, aby počas automatického vykreslenia kresliaca hlavica ubehla čím menej mttvej dráhy.
Postup počtárskeho
spracovania údajov a automatického vykreslovania
mapy znázorňuje obr. 3.
Najprv sme vyhotovili pomocou ďalekopisu diernu pásku spracovaných štatistických údajov a tieto
uložili do počítača. Uložené údaje sme dali vypísať
tlačiarňou vo forme tabulky (obr. 4).

'

kde N je počet obyvatefov, Ni je počet obyvatelov
patriacich jednému národohospodárskemu
odvetviu,
Li je uhol kruhovej výseče, ktorý charakterizuje Ni'
pl() výpočte prístroj vyhotoví tabulku výstupných
údajov (obr. 5). Tabulka obsahuje poradové číslo
snímania a k nemu patriace hodnoty polomerov,
ktoré zodpovedajú mierkam značiek, ako aj uhly
kruhových segmentov znázorňujúcich národohospodárske odvetvia (pa ť hodnot, lebo šiesta sa získa
automaticky) .
Keďže automatický koordinátograf
kreslí len na
základe súradníc, počítač vypočíta priesečník polomerov patriacich k národJohospodárskym odvetviam
s obVlodom kružnice.
Výsledkl()m výp1očtov na počítači MINSK-22 je
paťstopá riadiaca (kresliaca)
páska, ktorú je potrebné pre účely koordinátografu
ešte predierovať
na osemstopú.
Na základe kresliacej pásky k'oordinátograf vykonštruuje
(vykreslí alebo vyryje) diagramy postupne v čtyroch mierkach značiek pre prvú mapovú mierku a potom pre ďalšie mapové mierky
(spolu 16 variácií). Tým je práca l.wordinátografu
skončená, príp. je možné ešte vykresliť texty diagramov [obr. 6, 7). Podla potreby je možné pomocou riadiacieho pultu koordinátografu
kresbu upraviť. Napr. keby sa dva diagramy vefmi prekrývalí,
potom jeden v6či druhému je možné posunúť, alebo kresbu možno doplniť novými sídlami a pod.
Pre identifikáciu diagram ov so sídlami mažeme priradiť k ich favému dolnému okraju poradCNé číslo
(podla ro"čenky), príp. názov sídla alebo obidva
údaje spolu. Ak ich identifikácia
vzhladom na
riedky obsah nenaráža
na ťažkosti, nemusíme
uvádzať žiadne označenie.
8. Hospodárnost

práce

Pre zhodnotenie hospodárnosti použitia výpočtovej techniky pri tvorbe geografických máp preskúmalí sme finančné náklady výskumnej úlohy, ktoré
odzrkadlujú cenníky maďarských výpočtových stredísk.
Zostavenie všeobecného programu (systému) pre
tVlOrbudiagramu, vyprélcovanie programu pre počítač, plán systému (logické kroky), verifikácia programu stojí 150000-200000
Ft. Z toho duševná
práca (pri hodnote práce jedného programátora za
jeden mesiac - 30000 Ft.) stojí 100000-150000
Ft.
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Schéma vytvárania programu pre vyhotovenie dcleného kruhového diagramu:

Schéma rozšírenia programu o textové údaje:

dierovanie vyznačoných údajov ročenky na diornu pásku v dauom rozsahu

_\_I!_o_ž_e_n_ie_č_í_s_o_ln_y_'_ch_·
_ú_d_a_j_o_v

vyhotovenie číselncj tabulky
ných údaj ov

príprava na dalekopise
a snímači súradníc

vstup-

tabulky

prenášanio

a pricsečíkov

polomerov

I uloženie textových

údaj ov

vyhotovenie
skratiek

zodpovedajúcich

umiestnenie
údajov

a vytlačenie

textových

vý-

I

dierovauie hraníc,
riek atd, na diernu
pásku

dierovanie
súradníc na diernu pásku

uloženio súradníc
sídiel

dierovauio textových údaj ov (napr.
názvy sídiel) na diernu pásku V danom rozsahu
(oddelenie verzáliek od kurentu atd.)

1

vyhotovenie
číselnej
stupných údaj ov

diagrarnopoNtačov

-I I

uloženie
polomerov a priesečíkov

----------

----~----~

vyhotovenie
príkazov
cich programovaciemu
graphu

zodpovedajújazyku Cora-

zostavonie Coragraphových príkazov
vzťahujúcich sa na polomory, kružnice a priesečíky

dierovanie na
5 stopú diernu pásku

vyhotovenie paramotovej pásky pre
preloženio z 5 stopej na 8 stopú diernu pásku

uloženie parametrovej pásky

----------

kresba
Coragraphom

čítanie cez snímač
diernej pásky Coragraphu

I

l

_U_l_o_ž_e_u_ie_5_s_t_o_p_e_j_
diernej
pásky

pokyny cez riadiací pult Coragraphu
(doplnenie, posun
atd.)

vykreslenie koodinátografom Vo via·
oerých fázach (hranit'e, rioky, diagmmy atd.)
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P9čítačov

Župa Gyor por. č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

RI

R2

8.9
7.0
7.4
3.4
5.4
10.4
6.6
8.5
4.0
4.9

R3

7.3
5.7
6.1
2.7
-4.4
8.5
5.4
6.9
3.3
4.0

R4

6.3
4.9
5.2
2.4
3.8
7.3
4.7
6.0
2.8
3.5

Sopron

ALFA I

171.3
260.0
242.9
252.8
246.9
134.5
99.9
149.0
203.4
217.1

5.1
4.0
4.3
1.9
3.1
6.0
3.8
4.9
2.3
2.8

Obr. 4: Vstupná

tabul'ka

Župa Gyor por. ň. ročenky

por. č.

počet
obyvatelstva

424
402
405
407
403
409
413
408
412
423

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2491
1533
1725
356
920
3372
1366
2276
508
748

ALFA 2

ALFA 3

ALFA 4,

ALFA (;

