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Ing. Milouš Kotal
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Kartografické a reprodukční postupy při udržování
a obnově map velkých měřítek
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Ing. Jiří Markup

Ing. Miroslav Roule
Fotogrammetrické
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map vel240
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Ing. Aleš Hašek
Ing. Monika Mikšovská
Udržování účelových

map
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Převod map evidence
dekadického měřítka

nemovitostí

do jednotného
260

528.96: 347.235.11

- 528.96: 347.235.11 ('437)

J.,

CISAŘ, J., SEVERIN, O.

MICHAL,

Historický vznik, 'vývoj a dnešní stav fondu map
velkých měřítek a organizace jejich udržování.

K problému využitelnosti
měření změn.

Geodetický a kartografický
obzor, 13, 1967,
s. 229-236, 1 obr., 1 tab.

Geodetický a kartografický
obzor, 13, 1967,
s. 252-255, 9 obr., 4 tab.

Č.

9,

Budování stabilního katastru, příprava a postup
mapování,
mapování
v uherských
zemích. Čs.
původní mapování. Údržba mapového díla. Reambulace map na Slovensku. Mapy velkých měřítek
a jejich údržba po r. 1945. Mapy evidence nemovitostí v souvislém
zobrazení.
Státní mapy
1:5000. Technickohospodářské
mapování. Účelové
mapy. Organizace udržování map v souladu se
skutečností.

VÁLKA,O.
výsledkd, získaných pFi

Č.

9,

Problém byl předložen k dlsk,usl v čísle 4/1967.
Prfizkum množství a zpfisobfi zaměřování změn
pro katastrální
mapy a mapy evidence nemovitostí v městské obci, v obci v rekreační oblasti
a ve venkovské obcI. Stanovisko k námitkám
z diskuse.

528.96 : 528.4

528.96

MIKŠOVSKÝ, M.

KOTAL, M.
Udržování map velkých měFítek v souladu
skutečností geodetickými metodami.

se

Kartografické a reprodukční postupy pl'1 udržování ft obnově 'map velkých měl'itek.

Geodetický a kartografický
s. 236-240.

9,

Geodetický a kartografický
s. 256-259, 3 lit.

obzor, 13, 1967,

Č.

Organizace a plánování prací. Zpfisob provádění
polních, výpočetních a zobrazovacích prací: pev
né body, podrobné měření, výpočetní práce, zobrazovací práce. Závěr: geodetické metody mají
přednost a ~výhody před užitím fotogrammetrie
v rychlosti a pohotovosti zaměřování změn.

obzor, 13, 1967,

Č.

9,

Udržování základních mapových děl: technlckohospodářských
map, obnova Státní mapy 1:5000.
Převod map velkých měřítek do jiných zobrazovacích soustav, kladu listů a měřítek.

528.96 : 634.0
MARKUP, J.

RO LE, M.
Foto~mmetrlCké
metody při udržování map vel·
kých
i!řítek ve shodě se skutečnosti.
Geode ický a kartografický
obzor, 13, 1967,
s. ,40-248, 9 tab., 22 lit.

Č.

9,

Udržpvání pozemkových map: -přípravné práce,
f'Ot~rammetrické
vyhodnocení, poznatky ze zahraničí Perspektivy dalšího vývoje při vedení poze
ových map: doplňování sítě pevných bodfi,
ob ova pozemkových map. Závěr: bylo by účelné
zavést plánované periodické snímkování; speclální4h leteekých
snímkfi využívat k úplné fotogr;ltmmetrické revizi map evidence nemovitostí.

Udržování map pro potl'ebu lesního hospodál'ství.
Geodetický a kartografický
s. 259-260.

obzor, 13, 1967,

Č.

9,

Evidenční mapy pro vedení podnikové evidence
nemovitostí, účelové mapy pro plánování a řízení hospodářských
opatření,
organizace
jejich
údržby. Stabillzace a zaměření hranic pfidních
fondfi podle zásad materiální
pravdy.

528.96 : 347.235.11 : 528.722.31
528.96 : 528.48

HASEK, A.

MIKSOVSKA, M.

Převod map evidence nemovitostí
dekadického měřítka.

Udržování ličelových map.
Geodetický a kartografický
s. 248-251.

obzor, 13, 1967,

Č.

9,

Vlivy na udržování
účelových map velkých měřítek. Rozdělení účelových map. Vyšetřování a
zaměřování
změn. Konstrukční
práce. Příklady:
Technická mapa Prahy, základní plány závodí'!,
mapy pro Investiční výstavbu.

Geodetický
s. 260.

a kartografický

do jednotného

obzor, 13, 1967,

Č.

9,

,

Nedostatky katastrálních
m~p. Přechqd ;n-!l:j1Q~lÍ"J í p;
referenční plochu, na jIný lfruh<'kartógr.aUc.k~ho'
zobrazení, na jiné měřítko. Grafická' trlrisfor.
mace. Použití překreslovače
leteck,jqh- -snfmkfi.
Volba podkladové mapy.
" -'

528.98: 347.235.11(437)
I..{HCAP:>I<:, $I., CEBEPHH,

O.

HCTOpHqeCKOe ~aqano,
pa3BHTHe JI cOBpeMeHHoe COCTORHHe
90HAa
xpynlIDMac:wTa6_x
XapT 'H QpraHH3~HA
KX peBK3KH.

KapTOrpacjlHqeCKHe
H penpo.o;YK~HOHHble npo~eccbI
B o6nacTH pliBH3""
H ollHollneuRB
KpynHoMácmTallHblx
KapT.
reo)l,.

nOCTpoeHHe cTa6HnbHoro
KBlI,acTpll, noAroToBka
H npo~ecc
KapTorpacjlHpoBaHHR,
KapTorpacj>HpoBaHHe
B BeHrepcKHx
cTpallax.
qeXOCJIOBa~Koe
nepBOKaqaJlbHOe
KapTorps'pHpOBaHHe. PaBH3HJI KapTorpac!>H'IeCKHX npoH3BeAeHHl\.
PeaM6yna~Hg
KapT CnOBaKHIl. ~pynHoMacWTa6H~e
KapT~ H HX
peDHBHll t10éJjé
1945 r. KapTbI Y'IeT& HeABltlltHMOcTell
• cnnowHoll
nl'oeK~HH.
rOCYAapCTBeHHLle
K8pT~
B !lIacwTa6e
I:SOOO. TexHHKOX03l11lcTBeHHaR C'beMKa. l(apT~ cne~RanbRoro
Ha3Ha'léHHlI.
Opr8HII3a~HR
peBH3HH KapT B cornacHH C AellcTBHTenbHocTblO.

H KapT.

0630P,

13, 1967, N. 9, c. 256-259, 3 JlHT.

PeBH3UJI OCHOBH~X KapTorpacj>H'IeCKHX npoH3BeAeHHll:
TeXHHKOX03RilcTBeHH~x
KapT.
06HoaneHHe
rOCYAapCTBeHlloil
KapT~ B MacwTa6e
1:5000. nepe06pa30BaHHe
KpynH,)MacWU6HblX
Kapr
B HHble cHCTeMbI npoeKlUlH,
pasrpacjlH.
H MaCWTa60a.

528.9B : 634.0

MAPI<.yn, r.

Y'IeTH~e
KapTbI AJllI BeAeHHlI 3aBo.o;cKoro yqeTa HeABHmHMocTeil,
KapT~
Cne~HaJlbHOrO
Ha3Ha'leHHlI
AJllI nJlaHHpOBaHHlI H Be.o;eHHlI X03S1ilcTBeHHb(X MeponpHlITHil,
opraHH3a~HlI
HX peoH3HH.
3aKpenJleHHe
H H3MepeHHe
rpaHHII
3eMeJlbH~X
cjloHAoB no npHH~Hny
MaTepHaJlblloil
npaBl\~.
reOA.

H KapT.

0630P,

13, 1967, Nt 9, C, 236-240.

OprlHH3á!Ulll
• nn •• HpoaaHIIIl P860T.
Cnoc06
npoH3Be.u:eHHR noneB~X,
BW'IIlCJ1HTeJlbHblX H 11306pa3HTeJlbll~X
P860T:
onopH~e
nYHIl:Tbl, .lleTanbHall
C'beMka, Bbl'lHCnHTeJIbH~e
pa60T~,
H306pa3HTeJlbH~e
pa60T~.
B~BO.o;~: reO.o;éSH'IeCKHe
cnoc06b1
ItMelOT npeHMyw.ecTllo
nelitA
IlpH!lIeHeKHeM 4101'0rpaMMeTpHH
B CKOpOCTH II onepaTHBHocTH
H3MepeHHSI H3MeHeHHil.

reOl\.

H KapT.

OÓ30P,

13, 1967, Nt 9. c. 250

HeAocTaTKH
Kal\aCTpOB~X
KapT. TIepexoA
K HHOil nOBepxfiOCTH OTHOCHMOCTH, K HHoil KapTorpacjlH'le~KOil
npoeKIIHH,
K HHOMY MBCWTIl6y.
rpa4>HqeCKoe
TPaHccjlopMKpOHBHHe.
npHMeHeHKe
TpaHccjlopMaTopa
a3pOCHHMKOB. B~60p
oeHOBHoil KapTbI.

PeBH3HR KapT 3eMeJIbH~X yroAHll:
no.o;rOTOBHTeJIbHble pa60T~.
cjloTorpaMMeTpH'IeCKaR
06pa60TKa,
CBe.u:eHHJI H3 38rpaHH~b1.
nepcneKTHB~
AaJlbHellwero
pa3BHTHSI npH BeAeHKH KapT 3eMeJlbHbllt yro.o;Hil: AonOJlHeHHlI onopHOIl ceTH,
06HOBJleHHe KapT 3eMeJlbH~X
yro.o;Hil.
B~BOA~:
I..{eJleco06pa3Ho
6~JlO 6~ BoeCTH DJlaHOMepHYIO nepHo.o;H'leCKYIO
l\lOTOe'I>eMX)': \ilclIt)lIll_8Th
ctre~llaJlbHllIe
831l0CHlIMltti lI,nJl
nOJlHoil cjloTorpaMMeTpHqeCKOil
peBH3HK KapT yqeTa He.o;BHlKHMOCTllA.

HI5Kni..<;«:ke ERtstellang,
Stand der groBma6llliiblgen
Laufl·nl1l1altung.
Geodetický
229-236,

reOA.

K KapT.

0630P,

13, 1967, N. 9, c. 248-251.

BJlKlIHHlI Ha peBK3KIO KpynlloMacwTa6H~X
KapT Cne~KaJlbHoro Ha3HaqeHHlI.
KnaccKcjlKKa~HR
KapT cne~HanbHoro
Ha3HaqeHKJI. YCTaHOBJleHHe H H3MepeHHe H3MeHeHHll.npHMepbl: TeXHKqeCKall KapTa nparK,
OCHOBHble nnaHbI 3aBo.o;OB,
KapTbI AJlll KanHTaJlbHoro
CTpOKTeJIbCTBa.

a kartografický
1 Abb., 1 Tab.

reOA. H !\KapT.
4 TB6.

0630P,

AOCTHlKeHHIl B o6naCTH

H3Me-

13, 1967, N. 9, c. 252-255, 9 cjlHr.,

n~eJftl
~W1" notT81l11elhta
Hl 06C',YJKAeHHe B H. 4/1967.
HCc.Re.oaaHRe
KOo1IH'leCTBll • cnocoéOB
113MepeHHlI H3MeHeHHA )l,JlII l(a)l,aCTpOB~
KapT Y'leTB He.o;BHlKHMocTell B ropo.u:e. II IfaceJ!eHBOM nYHne,
B KIl'a'JX
OT)I,b1XaH B )l,epeSHe. OTBeT Ha B03palKeHKlI npw o6cYlKAea •••

13,

1967, Nr.

9,

seite

M_

Laufendllaltung
munq
mli dem
Methoden.

o

obzor,

Aufbau
des stabilen
Katasters,
Vorbereitung
und Arbeilsablallf
der
Kartierung,
Aufnahme
ln
den
ungarischen
Lllndern,
čs. ursprilngliche
Kartierung.
Laufendha!tung
des
KartenWflrkes.
Reambulation
der Karten
in der Slowakei.
Grollmallstiibige
Karten
und ihre Laufendha!tung
nach dem
lahre
1945. Karten
der
Llegenschaflenevidenz
in zusammenhllngt!nder
Abbildung.
Staatskarten
1 : 5000. Wirtschaftslechtlische
Karte4l1ufnahme.
Zweckkarten.
Organisierung
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Karten
in Obereinstimmung
mil
der Wirklichkeit.

KOTAL,

npoGneMe
Hcnonb30BaKHJI
ltelQlR _HelfHll.

Entwtekhmg
lInd
gqeDwiirtlger
Karten
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GeOdetiCký
230-240.

a

gro8ma8stiiblger
wlrkllchen
kartografický

Stand
obzor,

Karte.
ln
mlttels

tiberelnstinlgeodiitischer

13, 1967, Nr.

9. Seile

Organisierung
und Planung
der Arbeiten.
Ausfilhrungsart
d&r Fehh
Berechnungsnnd
Darstellungsorbeiten:
Festpunkte,
Detaileinmessung,
Berechnungsund DerslellungsarbwleR.
Schlullfolgerung:
geodatische
Melhoden
haben
Vorzug
und
Vorleile
vor
der
Anwendung
phologrammetnsclJer
Methoden
wegen
ihrer
GeschWindigkait
und
der Bereitschaft
zur Einmessung
der Vet'ilnderungen.

Císař, 1-, Severin,
stav fondu
map
udržování

Geodetický a kartografický
roč. 13 (55), číslo 9/1967

O.: His.torický
vznik, vývo; a dne.šní
velkých
měřítek
a organizace
;eho

Rozsáhlé dílo s tak tuhou životností nevzniká náhodně. Impuls k jeho vzniku byl dán za vlády
Marie Terezie kolem šedesátých
let osmnáctého
století, a to na podnět českého zeměměřiče Petra
Kašpara Světeckého z Třeboně. Jeho návrh na zaměření obvodů obcí a v nich hrubého souboru
kultur a sídlišť na území celé říše nebyl sice přijat, ale byl pochopen jeho dosah. Byly zakázány
hromadné úpravy daňových soupisů (rulí) bez mapových podkladll jako marné. Zároveň bylo ulože~
no Úřadům, aby zařídily zkušební měření v některé menší zemi státu. Byla tak zdůrazněna nutnost dobré přípravy velkého a nákladného díla.
Kolébkou
velkých
mapovacích
prací
byla
tehdy Francie, kde se mapovalo pro katastrální
účely ve velkých měřítkách.
Rovněž Bavorsko
zahájilo takové mapování. Proto František 1. v roce 1810 zřídil zvláštní Dvorskou komisi pro úpravu pozemkové daně, která měla připravit soustavné přesné zmapování říše ve velkém měřítku jako
podklad pro úpravu daně z nemovitostí. Komise,
která spolupracovala
s hlavním štábem, měla hned
od začátku jasn:ý cíl: navrhnout
postup měření
tak, aby jeho výsledků se mohlo využít celostátně,
jak pro odvětví civilní správy, tak i pro vojenské
mapování, a vycházet proto z vědeckých základů a
dokonalého výzkumu. Vysoká hospodárnost, z toho
vyplývající, a pochopitelná, usnadnila pak prosazování nových zásad pro mapování, jejichž uplatňování jen pro daňové účely by se jinak zdálo zbytečně nákladné.
Komise předem odmítla převzít
dosavadní francouzský
postup (měření na samostatnou základnu v každé obci). Nepřevzala proto
ani zeměměřiče z Lombardsko-Benátska,
kteří touto metodou pracovali, aby nebyly rozšiřovány nesprávné zvyklosti do celostátního mapového díla.
Ještě před podáním návrhu na mapování ve
velkém měřítku se podařilo komisi prosadit jako
hlavní vědecký základ pro zamýšlené mapování
číselné vybudování soustavné trigonometrické
sítě
až do 3. řádu s využitím dosavadních triangulač-

229

Ing. dr. Jan Císař, Praha
Ing. Oldřich Severin, Ústřední správa geodézie
a kartografie, Praha

Historický vznik, vývoj a dnešní stav
fondu map velkých měřítek
a organizace jejich udržování

Koncem letošního roku uplyne 150 let od doby, kdy
bylo po dlouhé úvaze a četných zkouškách patentem z 23. 12. 1817 rozhodnuto o vybudování stabilního kataslru, díla, které svým rozsahem, úplností,
poměrně vysokou dokonalostí a společenskou užitností bylo velmi významným. Vyhotovené mapy se
staly základním mapovým dílem ve velkém měřítku a v uplynulé době sto padesáti let převratných
změn ve společenském,
hospodářském
i technickém životě se mnohokrát uplatnily. Náklady na ně
vynaložené se po dobu jednoho a půl století rentovaly. Jejich technických
vlastností bude v rozličných úpravách ještě dlouho využíváno.

ob:lior

ních výsledkl't vojenských. Další částí vědeckých
základů bylo zobrazení sítě na referenční elipsoid
o rozměrech a = 6376045 m, b = 6356478 m a
i = 1/310 a konečně zvolení kartografické
zobrazovací soustavy Cassiniho v bavorské úpravě Soldnerově. Komise všechny své návrhy i náměty ověřovala praktickými
zkouškami a před konečn;ým
rozhodriutím nechala ještě zaměřit jednu čtverečnou míli (asi 57,5 km2) vhodných pozemků v Modlingu u Vídně měřickým stolem. Pozoruhodná, a
pro měření i pozdější využití mapového díla rozhodující, byla vůdčí myšlenka komise vyjádřená
v jedné její zprávě, že je velmi důležité uskutečnit
plán postupem "z velkého do malého", aby se zajistilo zcela uspokojivé zakončení celé práce a dosáhlo se všech výhod, které zaručuje dílo tohoto
druhu, nejen pro ukládání pozemkové daně, ale
i pro všechna
důležitější odvětví veřejné správy.
Komise zároveň upozornila na vadný postup Francie "z malého do velkého" a promyšlený správný
postup Bavorska.
Na základě návrhi'1 komise byl 23.12.1817 vydán císařem Františkem 1. patent, který stanovil, že
čistý výnos z pozemků a budov se zjistí při hospodářském vyměřování, mapování a ocenění. Zaměřování provedou měřickým stolem vzdělaní a prakticky vycvičení zeměměřiči civilního i VOjenského
stavu. Pro každou obec se přitom měla vyhotovit
'samostatná mapa, v níž se měl znázornit: obvod
obce a její ohraničení, uvnitř pak každá plocha
odlišná kulturou,
vlastníkem,
přirozeným
nebo
umě~ým ohraničením, topografickou polohou a tvarem ve stanoveném měřítku.
Zároveň s přípravami pro měření bylo pamatováno na organizaci prací. Výsledky předcházejících zkoušek i zkušenosti získané při počátečním
rozběhu prací byly ukládány do včas vydávaných
instrukcí z let 1818, 1820 a v konečném znění z roku 1824. Pak se již dobře promyšlený, vyzkoušený
a praxí ověřený technický postup neměnil po celou dobu mapování. Také trojinstanční
organizace
prací se osvědčila a byla stejná po celou dobu mapování. Ústředním úřadem bylo ministerstvo financí, které si vyhradilo vrchní řízení a ostatní práce
decentralizovalo.
Organizování
prací a vrchní
kontrolu každého pracoviště
(jednou za léto a
jednou za zimu) si ponechaly země v osobě ředitele mapování. Vlastní řízení všech prací a jejich
kontrolu vykonával místoředitel mapování v každém kraji. Duší všech prací byl zkušený inspektor,
který kontroloval práce na každém měřickém stole čtyřikrát do měsíce a byl stále mezi jemu přidělenými asi 15 zeměměřiči. Inspektor ručil se zeměměřičem za správnost měření a bylo-li shledáno
vadným, musel hradit jednu třetinu výloh vzniklých odstraněním závady.
Jak rozsáhlé měřické práce byly vykonány,
nám ukáže několik čísel, která jsou i nyní zajímavá. Práce byly zahájeny v roce 1817 v Dolních Rakousích a skončeny v roce 1861 v Tyrolích. Během
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této doby bylo zaměřeno v zemích rakouských
30 556 obcí o výměře asi 300 tisíc km2 celkovým
nákladem 18 miliónl1 zlatých. Zhotoveno bylo
164 357 mapových listl1, téměř· výhradně v měřítku
1 : 2880. Čechy byly mapovány v letech 1826 až
1830 a 1837 až 1843. Vyhotoveno bylo celkem
32786 mapových listl1 a prl1měrný roční výkon jednoho zeměměřiče byl 4300 ha, tzn. 14 mapových
listl1 v měř. 1: 2880. Morava a Slezsko byly zaměřeny v letech 1824 až 1830 a 1833 až 1836. Zobrazení bylo provedeno na 17181 mapových listech
a prl1měrný roční výkon zde byl 3600 ha, tzn. 12
mapových listl1 na jednoho zeměměřiče. Tak se
podařilo vyhotovit dokonalé celostátní mapové dílo
ve velkém měřítku s poměrně malými náklady.