49.4
41.1
30.1
42.5
14.9
49.1
123.1
123.8
32.6
31.3

17.5
12.9
33.2
13.1
63.0
10.0
14.0
34.8
60.9
32.7

32.5
10.6
3.1
2.0
3.9
92.9
60.6
5.9
19.8
11.1

15.8
10.8
12.3
9.1
7.0
10.1
16.3
14.6
3.5
20.2

úda;ov

Sopron

poInohospodárstvo

priemysel

stavebníctvo

doprava

obchod

iné odvetvía

1185
1107
1164
250
631
1260
379
942
287
451

342
175
144
42
38
460
467
783
46
65

121
55
159
13
161
94
53
220
86
68

225
45
15
2
10
870
230
37
28
23

109
46
59
9
18
95
62
92
5
42

509
105
184
40
62
593
175
202
56
99

Obr. 5: Výstupná

Cena laderna programu (30-40 hodín, pri hodinovej cene 1700-2500 Ft.) je cca 75000-100000
Ft.
Pri počíta60ch, ktoré sú spojené priamo s kresliacim zariadením
(o n I i ne), sa čas vyhotovenia zníži o 10 % a čas ladenia o 20-30 %.
Ak tVlOrímezáklady nového programového systému, čiže zostavíme program prvého diagramu tak,
aby sa mohol dioplniť predpismi pre spracovanie
ďalších (Iílax. 20-tich) typov diagramov, potom finančné náklady programovania rastú na dvojnásobok, čas ladenia programov stúpa o 1/3, Náklady na
vyhoDovenie podprogramov nadvazujúcich na hlavný program (pokyny na vyhotovenie nových typov
diagramov) však klesnú. Náklady na vypraoovaoie systému a programovania
sa zníži na 30 000
až 50000 Ft., a čas ladenia na 10-15 strlOjových
hodín.
Jednorázové investičné náklady pre spracovanie
úlohy ptOmocou počítača zvyšuje aj určenie súradníc vzťažných bodov. Pri výskumnej úlohe automatické snimanie súradníc 172 sídiel, ktoré boli
v priemere na 3 cm od seba vzdialené na podklarlovej mape mierky 1 ; 200 ODD, vyžadiovalo 40 minút
práce na CODlMATE, ČO pri cene jednej strojovej
hodiny 1400 Ft. predstavuje 1050 Ft.
Náklady na sprac:ovanie pomocou počítača na
základe hotového programu sme vyčíslili takto;
Príprava:
dieroovanie diemej pásky (jeden údaj 1,50 Ft.)
2322 Ft.
Práca na počítači;
vstup číselných údajov (10-20 údajov za sek.)
a vypraoovanie vstupnej číselnej taburky (200
riadkov za minutu) - 4 minúty,
výpočet polomerov a uhlov 30 minút,
zostavenie a tlač výstupnej číselnej tabul'ky 3 až
5 minút,

tabul'ka

úda;ov

-

dierovanie údajov na diernu pásku 3 minúty,
výp10čet a výstup kresliaooj pásky pre Corograph 30-40 minút.
Súčet prác na p10čítači 82 minút - 3416 Ft.
9. Vykreslenie mapy
Kresba sa vybotloví pomoc:ou automatického koordinátografu. VyhotlOvenie vzoru s 30 sídlami v štyDoch variaciách a na základe toho vykreslenie
mapy v určenej verkosti značiek cca 8 hodin 12000 Ft.
Celk'ové náklady vyhotlovenia mapy zamestnanosti župy GYDr- Sopron pomocou počítača sú
17738 Ft. Jednorázová investícia (zostavenie programu a vyhradanie súradníc 1 v priemer činí cca
200000 Ft. Z pomvnania týchto dvoch čísiel vyplýva, že investície na vyhot1ovenie máp pomocou
počítača vrátia sa nám pri minimálne desaťnásobOtompoužití.
Vyhotlovenie :wstavitel'ského originálu a čistokresby terajším ručným spasobom je cca 4800 Ft.
Porovnanie nákladov vyhotovenia mapy pomocou
počítača s nákladmi klasického spasobu sa zdá
byť na prvý piOhľad neúmerné, keď však v prvom
prípade sa vyhotoví mapa za 12-13 hodín a v druhom prípade aj pri najoptimálnejšej
organizácii
prác za 9-10 dní (spolu s prípadnými prepismi
a kresliči,kými chybami, ktoré pri námatkovej kontr.ole neboli zistené), plotom porovnanie ukazuje už
priaznivejší obraz.
Hospodárnosť
spracovania
pomoc ou počítačov
mažeme teda posúdiť podra finančných nákladov,
času potrebného na vyhotovenie a potreby odborníkov. Naliehavosť práce alebo nedostatok odborných pracovných sil maže mať za následok, že aj
viacnásobok nákladov klasického sposobu vyhotovenia máp maže byť pre užívatera hospodárne.
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Obr. 6: Mapa obyvatelstva GylJr- Sopronskel župy vyhotovená pomocou počítačov. Plochy kruh ov
stí. tí.mern~ padla obyvateťstva
z roku 1960
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znižuje a viac času sa mťiže venovať riešeniu problému. Jedna z najv~čších výhod plánovaného systému pI'1ogramov, pomocou ktorého je možné vyhotoviť diagramové mapy, ktoré fixujú okamžitú
situáciu a znáwrňujú zmeny, spočíva v tom, že užívatef maže kedyk10fvek svoje požiadavky predložiť
pracovníkom výpočtového strediska na zavedenom
tlačive, tieto sa nadierujú a vhodným programom
spracujú a vykreslia.
Pri vhodnej organizácii behom niekolkých hodín
od skoncip.ovania úlohy sú užívatelovi k dispozícli
výpočty a mapy vo viacerých variantoch s roznými
typmi diagrarnov vo viacerých značkových aj mapových mierkach.

Jm- 30

{I] BICKMORE, D.: Automation

Kartographische

Jm=20

Nachrichten

in der Kartographie,
1969/5, str. 180-185

[2] BOLLI, B.: Programm zur Datenvorbereitung
fUr thematische Karten, dizertačná práca, 1967,
Kartographisches
Institut der Eidgen5ssischen Technischen Hochschule, Zlirich
[3] HAWLITZEK, E.: Numerisch gesteuerte Koordlnatographen in der Kartographie,
Kartographische
Nachrichten 1969/5, str. 171-180
[4] JUNIUS, H.: Herstellung
thematischer
Karten mít
elner numerisch gesteuerten Zeichenanlage,
Kartographische
Nachrichten 1972/3, str. 104-107
[5] KLINGHAMMER, 1.: A térképkészítés
automatizálásának lehetóségei,
Geodézia és Kartográfia 1971/1, str. 39-45
[6] MEYNEN, E.: Datenverarbeitung
in der themat1schen
Kartographie,
Untersuchungen
zur thematischen
Kartographie.
Hannover, 1969,
Akademie flir Raumforschung
und Landesplanung,
str. 11-26