kdy byla zavedena moderní zobrazovací soustava
válcová (Faschingova).
V té bylo mapováno na
Slovensku ještě po roce 1918 až do vydání katastrálního zákona v roce 1927 a v letech 1940 až
1945 na slovenských územích dočasně obsazených
Maďarskem.
Mapy vyhotovené v uherských zemích, zejména mapy napojené na novou trigonometrickou síť,
jsou po technické stránce dokonalejší než mapy
rakouské. Příčin je několik. Zeměměřiči byli již zapracováni v rakouských zemích, geodetické základy byly dokonalejší a hlavně triangulace 4. řádu,
provedená číselně, byla stejnorodá s vyššími řády
a bez závad, které se vyskytovaly v grafické triangulaci rakouské.
Měření postupovalo
zpočátku
rychle, ale brzy se jeho tempo zvolnilo, jak poklesl
největší tlak na využití těchto map při III. vojenském mapování a pozemková kniha nestačila zakládat vložky.
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Vlastní mapování mělo za základ souřadnice trigonometrických bodl1 až do 3. řádu. Zde vznikl
první závažnější nedostatek v pracovním postupu,
který sice neměl vliv na výsledné práce mapovací,
ale za to později na práce při údržbě mapy. Bylo to
zanedbání stabilizace číselně určených trigonometrických bodl1, která byla doplněna až dvacet let po
měření a v dl1s1edku toho se nenašlo již asi 20 %
bodl1. Závažnějším nedostatkem bylo grafické určení trigonometrických bodl1 4. řádu v měř. 1: 14400,
tedy pětkrát menším než bylo vlastní mapování.
Jejich souřadnice se odměřovaly odpichovátkem a
příčným měřítkem s těžko dosažitelnou přesností
0,1 mm, tzn. asi 1,5 m ve skutečnosti. Tato nejistota zl1stávala po přenesení na mapovém listě a měla
nepříznivý vliv na orientaci měřického stolu, a
tím i na případný posun skupiny pozemkl1 graficky
protínaných z rl1zně přesně určených stanovisek
stolu. Narušení dříve proklamované zásady "z velkého do malého" bylo neodpustitelnou vadou a postihlo zeměměřiče, kteří později udržovali mapové
listy v souladu se skutečností. Nevysvětlitelné nesouhlasy některých vzdáleností při měření se vysvětlily až po zaměření většího počtu změn a odkrytí vadných styků mezi zákresy skupin pozemkl1.
Dalším nedostatkem
bylo, že mapy nebyly
opatřeny hektarovou sítí, takže pozdější zákresy
byly nepříznivě ovlivňovány rozdílnou srážkou papíru.

Mapování v uherských zemích (dnešní
Uhry, Chorvatsko, a Slavonsko)

Slovensko,

Obdobný systém pozemkového katastru jako v rakouských zemích říše byl zaveden v uherských zemích teprve patentem z roku 1849. Měření bylo na
základě zkušeností z rakouských zemí dobře připraveno instrukcí z roku 1856, vydanou celostátně
v roce 1865, opět výhradně pro měření měřickým
stolem. Vědeckým základem byla také trigonometrická síť, a to stará z let 1853-1856 a nová
z let 1860-1864. Její výpočet a vyrovnání řídili
čeští geodeti Horský a Marek, kteří také zavedli
jako další vědecký základ map zobrazovací soustavu stereografickou,
vhodnou pro vrchlíkov:9
tvar Uher.
Část map napojovaných do roku 1863 na starou síť byla v tzv. bezprojekční
(nedefinované)
zobrazovací soustavě, na rozdíl od soustavy získané stereo grafickou projekcí. V stereografické soustavě se na Slovensku mapovalo až do roku 1908,

Po vzniku Československé republiky v roce 1918
nebylo proto na 1/4 území Slovenska řádných katastrálních
map. Vyskytovaly se tu sice mapy
v menších
měřítkách,
zpravidla
1: 3600 nebo
1: 5760, které byly vyhotoveny pro daňové účely,
ale byly podstatně jiné než mapy stabilního katastru. Byly to mapy k o n k l' e t u á 1n í, v kterých
byl vlastně realizován pl1vodní návrh Světeckého,
podaný již Marii Terezii. Zobrazovaly pouze ohraničení obce, v něm pozemkové tratě se souborem
jednotlivých. kultur bez vyznačení jednotlivých
parcel a místních tratí. V r. 1927 byl vydán katastrální zákon, který s prováděcím nařízením z r. 1930
zabezpečil nové katastrální mapování na základě
jednotné trigonometrické
sítě katastrální v obecném konformním kuželovém zobrazení (Křovákově). Tímto nov,ým katastrálním mapováním měly
být do roku 1950 na Slovensku vyhotoveny řádné
katastrální
mapy všude tam, kde vl1bec nebyly,
nebo byly jen mapy konkretuální. (Přehled soustav
mapového fondu na Slovensku znázorňuje obr. 1).

Údržba mapového dila
Jednorázové doplnění map rakouského
katastru (reambulace)

stabilního

Velkým nákladem vyhotovené mapy velkých měřítek mohou jen tehdy vracet vynaložené investice
na jejich vyhotovení, jsou-li hned od svého vzniku
udržovány v souladu se skutečností. Patent z roku
1817, který ustanovil založení stabilního katastru,
pamatoval na to v § § 18, 19 a 21, kde se říká
kromě jiného, že změny vzniklé během doby
v rozsahu vlastnictví se zaměří a vedou v patrnosti. Toto ustanovení však nemohlo být v potřebném rozsahu dodrženo, protože udržování map bylo svěřeno zemskému archiváři, který měl kromě
toho ukládat a opatrovat nově vyhotovený katastrální operát a dohlížet na vyřizování reklamací.
Nemohlo tedy v celé zemi 19 archivářl1, i když
později dostali na pomoc dalšího zeměměřiče, stačit ani na nejnutnější údržbu nových map. Tak
přes jasná zákonná ustanovení došlo k tomu, že
pro nemožnost uvolnit pro tyto práce zkušené zeměměřiče (a těch bylo třeba pro běžnou údržbu
v celé zemi 200 až 300) mapy nebyly doplňovány.
Ke všemu ještě před ukončením mapovacích prací
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zklamal předpoklad stability držebnostních poměrů. Vynálezem parního stroje došlo k rozvoji průmyslu se stavbou továren, železnic a ostatních komunikací, jakož i svobodným nakládáním s pozemkovým majetkem nastal téměř výbušný pohyb
hranic zobrazených na mapách a z katastru "stabilního" se stal katastr "dynamický".
Když se konfrontoval stav zobrazený na mapách jak katastrálních,
tak i vOjenských, se stavem ve skutečnosti, bylo první myšlenkou měřit
znovu. Jak vojenská správa pro zahájení III. mapování, tak i pozemkové knihy potřebovaly nejnovější stav polohopisu a prohraná válka v roce 1866
ještě zesílila tlak po neodkladném zavedení poi;ádku do daňového operátu.
Proto zákon z roku 1869, zvaný též reambulační, musel rozhodnout o urychlené a levné nápravě. Najaly se ve značném množství nezkušené pracovní síly, většinou i neodborné. Měřilo se co nejjednodušeji a hlavně rychle. Pro zákresy se používalo všech podkladů, které byly po ruce. Hrstka
zkušených zeměměřičů nestačila uhlídat kvalitní
provádění prací, a proto zákresy doplněné při
reambulaci nemají hodnotu původní kresby a při
dalším doplňování změn jsou pro odborníka spíše
překážkou než pomocí. Ale všichni ostatní byli spokojeni, protože mapy byly uvedeny do souladu se
skutečností; vojenské mapování, pozemková kniha
i finanční správa dostaly podklady, které proti
údajům v tereziánsko-josefském
katastru se zdály
být dokonalé. Katastrální mapa se ovšem z ran
utržených při reambulaci nevzpamatovala.

Reambulovalo se stolovou i číselnou metodou
a práce byly svěřovány jen odborníkům. Časově
byly práce dobře sladěny s požadavky vojenského
topografického mapování a pozemkové knihy. V počátečních letech se reambulovalo bez předcházející rekognoskace a to způsobilo, že po zobrazovacích pracích zůstal mnohdy nezměněn jen mapový
rám. Mapy takových obcí byly později po dobré
rekognoskaci zařazovány do obnovení novým měřením, které bylo rychlejší a kvalitnější. K tomu
napomohlo i vydání instrukce pro nápravu pozemkového katastru v roce 1936 (reambulační).
Podobně jako se při katastrálním
mapování
přejímaly "nové komasační mapy", zkoumaly se
na Slovensku podle instrukce z roku 1933 pro využití starých komasačních map a při vyhovující
přesnosti se přejímaly "staré komasační mapy",
vyhotovené před rokem 1908. Každý list takové
mapy se označil jako "Převzatá katastrální mapa".
Kromě toho se při nápravě pozemkového katastru nepřevzaté komasační mapy a za určitých
podmínek též kopie pozemko-knižních map staré
pozemkové knihy upravovaly do rámců a dostávaly označení "katastrální náčrty". Z toho, co bylo
výše řečeno, vyplývá, že byla stálá snaha, a.by
veškerý fond map velkých měřítek na Slovensku
byl uveden do takového stavu, který by umožňoval
jeho řádné využití úřady i veřejnosti.

Na Slovensku, v bývalých Uhrách, přestože mapování zde začalo mnohem později a byly již určité
zkušenosti, postihl mapy takto vyhotovené obdobný osud jako v zemích rakouských. Podmínky pro
údržbu map zde byly ještě obtížnější, protože složité dědické poměry přispívaly k lavinovitému
tříštění pozemků. Když se začala zakládat pozemková kniha, byly mapy, které nesouhlasily se stavem ve skutečnosti, odloženy a zakládání knihovních vložek se provádělo v těch obcích, kde byly
katastrální mapy právě dokončeny. Tak mapy zaměřené v šedesátých letech minulého století bylý
reambulovány až po roce 1918 v Československé
republice.

Neblahé důsledky ze zanedbání údržby map a z toho plynoucí poučné zkušenosti z reambulace vedly
k nové zákonné úpravě soustavného udržování
souladu zobrazení v mapách se stavem v přírodě
a se zápisy ve veřejných knihách v zákoně o evidenci katastru daně pozemkové, vydaném v roce
1883.
Tento zákon byl po organizační stránce údržby map velmi dobře promyšlen, a proto se jeho
zásady uplatnily i v pozdějších zákonných úpravách údržby map velkých měřítek. Zajišťoval pravidelné každoroční provádění změn na podkladě
povinných hlášení a zjišťování změn z úřední povinnosti na místě v tříletých obdobích. Kromě to-
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ho byla zákonem uložena ohlašovací povinnost
všem úřadům a orgánům, které se o změnách. dověděly nebo je způsobily. V tomto směru byla
zejména užitečná spolupráce mezi" pozemkovým katastrem a pozemkovou knihou. Při rozsáhlých
změnách, které úplně změnily původní stav, jako
např. scelování pozemků a jiné pozemkové úpravy, dodávali oprávnění provaditelé těchto změn
grafické pod,klady, které se po přezkoušení přejímaly jako obnovené mapy nebo jako příložné mapy
k mapám katastrálním.
K velkým změnám v zobrazení na katastrálních mapách došlo po roce 1919 u příležitosti výkupu dlouhodobých pachtů. Skoro u všech! obcí se
při zaměřování těchto hromadných změn ukázal
kritický nedostatek pevných bodů a ztěžoval rychlé a spolehlivé zaměření. Ing. Peňáz z Brna navrhoval tehdy v odborném tisku, aby se dodatečně
vyznačovaly v katastrálních
mapách pevné body,
jejichž nezměněná poloha v přírodě a správný zákres v mapě byly již měřením ovařeny. Ke škodě
věci nenašel návrh porozumění, a tak se musely
změny dále zaměřovat na pevné body, které si
každý pro sebe a pro každý případ znovu a znovu
vyhledával a zaměřoval sám.

v souladu se zavedením metrové míry v Rakousku
r. 1873 přizpůsobily tomu i měřítko kata.strální
mapy a uvedly v život metodu ortogonální. Tak
Instrukce z roku 1887 a její druhé vydání z roku
1904 zavádí jako základní měřítko mapy 1: 2500
a metodu ortogonální s použitím místní sítě trigonometrické a na ní se napojující sítě polygonové.
Po roce 1914 bylo povoleno i měřítko 1: 2000 a

Na Slovensku, tj. v bývalých Uhrách a nějaký čas
i po roce 1918 se údržba katastrálních
map lišila
od údržby v českých zemích. Především nebyla
úplná. Někde vyhovující mapy dosud vůbec nebyly, jinde přesné mapy vyhotovené po roce 1851 nebyly udržovány. Při údržbě z~ývajících map se
plně využívala pomoc "notářů", tj. kvalifikovaných obecních tajemníků, kteří obstarávali část
veřejné agendy. Notář vedl katastrální operáty a
podle nich vybíral pozemkovou daň. Změny poznamenával bez měření do otisku mapy a teprve když
ji přeplnil zákresy, došlo k reambulaci původního
stavu a novému tisku mapy. Reambulaci prováděly
inspektoráty
katastrálního,
vyměřování,
jejichž
hlavním úkolem však bylo vyhotovování pí1vodních
map tam, kde dosud nebyly. Uherský způsob byl
pro státní správu výhodný a po technické stránce
pro údržbu map mnohem příznivější než postupné
zaměřování a zakreslování každé změny jakmile
vznikla. MěřenÍ>bylo úspornější a změny se mohly
zaměřit a zakreslit na dostatečné množství lépe
ověřených pevných bodů, protože se obvykle měřil
větší rozsah území na mapových listech a nikoliv jen nejbližší. okolí jednotlivé malé změny.

Úmysl Dvorské komise pro úpravu pozemkové daně, aby výsledky katastrálního
měření sloužily
všem odvětvím veřejné správy, nalezl největší a
trvalý ohlas ve správě stavební. Tam se katastrálních map používalo při územním plánování a zastavování obcí, zejména pak, když stavební řády
uložily každé obci pořídit si plán polohy v poměrně krátké době. Tyto plány mohly podle ustanovení stavebních řádů nahradit zpočátku katastrální
mapy, ale ve větších obcích se nároky postupně
zvyšovaly a požadovala se větší přesnost, která
vedla k většímu měřítku.
Proto předpisy pro katastrální
mapování koncem 19. století vzaly tyto požadavky v úvahu,
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1: 1000.

Mapy se sice měly především obnovovat v zájmu katastrální
služby, ale v českých zemích se
obnovovaly výhradně v zájmu výstavby, ovšem
z titulu katastrálního měření. Jako první bylo v Rakousku nově a částečně zkušebně zaměřeno české
město Beroun v letech 1887 až 1892. Pak následovala postupně skoro všechna města a větší P1ěstečka na našem státním území, jejichž zaměřování se
rozrostlo zejména po roce 1918 a po vydání katastrálního zákona a měřické instrukce "A". Nejrozsáhlejšími geodetick.ými díly z této akce jsou
nové mapy Bratislavy a Prahy v měřítku 1: 1000,
jejichž měření bylo připojeno na velmi přesnou
jednotnou trigonometrickou
síť katastrální a výsledky byly zobrazeny v dokonalé zobrazovací soustavě kuželové.
Stejným způsobem jako obnovování map měst
po roce 1918 a zvláště po roce 1927, bylo rozšířeno obnovování i na mapy konkretuální a další nevyhovující katastrální mapy na Slovensku, které se
nedaly napravit reambulací pro úplně změněný
stav v přírodě.

Válečná léta 1939 až 1945 přinesla zejména na Slovensku, kde došlo k válečným akcím, ztráty na
fondu map velkých měřítek. Bylo to zvláště v roce 1944, kdy ve Sklabiňském Podzámku byly zničeny požárem katastrální mapy asi z 300 katastrálních území. Společenské a hospodářské změny po
roce 1945 a zejména po roce 1948, kdy byla nastoupena nová ekonomická cesta též v našem zemědělství, se projevily ve vlastnických a užívacích
vztazích k půdě. Nastalé převratné změny v užívání půdy nemohly být prováděny v pozemkovém katastru, a proto byly podchyceny pouze v dílčích
mapových a písemných elaborátech. Tímto ""postupem vznikaly během doby nesrovnalosti mezi skutečností a evidovaným stavem v pozemkovém katastru, které se zvětšovaly. Současně však plánované hospodářství požadovalo stále větší měrou
přesnou půdní evidenci.
Proto rta základě směrnic X.. sjezdu KSČ, usnesení vlády ze dne 25. 1. 1956 uložilo orgánům
geodézie založení "Jednotné evidence půdy" a její
udržování v souladu se skutečností. Bylo jasné, že
nelze evidenci půdy a její údržbu provádět v dosavadních katastrálních
mapách, které graficky
evidovaly vlastnické vztahy k půdě a nyní šlo převážně o evidenci vztahú užívacích. Zákresy do katastrálních map se proto dále neprováděly a veškeré změny v užívání půdy byly evidovány na
otiscích katastrálních
map, u nichž nutnost pořízení rychlým způsobem vedla k otiskům nevalné
kvality. Obtížná byla situace na Slovensku, kde sice
při vyšetřování stavu~ kultur byly v 618 katastrálních územích rozsáhlým měřením doplněny zastaralé mapy, avšak zůstalo ještě 395 katastrálních území na ploše 4801 km2 bez jak~chkoliv map.
Proto se v takových obcích už začátkem roku 1955
přikročilo k vyhotovování tzv. "náhradních map".
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vyhovovala jak organum státní správy, tak i pro·
jektovým a hospodářským organizacím. Již během
války byla mezi odborníky diskutována
otázka
V době zakládání jednotné evidence půdy, v letech
"technické mapy" v měřítku 1 : 10 ODD, která měla
1956 a"ž 1958, byly na Slovensku pořízeny v kabýt podkladem pro krajinné plánování. Poválečné
tastrálních územích bez řádných map fotogram·
zkušenosti však ukázaly, že většina zájemců žáda·
metrickými metodami náhradní
mapy, které se
la mapu 1 : 5000, která jim dávala dostatečně přesdosud používají jako mapy pozemkové. Vyhodno·
ný polohopis a výškopis pro generální plánování.
cení bylo provedeno v kladu listů SMO·5 do mě·
Vyhotovit tuto mapu bylo možno dvojí cestou.
řítka 1: 5000 z leteckých snímků pořízených pro
Jednak původním mapováním a dále využitím dosa·
mapování 1 : 25 000. Kvapná klasifikace na zvětševadních mapových děl velkých měřítek, jako mapu
ninách snímků v měř. 1: 5000, vlícování výkonané
odvozenou. Je přirozené, že oba způsoby poskytopřevážně ztotožněním situace snímku s kresbou
valy kvalitativně rozdílný výsledek, ovšem časová
přenesenou z existujících map sousedních katast·
rálních území a konečné zvětšení do měřítka 1 : 2880 náročnost na jejich vyhotovení byla také podstatně
rozdílná. Protože potřeba takové mapy po roce
mohlo dát jen málo uspokojivé dílo. Splnilo sice
1948 lavinovitě rostla, bylo brzy jasné, že nebude
svůj krátkodobý účel, ale údržba takového provi'
možné zájemce uspokojit mapou hospodářskou
zoria je velmi svízelná a je proto velmi naléhavé
(mapou přímo měřenou). Bylo proto přistoupeno
pořídit v katastrálních územích s takovými mapak urychlenému pořízení odvozené mapy v měřítku
mi co nejdříye řádné mapy pro evidenci nemovi1 : 5000 na celém státním území a hospodářská ma·
tostí, územní plánování a ostatní potřeby národní·
pa v tomto měřítku byla pořizována jen tam, kde
ho hospodářství.
pro svoji přesnost byla nezbytná.
Oba druhy map byly pořízeny v obecném konformním kuželovém zobrazení
(Křovákově), ve
stejné úpravě, formátu sekce 50 X 40 cm, v měřítku
1 : 5000 a ve značkovém klíči, který byl upraven
Pozemkové mapy, vyhotovené jako otisky katastpodle smluvených značek používaných pro nové
rálních map při zakládání JEP, většinou jako kya·
katastrální mapy. Pro zobrazení polohopisu byla
nokopie či sepiakopie, vykazovaly mnoho nedostatv obou případech dokonale využita kresba katast·
ků a jejich obnova reprodukcí po zákresu změn
rální mapy, ovšem rozličným způsobem. li státní
byla obtížná. Současně při probíhajícím slučování
mapy hospodářské se pomocný podklad pro poloobcí nebo při větších změnách hranic obcí se prohopisnou složku mapy získával zmenšením kresby
jevovala výrazně další nevýhoda, a to, že katastrálkatastrální mapy do mapového listu hospodářské
ní mapy byly vyhotoveny pro každé katastrální
mapy a byl zpřesňován a doplňován tachymetricúzemí samostatně, bez ohledu na hospodářský obkým měřením v poli, které bylo polohově i výško·
vod obce. Bylo proto po roce 1960 přistoupeno
vě navázáno na čs. geodetické základy. li mapy
k obnově pozemkových map reprodukcí v souvis·
odvozené byla kopírována na matrici kresba mapy
lém zobrazení. To bylo umožněno převážně jednot·
katastrální v původním měřítku 1 : 2880 a zmenše·
ným měřítkem katastrální
mapy 1: 2880 a tím,
ním do měřítka 1: 5000 získán polohopis. V sou·
že stolové měření bylo provedeno na společném
časné době se v,ýhodně používá zmenšování polo·
geodetické základě. Zde se výrazně projevila po·
hopisu mapy evidence nemovitostí v souvislém
kroková technická koncepce původního mapového
zobrazení pro aktualizaci polohopisu opakovaných
díla stabilního katastru.
vydání státní mapy - odvozené.
POdkladem pro tisk pozemkové mapy v sou·
vislém zobrazení byla matrice na plastické fólii,
Na Slovensku, kde v mnoha obcích nebyly
vyhotovená okopírováním nebo vyrytím situace do
řádné katastrální mapy, bylo využíváno pro polovrstvy podle katastrální mapy, s přihlédnutím ke
hopis odvozené mapy všech dostupných podkladů,
stavu zobrazenému na pozemkové mapě vzniklé
jako starých map komasačních, pozemnoknižních
při založení JEP. Je přirozené, že následkem pů'
map, katastrálních náčrtů apod.
vodního nesouvislého zobrazení jednotlivých kaVýškopis byl u hospodářské mapy zaměřován
tastrálních území, rozdílných srážek listů katasttachymetricky při doplňování polohopisného podrální mapy i místních deformací, vzniklých při
kladu. V některých případech byla státní mapa
původním mapování, docházelo k určitým potížím
hospodářská pořízena fotogrammetrickou metodou
při kopírování do mapového listu v souvislém
univerzální a polohopis a výškopis získaný fo tozobrazení. Byl'li zvolen vhodný postup pro přiřa·
grammetricky byl přezkoušen a doplněn zpravidla
zení jednotlivých listů katastrální mapy při kopístolovou tachymetrií. li odvozené mapy byl výško·
rování do listu v souvislém zobrazení, bylo dosapis pořízen přenesepím a úpravou vrstevnic z plá·
ženo uspokojivých
výsledků. Takto vyhotovené
nů a map ruzných měřítek do měřítka 1: 5000.
matrice po doplnění kresby parcelními čísly, slučPonejvíce se tak dělo zvětšením vrstevnic z topokami, značkami druhů pozemků a popisem uvnitř
grafické mapy 1: 25000 z III. vojenského mapo·
i vně rámu mapového listu slouží k vyhotovení
vání. Podstatné zlepšení výškopisu v odvozené maofsetových tisků mapy evidence nemovitostí v sou·
pě nastalo po přejímání této složky z nových to·
vislém zobrazení.
pografických map 1: 10 000 a 1: 25 000 u opako·
Do konce prvního čtvrtletí 1967 bylo vytištěno
vaných vydání odvozené mapy.
více než 25 tisíc mapových listů v souvislém zobraPopis u obou druhů map vycházel z názvů
zení na více než 50 % plochy státního území.
převzatých z katastrální mapy, u hospodářské ma·
py byl ověřován při polních pracích v terénu.
Státní mapa odvozená 1: 5000 byla myšlena
Státní mapa hospodářská a státní mapa odvozená
jako provizórium. Rychlost, s jakou byla pořízena,
1: 5000
a pohotovost jejího dodávání zájemcům na celém
státním území byly příčinou, že i přes některé nePo skončení druhé světové války vyvstala v obnodostatky, vyplývající z nedokonalosti převzatých
vené Československé republice velká potřeba hospodkladů, zejména výškopisných, získala velké
podářské mapy, která by svým obsahem a formou
obliby a mnohé její listy brzy dosáhly nejen dru·
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Mho, ale i třetího a dalšího vydání. Státní mapa
hospodářská 1 : 5000 měla postupně nahradit mapu
odvozenou. Byla však nahražena
topografickými
mapami 1 : 5000 a 1 : 10 000, které se začaly vyhotovovat po zavedení souřadnicového systému S-52.
Po rozhodnutí o technickohospodářském
mapování
v roce 1962 stala se mapa v měřítku 1: 5000 součástí technickohospodářských
map a bude pořízena na většině státního území.

Ústavy geodézie a kartografie získaly již při
technickohospodářském
mapování značné zkušenosti a přinesly i nemálo cenných podnětů ke zlepšení a doplnění technologie při technickohoSpodářském mapování. Koncem 1. čtvrtletí 1967 bylo na
střediscích geodézie 884 mapových listů technickohospodářských
map v měřítkách
1: 1000 a
1 : 2000, které byly převzaty jako pozemkové mapy a jsou udržovány v souladu se skutečností.
Přehled o některých důležitých údajích fondu
map velkých měřítek podává tab. 1.
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V předcházejících
kapitolách
byl popsán vznik
map velkých měřítek, jejich reambulace, údržba
a obnova až do poslední doby.· Z toho, co bylo
řečeno, vyplývá, že od doby mapování pro založení
stabilního katastru nebylo na našem území soustavně mapováno pro získání celostátního mapového díla ve velkém měřítku. V poválečných létech nesoustavné a často ne zcela hospodárné mapování ve velkých měřítkách
a pokles kvality
pozemkových map si vynutily zásadní a perspektivní řešení.
Usnesením vlády č. 43 ze dne 17. 1. 1962
o technickohospodářském
mapování pro potřeby
národního hospodářství byly vytyčeny hlavní zásady pro nové soustavné mapování ve velkých měřítkách na celém státním území. Technickohospodářská mapa spojuje v největší míře dobré vlastnosti topografických a katastrálních
map, z nichž
posledm má postupně nahradit. Na podkladě místního šetření se v technickohospodářské
mapě vyznačují předměty měření v rozsahu, který odpovídá všeobecné hospodářské potřebě i různým spec~álním ?č~lům a je únosný při vzniku, reprodukCI a údrzbe mapy. Písemný operát, vyhotovený při
technickohospodářském
mapování,
je důležitou
součástí evidence nemovitostí a společně s novou
technickohospodářskou
mapou, která je vedena na
střediscích geodézie v souladu se skutečností jako
mapa pozemková, představuje podstatné kvalitativní zlepšení evidence nemovitostí. Technickohospodářská mapa se vyhotovuje v souvislém kladu mapových listů v jednotné
zobrazovací
soustavě,
v příčném válcovém konformním zobrazení Gaussově, v třístupňových pásech souřadnicového systému 1942. Výškopis je vyhotoven ve výškovém systému baltském - po vyrovnání.
Velmi diUežitou otázkou u této nové mapy byla
otázka měřítka. Jednotné měřítko není stanoveno.
Pro oblasti s plánovaným rozvojem výstavby se používá měřítka 1 : 2000, pro zastavěné a k zastavění
určené části měst a velkých obcí měřítka 1 : 1000,
zcela výjimečně i měřítka 1: 500. V ostatních
oblastech je měřítko mapy 1 : 5000.
Základní a podrobné bodové pole polohopisné
a výškopisné vytváří síť pevných bodů sloužících
k určení polohopisné a výškopisné náplně mapy.
V podrobném měření jsou přednostně používány
metody letecké fotogrammetrie,
zejména metoda
univerzální, která je vhodně doplňována metodami geodetickými. Výpočetní práce spojené s vyhotovováním technickohospodářské
mapy se po počátečních obtížích s úspěchem automatizují a kartografické zpracování využívá u výškopisné složky
metody pozitivní rytiny do vrstvy na plastických
fóliích. Pro popis polohopisného
originálu bylo
v poslední době s dobrým výsledkem vyzkoušeno
použití suchých obtisků zahraniční výroby. Výsled~é otisky mapy pořizované na ofsetových strojích
]so~udv.oubarevné, polohopis a popis mapy je černý,
výskopIsná složka je v barvě hnědé.
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Účelové mapy
Výsledky celostátního
mapového díla ve velkém
měřítku, ať již jím byla mapa katastrální, anebo je
nyní moderní mapa technickohospodářská,
promítají se do veškerého hospodářského á technického
života a mnohdy jsou jeho páteří. Vznikají tak
mapy účelové, na nichž jsou zobrazeny další předměty měření a šetření, případně podrobnosti předmětů zobrazených v základní mapě, a to v rozsahu potřebném pro určitý speciální účel. JSou to
zejména: mapy pro územní plánování, pozemkové,
zemědělské, pro investiční výstavbu průmyslových
závodů a sídlišť, železniční, komunikační, spojové,
lesního hospodářství,
geologické, povrchových a
podzemních zařízení, hospodářských úprav pozemků a různé jiné druhy map pro projektování, evi·
denci, plánování, statistiku a jiné další vědecké,
technické, hospodářské, kulturní a správní účely.
O některých z těchto účelových map a jejich údržbě bude pojednáno v dalších referátech.

Organizace
ností

udržování

map v souladu

se skuteč-

Jak bylo řečeno již dříve, bylo při založení stabilního katastru pamatováno i na údržbu katastrálních map, kterou kromě jiných prací vykonávali
zemští archiváři. Toto opatření však bylo nedostatečné, jak ukázala nutnost reambulace map stabilního katastru. Základ k pravidelné údržbě mapového díla reambulovaného katastru byl dán teprve
v roce 1883 zřízením úřadů evidence katastru daně
pozemkové se 370 stálými zeměměřiči a 120 výpomocnými silami. Po vydání katastrálního zákona
v roce 1927 se přeměnily tyto orgány v katastrální měřické Úřady, kterých bylo v celé republice
před reorganizací měřické služby celkem 175. Počet pracovníků těchto úřadů byl asi čtyřnásobný
proti počtu evidenčních zeměměřičů v celém Rakousku při zahájení soustavné údržby katastrálních map. Z toho je patrno, jak vzrostly požadavky
na údržbu katastrálních
map během asi 70 let.
16. dubna 1948 byl vydán zákon č. 82 Sb.
o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), který se
stal základem pro pozdější soustředění
měřické
služby převzala funkci katastrálních
měřických
grafie. Po reorganizaci
státní správy a měřické
služby převzala funkci katastrálníchměřických
úřadů od 1. 1. 1950 zeměměřická oddělení okresnich národních výborů a vykonávala ji do konce
roku 1953. Od začátku roku 1954 byla tato oddělení vyčleněna z okresních národních výborů a
stala se okresními orgány resortu Ústřední správy
geodézie a kartografie jako "okresní měřická střediska". Jejich pracovní náplň podstatně vzrostla
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Druhy map a obdobi vyhotovováni

I
1. Púvodní

kat. mapy v sáhové
soustavě (v Rakousku i Uhersku) 1824-1904

Rozměry mapového listu

Předpisy
(Instr.)

1:

m ve skutečnosti

a
b
c

Instrukce
z roku 1887

a

Instrukce
I z roku 1904

a

(na Slovensku i púvodní po roce
1918) metodou číselnou

b
c
b
c

"Sdělení"
z roku 1914

a
b
c

3. Obnovené i púvodni kat. mapy

Instrukce
z roku 1908
a 1910
(uherské)

v sáhové i metrové sousta.vě
(v Uhersku a na Slovensku) ve
Faschingově zobrazení - normální podmínky
po r. 1908 (a za okupace)

a
b
c
a
b
a
b

4. Obnovené (i púvodni na Sloven·
sku a Hlučínsku)
todou:

Instrukce
z roku 1907

kat. mapy me-

a
b
c
a
b
c

stolovou

Instrukce A
z roku 1932

a

číselnou

Instrukce A
z roku 1932

a

I
5. Převzaté

"staré" komasační
mapy na Slovensku po roce 1933

b
b
c

Instrukce
z roku 1933
o využití

a
b
c

Technickohospodářské
roce 1961

mapy po

Instrukce
z roku 1961
pro THM .

a
b
c

a kromě údržby katastrálních map a prací s tím
souvisícími prováděla zejména práce spojené se
socializací našeho venkova. Od roku 1956 do roku
1958 byla kapacita okresních měřických středisek
převážně vytížena zakládáním jednotné evidence
půdy a v dalších létech údržbou pozemkových map
této evidence a pracemi s tím souvisícími. V roce
1960 při reorganizaci krajl1 a okresů byl počet
středisek redukován, dnes je jich v celé republice
109, a dostala název střediska geodézie. V roce
1964 byl vydán zákon Č. 22 Sb., o evidenci nemo-

2880
1440
720
2880
1440
720
2500
1250
625
2000
1000
500
2880
1440
720
2500
1250
2000
1000
2880
1440
720
2500
1250
625
2000
1000
2000
1000
500
2880
3600
5760
2000
1000
500

I

1896,48 X 1517,19
948,24 X 758,60
474,12 X 379,30

cm v kresbě

1600
800
400
1280
640
320

X
X
X
X
X
X

1250
625
312,5
1000
500
250

X
X
X
X

1250
625
1000
500

jako v pol. 1

1600 X
800 X
400 X
1250 X
625 X
1250 X
625 X
312,5 X

1250
625
312,5
1000
500
1000
500
250

I

I

72
53
34
67
51
61
47

64 X 50

II

jako v pol. 1

1600
800
1200
600

I

65
52
46
61
48
42
40
26
19

"

I

65,85 X 52,68

64 X 50
60 X 50
I

I
65,85 X 52,681

64 X 50

62,5 X 50

rúzné velikosti

rúzné

1160 X 1160
580 X 580
290 X 290

58 X 58
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100
100
100

65,85 X 52,68

jako v pol. I

obzor

Přesnost
na 200 m
délky
v cm

Měřítko

Instrukce
z roku 1824
a 1865

2. Obnovené kat. mapy v sáhové
i metrové soustavě po roce 1887

Geodetický a kartografický
roi!. 13 (SS), č(slo 9/1987

81
52
37
73
48
36
68
43
40
26
19
488
560
766
73
45
31

vitostí, a vyhláška ÚSGK č. 23 Sb., kterou se tento
zákon provádí. V § 5 zmíněné vyhlášky je zakotveno důležité ustanovení o vedení evidence nemovitostí, a tím i o údržbě pozemko~ch map, které
jsou součástí této evidence. Vydání zákona o evidenci nemovitostí a prováděcí vyhlášky mělo vliv
1 na organizaci
prací uvnitř středisek geodézie.
Jejich operační prostor, tzn. okres, byl vhodně
územně rozdělen na rajóny. JSou zpravidla tri,
podle velikosti okresu, a v nich vedoucí rajónů
s pracovníky jemu přidělenými provádí veškeré
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Císař, '., Severin,
stav fondu
map

zeměměřické práce, které jsou úkolem střediska
a zejména udržuje ve svém rajónu pozemkové mapy v souladu se skutečností. Tato organizace se
osvědčila a její další vývoj bude výsledkem přirozeného užívání map a růstu požadavků na ně kladených.

na jejich pořízení, údržbě, doplňování a obnovování podílely celé generace zeměměřičů našich
národů a vybudovaly tak úctyhodné mapové dílo,
které, přes některé nedostatky, slouží v různých
modifikacích ještě dnešním potřebám evidence nemovitostí, národního hospodářství, techniky, Vědy
a kultury.
Posláním dnešní generace našich zeměměřičů
je, aby využili všeho, co nám může v dnešní době
toto mapové dílo poskytnout,
dobrou odbornou
údržbou je uchovávali dále ve shodě se skutečností a současně v -souladu s možnostmi naší ekonomiky budovali nové celostátní mapové dílo, vyhotovující nejvyšším technickým i hospodářským
požadavkům.
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V předchozích
odstavcích
jsme sledovali vznik
fondu map velkých měřítek na našem státním území, vývoj údržby těchto map, jejich obnovu a dnešní stav. Od začátku vzniku katastrálních
map se

Ing. Milouš Kotal,
Ústav geodézie,a kartografie, Praha

Udržování map velkých měřítek
v souladu se skutečností
geodetickými metodami

Mapy velkých měřítek představují
elaborát, zachycující soubor informací o pozemcích, stavbách,
pomístním názvosloví apod. k určitému
období.
Je tedy zcela pochopitelné, že s postupujícím časem se ukazuje nutným doplňovat do mapových
děl další informace, které se změni~y nebo vznikly po založení příslušné mapy. Jestlliže by tato
okolnost nebyla respektována,
pak přirozeně nemuže příslušná mapa sloužit trvale svému účelu,
to je informovat svého uživatele správně o všech
skutečnostech,
které v daném zájmovém území
existují, a které by v ní měly být také obsaženy.
Za této situace můžeme říci, že dílo obsahově zastarává. Je sice prakticky nemožné reagovat okamžitě na každou nově vzniklou změnu a udržovat
plynule jakékoliv mapové dílo v absolutním souladu s objektivní skutečností,
kterou zobrazuje,
avšak je nutno zajistit organizační opatření a úsilí
k tomu, aby vzniklé rozdíly byly odborně a efektivně odstraňovány, byť i za delší časové období.
Z hlediska technologie
a zachování vnitřní
přesnosti mapového díla by bylo ideální, kdyby
pro doplnění mapy mohlo být použito přesně téže
me~ody, kritérií přesnosti a bodů měřické sítě,
na podkladě kterých byla vyhotovena. Tomuto požadavku ovšem není možno vyhovět. Zejména bodové pole je postupem času velmi poškozováno
a jeho obnova, často velmi. náročná a nákladná,
by nebyla efektivní vzhledem k významu zaměřované změny. Je proto účelné využívat pro udržování mapy t další body, které nejsou součástí puvodní měřické sítě, ale jsou v mapě jednoznačně
zobrazeny a v přírodě jsou bezpečně identifii.kovatelné, jimž obvykle říkáme "pevné body". Pokud
se týče volby metody, kterou udržování mapy provádíme, ukazuje se, že není nutné ani, potřebné
lpět úzkostlivě na použití stejného způsobu, kte-

rým bylo dílo vyhotoveno; ten je pro nás leckdy
(třeba z důvodů 'technického vybavení) nedosažitelný a za současného stavu vývoje vědy a techniky i neekonomický. Bez nejmenšího rizika, že
porušíme vnitřní přesnost mapy, můžeme pro doplňovací měření použít jiné metody, které však
mají vyšší přesnost než metoda, jíž bylo dílo vyhotoveno. Proto třeba pro udržování map vyhotovených stolóvou metodou běžně používáme způsoby číselné, které dříve uvedenou podmínku plně
uspokojují.