Prelotll a upravil:
Ing. Mlkulál Farkal,
Slovenská kartografla, n. p., Bratislava
Preklad lektoroval: Ing. JozefMarek,
GÚ, n. p., Bratislava

Obr. 7: Zamestnanosť
obyvate"lstva sídlel uvedených
pod poradovýmčlslom
135-154 v štatžstžckej ročenke v troch ve"lkostžach značžek. {Vlžcovacle
krlžžky
sZúžža na pomoc prž stotožňovanl
so 6. obrazom.}

10. nalší vývoj práce
Užívatel popri mapách, ktoré znázorňujú '9kamžHú SHuáciu, obyčajne potrebuje aj také mapy,
]<toré znázorňujú zmeny, stupeň a smer vývoja.
Na výrazné znázornenie a bezprostredné vnímanie zmiensú
ptotrebné aj také programy v rámci
programovej sústavy, ktoré znázorňujú na. mape
z.meny len vzhladiomk
predchádzajúcirn
údajom.
Užívatel taktů bezprostredne
vidí zmeny a nemusí pomaly, po jedIliOm analyzovať množstvo diagramov. Čas potrebný na analýzu témy sa takto

Rektorát University Karlovy oznamuje, že matemat1c'
ko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem CSAV uspořádá postgraduální kurs geofyziky I pro pracovníky v geofyzice,
geologii a v příbuzných oborech. Kurs bude čtyřsemestrální a bude zahájen v letním semestru šk. r. 1973/74.
Přihlášky zasílejte na adresu: Katedra geofyziky MFF
UK Ke Karlovu 3, 12000 Praha 2 - Nové Město.
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Vyhodnocení nejlepších pracovníků
resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického v roce 1973

Ve sti'edu dne 28. listopadu 1973 pi'edal pi'edseda Ceského úi'adu geodetického a kartografického
Ing. František Koubek a pi'edseda Českého výboru odborového svazu pracovníku státních orgánu, peněžnictví a zahraničního obchodu soudruh Miroslav Vacík v Klubu školství
a kultury v Praze na slavnostní konferencI nejlepších
pracovníkfi resortu Českého úi'adu geodetického a kartografického 20 vyhodnoceným pracovníkfim resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník".
Ve svém úvodním projevu blahopi'ál a poděkoval pi'edseda CÚGK Ing. František
Koubek vyznamenaným
za
vykonanou práci pro rozvoj resortu geodézie a kartografie v pi'edvečer 20. výročí jeho trvání, za jejich pi'íkladnou a obětavou práci, za realizaci nových metod
práce a racionalizačních
opati'ení, za aktivní účast v socialistické soutěži i politickou a vei'ejnou angažovanost
s tím, aby své zkušenosti a poznatky pi'edávali ostatním
spolupracovníkfim,
zejména mladým. Pi'edseda odborového svazu soudruh Miroslav Vacík se pi'ipojil k blahopi'ání a poděkování jménem CVOS s tím, aby vyznamenaní pracovníci stáli nadále v čele obětavých pracovníkfi
a svým pi'íkladem v práci i politickém životě vedli své
spolupracovníky,
zejména z i'ad mladých, k obdobným
úspěchfim.
Za vyznamenané pracovníky poděkoval za vysoké ocenění práce soudruh Miloš Diviš, který ujistil oba pi'edstavitele, že všichni budou nadále pokračovat ve své činnostina
dalším rozvoji resortu a pi'i budování naší socialistické vlasti. Závěrem vyzval jednotlivce i kolektivy k uzavírání závazkfi na počet 20. výročí resortu
geodézie a kartografie
za splnění a pi'ekračování plánovaných úkolfi v roce 1974.
Resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník" obdrželi:
Ing. Jan Ne u m a n n, CSc., vědecký pracovník,
nar. 1934,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Praha,
Miloš D i v i Š, vedoucí oddělení,
nar. 1913,
Kartografie n. p., Praha;
Ing. Václav Pec k a, vedoucí oddělení,
nar. 1932,
Geodetický ústav n. p., Praha;
Ing. Jaromír K a I' n o I d, i'edítel,
nar. 1933,
Geodetická a kartografická správa, Praha;
Ing. Alexandr L u d w i g, vedoucí oddělení,
nar. 1914,
Krajská geodetická a kartografická správa, Liberec;
Vladimír Ma y e r, reprodukční technik,
nar. 1922,
Geodézie n. p., Praha;
Věnceslava K o s tel e c k á, referent dokumentace,
nar. 1942,
Geodézie n. p., Praha-SG
Benešov;
Věra N o v á k o v á, tiskai'ka v reprodukci,
nar. 1937,
Geodézie n. p., Praha;
Věra L o c k e n b a u e I' o v á, samost. referentka mapovéslužby,
nar. 1928,
Geodézie n. p., České Budějovice;
Jan Rod, vedoucí rajónu,
nar. 1943,
Geodézie n. p., České Budějovice-SG
Prachatice;
Josef K o c i á n, vedoucí skupiny evidence nemovitostí,
nar. 1915,
Geodézie n. p., Plzeií - SG Klatovy;

Václav Mi c h a I, samostatný referent projekce,
nar. 1930,
Geodézie n.p., Plzeň;
Bohuslav P a I a t a, vedoucí oddělení obrany,
nar. 1911,
Geodézie n.p., Liberec;
Ing. František N o v o t n ý, náměstek i'editele,
nar. 1920,
Geodézie n.p., Liberec;
Ing. Leo S ach e 1', vedoucí rajónu,
nar. 1929,
Geodézie n.p., Pardubice - SG Trutnov;
Věra K a p u s t o v á, samostatný
referent
kádrové a
pers. práce,
nar. 1930,
Geodézie n.p., Brno;
Ing. Jaroslav K a l' a f i á t, vedoucí Sti'ediska geodézie
Kroměi'íž,
nar. 1923,
Geodézie n.p., Brno;
Jan V in c o u r, fotogrammetr,
nar. 1934,
Geodézie n.p., Brno;
Ing. Jan B o x a n, vedoucí rajónu,
nar. 1940,
Geodézie n.p., Opava - SG Šumperk;
Alena B a č o v á, technička,
nar. 1939,
Geodézie n.p., Opava.
Všem vyznamenaným pracovníkfim upi'ímně blahopřejeme k vysokému uznání a ocenění jejich práce a přejeme hodně zdaru a dalších úspěchfi v jejich práci i osobním životě.