Udržování map velkých měřítek v souladu se skutečností je pracovní náplní velkého počtu pracovníků resortu Ústřední správy geodézie a kartografie (praktiicky asi 50 % pracovní kapacity). Dá
se říci, že tradice a zkušenOStÍ! v tomto oboru činnosti jsou opravdu dlouholeté. Dokladem toho je
ta skutečnost, že stále jsou v praktickém použItí
mapová díla, která vznikla před více než sto lety
(mapy katastrální a z nich vycházející mapy evidence nemovitostí). Jeto umožněno jen díky dřívějšímu systematickému
a promyšlenému
udržování a díky tomu jsou pro nás ještě dnes platnými
a významnými technickými
dokumenty.
Všechny práce spojené s udržováním map nelze jako celek provádět živelně, ale je nutno podřídit je pevnému řádu a organizaci tak, aby bylo
zajištěno soustavné a rovnoměrné udržování map
na celém území republiky. Proto, aby byla dána
záruka, že mapy ev~dence nemovitostí, které jsou
nebo by měly být základem pro udržování map
velkých měřítek, budou soustavně doplňovány, je
stanoven pětiletý cyklus komplexní údržby operátů evidence nemovitostí, do které spadá také
ověření souladu mapy se skutečným stavem v přírodě a její doplnění. Je zcela pochopitelné, že
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podstatné, rozsáhlé a důležité změny jsou zaměpustnými odchylkami pro příslušný účel. Přiměřovány i mimo tato periodická období v rámci tzv.
řeně podle toho je třeba volit pracovní postupy.
občasné údržby. V některých oblastech se pro
Tato zásada musí být respektována zejména při
udržování map provádějí i pravidelná roční měřeúvahách o zavádění nových pracovních metod, a
ní, jako je tomu například při zaměřování změn . k tomu je třeba opravdu značný rozhled a zkuše·
pro údržbu a registraCii chmelnic. .
nosti.
Z těchto hledisek jsou pro každý rok sestaObecně vytčené zásady a pravidla však nevovány na střediscích geodézie programy prací,
mohou zajistit jednotné provádění prací u všech
které musí respektovat všechny uvedené zásady,
složek, dodržování požadované přesnosti a hos'tak, aby pro celé území okresu bylo v požadovapodárnosti prací. Pro jednoznačné plnění všech
ných termínech zajištěno dokončení všech prací.
těchto požadavků, závazných pro každého provaRealizace těchto programů je pak ~ontrolována
ditele prací, byly vydány celostátně platné směrnadřízenými složkami, to je pracovníky ústavů
nice, kterými se řídí udržování map velkých měgeodézie v krajích a celostátně orgány Ústřední
řítek v souladu se skutečností. Jsou to jako hlavní:
správy geodézle a kartografie.
Směrnice pro údržbu map evidence nemoviJe však pochopitelné, že realizace programů
tostí (ÚSGK č. X/75), které navazují na
není jedinou cestou pro doplňování map velkých
Instrukci B - 1960
měřítek. Kromě toho jsou pro jejich udržování vyInstrukci A z roku 1953
užívána měření pro vyhotovování geometrických
Instrukci pro technickohospodářské
mapování.
plánů, pro projekční podklady a všechna další
měření, která mohou přispět ke zkvalitnění obSoubor těchto instrukcí obsahuje u prvých
sahu mapy.
dvou popIs zásad, metod, pracovních postupů a
dopustné odchylky pro práce spojené s udržováním map velkých měřltek. Další dvě jsou vlastně
návodem, jak pI'ovádět nové mapování a posky3. Způsob provádění polních, výpočetních a zobratují tedy i kritéria pro metodiku, udržování takto
zovacích prací
vzniklých map.
I když udržování map v souladu se skutečností
se zdá na první pohled jednoduchou záležitostí,
přísně a jednoznačně řízenou směrnicemi, skutečnost je poněkud odlišná. Tato práce, má-li být
správně a odpovědně prováděna, vyžaduje značné
zkušenosti, odbornou praxi, technický
rozhled,
cit i znalost vzniku mapy. Jedná se sice o práce
neměnného charakteru, které se stále opakují, ale
situace, za které se provádějí, svými specifickými
podmínkami se natolik odlišuje, že se vždy jedná
o řešení nového zcela samostatného případu. To
nutně musí ovUvnit volbu metody zaměření, výběr
pevných bodů a způsobu jejich ověření i vlastní
provedení prací.
Mělo by být zcela samozřejmé, že není možné
vystačit s jednou naučenou měřickou metodou, a
tu mechanIcky za každých okolností používat. Takový přístup k práci svědčí jen o naprostém nedostatku technického rozhledu a citu, ve svých
důsledcích přispívá jedině k znehodnocování mapového díla, a navíc vede často i k nehospodárnému provádění prací. Nelze totiž říci, že každá
metoda je za všech okolností účelná a hospodárná. A také k této skutečnosti je nutno přihlížet,
aby nebylo zbytečně plýtváno pracovní kapacitou
a bylo jí účelně využito k dosažení nejlepších výsledků. Z toho tedy vyplývá požadavek na pracovníky, kteří udržují mapy, aby ovládli široký rejstřík měřiických metod a podle konkrétní situace
dokázali pro daný případ vybrat po všech stránkách tu nejvhodnější. Různorodost prací při údrž·
bě map vyžaduje ještě vyšší znalosti a kvalifikaci
pracovníků, než při tvorbě map.
Přitom však je 'třeba mít na zřeteli další kritérium, a tím je otázka přesnosti prací. Z hlediska
ekonomiky prací platí zásada, že s růstem přesnosti výsledků prací rostou i vynaložené náklady. Není tedy rentabilní a účelná snaha o provedení prací v maximální dosažiitelné přesnosti, pokud nemůže být prakHcky využita (jde-li jenom
o udržování map, je prakticky omezena přesností
zobrazovacích metod). Při všech úvahách je tedy
vhodné vycházet z požadavků přesnosťi ,optimální,
která zaručuje výsledky, jež jsou v souladu s do-

Je samozřejmé, že hlavní zásada všech geodetických prací "postupovat z velkého do malého"
musí být obzvláště respektována při veškeré činnosti spojené s udržováním map. Proto základní
otázkou, které je vždy nutno věnovat největší pozornost, je problematika pevných bodů. ,Na jejím
správném řešení nejvíce ZáViisí, na koUk měření
provedené pro udržování mapy bude homogenně
spojeno s dosavadní kresbou v mapě. Sebelépe
provedené podrobné měření je bezcenné bez připojení na body původní měřické sítě nebo na systém pevných bodů. Vyhledání a ověření pevných
bodů, spolu s výběrem těch nejvhodnějších, je
snad tím nejodpovědnějším úsekem v celém cyklu prací.
Všobecně se dá říci, že z hlediska užití pevných bodů jsou dnes podmínky pro udržování map
velmi nepříznivé. Většina map velkých měřítek,
které jsou nyní v používání, byla vyhotovena v minulém století metodou měřického stolu. Poloha
stolových stanovisek je sice v mapě zobrazena,
avšak jejich stabilizace (dřevěné truhlíky) se do
dnešní doby nedochovala, a i tak by byla zničena
při zcelování pozemků v rámcii hospodářskotechnických úprav. Stejný osud postihl totiž i valnou
většinu pevných bodů v polních tratích, kde prakticky zmizela všechna typická trojmezí 'i valná
většina mezníků na zbylých hranicích ať již ka·
tastrálních, nebo vlastnických, i když jsou totožné s hranicemi užívacími a tedy se zachovaly.
Poněkud lepší siituace je v místních tratích, kde
pevných bodů je sice zachováno podstatně více,
avšak tím větší péči je třeba věnovat jejich volbě
a ověřování. U mnoha staveb došlo totiž v rámoi jejich modernizace k různým přestavbám, které nejsou měřicky podchyceny, takže řada rohů
staveb, které se s oblibou používají jako pevné
body, nemusí splňovat základní podmínku pro
pevný hod, totiž identitu bodu zobrazeného v mapě s bodem v přírodě, a to nám může odhali't jedině svědomitě provedené ověření.
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U map vyhotovených v pozdější době číselnými
metodami, byly vybudovány poměrně husté sítě
polygonových pořadů, spojujících body určené protínáním. Všechny tyto body byly obvykle stabtlizovány mezníky. V polních tratích většinou ani
ty nepřetrvaly operace spojené se zcelováním pozemků. V místních tratích, kde polygonové pořady probíhaly většinou ulicemi, byly body zničeny
buď při úpravách vozovek, nebo při stavbách
různých inženýrských sítí čt pracích asanačních.
Teprve stabilizace konzolami do stěn domů znamená určité zlepšení situace a určitou záruku zachování stabi1izace.
Je tedy zřejmé, že za ;takovéto situace pro
zaměřování nově nastalých změn nebudou postačovat stávající pevné body, a že bude nutno je
doplňovat sítí dalších bodů, které by měly obdobný charakter. Těchto bodů se zaměřuje v současné době velké množství, avšak velmi často jen
s dočasnou stabilizací po dobu prací, bez určení
bodů pevných, takže při dalších měřeních ve stejné oblasti je nutno určovat body znovu. Tento postup je značně neekonomický a pochybná úspora
při zrychlení prací bez určení pevných bodů způsobuje v budoucnu zbytečně nákladné opakování
prací. (POZll.: PrOblémem využitelnosti
výsledků
měření se zabývá další referát.)
Pro doplňování sítě pevných· bodů se běžně
používá metoda polygonová, jak je popsána v dříve uvedených směrnicích. Při aplikaci této metody je po stránce hospodárnosti
značným přínosem použití optických dálkoměrů. Přesto, že valná většina útvarů, které měřické práce provádějí,
je jiími vybavena, nedá se říc'i, že by tyto přístroje byly pro polygonové měření masově používány.
Kompletní dálkoměrná souprava je poměrně těžká
a objemná a vyžaduje dovoz na místo automobilem, a také zacvičené figuranty. Tyto předpoklady je často obtížné splnit, zvláště tam, kde se
jedná o měření malého rozsahu, a nelze se ,tedy
divit tomu, že přes ekonomické výhody přístrojů
dávají pracovníci přednost měření délek polygonových stran pásmem.
Není-li zaměřovaná změna vysloveně délkového charakteru,
například komuIťikace, bývá velmi často pro zaměření vlastní změny využita jen
malá část polygonového pořadu, zatímco jeho valná část slouží pouze pro připOjení na vzdálené
pevné body. Vyvstává tu tedy otázka, zda by nebylo možno najít a použít takové pracovní postupy, které by měly výhodnější relaci mezi měřeními nutnými pro připojení a měřeními nutnými
pro vlastní zaměření změn. Ani zde se nedá tvrdit,
že všeobecné zlepšení by mohla přinést jediná
metoda. Terénní a jiné podmínky ovlilVňující měření (např. rozložení pevných bodů) jsou prakticky pro každý případ specUické, a proto je nutno
opětně zdůraznit, že jedině výběrem ze širšího
rejstříku metod je možno nalézt způsob pro danou
si,tuaci optimální.
Je tedy nutno zaměřit se na takové pracovní
postupy, které nevyžadují speciálního vybavení a
při použití běžných pomůcek umožňují snadněji
a rychleji překonávat dlouhé vzdálenosti. Jednou
z odpovídajících
metod je paralaktická
polygonometrie. Zásady a pracovní postupy jsou popsány ve směrnicích ÚSGK vydaných pod názvem
"Směrnice
pro paralaktickou
polygonometrii"
(221-331.0-12750/57). Výhodný pracovní
postup,
vhodný pro údržbu map v měřítku 1: 2880, kdy
normální polygonový pořad nahrazujeme paralaktickým pořadem o jednom vrcholu, je popsán

v řešení tematického úkolu ÚGK Praha č. 2/63
"Aplikace paralaktické
polygonometrie pro účely
JEP".
Další, prakti>cky i teoreticky ověřenou metodou je aplikace Durněvovy metody. Aplikací této
metody pro údržbu map evidence nemovitostí se
zabývá např. diplomní práce ing. Zdeňka W'ieda
z roku 1964. Jinou možností je i využití trojúhelníkových řetězců, vhodné zejména pro široký pruh
území. Jeho aplikace je popsána v diplomní práci
ing. Jaroslava Leopolda z roku 1964.
Na nedostatek pevných bodů se naráželo již
při zakládání JEP. Tehdy řešil problém ing. Švejda svým zlepšovacím návrhem, který využívá běžně známéhO protínání vpřed, ovšem s využitím délek základen odměřených z mapy. Popis metody
byl rozšířen na střediska geodézie Ústřední správou geodézie a kartografie pod názvem "Určování
pevných bodů protrnáním z daných bodů, jejichž
poloha byla odsunuta z pozemkové nebo katastrální mapy" 023-231-1742/1957.
Na závěr této stati je třeba se zastavit ještě
u jedné možnosti, která pro údržbu map evidence nemovitostí není dostatečně využívána. Prakticky celé území republiky je pokryto sítí státní
a podrobné triangulace. Body těchto sítí jsou řádně stabilizovány
a opatřeny ochrannými znaky.
Nic nebrání tedy tomu, aby mohly být využity
pro údržbu map velkých měřítek všeho druhu, tedy .
i map starších. Pro využití jsou tu dvě hlavní varianty:
1. Celé měření lze vyhodnotit v souřadnicovém
systému trigonometrické
sítě a výsledky pak přetransformovat
do systému příslušné mapy. Tento
způsob použijeme zejména u rozsáhlých změn,
které zasahují více mapových listů.
2. Pro valnou většinu bodů sítě známe vedle
nyní používaných souřadnic systému S 42 i souřadnice v systému Křovákově. Můžeme tedy buď
z transformátorových
souřadnic, nebo místopisů
zalueslit tyto body do map evidence nemovitostí
a použít je pak pro připojování nově určovaných
bodů. Toto je výhodnější pro zakreslování zmEm
menšího rozsahu, zejména rozkládají-li se jen na
jednom mapovém listě.
Všechny uvedené způsoby nejsou úplným výčtem možností, jak vyřešit otázky nedostatku pevných bodů. Z praxe je známo, že různé vhodné
pracovní postupy jsou užívány jen v úzkém okruhu pracovníků, kteří si je ověťili a po přesvědčení se o jejich výhodnosti je 'intenzívně využívají. Často se však tyto dobré zkušenosti dále nerozš1řují, někdy i pro nepochopení dalších spolupracovníků. I směrnice ÚSGK pro údržbu map evidence nemovitostí jsou po této stránce příliš náznakové a upozorňují jen na možnost aplikací,'
místo aby dávaly konkrétní návody.
O možnostech
použití fotogrammetrie
plO
tento účel bude pojednávat referát ing. Rouleho.
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Běžně používané metody podrobného měření, a to
měření na záměrné přímky, metoda polygonová,
metoda polární s přesným optickým měřením vzdáleností, metoda protínání a metoda číselné tacheo
metrie jsou podrobně popsány v uvedených směr·
nicích, z hlediska udržování map zejména v Návodu B - 1960.
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v souladu

Nejdelší tradici a nejrozšířenější
použittí je
nutno přiznat metodě záměrných přímek a metodě
polygonové, což obojí je prakticky ortoginální
metoda zaměřování změn. Důvody pro to jsou
zcela zřejmé. Nároky na technické vybavení jsou
opravdu minimální, a také po stránce odborné se
na pracovníky nekladou
příliš vysoké nároky.
Při tom se jedná o metody přesné a ve většinp.
případů i značně hospodárné.
V časopisu Geodetický a kartografický obzor,
v číslech 3 a 4, ročníku 1966 a čís. 3/1967 se dr.
Válka zabývá problematikou tzv. volných přímek
(volných souřadnicových soustav). Aplikace těchto metod pro udržování map velkých měřítek
umožňuje volbu vhodné polohy záměrné přímky
(x-ové osy souř. soustavy), která tu není spOjnicí
daných pevných bodů, ale je volena tak, aby se
co možná nejvíce přimykala k zaměřované změně anebo tak, aby vlastní měřická práce probíhala za co možná nejpříhodnějších
pracovních
podmínek. Znamená ,to sice určitou komplikaci pro
kancelářské zpracování, avšak to je vyváženo vytvořením příhodnějších podmínek pro polní práce.
Teprve v Poslední době se šíří i používání
metody polární s přesným
optickým měřením
vzdáleností. Je to v přímé závislosti se zaváděním
vhodných přístrojů na pracoviště, kde se udržování map provádí. Naráží se tu sice na obtíže
s využitím dálkoměrů, jež byly uvedeny v odst.
3. 1. Značným přínosem pro práce spojené s udržováním map je zavádění redukčního základového
dálkoměru Zeiss BRT 006. I když se jedná o stroj
relativně rozměrný a těžký, má tu velkou výhodu,
že pro základní dosahovou vzdálenost 60m mu
stačí označování podrobných bodů jednoduchými
terči, případně stačí i tužka nebo přirozená signalizace svislou hranou. Doplňkem přístroje
jsou
velmi lehké a skladné latě, které prodlužují dosah přístroje na 180 m. Dá se říci, že kompletní
souprava je pro daný účel pomůcka velmi vhodná. Je jen potěši,telné, že přístroj je zaváděn do
praxe ve stále širším měřítku.
Četné rozbory a ověřovací měření, prováděná
v poslední době, potvrdila i možnost použití číselné tacheometrie pro zaměřování trvalých předmětů měření. Podle směrnic ÚSGK č. X/75 je tato
metoda povolena pro zaměřování rekreačních chat.
(Rozbor možností provedl v diplomní práci ing.
Jiří Čálek v roce 1963 spolu s udáním nutných
předpokladů pro úspěšné provádění prl:!cí.)
3. 3. V Ý poč e t n í p r á c e
V případě, že měřIcký systém pro zaměření změny vycházel z bodů původní měřické sítě, je nejsprávnější provést i výpočet prvků tohoto nového
systému v původní souřadnicové soustavě, tyto
nové body zobrazit podle stejných zásad jako byly zobrazeny body půvrodní, a tím se dosáhne homogenní spojení původní i 'nové kresby.
Odlišná situace však nastává, bylo-li nutno
pro zaměření použít pevných bodů, pro které v zobrazovacím systému neexistují souřadnicové údaje. V tom případě musíme upustit od zásad uvedených v předchozím -odstavci a řeši,t výpočet
prvků nutných pro zobrazení zcela samostatně.
Prakticky při řešení všech výpočtů stojíme před
shodným problémem:
1. Bud odměřit souřadnice zvolených pevných
bodů od rámu mapového listu a výpočty provádět
v takto získané souřadnioové soustavě. Tento způsob volíme zejména tehdy, když se jedná o zobra-

zení rozsáhlé změny, která zasahuje více mapových listů, kdy nám metoda usnadňuje přechod
z jednoho listu na druhý.
2. V případě, že zaměřená změna je v rozsahu
jednoho mapového listu, je výhodnější praoovat
se souřadnicovým systémem, jehož osou x je spojnice daných pevných bodů, a pro tento systém
vypočíst všechny prvky potřebné pro zobrazení
nově zaměřených bodů. Způsob výpočtů je podrobně popsán v Instrukci B - 1960 a na některé
zvláštnosti je poukázáno např. v článku ing. Kotala "Výpočet prvků pl'lO zobrazování měřických
bodů v mapách evidence nemovitostí" v Geodetickém a kartografickém obzoru č. 1, z roku 1967.
Pro zvýšení ekonomiky výpočetních prací se
dají samočinné počítače 'využít jen v malém rozsahu. Ponejvíce to bude při výpočtech transformací z jednoho souřadntcového systému do druhého. Pro běžné výpočty spojené s udržováním
map bude jejich využití neekonomické. Jedná se
totiž větŠinou o tak malý rozsah prací, že přímý
výpočet na pracovišti je rychlejší než vyřízení
agendy nutné pro zadání práce na počítači, který
nemusí mít také pobotově volnou kapacitu.

Vzhledem k tomu, že v převážné větš'ině případů
se při udržování map pracuje s mapOVými listy
na nezajištěném papíru, je nutno tuto skutečnost
při zobrazování respektovat. Vždycky tedy musí
brt uvažován vliv délkové srážky. Zejména u map
v měřítku 1: 2880, které již byly někiolikrát obnovovány, se situace značně komplikuje. Kromě
lineární srážky, kterou lze jednoduše určit podle
rozměrů sekčního rámu se tu uplatňuje navíc řada místních deformací, způsobených reprodukčními postupy mokrou cestou, nestejnoměrnou
kvalitou papíru, atmosférickými
vl'ivy a řadou
dalších činitelů. Př~ zobrazování je nutno přihlížet
i k těmto faktorům a při zakresl'Ování změn je
třeba postupovat nanejvýš citlivě, tak, aby nová
kresba se co možná nejvíce přimykala ke kresbě
dosavadní. Velmi podrobně se o všech těchto otázkách rozepisujÍ" směrnke č. X/75 a Instrukce B 1960.
Již dříve se rozebíraly možnosti využItí polární
metody pro udrž'ování map. Podstatným činitelem
pro to, zda tato metoda byla na ;pracovišti použita
a s jakým efektem,. byla ta skutečnost, zda tam
byla k dispozici vyhovující zobrazovací pomůcka.
Přesné polární l{lOordinátografy lze použít jen na
málo místech a jejich pořízení pro další pracoviště je velmi nákladné. Běžné transportéry neposkytují požadovanou přesnost (délky je nutno
na vykreslenou osnovu směrů vynášet dlodatečně
- a navíc tyto pomůcky hrubým středovým vpichem značně poškozují vlastní mapu). Proto často,
zvláště u prací malého rozsahu, dávají pracovníci přednost 1Jomu,že polární souřadnice přepočítávají strojem na pravoúhlé. (To má mimo jiné
i tu výhodu, že lze lépe zavádět korekce ze srážky.)

Otázka materiálního
zabezpečení
koordinátografy pro měřítko 1 : 2880 je pro využití polární
metody a odpovídajícího strOjového parku velmi důležitá. Malý koordinátograf
podle zlepšovacího
návrhu ing. Stefka je pro to vhodnou pomůckou,
ale pokud jeho Výroba, nebo výroba obdobného
přístroje nebude zajištěna sériově, nemůže dosavadní malý počet exemplářů nic na celkové situaci podstatně změnit.
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Druhovost prací spojených s udržováním map velkých měřHek je velmi široká. I když jde o práce
s dlouholetou tradicí, bylo by zcela nesprávné
tvrzení, že vývoJ tady už skončil, a že se nedá
nic zlepšit a zdokonalit. Velmi tu záleží na tvfirčím přístupu každého praoovníka ke svěřenému
úkolu a nelze nikterak souhlasit se stanoviskem
mladých pracovníkl1, zejména absolventl1 odborných škol, kteří často tyto práce pokládají za
něco, co je pod jej1ich úroveň, vždyť obvykle ne-

Fotogrammetrické metody
při udržování map velkých měřítek
ve shodě se skutečností

2. Fotogrammetrické
kových map

metody při udržování pozem-

2. 1. Pří P r a v n é p r á c e
P.oměrně značná rozdílnost názorl1 je na druh využívaných leteckých snímkl1 (tab. 1.). Na některých pracovištích používají téměř výhradně snímkl1
ze speciálních náletl1 pro účely evidence nemovitostí (EN). Někde naproti tomu nevyužívají ani
snímkl1 novějších z náletl1 jiných organizací a
používají většinou snímkl1 pořízených pro topografické mapování 1 : 10 000.

v souladu
metodami

mají 'o celé problematice patřičný přehled, aby
mohli takový soud vynést.
Vyvstává tu i otázka, zda geodetické metody
pro udržování map nejsou odsouzeny k zániku
vzhledem k možnostem užití fotogrammetrie
na
tomto úseku. Takový závěr by byl naprosto chybný, poněvadž geodetitcké metody mají jednu nepopiratelnou přednost a výhodu, kterou je rychlost a pohotovost, s níž mohou prakUcky okamžitě reagovat na nastalé změny. Proto je jistě nutno věnovat náležitou pozornost výzkumu na tomto
poli a opravdu masovému rozšiřování pokrokových
pracovníclJ. metod, aby veškeré práce byly prováděny s maJdmální efekťivností a rentabilitou.

Vizkumný

Chceme-li hovořit o udržování map velkých měřítek ve shodě se skutečností, je nutné zabývat se
především otázkou udržování grafických map, tj.
pozemkových map v souvislém zobrazení a map
katastrálních vyhotovených metodou stolovou, které byly jako pozemkové mapy převzaty. Udržování
těchto map je v současné době požadavkem prvořadým.
Progresívními metodami pro udržování map ve
shodě se skutečností JSou beze'Sporu metody fotogrammetrické. Současný stav využívání fotogrammetrických
metod při udržování
pozemkových
map je charakterizován
poměrnou nejednotností
prováděných prací. V technologii přípravy fotogrammetrického vyhodnocení a konečného zpracování jeho výsledkl1 na střediscích geodézie (SG)
nedochází k podstatným rozdílnostem v názorech
jednotlivých pracovišf. Jde většinou jen o rozdílnosti formálního charakteru.
Větší a zásadnější
rozdíly v pojetí jsou v části technologie, pojednávající o vlastním využití fotogrammetrických
metod. Na rozpornosti v jednotlivých částech technologie je možno bez nárokl1 na úplnost poukázat.

Udržování
map velkých
měřítek
se skutečností geodetickými

Ing. Miroslav Roule,
ústav geodetický, topografický a kartografický
Praha

Pro vyhodnocení
jsou nejčastěji
vyuzlvany
diapozitivy pořízené na filmové podložce. Většina
odborníkl1 se shoduje v tom, že nejvhodnější je
využívat snímků, které nejsou starší než 3 roky.
Mnohde požadují ještě větší aktuálnost snímkl1.
Tak např. ze zkušeností ing. Hofmana (ÚGK Pardubice) vyplývá, že pro indentifikaci a zaměřování změn je nejvýhodnější používat 'Snímkl1, které
nejsou starší než 2 raky. Poněkud rl1zné názory
existují také na práce spojené s identifikací změn.
Rozpor se projevuje zejména v otázce formy příslušných náčrtů a provedení pochl1zky v terénu
(tab. 2).
Forma prl1svitky změn, vyhotovené k pozemkové mapě, vyhovuje především pracovníkům SG.
Pracovníkl1m fotogrammetrických
oddíll1 však příliš nevyhovuje, protože nemá přímou návaznost na
obraz snímku. Proto se na mnohých pracovištích
zakreslují
změny ještě do zvětšenin leteckých
snímkl1 nebo jejich kontaktních kopií. Pokud se na
příslušné lokalitě použije fotogrammetrické
metody pro účely EN poprvé, tj. uvádí se celý grafický
elaborát v Isoulad se skutečností a mnohdy se objevují dosud nezjištěné nesrovnalosti, bylo by vhodné
využívat zvětšenin leteckých snímkl1. Pokud je
předem znám rozsah výskytu změn a není značný,
je vhodné použít jen kontaktních kopii.
K otázce, zda provádět pochl1zku před nebo
po fotogrammetrickém
vyhodnocení lze poznamenat, že nejde ani tak o termín, kdy se bude pochl1zka provádět, jako o to, jak dokonale se pochl1zka provede. Pochl1zka provedená před fotogrammetrickým
vyhodnocením se však zdá být
výhodnější. Fotogrammetrům se v takovém případě
lépe pracuje, šetří se jejich ča'S i práce. Úplnost
vyhodnocení zmenší rozsah doplňovacího měření,
předchází se omyl 11m a závadám. O tom, zda pochl1zka zahrne celé zájmové území, nebo jen oblasti výskytu změn, rozhoduje většinou stáří využívaných snímkl1 a místní poměry. Pokud se využívá
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Pracoviště

ÚGK
Brno

udržovtínf

Hlavní původ snímků

I

ÚGK

map

I

:Metoda
vyhodnocení

TM 1 : 10000
Podklady pro meliorace
Předběžné snímkování THM
Speciální

Č. Budějov.

ÚGK
Liberec

ÚGK
Opava

ÚGK
ÚGK

::\Iěřítkosnímků Ma

F.

1 : 12500-18000

--

[22]

Ft
(F.)

1 : 9000
1 : 8500
1 : 12500

3 roky.

[8]
[18]

Ft

1 : 14 000 a větší

3 roky

TM 1 : 10000
Speciální

F.

1 : 12 500-18 000
1 : 13500

-

Ft
(F.)

1 : 14000 a větší
1 : 8500
1 : 12500
1 : 14 000 a větší
1 : 12500

[19]
Ing. Hofman

3 roky

Ing. Průcha
Ing. Souku·
pová

Ft

ÚGK

TM 1 : 10000

F.

1 : 12 500-18

000

-

TM 1 : 10 000
Speciální

F.

1 : 12 500-18
1 : 8500

000

-

Praha

I

starších snímkli a není ustálen plidní fond, měla
by pochlizka zahrnout celé zájmové území. Pokud
se využívá nových snímkli, mliže zahrnout jen
oblasti výskytu změn.

Letecké snímky vyhodnocované metodou j e d n osní m 'k o v é fo t o g r a m m e t r i e jsou využívány pro identifikaci a zaměřování změn a v poslední době také pro grafické určování pevných bodli
v pozemkových mapách. Za překreslovací podklad
je většinou používána přímo pozemková mapa.
Vlícovacími prvky jsou body a čárové prvky grafického podkladu. Situace změn je obvykle do
pozemkových map zakreslována bodově přímo pod
překreslovačem.
Výškové údaje jsou přÉlbírány
z topografických map.
Velká pozornost byla věnována vlivu zkreslení,
které je zplisobováno převýšením terénu, na přesnost překreslení délek a ploch, a z toho vyplývajícím postuplim překreslení. Na některých pracovištích užívají postup překreslování
"po vrstvách", na jiných prosazují výhody postupu překreslování "po částech" (tab. 3.). Otázka vhodného
překreslování byla řešena také na fotogrammetrickém pracovišti ČVUT Praha diplomním úkolem
[2], který byl zpracován pod vedením ing. O. Jeřábka, CSc. Část fotogrammetrického
zkušebního
pole byla překreslena
oběma uvedenými postupy
a výsledky srovnávány. Jak vyplynulo z výsledkli,
je pro účely EN považován za výhodnější a ekonomičtější grafický zplisob lokálního překreslování
přímo na podkladě pozemkové mapy. Při dosažení
stejné přesnosti je proti postupu překreslování po
vrstvách méně pracný a rychlejší. Je však vhodné
volit k překreslení pokud možno takové snímky,
aby změny byly zobrazeny v blízkosti hlavních
bodii.

[4]

2 roky

Jiné účely n. organizace
Speciální

Žilina

241

-

Plzeň

ÚGK

obzor

Přípustné Ipramen informace
stáří

Jiné účely n. organizace
Speciální

Jiné účely n. organizace
Předběžné snímkování THM
Speciální

Pardubice
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[20]

Metody
d vou sní m k o v é
f o t o g r a mm e t r i e se většinou využívá pro zaměřování
změn a' doplňování grafických elaborátli EN sítí
pevných bodli. Zásadním problémem je provádění
absolutní orientace, zejména úprava měřítka modelu. Na některých pracovištích provádí úpravu 'měřítka pro celou sním:kovou dvojici najednou, někde
po volených částech snímkové dvojice a někde
provádí úpravu měřítka pro téměř každou změnu
zvlášť jen na nejbližší identickou situaci (tab. 4.).
Horizontace modelu se obvykle provádí pro celou
snímkovou dvojici. Jako vlícovací body se většinou
volí identické body grafického podkladu. Jejich
výšky se určují z topografických map. Stejně tak
se rlizní názory na konstrukční list i vlastní vyhodnocení. Mnohde se vyhodnocuje na plastickou
fólii, někde však i přímo do otisku pozemkové
mapy.
V již zmíněné diplomní práci [2] byla použita
i metoda dvousnímkové fotogrammetrie. Vyhodnocení bylo provedeno na stereoplanigrafu
a absolutní orientace provedena dvěma zplisoby. Nejprve
byla provedena horizontace i úprava měřítka pro
celou snímkovou dvojici. Souřadnice vlícovacích
bodli byly odsunuty z pozemkové mapy. Při druhém zplisobu byla prováděna úprava měřítka postupně pro uzavřené partie - lokálně. Změny byly
vyhodnocovány bodově jemnými pikami přímo do
pozemkové mapy. Za výhodnější byl označen zplisob druhý, zplisob lokálního vyhodnocení, kdy je
měřítko
upravováno
pomocí vlícovacích
bodfi
obklopujících změny.
E k o no m i c k é hod noc e n í použití fotogrammetrie pro účely EN je prováděno rliznými
zplisoby. ÚGK Č. Budějovice uvádí [1], že bylo
v Jihočeském kraji za rok 1965 užitím fotogrammetrie uspořeno celkem 239700 Kčs, tj. asi 5,1 %
v celkovém objemu práce věnované EN. Časová
úspora byla představována
výrobní kapacitou asi
12 prac. sil. Pracovníci SG Chotěboř [11] uvádějí, že
použitím fotogrammetrických
metod zvýšili na SG
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Forma

Pracoviště

náěrtů

změn

Kdo
identiftkaci
provádí

Pochůzka
Termín

v tcrénu
Pramen

I

inform.

Rozsah

ÚGK
Brno

Průsvitka

změn (PN)

FO

Po FV

Oblast výskytu

změn

[22]

ÚGK
C. Budějov.

Průsvitka změn (PN)
Zvětšenina leteckého snímku se
zákresem změn (1 : 5000)

SG

Před n.
po FV

Oblast výskytu

změn

[8]
[9]

ÚGK
Liberec

PrŮBvitka změn (PN)
Zvětšenina leteckého snímku se
zákresem změn

SG

PředFV

Oblast výskytu

změn

[18]

ÚGK
Opava

Zvětšenina leteckého snímku (PN)
Kontaktní kopie (ident. VB, pb.)

SG

PředFV

Celé zájmové území

[15]

ÚGK
Pardubice

Průsvitka změn (PN)
Příložné náčrty (geodet. měření)
Kontaktní kopie (ident. VB, pb.)

SG

PředFV

Oblast výskytu změn,
někdy celé zájmové
území

[10]
[11]

ÚGK
Plzeň

PrŮBvitka změn (PN)

SG

Před FV

Oblast výskytu

změn

Ing. Průcha

ÚGK
Praha

Průsvitka změn
Kontaktní kopie (zákres změn)
Příložné náčrty jednot. změn (PN)

SG

PředFV

Oblast výskytu

změn

Ing. Soukupová

úGK
Žilina

Zvětšenina let. snímku (PN)

SG

Před
ipoFV

Celé zájmové území

FV = fotogrammetrické vyhodnocení
SG = středisko geodézie

(PN) = s náležitostmi polního náčrtu
FO = fotogrammetrické oddělení

Pracoviště

Přckreslovaě

ÚGK
C. Budějov.

SEGI

ÚGK
Liberec

SEGI

ÚGK
Pardubice

SEG I

ÚGK
Plzeň

malý
(Zeiss)

VB

[20]

Pí'ekr.
podklad

Způsob
překreslení

Maximální

volené p;'cvi-':;cní
terénu <Jh

I
I

z graf.
podkladu

PM

z graf.
podkladu

PM

z graf.
podkladu
v souřad.

PM
nebo
prŮBv.

z graf.
podkladu

PM

po částech
bez .dr

Ma
Ma

=
=

8m
1 : 8 500
1: 13000
13 mj 50 ha

po částech
bez .dr

Ma

=

13000
13 mj50 ha
21 mjlO ha

plánovanou produktivitu
z 31 Kčs na 34 Kčs a
z celkového objemu prací získali úsporu skutečných hodin až 20 %.
Je zřejmé, že cestou ke zvýšení ekonomické
účinnosti aplikace fotogrammetrie
pro l1čely EN,
je zejména zlepšení organizace prací, především na
úseku dokonalé spolupráce mezi SG, fotogrammetrickým oddílem a případně dodavatelem leteckých
snímků. Ne nadarmo se neustále zdůrazňuje, že
všechny zjištěné neúspěchy
fotogrammetrie
lze
svést na nedostatečnou a chybnou spolupráci fo togrammetra a geodeta [6]. Také jedině optimální
poměr geodetických a fotogrammetrických
prací
a jejich vzájemné doplnění může zajistit hospodárné plnění úkolů.

=

1 : 13000
13 mj50 ha
21 mjl0 ha

[8]

I

±0,3 mm

[18]

±0,3mm
±0,5mm

[19]

I
I

I

---

Ma

±0,4mm

Pramen
informací

I

6m

po vrstvách s.dr
po částech
bez .dr

I

Požadovauá
p;'csnost
- vlícení
- zákresu

I!
I

I

±0,4 mm

Ing. Průcha

I

Také v zahraničí je technologii vedení map velkých měřítek věnována značná pozorn<>st. Podmínky pro udržování map jsou téměř shodné v sousedním Rakousku. Stejně jako u nás dochází i tam
k řešení využíváním leteckých snímků [5]. Ponejvíce se využívá fotogrammetrie
dvousnímkové.
Úprava měřítka při absolutní orientaci se provádí
na podkladě 5-6 bodů, rozmrstěných
po celé
ploše snímkové dvojice. Vlícovací body jsou na
konstrukční list vynášeny podle souřadnic odsunutých z katastrální mapy s ohledem na srážku.
Vyhodnocení veškerých změn spolu s okolní identickou situací se provádí na p r ů s v i t c e v y-

1967/242

Roule, M.: Fotogrammetrické metody při udržováni map
velkých měřitek ve shodě se skutečnosti

Pracoviště

ÚGK
Brno
ÚGK
Č. Budě.
jovice
ÚGK
Opava
ÚGK
Pardubice
ÚQK
Praha
ÚGK-Žilina

:Stroj

Konstrukč.
Jíst

Geodetickt a kartografický

Způsob úpravy
měřítka modelu

243

Způsob vyhodnocení
změn a pb

Pramen
inform.

plynule do PM

[22]

bodově na plastické
fólii

Ing.
Kříž

bodově na plastické
fólie
bodově na plastické
fólii

[3]
[4]

VB

jednotné
z TM 1 : 10000
pro celý model
jednotné pro celý mo· z grafického pod.
SMG
del (souřadnice VB
kladu (6)
opraveny o srážku)
lokálně pro formát A3 z grafického pod.
05
plastická
fólie
nebo A4
kladu (n) PAT
jednotné pro celý mo· z grafického podSMG plastická
fólie
del (souřadnice VB
kladu (6)
opraveny o srážku)
AAT
z grafického pod.
05
otisk
lokálně na nejbližší
kladu (n)
PM
identickou situaci
5 X 5 až 10 X 10 cm
05
papír
přebírané nebo
jednotné pro celý
(náhr.mapa)
měřené (5)PAT
model
plast. fólie
05

obzor
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otisk
PM
plastická
fólie

-

plynule do PM
bodově na papír
nebo plastickou fólii

[19]

Ing.
Souku·
pová
[20]

05
= stereoplanigraf Zeiss Jena
PAT = přístrojová aerotriangulace
. SMG = stereometrograf Zeiss Jena
AAT = analytická aerotriangulace
PM = pozemková mapa
hod noc e n í. Situace se vyhodnocuje plynulou
tužkovou čarou. Bodově se vyhodnocují jen budovy.
3. Perspektivy dalšího vývoje při využívání fotogrammetriekých metod pro vedení pozemkových
map

Pro plynulou obnovu starých map je nutné hledat
takové postupy a metody, které dovolí získat
výsledky přímo využitelné i pro další práce konané v budoucnu. Největší význam pro jakékoli
budoucí práce má vybudování sítě pevných bodil..
Jelikož ale v nedávné minulosti nebyly plně vytvářeny předpoklady pro dosažení vyhovující obsahové náplně pozemkových map, měla by být na každé
lokalitě v ČSSR nejen doplněna síť pevných bodil.,
ale téměř každá lokalita by měla být současně
alespoň jedenkrát porovnána se snímky z nového
náletu. Stav polohopisné kresby mapy by se tak
uvedl v soulad se stavem v přírodě a další vedení
map EN by probíhalo běžně geodetickými metodami s využitím doplněných pevných bodil.. Síť trvalých bodů by tak představovala článek, který by
jednotlivá měření spojoval.
Práce spojené s vedením map lze rozdělit na
dva základní postupy. Předně je to problém
u drž o v á ním a p včetně doplňování sítě pevných bodů (3. 1) a potom problém úplné o b n ov y map včetně vybudování bodového pole (3. 2).
3. 1.
včetně
bodil.