Najlepší pracovníci rezortu Slovenského
úradu geodézie a kartografie

Na dio;silalhJllutýclhúJs!pešných
ihOO;pOdárslkych výsledtkochv
'r,e'write SÚGK 'V 'r. 1973 ~'čí
sa v9'Zil1amná
Mast v !nIaJšidhú1Iajllep'ších poocOVl!l[kov rerorltlu goedé2lle <l ~artogNlfie. Rady t!ýchto ip['fkladOlVsoctaH1sJtickej
'Práce S8 'V Itomto ·fIOlkuroI2Ší'rl1i o ďaašlch 15 .najI8lpších praiOOlVrukovreZO['tu SÚGK a o štYl'och poocOVlllÍ'kov, 'kltorým bolo
ud,el8lllé
rezorttné lVy:IJIlialIIlenauie
"Č est!l1é
Ul1:l1ldn i e
l1:a ,z ás I u h Y o ['O'ZVO j
g e'o d é z i e a Ika I' t o graf i e".
Títo 'VŠetci sa IprreltnUi o pods1'aJt1l!é[preblbenie rozvoja praoovnej
irrioiatívy
a sociaUstického
st1ťaženia
v rezorlte SÚGtK.
Slav.enlslký úraid geodézie a k,amografle a Slovenský
výbor OdibOO1OVého
zviizu praCOV1IÚkovštátl1lych orgánov,
IpeňaŽ1Ilfotva a ztahraničl1léh,o obchodu vyhodalJOl1:1H
vroku 1973 ,oelkOlll 18 pooOOů1fkovrezortu geodéz1e a kaJrtografie 1I1eto rezortl1lé vyznamenlllIlJ1:a:
"N 'a j t1e II š í IPr a c o vn í ,k r ez o litu S Ú G K"
1. Ing. Pavlovi H a z uch o v i, vedúcemu ekOlIlomického odbocu SÚGK,
2. Ing. Vladimírovi
P e t r ul á Iko 'Vi, vedt1cemu prevá'dI!:ky 21, Ge'odézia, lIl. p., BratllSlavu,
3. IlIlg. OndrejovlP
a s t v o Vi, vedt1cemu oddielu EN
Geodézle, n. p., B'rartis],laNU,
4. Má!l'H B'l a h o 'v e j, vedt10ej deltašo'V'anej ,zlož'ky reprotdulkčného OIdJd1e1lu
v NUre (Geodézlia, n. p., BraHsLaV1a)
,
5.01ge
Š a g á t h o ve J, Isaanolstaneoj'referenttke pre
,kádrofV.Úa Ipernoná'Lnu ,prálcu Ge:odézie, ,no :p., Zl!lina,
6. M1K:JlialoviH 0[' ň á Ik '0 v i, vedt1cemu čarty EN odd~elu Č. 226 vo VellktOOlJ.
Krtíši (GeOldézla, n. IP., Z1l1naJ,
7. Illtg. MiJohalovt Fo T 1n t 10 V ,i, vedtúcemu prevádl1:ky
35 Geod'ézie, n. p., Prešov,
8. Ing. lPeÍ'OOtvlJ a uč o Iko 'Vi, ~dIl1cemu prevádzky 34
Geodézie, !Il. 'p., Prešov,
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9. Jurajovi M ,a ňk ov i, vedlÚcemu oddelenie PaM Geodé~e, n. p., Pll'ešov,
10. Františkovi
S 10 bod -ov i, elektrilkárov1-údr2:bárovi
SlovelIllSlkej'k,a1rtog:rad'tlEl,
n. p., IBlratilslllllVa,
11. Margiite J u r i g o ve j, vedúce;j 'redJalkcie AUasu SSR
n. IP., S'lovelll'ská ,kartogTafia, B'raJtislava,
12. JáJnJolVli
K ú d e I O' v >i, samolStatnJému l'eferent'OlVi MTZ
na KSGK v 'PrešOlVe,
13. Ing.
Igná'covi
Lovíškovi,
vedúcemu SG pre
olkres MaTit:in (KSGK v Žmne).
14. Ing. VI,adlmíll'ovi Per d e Iko v i, rladitelov>i KSGK
v Ž:illine;
"Č es It11é u z n a n i e z a z á s I u h Y o r o z voj
d é z i e ak a r to g r a f i e"

g e o-

Zmínil se dále o svých poznat cích z nástupní praxe
po absolvování školy a doporučil zácviku absolventů věnovat více péče, neboť čas, věnovaný výchově mladých,
se dobře zaplatí v budoucnosti. [K problémům nástupní
praxe hovořili pak i další delegáti.}
S. Věra Kosová, kulturni referent ZO SSM n. p. Geodézie
Brno,
hovořila o činnosti ZD SSM a výchově mladých, o spolupráci se ZD KSČ a ZV ROH a s vedením podniku, kterou
hodnotila kladně. Poukázala na dobré zkušenosti a výsledky získané navázáním družby a spolupráce se ZD SSM
na vysoké (VUT v Brně) a střední odborné škole v Brně
(SPŠS).
Její vystoupení naznačilo, jakými formami je možné provádět politicko-výchovnou práci a jak zainteresovat mladé pracovníky na práci ve Svazu socialistické mládeže.

1. Doc. Ing. Pe'trovi 'Ma rč á Iko v t, CSc., vedlÚceanu
vedec1kémup,racoV'l1íkOlVi Výs.k'llllllné'hoÚlS't'avugeOldézie a kartografie v Bll'ati5118ve,
2. Ing. Jánovi S o :k o I í lko v i, vý.robnému nálffiestn~'koVi S. Ing. Koutná, n. p. Geodézie, Brno,
riaditera Ge'Odézli,e,n. p., BratLsl>a:va,
ve svém příspěvku zhodnotila podíl mladých pracov3. Ing. Jozefovi Ha g ,a r o v i, CSc., vedtícemu foltogMníkl1 na řízení, rozvíjení pracovJlí iniciativy a o dosažemetri1clkej p1'eJVádiZkyGeodézIe, n. p., BlTaltlslava,
ných výsledcích v hnutí brigád socialistické práce, ve
4. Ing. OndrejoV'i Bot t o v i, prevádzkovému inženierovi
kterém právě u n. p. Geodézie Brno bylo v roce 1973
Geode!tJiokého ústa'V'Il,n. p., B'!'Iart'islalVa.
získáno a nashromážděno mnoho dobrých zkušeností.
Z u:vedelIlého po~
zíSika11 re2'iOlrtnévyznlémlenania a
Na obdobné téma, spolu s vyhodnocením politické anto: Ing. Pa~l H a z lil c:h a, d·OIC.ling. Pe!tell' Ma r č á k,
gažovanosti a odborném doškolování mladých pracovníků,
CSc., Ing. Jozef Ha g ,a r a, CSc., I'ng. Ján S oik o I í k,
mluvila
Jáu K tí d e I a 111ft,prHežilt05ti dožiJtia sa50 mkov živoM. a Ing. V'lJad1mIiI.'
Per d e Ik pri ipríle:žiJt<JISti
dDlžillňJa
sa
60 rokOlVvem.
s. Kubálková ze Střediska geodézie pro okres Hradec KráVy2JnamelIliiným pmcovnflmm rezortu íJ:jlahožeJláme!
lové.
Dr. lozef Va;da, SOGK, Bratislava
Kriticky poukázala na pracnost ručního vyhotovování
kopií (snímkl1) z map a doporučila urychlené řešení uvedeného problému jak pro urychlení, tak i pro zkvalitnění
prací na tomto úseku činnosti SG.