U drž o v á n í
doplňování

p o zem k o v Ý c h map
sítě
pevných

Cílem postupil. je opravit dosavadní mnohde neutěšený stav pozemkových map, tj. do stávajících
map EN doplnit síť pevných bodil. a všechny vyšetřené změny. Volbu fot:ogrammetrických metod
pro tyto práce prvořadě ovlivňuje druh a kvalita
dosažitelných leteckých snímků. Jsou to jednak
snímky staré, dále snímky nové, pořízené pro jiné
účely než je EN, a konečně sním'ky speciální, pořízené výhradně pro účely udržování map EN.

Za staré snímky pro vedení map EN je možno považovat všechny snímky starší 3 až 4 let, podle
podmínek a povahy příslušného území. Do skupiny
starších snímkil. patří především snímky pořízené
pro topografické mapování 1: 10 000. Snímkování
pro tyto účely bylo ukončeno v letech 1963-64.
Vzhledem k obsahu těchto snímků nelze je
pro doplňování změn v pozemkových mapách plně
doporučit. Protože řada změn nastala až po provedení snímkování, vyžádalo by si použití těchto
snímků značný objem doměřovacích prací, což
progresivitu
fotogrammetrických
prací snižuje.
Uplatnění by starší snímky nalezly pouze při doplňování sítě pevných bodů. Zásadně je nutné
odmítnout snímky pořízené před rokem 1961.

Pil.vod snímku
Metoda
vyhodnocení
Měřítko snímků

speciální
dvousnímková fotogrammetrie
1 : 12 000 až 1 : 13 000

Ma

Forma náčrtů
změn
Pochůzka
v terénu
Vlícovací body
Konstrukční list

Způsob úpravy
měřítka modelu
Způsob vyhodno·
cení změn

průsvitka rozdílů
po fotogrammetrickém vyhod.
nocení v celém zájmovém
prostoru
z grafického podkladu (5-6)
průsvitka orientací (plastická
fólie)
Souřadnice VB odsunuty
z KM s ohledem na srážku
jednotné pro celý model
plynulou čarou na průsvitku
vyhodnocení

KM = katastrální mapa
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\

3.1 Udržováni PM včetně
doplněni sitě PB

3.2 Obnova PM včetně
vybudováni
sitě PBBP

I

~1 __

3_._12_S_ni_m_k_y_n_O_v_é_~1

I
____

N_e_p_o_u_ž_ii_i_se

I_I

I

a_)_V_B
__ n_eJ_·s_o_u

Vyhodnoceni F1 i Fs; pb
i změny graficky MK =
= 1 : 2 880

I _1

b_)_V_B_is_o_u

Vyhodnoceni Fs; PBBP
numericky.
Změny gra·
ficky. MK = 1 : 2880

I.\ .

VB se urcvi

_."

Vyhodnoceni F 2; PBBP
numericky.
Změny gra·
ficky. MK = 1 : 5 000
(klad THM)

I
Cil:

*

Cíl:
* Graficky opravená a
doplněná PM v souvislém zobrazeni se zákresem dočasně
graficky
určených pb

3. 12. Snímky

nové

Graficky opravená
a
doplněná PM se zákresem PBBP
* Nedeformovaný zákres
změn a okolni situace na
průsvitce konstrukčniho
listu
* Seznam souřadnic
PBBP

aj V líc o v a c í bod

Cil:

*

Graficky vyhodnocený
list mapy EN 1 : 5 000
(klad THM)
* Připadně reprodukční
cestou převedená kresba
do MK = 1: 2880kladu
souvislého zobrazeni
* Seznam souřadnic
PBBP

y ne j s o u k

d i s P o z l-

ci

Mezi snímky nové se počítají obvykle snímky
Tento případ nastává, když při použití nových
mladší než 3 až 4 roky. Snímky jsou k dispozici,
snímků nejsou vlícovací body známy, nebo jejich
ale mnohdy byly pořízeny pro jiné organizace
souřadnice jsou určeny nedostatečně
přesně, tj.
nebo účely, než je EN. JSou to snímkové materiály
střední polohová chyba v určení souřadnic je
pořizované především pro ÚHÚL, dále pak v menší
větší než hodnota ± 0,05 mm v měřítku mapy. V krajmíře pro geologický průzkum, ministerstva hornicním případě je to hodnota ± 25 cm ve skutečnosti
tví a paliv, ministerstvo dopravy (ČSDj, pro účely
[17]. Když nejsou vlícovací body k dispozici, vyvodohospodářské
(např. pro vyhotovení podkladů
užije se jako vlícovacích bodů grafických pevných
pro meliorace, pro Ředitelství vodních tokti) a
bodů ze stávajícího mapového podkladu, pokud
pod. Sem patří i snímky z předběžného snímkování
map. Jak bylo
pro účely THM. V ČSSR zaujímá roto sním kování . možno z původních katastrálních
uvedeno v odst. 2, je takový postup s různými obměročně průměrně cca 8 % státního území. Parametry
nami využíván u jednotlivých ÚGK.
využitelných snímků mohou být různé. Základním
požadavkem je měřítko snímků, které může bý"t
1 : 16 000 a větší.
Fotogrammetrže
jednosnímková
Uváží-li jednotlivé provádějící útvary, že JH
1 pro udržování map EN pro dané poměry vhodné
Použije-li se metody jednosnímkové fotogrammetprovést vlastní
snímkování,
je možné použít
rie a jako vlícovací body grafické pevné body
i snímků speciálních.
V takových případech je
mapového podkladu, nelze touto metodou podstatvšak nutné určit souřadnice vlícovaGÍch bodů, aby
ně zlepšovat geometrické
vlastnosti
stávajících
byly získané výsledky maximálně využitelné pro
map. Deformace ve starých mapách zůstávají a
budoucí práce. Fotogrammetrická
signalizace by jsou velmi často tak veliké,' že omezují vlastní
v takovém případě zahrnovala řádově 5 bodů na
využití fotogrammetrie
maximálně
ovlivňují
1 km2•
přesnost vlícování. Také charakter
nejčastěji se
Pro způsob využití snímků má ;lákladní vý- vyskytujících změn nediktUje za uvedených předznam, zda jsou nebo nejsou souřadnice vHcovapokladů nutnost použití exaktních měřických mecích bodů k dispozici.
tod. Socializace zemědělství, průmyslová a bytová
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map

výstavba a použití mechanizačních
prostředkfi
jsou příčinou rychlých zrněn předmětů měření.
Z toho důvodu je možné v rámci hospodářské jednotky, kde byla provedena socializace, považovat
mnohé hranice kultur téměř za předměty neustálené. Tuto skutečnost dokazuje i poměrně nízká
přesnost identifikace hranic v terénu. Mnohé vytyčení hranic je sporné, protože stabilizace není
ve většině případů zachována a ani se neobnovuje.
Nepřesnosti v důsledku nejisté nebo i mnohoznačné identifikace
mohou dosáhnout až metrových
hodnot. Subjektivní názor ovšem existuje i při fotogrammetrickém
vyhodnocení, ale obraz snímku
svou přirozenou generalizací mnohde umožní lepší
vyhledání jakéhosi průměrného bodu.
Proto bude pro metodu jednosnímkové fotogrammetrie,
použitou při doplňování stávajících
grafických
map 1: 2880, výhodnější a lokálně
přesnější překreslovat zrněny a graficky doplňovat
síť pevných bodů (pb) po částech s hlavním cílem
zlepšit obsahoV'Oukvalitu map. Bude vhodné překreslovat lokálně přímo na podkladě pozemkové
mapy aniž by byly pro vlícovací prvky uvažovány
radiální posuny a aniž by byl matematicky kompenzován vliv srážky mapy.
V omezených prostorech
musí být zrněny
obklopeny identifilrovatelnými
body a hranicemi.
Převýšení v překreslovaných
prostorech
nesmí
způsobit větší radiální posun než /:::"r = ± 0,5 mm
v měřítku mapy [141. '~ro maximální výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším překreslovaným
místem platí:

obzor-
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výškové rozdíly 2 /:::,.z, určené ze vztahu (1) a uvedené v tabulce 7, nepřípustné chyby ani při výpočtu výměr.
Uvedenou metodou není vhodné doplňovat
zrněny v zastavěných tratích, protože metoda jednosnímkové fotogrammetrie
je pro tyto oblasti
nevhodná. Nezpůsobuje to jen radiální zkreslení
obrazll budov, ale hlavně nedostatečně
přesná
identifikace l'ohů střech. Rozlišovací schopnost se
pod překreslovačem
při obvykle velkém zvětšení
neúměrně snižuje.
Zrněny v uzavřených místních tratích je proto
vhodné zaměřovat geodeticky od pevných bodů,.
třeba i dočasně pouze graficky určených [21}, ne·
bo určovat metodou fdtogrammetrie dvousnímkové.

f

=

M,,=

I M,,=

9m

I

1 : 900

LIP

f ~ 11.5/18

210/18

1: 13 000

M,,=

I

5m

I

1 : 9 000

14m

= 0,001 P +

1:

M,,=
13 000
7m

f ~ 152/23

M,,=

I
I

M,,=

1 : 8 000 . 1 : 13 000

6m

10m

:to VF; platí pro výměru do 1,5ha.

LlP = 2~O P; platí pro výměru nad 1,5 ha (instrukce-

B·1960, § 32/2)
2L1z

=

LI,.
2 -, j,
r

když je rovina překreslování
volena uprostřed.
Zanedbatelné výškové rozdíly 2 /:::"z pro pozemkové
mapy v souvislém zobrazení jsou uvedeny v tab. 7.

2 'Llz

f ~ 210/18

Středová část snímku
Celý snímek

15m
9m

f = 115/181 f = 152/23

Sm
5m

I

9m
5m

Uvedená přípustná převýšení nesmí způsobit
nepřípustné
chyby při určování výměr. Stejně
velká plocha ležící v různých nadmořských výškách se zobrazí v důsledku různosti měřítek rllzně
veliká. Aby byly plochy 'správně překreslovány, tj.
aby nebyly přestoupeny
dopustné odchylky /:::"P
stanovené pro vedení EN, je možné zanedbat převýšení
2L1z =

LIP

-p m" .

j

Zanedbatelná převýšení 2 /:::,.z pro různé parametry
leteckých snímků jsou uvedena v tab. 8.
Je tedy zřejmé, že pokud platí uvedené dopustné odchylky pro v'ý'pOČf;ltvýměr, nezpllsobí

Fotogrammetrie

dvousnzmková

Nejsou-li k dispozici souřadnice vIícovacích bodů
a pro fotogrammetrické
vyhodnocení lze využít
pouze grafických pevných bodll ze stávajícího mapového podkladu, využije se pro doplnění sítě
pevných bodll a doplnění zrněn v grafických pozemkových mapách d'Vousnímkové fotogrammetrie
jen výjimečně, v naléhavých případech. Bude to
v libovolně členitém, ale přehledném terénu s velkým převýšením a s velkým počtem zrněn, které
jsou složitějšího charakteru.
Také v tomto případě je obvykle vliv deformací situační kresby a srážky mapy tak velký, že při
vyhodnocení v celém rozsahu snímkové dvojice.
neumožní spolehlivě posuzovat, zda situace na mapě odpovídá situaci na snímku či nikoliv. Eliminace těchto vIivll se provede vhodnou úpravou postupu absolutní orientace. Horizontace modelu a přibližná úprava měřítka se provede nejprve pro celou sním kovou dvojici. Konečná úprava měřítka
modelu se provede lokálně pro vhodné ucelené
partie s ohledem na to, aby byly zrněny obklopeny
identifikovatelnými
body a situací. Jako nejvhodnější základní rozměr průsvitky vyhodnocení se
jeví za daných předpokladů ilormát A4 případně
A3. Lze totiž říci, že není účelem hledat měřítko
exaktní, ale nejoptimálnější.
Volba formátu A3
nebo A4 je ovlivněna velikostí deformací kresby
mapy, členitostí situace, rozsahem zrněn a zejména
množstvím pevných bodů a identifikovatelné
situace.
Ve většině případů se dá očekávat, že deformace kiresby pozemkové mapy v rozsahu zmíněných formátll budou tak velké, že již umožní přímé porovnávání na prllsvitce vyhodnocené situace
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s kresbou podložené pozemkové mapy [3]. Prilsvitky vyhodnocení se na list mapy umisťují tak,
aby na ně bylo možno optimálně zobrazit uzavřené
lokality změn s okolními pevnými body a situací.
Určované pevné body se spolu se změnami vyhodnotí výhradně graficky. I když mají pevné body
jen dočasný charakter, mohou sloužit pro potřebu
dosavadních map. Geometrické vlastnosti pozemkových map se podstatně nezlepšují, ale podstatně
se zvyšuje jejich obsahová úplnost.

Případ nastává, když jsou při použití novějších
snímkil vlícovací body známy a jejich souřadnice
jsou určeny dostatečně přesně. Pro doplnění sítě
pevných bodil bodového pole (PBBP) a doplnění
změn v mapách EN lze za těchto předpokladů
doporučit
využití graficko-nume-rického
postupu
vyhodnocení metodou dvousnímkové fotogrammetrie.
Absolutní orientace se provede pomocí nejméně 5 vlícovacích bodů, vynesených na nesrážlivé
transparentní
plastické fólii v měřítku 1; 2880.
.Snahou bude volit souřadnicovou
soustavu THM.
Protože se jedná o maximální kvalitu vyhodnocení,
řídí se přesnost provedení orientace ustanoveními
instrukce THM. Po provedení absolutní orientace
se numericky vyhodnotí všechny nově určované
PBBP. Registrace modelových souřadnic se provede
ve dvou řadách podobně jako při THM. Na transparentní
podložce konstrukčního
listu (MK =
1: 2880) se graficky kromě PBBP vyhodnotí všechny klasifikované změny spolu s okolní ident1fikovatelnou situací. Vyhodocení se provede v rozsahu
·celého modelu, bez lokálních změn jeho měřítka.
Tak vznikne p r ů s v i t k a v y hod noc e n í.
Pro budoucí práce v příslušných lokalitách má
maximální význam číselné určení PBBP. Registrované modelové souřadnice PBBP se přetransformují do geodetické souřadnioové soustavy vlícovacích bodil. Budou-U souřadnice použitých vlícovacích bodů určeny s přesností, jakou stanoví
instrukce pro THM, lze předpokládat, že přesnost
nově určených PBBP bude při uvedeném postupu
prací vyhovovat také ustanovením ,téže instrukce.
Dosahovaná polohová přesnost numericky vyhodnocených signalizovaných
bodů na stereometrografu pro různá měřitka snímkŮ je uvedena v tabulce 9 (12).
Graficky vyhodnocenéPBBP
a změny se do
stávajících pozemkových map přenesenou z průsvitky vyhodnocení po uzavřených partiích až na
příslušných SG. Pro lokální vlícování kresby z průsvitky na kresbu mapy se použije vyhodnocená
identická situace v okolí změn. Mohlo by se stát,
že by doplňovaná mapa vykazovala tak značnou
srážku či deformace, že by ani lokální vlícování
kresby situace
nebylo možné zodpovědně provést. V takovém případě by se kresba příslušných
změn do dosavadní mapy přenesla formou grafické,
fotomechanické, případně i číselné transformace.
Do budoucna se zachovává průsvitka vyhodnocení - nesrážlivá plastická fólie se zákresem
PBBP, změn a okolní situace. Do této průsvitky
se mohou kartíl'ovat veškeré výsledky všech následujících prací v příslušné lokal'ítě. Týká se to
např. Výsledků geodetického měření, zejména bylo-li prováděno s využi'ÍÍm ,PBBP. Při cílevědomé
práci lze předpokládat,
že by s využitím číselně
určených PBBP, které tvoří číselný základ, mohla

průsvitka vyhodnocení vést nejprve k odstranění
deformací dnes používaných
pozemkových
map.
případně po převedení do dekadického
měřítka
přispět k plynulé náhradě dosavadních grafických
map mapami! s číselným základem.
3. 2. O b n o v a p o zem k o v Ý c h map
v čet n ě vy bud o v á n í sít ě PBBP
Na mnohých lokalitách našeho území nelze vystačit s dosud uvedenými postupy. Nastávají případy,
že naprostá většina zobrazené situace v pozemkových mapách již neodpovídá stavu v terénu, případně mapa vznikla z velmi nekvalitních podkladů ,a je nutné provést celkové její přehodnocení
(např. některé lokality na Slovensku) a na ploše přislušného území není v brzké době plánováno THM.

Střední
Konstanta
komory

MěHtko
snímku
111"

t

115/18
210/18
152/23

1
1
1
1
1
1
1

:
:
:
:
:
:
:

20000
15000
9000
9000
13000
9000
7000

ve skutečnosti
mm/
(v cm)

I

44
41
18
14
30
17
16

polohové

chyby vyhodnocení

v měHtku
snímku
mm/
(v mm)

v měřítku mapy
mm/K (v mm)

"

0,022
0,027
0,020
0,016
0,023
0,019
0,023

I:

5 000

II:

2 000

0,09
0,08
0,09
0,07
0,06

I

0,08
0,08

V takových případech, a 'také tam, kde to
příslušný ÚGK po dokonalé ekonomické rozvaze
uzná za vhodné, je nutné řešit problém úplné
o b n o v y p o zem k o v Ý c h map, včetně vybudování sítě PBBP. Na různých pracovištIch
byl
tento problém řešen různě. Nejednotnost
vede
z celostátního
hlediska ke značným ekonomickým ztrátám a neprospívá ani snahám budovat
na území našeho státu nové jednotné mapové dílo THM. Předkládáme
proto ideový návrh
řešení této problematiky. Je ,to jedna z cest, jak
ekonomickým postupem nahradit stávající pozemkové mapy mapami novými, a 'to za předpokladu,
že k a ž d é měř e n í a j e h 'O V Ý s 1e d k Y b ud o u m a x i m á 1n ě v y u žit e I n é pro
b ud o u cíp r á c e.
Požadavky
vhodně· splňuje
metoda
dvousnímkové fotogrammetrie.
Při použití speciálních
snímkil dOVOluje vyhodnotit
jak současný stav
situace, tak i síť PBBP. Aby získané výsledky
mohly být využívány k budoucím pracím, musí
vyhovovat svou přesností. Přesnost je zde podmíněna existencí vlícmracích bodů, tj. bodil., na kterých byla provedena přednáletová
signalizace a
jej'ichž souřadnice byly určeny pro dané podmínky nejvhodnější metodou (pIlOtyto práce by mohlo
být využito zkušeností pracovníků, kteří prováděli
podobné práce pro THM). Takový postup by však
odpovídal rozsahu prací při THM. Poněvadž vytvoření THM není cílem, lze vhodně zmenšit rozsah příslušných prací tak, aby přibližně odpovídal
rozsahu dosud
prováděných prací při udržování
map. Lze předpokládat,
že nejvhodnější cestou
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k dosažení cíle by bylo na rozdíl od THM zavedení následujících opatření:
vynechání přednáletové signalizace podrobných
situačních bodů,
zavedení "zjednodušeného místního šetření",
dodržení zásady, že situační kresba mapy v konečné formě vznikne převážně pouze fotogrammetrickým vyhodnocením.
Vzhledem k malému rozsahu existující stabilizace situačních bodů nelze předpokládat,
že by
přednáletová
signalizace
pomohla
podstatně
zpřesnl1t vlastnické vztahy. Přednáletovou signalizaci by proto mohla nahradit zodpovědně prováděná klasifikace na zvětšeninách leteckých snímků. Klasifikace by byla prováděna před fotogrammetrickým vyhodnocením
spolu se "zjednodušeným místním šetřením". Takové místní šetření by
se uskutečň1ovalo z valné části v polní kanceláři';
formou klasifikačních
zákresů by byl na zvětšeninách snímků při spoluúčasti vlastníků a uživatelů identifikován průběh jednotliivých hranic. Při
práci by byl využíván spolu s mapou a zvětšeninou snímku i stereoskop. Z hledlska 1n'terpretace
by byly zvlášť vhodné snímky barevné (úspěšné
zkoušky provedené v poslední době to 'potvrzují).
V terénu by byly řešeny jen případy sporné a
nejasné, které by se v průběhu místního šetření
vyskytly. 'Při pochůzce by byla současně provedena namátková kontrola již provedených zákresů.
Takovým způsobem by tato zjednodušeně pořizovaná mapa podržela charakter mapy EN.
Vyhodnocení by bylo provedeno na konstrukční list na nesrážlivé podložce v souřadnicové a
zobrazovací soustavě THM. Hranice jednoznačně
v terénu zřetelné a klasifikované by byly vyhodnocovány černě (platný stav). Hraniice,u
kterých
není bez předchozí signalizace či klasifikace jednoznačně identifikovatelný
průběh, by byly vyhodnocovány jinou barvou, např. modře (modrá
barva vyhovuje dalšímu kartografickému
zpracování metodou rytí). Hranice v 'terénu neznatelné
by byly bez ohledu na jejich stávající přesnost
přebírány spolu s právními vztahy z původních
map a zobrazovány opět modře.
Z vyhodnoceného originálu by se metodou rytí
do červené rycí vrstvy (obdoba souvislého, zobrazení) vyhotovil kartografický
originál (matrice
na transparentní
plastické fólii), v barvě černé a
červené. Červeně by byl zobrazen stav vyhodnocený modře. Na tomto originálu by bylo prováděno budoucí udr~ování díla, tj. 'stav vyznačený
červeně by byl neustále zpřesňován, a tak nahrazován stavem platným - černým. Jiným'i slovy,
doměření a revize po fotogrammetrickém
vyhodnocení by byla prováděna příleŽitostně až v budoucnu. (Použitelná kartografická
technika způsobu udržování díla je popsána v referátu ing.
Mikšovského, CSc.)
Pro oblasti, kde je provedena socialiizace půdního fondu, by bylo měřítko mapy voleno MK
= 1: 5 000. Dovolila by to zejména existence velkých půdních celků, neustálá pohybliv1ost Většiny
hranic, malý rozsah stabilizace hranic v terénu
apod. Za 'takových podmínek by byla postačující
i přesnost, kterou
technická
mapa v měřítku
1 : 5000 poskytuje. Parametry použHých speciálních snímků by byly shodné s parametry požadovanými pro THM.
V území, kde socializace pvovedena není, a
nelze ji ani, předpokládat a stav dosavadních map
je tak neutěšený, že by pro jejich vedení nes ta-
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čily předcházející postupy (viz 3. 1), tam by bylo
možné provést úplnou obnovu map pouze formou
THM, např. v měřítku 1: 2000. Jen výjimečně lze
připustit popsanou formu mapy EN v měřítku
1: 2000 (něk'teré lokality na Slovensku), kde není
jiného východiska. Je zřejmé, že by mapa v měřítku 1: 5 000 zobrazovala výhradně polní tratě,
maximálně s roztroušenou zástavbou vesnického
charakteru. Místní tratě by byly zobrazovány formou přIložných map ve větším měřítku. Jejich
vyhotovení by bylo záležitostí metody pro daný
případ nejvhodnější.
Fotogrammetrická
metoda
by mohla být aplikována při použiití většího měřítka snímku.
Pro budoucí práce by byly zachovány numerickou metodou určené souřadnice PBBP i grafické vyhodnocení situace, které by bylo neustále
zkvalitňováno. Okamžité využívání vzniklého grafického elaborátu by se mohlo dít buď v původní
formě (MK
= 1: 5000 v ucelených lokalitách,
po hranicích správních celků), nebo dočasně ve
formě stávajících pozemkových map 1 : 2880 v souvislém ZObrazení. Do příslušného kladu listů 1 : 2 880
by byla kresba převedena např. fotomechanickou
cestou (možnými technikami převodu se zabývá ve
svém příspěvku ing. Hašek). Tisk mapy by byl zásadně v obou případech prováděn jednobarevně.
Při aplikaCi tohoto postupu lobnovy starých
grafických map EN by tedy byla vytvářena "Mapa EN 1: 5000" s číselným základem v souřadnicové a zobrazovací soustavě THM. Postupným
doplňováním
a zpřesňováním
s využitím sítě
PBBP by mohla plynule přecházet ve formu THM,
případně
by maximálně
eventuální
yrovedení
THM usnadnila. Spolu s THM by vytvárela předpoklad pl'lO rychlejší
vybudování jednotného a
hodnotného souvislého mapového dIla na území
našeho státu. Měla by veliký význam i pro tvorbu dalších odvozených děl. V budoucnu by také
zcela nahradila dosavadní SMO 1: 5 000.

4. Závěr
Z projektů leteckého snímkování Civilr:í.ch.?dběratelů snímků vyplývá, že se l"očně, pOl'lZU)l,Iet:cké snímky průměrně na ploše asi, 1~% sta,tmho
území. Bylo by tedy technicky možne po kry! le~
teckými snímky plochu našeho státu v obdobl ~s~
10 let (zkušenosti
z topografického
mapova~l
1: 25000 a 1: 10000 to potvrzují). Tato sku~ec:
nost opravňuje vyslovit názor, že by bylo mozna
účelné zavést plánované
periodické
snímkování
našeho území. Odstranila by se dnes existující neorganizovanost
v oblasti pořizování leteckých
snímků. Systematickým prováděním snímkování a
mnohostrannějším
využíváním snímků by se dosáhlo snížení nákladů na jejich pořízení - celk1ové snížení ceny snímků.
Periodické snímkování by mohlo být plánováno v jednotU.vých krajích podle potřeb příslušných
útvarů, např. SG. Časový interval by se řídil místním'i podmínkami, výskytem změn, stupněm rozvoje oblasti. Speciálních snímků by mohlo být ,,!yužíváno k plynulé ú p 1n é fo t o g r a m m e t r 1 ck é r e v i z i map EN. Zejména by byly doplňovány změny, které vznikají samovolně a které se
většinou identifikují až při použití nových snímků.
Plynule by byla také doplňována a zpřesňována
síť PBBP.
Speciálních leteckých snímků z periodického
snímkování by mohlo být pochopitelně využíváno
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i pro jiné účely, neboť by se jednalo o pohotový
materiál pro vyhotovování dalších polohopisných
i výškopisných
mapových podkladů. Snímky by
se mohly stát např. podkladem pro různé projekční práce, pro územní plánování, účely vodohospodářské a mnohé jiné, kde je vhodné snímky používat, ale mnohdy se nepoužívají, protože
nejsou k dispozici. Snímků by bylo možno využívat také pro vedení všech stávajících map, včetně
map topografických,
účelových a zejména dnes
nových map technickohosp,odářských.
Pracovní
postupy při vedení těchto map by mohly být odvozeny z technologických, principů, které zde byly
uvedeny.
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[13] R o u I e: zkušenoSili
a perspektivy
Ipři využívání
fotogrammetrických
metod
pro vedení
map EN; Výzkumná
zpráva
VŮG'l'K 215/1967 [stuldie č. 6J.
[14] Směrnice
pro údržbu ,1Ilap ElN; ŮSGK 1966.
[15] S v o bod o 'v á:
Fotogrammetrie
,velký
pomocník
při
údržbě EN; Technick~
rozvoj ŮiGK Opava 4-5/1965.
[16] S Ý k o r a: Zpráva 'k tematickému
úkolu č. 8; 'OGK Č. Budějovice 1963.
[17] '!'HM - Prozatimní
pokyny; OSGK č. 212-331.0-5000/1965
[18] OCK Liberec: Využilí leteck~ch
snímků
pro údržbu map EN;
technologioký
postup 15/1965.
[19] OGK Pardubice:
Využiti leteckých
snímků pro úplnou přehlíd:ku lEP; technologický
postup 10/1963.
[20] OCK ZiUna: Technologick~
postup pre reambuláciu
a vyhotovenle náhradn~ch
máp EN; 17-3285/1964-219.
[21] V á I k a: lak zabezpBČit maximální lVyužltelnoSil 'polohopisných
měřeni; GaKo 4/1967.
[22] V i t o u I: pokyny pro 'využiti leteckých
snímků
pro údržbu
EN; ŮGK Brno.
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[1] And I' I e:
Rozbor
ekonomické
účinnosti
lPOužiti leteck~ch
snlmků pro údržbu map ElN; ŮGK Č. Budějovice 1966.
['2] Ba š t o v á: Použiti fotogrammetrických
metod pro účelyEN;
dilPlomnl práce, ČVUT II'ra,ha 1966.
[3] ~~r g: Fotogrammetrické
vy'hodnocení
pro EN; ŮGK Opava
[4] Ber g: Technologick~
postup
pro reambulaci
pozemkov~ch
map, nebo_ 'vyhotovení
náhradnlch
map 'EN fotogrammetrickou
metOldou; UGK Drpava 1965.
[5] E i d her
1', 11 I' o U s e k: Photogrammetrische
Reambulierung
des Grundkatasters;
osterr.
Z. f. Vermessungswesen
3/1960.

,
Ing. Monika Mlkiovská.
Ustav geodézle a kartografle, Praha

Pro všechna mapová díla velkých měřítek je nejdůležitější otázkou zpfisob jejich udržování. Zvláště
dfiležitá je tato otázka u map vyhotovených číselnou metodou. Čím je mapové dílo podrobnější, tím
rychleji stárne; při jeho vysoké přesnosti je třeba
pečlivě provádět udržování, aby přesnost původní
mapy nebyla dalšími zásahy snižována. Při udržování mapy je velmi dfiležité uvážit závažnost zaměřovanych změn, aby mapa nebyla přetěžována
množstvím zákresfi. Přitom obsah mapy, stanovený
při jejím vyhotovení, je možno vhodnými zásahy
a účelnou technologií udržováním zmodernizovat
a přizpusobit tak mapu novým požadavkfim, které
JSou na ni kladeny.
Základy udržování mapy musí byt dány již při
Jejím vzniku. U map vyhotovených klasickými číselnými metodami je tato zásada tím duležitější,
že cyklus výroby trvá poměrně dlouhou dobu i několik let. Poslední zkušenosti ukazují, že tento
problém je nutno řešit i u map vyhotovených progresívními metodami. Obsah těchto map je ještě
mnohotvárnější než u map starších a tempo technického rozvoje, kterým je ovlivněno i zastarávání
map, vzrustá. Množství změn se kupí daleko rychleji, nežli je možno dokončit výrobu nové mapy
a mapa zastará v mnoha případech dříve, než je
předána uživateli. Byla proto dodržována zásada,

aby trvalá mapová díla obsahovala všechny změny
zásadního charakteru a byla tak pouze podkladem
pro podrobnější účelová měření v oblastech zvláštního zájmu.
V mnoha státech s kvalitními mapovými podklady velkých měřítek se v poslední době resl
otázka, jak provádět udržování tak, aby bylo splněno hledisko technické i ekonomické. Dobré udržování vyžaduje nejenom velké náklady finanční, ale
často i těžko realizovatelné
vybavení těch Institucí, které měření provádějí, velkým množstvím
kvalifikovaných pracovníkfi. Proto je vždy snahou
využít pro různé druhy map všechna měření, která
se týkají společného obsahu.

2.1. V 1 i v y n a u drž o v á n í
map
velkých
měřítek

ú čelo

vÝ ch

Jednotícím prvkem mezi mapou základní a mapami
účelovými je polohopisné
zobrazení viditelných
předmětů měření s různým stupněm generalizace.
Jako dalŠÍ náplň přistupuje bližší označení těchto
předmětfi měření. Výškopis chybí u některých účelových map, ale je dfiležitou složkou základní mapy.
Protože tedy část náplně - polohopis a výškopis
je náplní účelových map i mapy základní,
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a z toho polohopis náplní mapy evidence nemovitostí, je nutno organizačně zajistit společné využití známých a zaměřených změn této náplně.
'Tento úkol by měl být jednoduchý vzhledem k povinnostem středisek geodézie a národních výborl1
jak po stránce ohlašování, šetření, měření změn
a udržování mapového díla, tak i po stránce dokumentační.
Tok informací o změnách polohopisu by bylo
možno vyjádřit schématem:

•národní
.)

výbor \ __
-7

\mapa evidence nemovitostí
a dokumentace SG

--_~l

lr

I účelová

IYákladní mapal

mapa

I
I

Mapa evidence nemovitostí a dokumentace tvoří
centrum. Hlavní tíha odpovědnosti
za včasnost
informací b změnách polohopisu leží na pracovnících střediska geodézie.
Schéma toku informací o změnách výškopisu
je jednodušší:
základní

mapa

I~

--7_,1

účelová mapa

I

změny výškopisu jsou často těžko postihnutelné
i proto, že zatím neexistovala a neexistuje povinnost tyto změny hlásit, pokud nenarušují územní
plán. Také působením
exogenních
sil dochází
k plynulým změnám, které lze zjistit pouze periodickými přehlídkami. Faktem je, že udržování a
reambulace výškopisné náplně map velkých měřítek je zatím nevyřešeným problémem, a tak zůstává plně na správci účelové mapy.
Další náplň účelových map je tvořena speciálními informacemi. Tyto informace jsou kartograficky vyjádřeny značkami, barevnými plochami
nebo popisem a většinou značně obohacují obsah
účelových map.
Způsob udržování účelových map ovlivňují:
a)
b)
c)
d)

bohatost obsahu,
množství změn' za danou časovou jednotku,
vyžadovaná přesnost určení a zakreslení změny,
požadavky na novost informací v mapě.
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sledování a podchycování změn až po víceletý
cyklus udržování mapy. Velké množství změn s vy"
sokými nároky na kapacitu přináší i snahu po optimálním technickém vybavení.
Přesnost
U účelových map velkého měřítka může být požadavek na přesnost dvojího druhu. Jednak přesnost
prostorového
nebo polohového určení předmětu
měření, jednak přesnost speciálního technického
údaje vyjádřeného mapovými značkami, číselným
nebo slovním údajem na mapě. Požadavky na přesnost mohou být splněny jedině za předpokladu, že
pracovníci mají odborné znalosti a zkušenosti, a že
Jejich technické vybavení odpovídá potřebě. Při
udržování účelových map velkých měřítek je často
nutné, aby s odborníkem zeměměřičem spolupracoval specialista
příslušného
oboru. Z hlediska
zeměměřiče je vždy nutné jak prověření přesnosti
udržované mapy, tak i požadavkl1 specialistl1 na
Její přesnost.
Novost informaci na mapě
Požadavky na novost informací účeloyé mapy velkého měřítka jsou závislé na účelu, kterému mapa
slouží. Má-li být pouze statickým dokladem určité
skutečnosti, neprovádí se její údržba vůbec.
2.2 R o z děl e n í ú čelo

vÝ ch

map

Rozdělení účelových map velkých měřítek je dáno
Instrukcí
pro technickohospodářské
mapování.
Některé z účelových map jsou vyhotoveny pro jednorázové využití a jejich obsah ml1že sloužit při
udržování základní mapy (např. mapy pro investiční výstavbu a mapy pro projektování, když jde
o nepříliš rozsáhlé akce). Zcela zvláštní postavení
mají mapy evidence nemovitostí. Jejich udržování
Je podrobně rozpracováno v celé řadě směrnic,
a proto o nich zde nebude dále pojednáváno. Některým jiným mapovým dílům budou věnovány samostatné diskusní příspěvky.
V následujících odstavcích se budeme zabývat
mapami pro územní plánování, mapami povrchových a podzemních zařízení, které JSou využívány
pro mapy územního plánu a konečně víceúčelovými mapami rozsáhlých komplexl1, které slouží
jak pro plánování, tak i pro projekci.

Obsah

Bohatost obsahu má vliv na požadavky na speciální znalosti pracovníkl1, kteří provádějí udržování
map, a to jak v poli, tak i v kanceláři. Ve většině
případů vyžaduje i speciální přístroje a metody
udržování. Protože má podstatný vliv na měřítko
účelové mapy, má tím vliv na zpl1sob kartografického zpracování i na vybavení kancelářských pracovníkl1. Udržování účelových map velkých měřítek s bohatým obsahem klade vyšší nároky také
na reprodukci.
Množství změn
Pro určení kapacity potřebné na udržování mapy
je nejdůležitější znát množství změn během určité
časové jednotky. Když vytváříme organizaci udržování účelové mapy, musíme zjistit nebo alespoň
odhadnout množství změn i z hlediska sezónnosti.
Právě u účelových map velkých měřítek je množství změn velice variabilní - od nutnosti denního

K náplni uvedených účelových map velkých měřítek patří polohopis, výškopis, inženýrské sítě
v celém průběhu, popis a některé speciální údaje
o polohopisných prvcích jako: druh vozovky, spalitelnost budov, zeleň apod. Pro udržování celé
náplně je nejdůležitější
zajistit plnění ohlašovacích povinností
a využívání zdrojů informací.
Zdroje informací o změnách polohopisu a výškopisu byly uvedeny v odst. 2.1. Změny v inženýrských sítích lze postihnout nejlépe z hlášení správcl1 sítí nebo provádějících podniků o zásazích do
sítě. Tuto ohlašovací povinnost nutno podpořit
vhodným podnětem se strany správce účelové
mapy - např. finančním (neproplacení
faktury
za provedené práce bez potvrzení o registraci změny u správce mapy), nebo alespoň zajištěním zájmu
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o mapové dílo u správců inženýrských sítí tím, že
se také jim předávají otisky udržovaného díla pro
jejich potřebu.
Tok informací o změnách v inženýrských sítích lze vyjádřit schématem:

I

správce inženýrské
prováděcí podnik

sítě

\<c-----.-) I účelová I mapa I
J!základní ~

3.1. V Yš e t ř o v á n í a

I

z a měř

Někdy bývá obtížné zaměřováni změn nadzemních vedení, hlavně slaboproudých,
která mívají
konsoly na střechách a jiných těžko přístupných
místech. Potom je nutno kombinovat různé měřické metody, event. využívat i stavební plány budov.
K pracím v terénu patří zjišťování některých speciálních údajů, jako je počet podlaží, spalitelnost
střech, povrch komunikací, druh zeleně, druh kapaliny nebo plynu v potrubí, napětí v elektrických
kabelech apod. Většinu těchto údajů je nutno zjistit při vyšetřování u správců příslušných investic.
K pracím v terénu patří zjišťování některých speúčelových map patří mimo obvyklé nářadí a přístroje i detektory s možností dobíjení akumulátorů
ze sítě a pásmo nebo lať, upravená pro měření
hloubek šachet, příp. výšek stropů.

o v á n í z měn

Pokud se neprovádí stálé udržování, ale pouze nárazové, je nutno nejprve změny vyšetřit. Vyšetřování se provádí nejprve v dokumentaci středisek
geodézie, u správců různých investic, u odborů
výstavby národních výborů, event. u projektových
organizací. Vyšetřování v terénu se někdy spojuje
se zaměřováním změn.
Změny polohopisu a 'výškopisu, které nelze
převzít z dokumentace, se zaměřují geodetickými
metodami, ovšem přizpůsobenými požadavkům na
přesnost měření. Navíc se často při výškopisu
určují hloubky vstupů, vpustí a šachet a příp. inženýrských sítí; jako pomůcky slouží různé zasouvací latě, pásma nebo ocelová lana se zátěží a s normální stupnicí nebo (u lan) se stupnicí metrovou.
Pásma je výhodné opatřovat ochranným povlakem
z vypalovaného epoxydového laku, aby se snížila
koroze (podle ZN Ing. Jirečka z ÚGK Opava). Určování hloubky kanalizačních
šachet je náročné na
zajištění bezpečnosti práce (jedovaté plyny, možnost infekce). Hloubky inženýrských sítí - pokud
nejsou v otevřených výkopech nebo průlezných
kolektorech - se určují pomocí detektorů nebo
(nyní již zřídka) kopanými sondami. U otevřených
výkopů je nutná opatrnost vzhledem k nebezpečí
zřícení. Proto bývají uplatňovány různé zlepšovací
návrhy - výtyčky nebo latě s kolmým nástavcem
a libelou, různé konstrukce s hranůlky apod.
Změny v průběhu inženýrských sítí je možno
přebírat z dokumentace jejich správců tam, kde
i tato náplň účelové mapy byla od nich převzata.
Pokud se sítě vyhledávají detektory, neodpovídá
stále ani při použití nejdokonalejších
detektorů
přesnost vyhledání odpovídající přesnosti číselných
metod měření pro mapy velkých měřítek. Po''kud
byly sítě vyšetřeny detektory, je vhodné zajistit
stálou službu, která by zaměřovala ihned po ohlášení odkryté sítě ve výkopech. Tento způsob se
zavádí podle zkušenostií z NSR i v Praze. Při měření se zjišťuje nejen průběh nových sítí, ale i křížení se starými sítěmi, které již v mapě jsou. Využíváme tedy s výhodou udržování sítě i pro zpřesnění důležité původní náplně mapy.
Poměrně velmi přesné je měření změněných
sítí, které probíhají v kolektorech.
Geodetickou
metodu je pouze nutno přizpůsobit měření v úzkých
prostorech, většinou neosvětlených a často pouze
průlezných. Toto měření je možno provádět libovolně přesně podle požadavků - pokud použijeme odpovídající technické vybavení. I zde je nutno
dbát na bezpečnost - často je tu nebezpečí infekce nebo pokousání od krys a pokud kolektorem
probíhají roury dálkového topení, je nebezpečí popálení.