Trvale aktuálním úkolem současnosti i v další perspektivě je příprava mladých pracovníků ve smyslu usnesení
pléna ÚV KSC ze dne 3. a 4. července 1973. Předpokladem úspěšného řešení tohoto tíkolu je však znalost konkrétních poti'eb mladé generace a spoluúčast mladých
pracovníků na jeho řešení. Jedním z nástrojů k řešení
problematiky přípravy mladých pracovníků je využívání
sdělovacích prosti'edků; v podmínkách odvětví geodézie
a kartografie půjde zejména o využívání odborného tisku.
Z uvedených důvodů otevírá redakce Geodetického
a kartografického obzoru novou samostatnou rubriku pod
názvem "Tribuna mladých", do které očekává příspěvky
nejen od pracovníků zabývajících se výchovnými problémy, ale v prvé řadě od mladých pracovníků, kterým
zaručuje širokou publicitu jejich zkušeností, námětů a potřeb a tím také veřejnou kontrolu jejich realizace.
V této souvislosti doporučuje redakce mladým pracovníkům navázání osobních kontaktů se členy redakční rady
a s dopisovateli ustavenými ve všech orgánech a organizacích resortu CÚGKa očekává od nich příspěvky k naplnění nově otevírané rubriky - Tribuny mladých.
Jako příklady možných příspěvků pro Tribunu mladých
zveřejňujeme stručné obsahy diskusních vystoupení delegátů celoresortního
"Aktivu mladých", konaného dne
25. září 1973. Z řady příspěvků, které obsahovaly cenné
náměty a poznatky z praxe, jakož i doporučení, jak některé otázky řešit ke zlepšení současné situace v orggnizacích resortu CÚGK,vybíráme:
S. Ing. Pecka, n. p. Geodetický ústav Praha,
seznámil aktiv se zkušenostmi získanými při provádění
měřických prací na metru a poukázal přitom na poti'ebu
vypracovat koncepci geodetických prací jednotlivých tras
metra v koordinaci s ostatními podniky zfičastněnými na
výstavbě metra, spolu s vypracováním potřebných technologických postupl1, jakož i projektu na umístění, stabilizaci a dokumentaci pevných bodl1.

S. Ing. Theiner, n. p. Geodézie České Budějovice,
se zabýval otázkou automatizace a racionalizace geodetickýcha kartografických prací. Informoval aktiv o výsledcích dosažených ve zlepšovatelském hnutí a v řešení
tematických úkoll1. Uvedl, že mezi zlepšovateli je polovina mladých pracovníkl1 a konstatoval, že starší soudruzi vytvořili dobré předpoklady pro rozvíjení schopností mladých, kterých je třeba využít při řešení dalších
problémů.
S. Ulman ze Střediska geodézie pro okres Mladá Boleslav,
hovořil k problémům mladých na SG v Mladé Boleslavi,
kde je většina mladých. Seznámil aktiv s některými poznatky z oblasti normování práce a rozpisu plánu a poukázal na některé problémy s kterými se musí zvlášťě
mladí pracovníci střediska vyrovnávat, aby dané tíkoly
byly splněny vč'as a kvalitně.
S. Bouc ze Střediska geodézie pro okres Sokol ov
zaměřil své diskusní vystoupení k problematice pracovního prostředí a technickému vybavení SG.
Zdl1vodnil potřebu vybavit SG novou technikou, která
by nahradila chybějící pracOlVní síly a umožnila dále
zkvalitňOlVat plnění úkolů střediska. Uvítal vydávání některých řídících pokynů a směrnic a doporučil jejich
postupné sjednocení a distribuování pokud možno ve
vír.e výtiscích.
V závěru se dotkl také problematiky hmotné zainteresovanosti se zřetelem na ztížené pracovní a životní prostředí v některých oblastech, kde vlivem průmyslových
exhalací je ztíženo nejen plnění pracovních úkolů, ale
současně i získávání mladých absolventl1 škol.
Stručný obsah diskusních příspěvků, jak je touto cestou zveřejňován, si neklade za cíl informovat vyčerpávajícím způsobem o všech otázkách, které byly na aktivu
projednávány. Získané poznatky a náměty budou předmětem dalšího jednání a jiných opatření. Jde spíše o příklady, jakým otázkám ze života a praxe našich pracovišť by
měli mladí pracovnici věnovat pozornost a sdělit své zkušenosti prosti'ednictvím Geodetického a kartografického
obzoru ostatním pro poučení.
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Odchod Ing. Františka Štorkána
z redakce časopisu

VýzlkUlmný úSlt:a,v geodeiUcký,
topografický
a 'k,a,rtogmficlký v Praze
(VÚGTKj vyhlašuje
II!0ldle výuOISu bývalé Státní :kO'Illi-se pro t'ecl1niJku ze dne 10. 2. 1968 Č. j.
400/II-25/1968
O' olb'Slazování
někteTých
fU!nkcí v centrálně
řízených
organizacích
výzkumné
a vývojové
zákla:dlIl!y

Vedoucí odoorný referent
Českého
úřadu
geodetického
a kartografického
a vedoucí redaktor
časopisu
"Geodetický
a kartografický
obzor
soudruh
Ing.
František
Štorkán,
jehož
60.
narozeniny
jsme vzpomenuli
před
rokem
(GaKO,
roč.
1973,
čís. 1], opouští
v souvislosti
se svým
odchodem
do
dúchodu
k 1. únoru
1974 rada:kční
l'adu
i radaikci našeho
časopisu. V jeho '()S()lbě odchází
z
<redakčnfh·Q
kolelktivu
'význačný
a dlouholetý
:představi'tel
našeho
časopvsu, 'který PŮISloibilpo IdolJ.m 23 :letv
jeho reda!kční
radě a z !toho 15 'let ve tunlkci 'v~k()/l1Jného odborného
redalkto'I'a a asi 3 Tolky ve fUl1Jkrci vedoueího
'redaktora.
Svou čin:nosit v reda'kci
jmen'O'Vla:ný zahájil
od roku
1951 j1alko oldroo!rný <reld.aktor ČiaJsopisu "Zeměmě'řic:tvf'
a
setrval
'v tétD 'funlkcri Inelpřetržilt,ě až :do rrulku 1961 i po
změně <názvu 'časo:p'Írsu Ina "GeodelN1oký a 'kartografický
obzor" od ralku 1955. V leteoh
1962-1969
'pracoval
aktivně, i!ni'Oia!ti'vně a obě'liavě jako 'Č'len redalkční
rady našehoč!asopilsrua
byI v září 1969 jmenován
opět jeho od·
bOlrným 'reda'ktorem.
Funkci
vedoucího
redalk'tora
časopisu vykO'ná'val v roce
1954 a v letech
1972 a 1973.
Od nolku 1974 :přejímá pro něm tuto f'trnkci 'vedoucí praoQlvní1k Če's'kého úřadu
geo'c'e'jj.cké'ho
a kartografického
Ing. KaTe:1 Dvořálk.
Za uplynulých
23 let působení
v redakční
radě a za
15 lelt lPú:SloijJení 'v redakci
našeho
oldborného
časopisu
nashromáždil
soudruh
Ing. František
Štorkán
rozsáhlé
zkušen:o!s'N !a2Jnalosti
na úseku IpubHcisti'Cké a redalkční
Čil1Jil'Olsti a vti's,kl vlastnímu
redigová/ní
č,a'sopisu svůj
o'sobi'tě pečli'vý a zod!PQlvědný pracovní
Istyl. Po ce'lou tuto dobu 'cílevědomě
uSríil-o'va'lo :to, aby ná,š č1asopis měl
slp'rá~nou odbo'l1nou úl'O'veň,a'hy
úč'ilnně pomáhal
C'O nejšiiršímu okruhu
rpra:coVlllí'ků pmxe 'a ,a'hy 'stále více p'řislpí'val ke zvyšování
tech:nidké
úl1olv:ně geo1deUcikých
a
kartografických
prací a k politicko-odborné
výchově čtenářů. Zvláště je ti'eba 'vyzvednoult jeho vlídrný a trpělivý
vz:tah 'k autorům
našeho
časopilsua
jeho nesmírnou
ochotu a snahu
být jilm užitečný
'radou a 'svými rozJsáhlýmlznalostmi.
Redakční
rada
i redakční
kolektiv
našeho
časopisu
s hlubo'kým
uz:náJním ooeňují
příikla:dnou
oběltavo'S.t a
p'ra,covlit'Os:t soudruha
Iing. Fmnt!i:š'ka ŠtoJiká:na 'při tvorbě
našeh'o 'Čalsopvsu, jemuž věnov,al
mnoho
'svého volného
času i pohodili.
Můžeme 'kol1JStatovat, že 'svou dlouholetou, cílevědomou
a sOUlS!tavnolU pl'ací ev rada'kční
radě
i 'v redakci
sloudTuh Š'torkáln přiJslpěl Ik rozvoji
nrašeho
ča1sopisu
i Qclvětví
geodézie
a ika'l'tografie
v ČSSR.
U příleži1xJls1!:'i jelho odchodu
do důchodu
mu proto přejeme dlo dalších
let pevné
zdraví
a rado/st v osobním
životě i v Iprá,Ol.

na

tato

fU!nJkční mí'Sfta:

1. Samo'S't,atný odbmný
!p:racovníik, ,popř. :'SIamO'slt'aiunýodborný
pracovník-speoialista
pro
výzkum
na
úseku mapování
fotogrammertrldkými
metodami
:s těmillC
:kv1alifiJkačniJmi.předpoklad
y: 'vY'sokoškols,ké
vzdělální
'směru geodézie
a k,artografie,
'nejméně
8 let, pOp!'.
12 let pTaxe v ooolrru, z toho minimá'lně
poloviJnu
stano:vené
doby na úseku
fotogrammet'rie,
člnJ1os':
v techníc'kém
'rozvolji vítána,
alespoň
pas'Ívlll'í 'zna,lost
dv'Ou 'světových
j-a~y'ků.
2. Samos1tatný
o-dlbo:r'l1ý pr,acoVlník 'pro výz:kum na úse'ku !speciální
geodézie
'S těmllt'o 'kvalifilkačními
předpokIady:
vysolkoškolls,ké
vzdělání
směru
geodézie
a
'kaJitogr'afie,
nejméně
8 let praxe 'v ooo'ru, z toiho miniJmá'i·ně 4 roky v i,n;ženýrské geodézii,
alespoň
pasivní znalOlst 'dvou s!větovýc:h jazyků.
3. Samostatný
odborný,
popř. odborný
pr'acovník
pro výzkum na úseku
informačníhD
systému
s těmito
kvalif.ačními
přecLpoklady:
vysolkoškoliské
'VZ!dělání Siměru geodézie
·a ka,rtografie,
nej1méně 8 let, 'popř. 4 roky praxe v oboru, znalosrN problematilky
'~nformacního Isy,s'!:ém'Ua zkušenos!ti
rs výpočetlní
technikou
víti1ny, 'aleslpO'ň pasivní
znalost
dvou světových
jazyků.
4. Samostatný
odborný, popř. odborný
pracovník
pro výzikum v oboru
kartograhe
IS těmito
'kv,alifikačními
předpoklady:
vysokoškolské
vzdělání
směru
geodézie a kartografle,
nejméně
8 let, popř. 4 roky praxe
v oboru, alespoň
pasivní
znalost
dvou světových
jazyků.
5. Vedoucí Odvětvového
informačního
střediska
s těmito
kvalifikačními
předpkolady:
vysokoškolské
vzdělání
směru geodéz'ie
a kartografie
nebo příbuzného
oboru,
nejméně
12 let praxe, z toho minimálně
6 IN vodvětví
geodézie
a kartografie,
znalosti
a zkušenosti
v oboru informatiky
vítány,
alespoň
pasivní
znalost
dvou světových
jazyků.
6. Samostatný
odborný
pracovník,
popř. samostatný
odborný
pracovník-specialista
pro výzkum
ekonomiky
odvětví
geodézie
a kartografie
s těmito
kvalifikačními přepoklady:
vysokoškolské
vzdělání
směru geodézie a ki1rtografie
nebo v oboru
ekonomie.
nejméně
8 -let, Ipopř. 12 le:t .praxe vodvětví
geodézie
:a ka'l'togrU'fie, z toho minirmál'ně
Ipolovůnu 'stanovené
doby
v ekonomických
agendách,
aleSpOll. pasivní
znalost
ruštiny
a němči'ny.
Pllatové po:cIJmín'ky up-ra'vuje Platový
řá'd 'P'ľ'o pracovIllíky cenltrá'llně ří'Z'8!l1ýc:h orga:ni'zací
výzkumné
a vývojové ,základny
vyda,ný mini:Siters'!'Vem 'výsltavbya
'technilky 'ČSR v -roce 1969. Uchazeči
Ipředloží své IkonlkU'rsní
přihlášky
se stručným
životopisem
zaměřeným
na poliHoko-odboll1nou
činnost
a se /se2Jnramem svých
publikací nebo prací
na ú'selku technického
rozv,oje v termílllu 'do 31. března 1974. T8'I.~mLn nás,!rl.l.pu bude
stano'ven pO/dle d'Olbody, 'nejlépe
'vša'k k 1. červenci
1974.
Konlkul1slní .poři1hláiš·ky se IPodávaií
na adrelSu: VÚGTK.
osobní
Qlddoě'l-en:í,Nádražní
31, 15079 Pr,aha 5 Smíchov, :telefon 538353-7,
liinka 06.
Ing. Bořivoj

1974/30

DELONG,

Ř e d i 't e I:
CSc., v. r.

S t a n k i e w i c z, M.: Atlas Katovickóho
vojvodství,
M u s i a I, E. R Y m a r o IN i c z, A.: Technologie
triangulace
s ne'lávíslými
modcly
.- AEROBLOK,

str. 308-310
blokové
aero·
str. 311-312

Výskmnný ústav geodézie a kartografie,
Pekná cesta 17, Bratislava-Krasňany
vypisuje

konkur z

na 1 miesto samostatného odborného pracovníka
kartografa, so zameraním na automatizáciu prác
P r e d p o k I a d y: vysokoškolské vzdelanie
ru geodézia a kartografia, 8 rokov praxe

sme-

N úst up:
1. 7. 1974. Plat podfa Platového poriadku pre pracovník ov centrálne riadených organizácií VVZ
P r i h I á šky
podajte na adresu: Výskumný ústav
geodézie a kartografie, Pekná cesta 17,
827 18 B r a t i s I a v a

Br o k In a n, L.: Goedeti v soutěži
o titul "Mistra
techniky"
. .;Ir.
313-314
E c k e s, K. - H Y c n e r, R.: Přístroje
a metody
pro automatické
zpracování
graficko-číselných
údajů
v procesech
ínformačních
systémů
g€odézie
a kartografie,
str. 314-318
S m i a I o w s k a - U ber
m a n, Z.: Elektronická
výpočetní
technika ve službách
geodetického
podniku
- metodIka
Gantt-PERTGanlt, str. 318-321
Ly s z k o w í c z, S.: Zvýšení
přesnosti
geodetických
měření
eliminací
systematických
chyb,
str.
322-325
C a c o n, S.: Použiti
el~ktrooptických
a dvojobrazových
t1álkoměril
k zaměření
podrobné';. sítě, str. 325-331
N u l' e k, 5. - S z e w <;5 z Y k, P.: Něktclré
efekty
scelováni
pozemků v individuálních
hospodárstvÍch
na pi;íkladu
v~i SmogOl'zó\V
v okrese
Pulawy,
str. 332-334
Z a k, M.: Geodetické
pt'ístroje
na lipském
jarním
veletrhu
1973,
str. 334-335
B I ach
u t, T. j. 5 i t e k, Z.: Stereoortofotogrammetrie,
str.
342-347
G r y g o r e n k o, W.: Tradiční
a soudobé
formy
komplexni
informace o terénu,
str. 348-352

Riaditef:
Ing. Ján KUKUČA,CSc., v. r.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
Gl'odezija

i kartografija,

i!. 8/1973

K u t u z o v, I. A.: K otázce
obnovy
topografických
map a mapování měst, str. 1-6
K o P Y I, V. M. aj.: Výsledky
pokusného
určení
opra';
ze sklonu
izobarické
plochy,
str. 16-21
C h I e b n i k o v, A. v.: Uvažování
vlivu
chyb
výchozích
veličin
při oboustranné
prorážce,
str. 21-24
Ryt o v, A. V. aj.: Nové geodetické
přístroje
na výstavě
CNlIGAíK,
str. 25-36
B u I u š e n, M. N.: výpočet
bloku
maketových
řad, str. 30-36
Se r g e Jev a, K. S.: Metodika
zpracování
maket
C. ,.<'o••• Ošurko'Ja
na univerzálních
přístrojích,
str. 36-40
Lat e n k o, V. D.: Kontrola
souřadnic
vlícovacích
bodů určených
polárnou
metodou
s použitím
světelných
a rádiových
dálkoměrů,
str. 40-43
Mi š č e n k o, I. 1.: Optimální
stupeň
polynomu
při určování
deformace
leteckých
filmů,
str. 43-49
B a u e r, P.: O praktické
zkoušce
jedné varianty
automatické
generalizace
liniových
předmětů
kartografického
zobrazení,
str. 49-53
S i r j a i e v, je. je.: Metoda
automatické
tvorby
map hustoty
lin;ových objektů,
str. 54-56
, a k o vIl' v a, S. ).: Hospodářské
mapy "věta
pro školy,
str. 57
až 61
s a I Ia I e v, S. A. C h u d j a k o v, je.!.:
Třetí
regionální
kartografická
konference
OSN pro Afriku,
str. 65-71
Bel j a jev a, L. 1.: Pátá všesvazová
konference
o tematické
kar·
tografii,
str. 71-75

Przegll)d

Geodezyjny,

Č.

II a I á s z, P.: Současné
problémy
státnl
zeměměřické
a kutastrální
správy,
s:r. 161-165
J o Ó, 1.: Stav výzkumu
recentních
svislých
pohybů
zemské
kůry
v Karpatsko-balkánsk"
oblasti,
str. 165-166
V i n c z e, V.: Vytyčování
nívelačních
pořadů
pro studium
pohybi1
zemské
kůry ve městech,
str. 168-172
M i s k o I c z i, L.: Některé
možnosti
zdokonalení
přesných
nivelačnich lat', str. 172-178
Bác s a t y a i, L. - H a I m o s, F.: Zvýšení
přesnosti
měření
gyroteodoUtem,
str. 176-182
D o In o k o s, Gy. - L á 11 g, G.. Rešeni
úkolů z ohlasti
inzenýrské
geodézie
metodou
pozemni
fotogrammetríe,
str.
182-192
Bez z e g h, [." Automatizace
v~ fotogrammetrií,
str. 192-196
H (j n y i, E.: Mezinárodní
standardizace
mapovS'ch
značek
na ma·
pách pro cestovní
ruch,
str. 201-202

P n pes
c u, N.: Racionální
využití
půdního
fondu
základnim
technicko-ekonomickým
problémem,
str. 3-7
C h q .) u, ~.' Vliv tyzikálních
korelací
na vyrovnání
r"ítí geo!netrické nivelace, str. 8--6
Rot a r n, M.: Statistické
testy
pří analýze
výsledků
měření
úhli,
Schreiberovou
metodou,
str. 17-25
M 5. r i e~, V.: Znázornění
trojrozměrného
prostoru
v plánu
pomocí
matematického
modolováni
s použitím
elektronických
systémů
pro
zpracování
dat, str. 26-32
S c url'
i, E. Moc a n u, N.: Vyhotovení
základních
katastrálních
operátů
potřebných
ke zpracování
dat
na elektronickém
počítači,
str. 43·-55
Ma n d i c e s c u, v.:
Graficko·čiselná
metoda
reamuulace
katastrálních
plánů,
str. 56-S9

7/1973

Lip i ň s k i, B.: Problém
racionalizace
dokumentace
městské
in·
vestiční
výstavby,
str. 265-267
K ob y le c k i, A.: O možnostech
rozšíření
oblastí
použít1
po·
čítačů při scelování
pozemků,
str. 267-270
K o z 1 o w s k i, j.: Poku;;
o analýzu
místního
územního
plánu
z hlediska
ochrany
původního
fondu, str. 271-272
Ta t a r k o w s k i, j.: Výpočet
souřadnic
na elipsoidu
bez použití
pomocných
tabulek,
str. 273-275
tab
Q c k i, Z.' Vliv některých
faktorů
na přesnost
dvoustranně
připOjeného
polygooového
pořadu
se zřetelem
na teoretické
předpoklady
a výsledky
zkušebních
měření,
str. 276-280
) a n u s z, W.: Problémy
geometrické
interpretace
určených
posu·
nů, str. 281-286
E o I n i k, E.: Geodetická
metoda
registrace
trhlin
skořepin
na
povrchu
síla ve tvaru
rotačního
hyperboloidu,
str. 289-292
Baj e r s k i, j.: Tepelné
kopírování,
str.
292-294
P i s a r c z y k, D.: Rnční ozalidové
kopírovací
zařízení,
str. 294
až 296
Ii I ach
u t, T. j. 5 i t e k, Z.: Stereoortofotogrammetrie,
str.
302-307

KUBÁČEK, L.: Štatistické
cích metód

porovnanie

dvoch mera-

KUČERA, K.: Etalonní zkoušky optických a elektronických dálkoměrů a nejúčinnější etalony
BLIžKOVSKÝ, M., NOVOTNÝ, A., PICK, M.: Popis
a vlastnosti gravimetru Geodetic Master Worden
HERDA, M.: Plánování přesnosti
ření stavebních konstrukcí

kontrolních

mě-

HOROVÁ, M.: Tvorba tematických
početní techniky

map pomocí vý-

Také v roce 1974 Vám chce

sloužit

KLUB ČTENÁŘŮ
,
TECHNICKE
LITERATURY
Z edičního

-s.'"

plánu 1974 pro Vás vybíráme:

..>:
u

Malý německo-český
Obsahuje

186

a česko-německý

v každé části asi 12000 termínů

B. Syrový

a kolektiv:

Architektura -

technický

,<::

,<::

slovník

u

u

ze všech technických oborů.
Váz. asi 38 Kčs
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svědectví dob

Kniha podává ucelený výklad o vývoji stavitelství a architektury.
Seznamuje se způsoby stavění v závislosti na vývoji společnosti a materiálových
možností a ukazuje vývoj stavitelství a architektury v časovém sledu v jednotlivých oblastech světa_
Váz_ asi 105 Kčs
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ctl 'ctl
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J.

Verfel

-

Těsnění základových

Z. Tkaný:

půd

Způsoby těsnění základových piU skalního podkladu i nesoudržných půd;
vlastnosti hornin, způsoby hloubení, injektování hornin, hloubicí zařízenI.
Podzemní stěny a jejich zabezpečení. Zkoušky a kontroly.
Váz. asi 37 Kčs

189

1. Bernard:

Film a filmová technika

-

Oborové

e:.1cyklopedie

.

•• ,<::
:J ctl

coa

Majitelé motorových vozidel v knížce najdou hlavní údaje potřebné pro
seřízení vozidla (motoru, světel, podvozku atd.], sbíhavost a rozbíhavost
kol, kompresní poměr, maximální výkon, časování ventilů, druh mazání,
paliva, tlak oleje, typ karburátoru,
vůle ventilů, typ zapalovacích svíček,
napětí, typ rozdělovače, dynama, spollštěče, akumulátoru atd.
Váz. asi 42 Kčs
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Seřizovací tabulky automobilů
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Obsahuje asi 1800 obecedně řazených hesel, která poskytují informace ze
všech oboru filmu amatérského í profesionálního
[technika snímání, filmové materiály a jejich zpracování, druhy a mechanismy filmových kamer,
promítání apod. J. Heslář doplňuje na 500 názorných ilustrací, přehled odborné literatury a věcný rejstřík.
Váz. asi 65 Kčs
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ve své opravně

33 - Praha i, Jungmannova 14

44 -

34 - Praha 5, Janáčkovo nábř. 15

45 - Olomouc,

35 - Praha 3, Táboritská 16

46 -

Brno, Kapucínské nám.

36 - Praha 4, Na Pankráci 2

47 -

Prešov, tI'. SRR 91
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České Budějovice, tI'. 5. května 29
tI'. Osvobozeni

o

~
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o

41 - Liberec, ti'. 5. května 32
43 - Ostrava I, Mllilova 4 .
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42 - Plzell, Veleslavinova
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32 - Praha i, Vodičkova 30
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31 - Praha 2, Žitná 48
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