Konstrukční práce při udržování účelových map
velkých měřítek se celkem neliší od podobných
prací při udržování základních
map. Pracovníci
.ovšem nemusí počítat plochy, ani nepřijdou do styku s písemným operátem. Místo toho musí mít odborné znalosti odpovídající specializaci mapy, aby
byli schopni mimo jiné provádět logickou kontrolu
zákresů předmětů měření (hlavně inženýrských
sítí). Pokud se při udržování polohopisu účelové
mapy přejímají výsledky měření evidence nemovitostí z dokumentace, je třeba provést jejich zhodnocení z hlediska přesnosti i náplně účelové mapy
a teprve potom vykartírovat převzatou náplň.
V mnohých případech se nekryjí požadavky
různých specialistů na přesnost zákresu nebo na
měřítko mapy se skutečnou potřebou. Bývá to zaviněno jejich malou znalostí přesných způsobů odměřování na mapě. Potom je třeba vyhotovit a
udržovat mapu sice v požadovaném měřítku, ale
nenutit ani měřiče, ani kancelářské pracovníky ke
zvýšení přesnosti, která by byla nevyužitá a neekonomická.
Protože se z účelových map často pořizují
další kopie, bývá pro rychlou orientaci vyhotoven
mimo originálu i jednobarevný
(černý) soutisk
všech prvků mapy na průhledné nesrážlivé plastické fólii, ze kterého se v případě potřeby pořizují
rychle jednobarevné kopie. Je samozřejmé, že tento otisk je nutno také doplňovat podle potřeby
změnami. Metody jeho doplňování jsou stejné jako
u map evidence nemovitostí v souvislém zobrazení.
Při udržování účelové mapy je někdy nutné
vyhotovit nové originály jednotlivých barev, nebo
náplň, která byla dosud tištěna v jedné barvě, barevně rozlišit. Pro nový originál vyhotovíme z dosavadního
originálu
modrokopii. Neplatný stav
modře vyškrtáme, dokartírujeme
změny a černě
vyrýsujeme platný nový stav. Pro barevné rozlišení náplně mapy vyhotovíme z dosavadního originálu této náplně tolik modrokopií, kolik barev
potřebujeme. Tyto modrokopie jsou podkladem pro
originály rozlišených barev. Proto ná každé modrokopii vyrýsujeme černě tu část náplně mapy, která
má mít zvolenou barvu. Pokud je třeba z různých
podkladů vyhotovit účelovou mapu bud v novém
zobrazení, nebo kladu listů, můžeme využít pro
modrokopii montáž podkladů. Modrokopii lze vy-hotovit i na negativní bílou rycí vrstvu. Rozkrytí
barev se provede postupnou rytinou. Obdobná metoda byla použita např. v Chotěbuzi(NDR).
Je:
jasné, že po stránce přesnosti je nutné uvážit, jaký
vliv mají jednotlivé kroky technologického
po-
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stupu a nežádat od výsledné účelové mapy více,
než může dát. Vhodná je tato metoda v oblastech,
kde má být provedena asanace.
Další kancelářskou prací, která souvisí hlavně
s účelovou mapou pro projektování, pro plány dobývacích prostorů apod. je výpočet kubatur, v některých případech prováděný periodicky v krátkých časových intervalech (povrchové doly). Pro
udržování map a výpočty je pak nejvýhodnější fotogrammetrie.
Na konstrukční
práce navazuje reprodukce.
Zvláštním požadavkem při udržování účelových
map bývá jednak rychlé pořizování otisků, jednak
dotisk změn do dříve vytištěných map.

4.1. Tec hni

c k á map a P r a h y

V poslední době se podle technické mapy Prahy
zakládají iíčelové mapy tohoto typu i v jiných městech ČSSR. Podobné mapy má řada měst v cizině.
Jsou to vesměs mapy s polohopisem, doplněným o některé předměty měření důležité pro dopravu, projekci a plánování, s výškopisem a s průběhem
i viditelnými znaky inženýrských sítí. V Praze bylo
zvoleno měřítko 1:500, pro okraje s řídkou zástavbou 1:1000. Technická mapa Prahy má na sídlištích jako podklad technickoprovozní
plány.
Vzhledem k bohaté výstavbě Prahy a ke změnám
v inženýrských sítích by bylo vhodné co nejdříve
začít s udržováním listů, které jsou již vytištěny.
Zatím se provádí soustavné udržování pouze na
technickoprovozních
plánech sídlišť, které jsou
průběžně doplňovány o každou změnu v inženýrských sítích. Průběžné zaměření všech změn polohopisu se zakresluje do mapy 1:1000 a ukládá do
dokumentace. Mimo sídliště byla zatím zavedena
služba zaměřování inženýrských sítí před záhozem, která však nepostačí zachytit včas nehlášené
havarijní případy. Vzhledem k tomu, že se v Praze
dodržuje povinnost zaměření všech staveb pro čísla popisná, je podchycení změn některých prvků
náplně této mapy zajišťováno průběžně.
K tomu, aby bylo zajištěno skutečné udržování
technické mapy Prahy, je však daleko. Jako první
předpoklad je nutno určit gestora těchto prací, který by zajistil organizaci hlášení změn (i s možností postihu), dále dokumentaci, zaměření a zobrazení těchto změn. Investorů a prováděcích podníků je však v Praze velké množství, takže nelze
předpokládat, že bude splněna povinnost hlášení.
Proto bude nutné provádět i periodické přehlídky,
kterými by se současně zjistily výškopisné změny.
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Častý je případ, že se sice pro projekt ínvesticp
vyhotoví účelová mapa, ale započetí výstavby se
oddálí. Potom je vždy nutné, před skutečnou výstavbou doplnit mapu o změny, aby nedošlo ke
ztrátám, které mohou být někdy značné; buď proto.
že se původní projekt realizuje bez ohledu na
změněnou skutečnost, nebo se změny projektu dělají při stavbě bez dostatečné přípravy a koordinace. Typickým příkladem je využití podkladů pro
stavbu objektů dálnice i některá pražská sídliště
z doby, kdy neexistovala ani funkce hlavního geodeta.

S technickým pokrokem roste i potřeba účelových
map. Je však plýtváním sil, jestliže se udržování
map neprovádí řádně. Dobře udržovaná mapa zajistí kvalitní podklad všem ostatním technikům.
Aby bylo udržování maximálně rentabilní, je nutno
soustředit pozornost na předávání výsledků a jejich dokumentaci. Na udržování mapových děl na
území ČSSR nutno hledět komplexně z hlediska
všech jejich uživatelů.

Státnívyznannenání
"Za vynikající práci"
prof. Bohnnovi
U příležitosti

60. narozenin

bylo uděleno

soudruhu proL ing. dr. Josefu Bohmovi, DrSc.,
státní vyznamenání

"Za vynikající

vynikající učitelskou

výsledky ve vědecko-výzkumné
Poměrně dobrá situace je při udržování základních
plánů závodů některých velkých podniků. Tam.
kde dochází k rozsáhlejší výstavbě, je pro účely
.plánu investic i pro projekci výhodné nejen mít
základní plán závodu, ale také ho udržovat. Proto
často působí v těchto podnicích měřické čety, l<teré
mimo vytyčovací práce průběžně zaměřují nově
postavené investice a vtělují je do základního plánu závodu. Zeměměřiči musí úzce spolupracovat
se specialisty příslušného závodu, aby byli o všech
změnách včas informováni.
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Blahopřejeme

práci" za

činnost a za dosavadní

soudruhu

práci.

prof.

Bohmovi

k udělení tohoto vysokého vyznamenání;

bu-

deme se společně těšit z jeho dalších vědeckých prací a využívat jeho dlouholetých zkušeností v oboru vyšší geodézie.
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Michal,

K problému využitelnosti výsledků,
získaných při měření změn

Ing. Jaroslav Michal, Ing. dr. Oldřich Válka,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Praha

V článku "Tak zabezpečit maximální
využitelnost
polohopisných
měření"
v GaKO čís. 4/1967 byl předložen
k diskusi problém, který le vYládřen nadpisem článku.
Citovaný článek navrhu;e t'ešení doporučením, aby zmlíny _byly zamlířovány
v lokálních
systémech, schopných
transformace
do geodetické
sOi.lřadnicové (např. Gaussovy, Křovákovy
nebo liné
matematicky
definovan1J
soustavy, ve které bude vyhotovována
technickohospodát'ská mapa. K tomu ;e zapotřebí, aby v každé takové
lokální
soustavlí byl kromlí podrobných
bodů příslu!'mé
změny zaměřen ;ednak nutný počet ovlířených pevných
bodů, zakreslených
v maplí, do níž má být zmlína zakreslena
("pb" J, ;ednak pott'ebný počet pevných bodů
bodového pole ("PBBP" J, které Isou nebo při ne;bližl1i
příležitosti
budou zamlířeny a v sout'adnicích
geodetického systému určeny. PBBP mohou avšak nemusí byt
totožné s pb.

dek šetření je vyznačen plošně na obr. 1, 2 a 3
a v počtu hel(taru a parcel (i percentuálně)
na
tab. 1 až 3. Na obr. 1 a 3 je kromě toho vyznačena i hustota technických
objektu v přírodě
(mimo zastavěné území), na nichž mohou být
voleny !PBBP.
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T., Válka,

O.: K problému využitelnosti
výsledkli,
získaných při měření změn

Takový způsob umožní využít často pracnlí získané
výsledky
mlít'ení zmlín nelen pro zákres do dosavadní
mapy, ale také při tvorM, doplnlíní či kontrole technickohospodát'ské mapy, při tvorM účelových map, podkladů pro výstavbu, pro vytyčení apod.

Abychom ukázali závažnost problému, provedli
jsme pruzkum množství a zpusobu zaměřování
změn pro katastrální mapy a mapy evidence nemovitostí. Množství změn je pochop'itelně ruzné
v ruzných územích a za ruzná časová obdob!. Volili jsme proto tři typická území. Městskou obec
v blízkosti Prahy (Říčany), obec v rekreační oblasti (Těptín) a venkovskou obec (Zlonín). Výsle-

-

• - •
•

Plocha

hranice kat. území
hranice místní trati
technické objekty, na nichž lze volit PBBP
pokrytá

změnou je šrafovaná.

Vyšetření ukazuje stav od poslední reprodukce katastrální mapy a byl zj'išťován na katastrální mapě a mapáéh evidence nemovitostí. Rozhodujícím pro posouzení je počet parcel dotčených
měřením, který ukazuje vysoké procento (50 až
100 %). Podle ceníku geodetických prací představuje zaměření změn všech tří území hodnotu přes
1 miHi6n Kčs. Využl1tí výsledku měření muže tedy
vést k vysokým úsporám při dalších geodetických
pracích.
V tabulce ,4 je vyznačen výsledek pruzkumu
zpusO'bu zaměřování změn v polních náčrtech a geometrických plánech, jichž by se mohlo (po doměření bodli do geodetického systému - dodatečně
zvolených za PBBP) využít.
Uvedená zjištění signalizují závažný stav. Dokazují, že kdybychom bývali v minulosti pamatovali na využitelnost výsledku, mohli jsme dnes
víc než polovinu parcel bez měření (nebo při fotogrammetI1ickém mapování bez signal'izace a vyhodnocení) získat pro novou mapu (ať pozemkovou nebo techrrickohospodářskou).
A je třeba
SI dále připomenout
tu duležitou skutečnost, že
by z právního hlediska taková mapa byla dokonalejší, protože by vyjaqřovala stav podle právních
jednání (podle geometrických
plánu a polních
náčrtU, vyhotovených
při právních
jednáních).
Nemuselo by docházet k takovým absurdnostem,
k jakým docházelo při novém měření katastrál-
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li sklízet, musí pro to vytvořit podmínky. Musí
investovat. To platí i v našem případě. Změny je
třeba zaměřovat bez zřetele na to, že v současné
době máme pro· zákres k dispozici někde nekvalitní mapy, ale tak, aby podle náčrtů a zápisníků
bylo možno kdykoli stav,' zobrazený v mapě,
s technickou přesností znovu vytyčit nebo zakreslit do přesnějších map, které na příslušném území vzniknou. Pokud ve změněném prostoru nedojde k jiné další změně, nebo pokud v něm nejde o zaměřování jiných informací, nebo o vytyčení, nemělo by v takovém prostoru k jakémukoliv dalšímu měření dojít. Zásadou by tedy mělo
být měřit podle obsahu, nikoliv podle toho, jaká
je momentálně k dispozlci kvalita mapy.

3410

3

88,9

45

27

90,4

1181

6

33,3

20
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vý5ledku,

;::

~'"

o

I

změnami

využitelnosti

96,4 40844
Plocha
>,
A

.•.'S"

ním, kdy civilní geometr vytyčoval (často velmi
pracně) stav podle geometrického plánu nebo náčrtů do terénu, vyznačil ho tam kolíky, trubkami
nebo mezníky (dnes už zase neexistujícími) a za
ním pracovník mapovacího útvaru vytyčené body
znovu zaměřoval pro novou katastrální mapu. Nemuselo by také dnes docházet ke sporům mezi
pracovníky středisek geodéziea
útvarů mapování
o tom, zda stav vyšetření při THM souhlasí se
stavem evidence nemovitostí či nikoli.
Minulost ovšem nemůžeme změnit. Ale je třeba hledat řešení. A jedním možným řešením je
právě koncepce naznačená v citovaném pojednání. Hlavní námitkou, která při diskusi o tomto
problému a o navrhovaném řešení Je nejčastěji
vyslovována, je, že měření zatíží práce středisek
geodézie a ostatních
pracovišť, vyhotovujících
geometrické plány. To je ovšem námitka správná
potud, pokud se spokojujeme s dnešní, často nekva!itní prací při zaměřování změn, která je nespravně zdůvodňována nekvalitními mapami, do
~ichž ~e výsledek měření zakresluje. Je nesporné,
ze pozadavek vázat měření změn na PBBP, což
zpětně umožňuje kontrolu měření, bude vyžadovat kvalitnější práci a klást také vyšší nárok na
kvalifikaci pracovníků. Každý dobrý hospodář, chce-
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----119
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60,0
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----582
193
75,1 2035
39,5
----71,7
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65
166
17,7
----5,3

29,1

1045
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Vazba na postupně vytvářenou síť PBBP umožní velmi cenné kontroly měření a bude usnadněním při budoucím technickohospodářském
mapování. S opatřením
souřadnic
zvolených
PBBP
v geodetickém systému nemusíme .čekat až do
doby, kdy bude zahájeno technickohospodářské
mapování. Vhodná vazba lokálních systémů a jejich piíipOjení na geodetický základ (trigonometrickou síť) nebo na PBBP, dříve v geodetické soustavě určené, umožní určit souřadnice dalších volených PBBP v geodetické soustavě obvykle přímo
z lokálních soustav. Znázorňují to obr. 4 a 5. Na
nich jde o tři samostatné lokality zaměřovaných
změn. Na obr. 4 jsou všechny tři lokální soustavy
orientovány osami x na společný PBBP (na dříve
určený PBBP nebo bod geodetického
základu).
Na obr. 5 je každá ze soustav orientována jinam.
Jednotlivé lokální soustavy jsou mezi sebou vázány nově určovanými pevným1i body bodového
pole (PBBP 4 a PBBP 5). Tato vazba umožňuje
propočítat a vyrovnat řetězec lokálních soustav
od trigonometrického bodu TB 35 po dříve v geodetickém systému určený bod PBBP 2. Není přitom
třeba žádného dalšího doměřování. Změny, na
obr. 4a 5 vyznačené šrafováním, nejsou zpravidla soudobé. (Kdyby některé z nich byly soudobé,
nemusí být vazebním bodem jenom trvalý bod,
ale může jím být ~ bod dočasně signalizovaný,
např. hromosvod, dřevěný stožár elektrického vedení, výtyčka apod.). Souřadnice nebude možné
určit vždy hned po zaměření prvé změny, ale až
po zaměření celého řetězce lokálních
systémů.
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Avšak Ď v případech, kdy nebude k dispozici
úhloměrný přístroj, bude lze - třeba to považujeme za řešení nouzová - 10kální systém volit
tak, aby byl transformovatelný
do systému geodetického. Uvedeme zde dva takové příklady:

--

54
,.®PBBP 1 (B)

---60,4
425
145
95
-----

__

o

To dokazuje, že je nutné změny zaměřovat plánovitě a promyšleně, abychom síť PBBP získali
jako vedlejší produkt z měření změn, téměř zadarmo.
Řetězce lokálních soustav mohou být ovšem
sestaveny ze složitějších článků než jaké jsou znázorněny na obr. 4 ~ 5. Může to být například článek s polygonovým pořadem podle obr. 6. Nemusí
však být použito pN zaměřování změn výhradně
řetězců. Je možno také z některých bodů lokálního systému zaměřit směry na vhodně rozložené zvolené PBBP, takže 'takový lokální systém
přetransformujeme
po výpoČ'tu bodů lokální sítě
zpětným protínáním,
Hansenovým protínáním
a
podobně. (Jde vesměs o "volné souřadné systémy".)

••• ~PIlBPl

tel

a) Předpokládejme,
že je třeba zaměřit změnu čís. 23 podle pří!. 5 k § 12 Instrukce B ·z r.
1960, jak je znázorněna na obr. 7. (Slabě čárkovaně je na obrázku vyznačen červený, tj. nový,
stav.) Dále předpokládejme,
že se v zaměřovaném prostoru nebo jeho blízkosti nachází vhodný
objekt, na kterém lze volit PBBP (na obr. 8 např.
stožár, volený za PBBP 3), a že je ze zaměřovaného prostoru vidět na další vzdálené PBBP (např.
věže kostelů dvou obcí). V takovém případě můžeme rozvrhnout síť pro zaměření změny podle
obr. 8. Zaměření není o nic pracnější, než podle
obr. 7. Je však pomocí PBBP 1 až 3 transformoyatelné do geodet1ického systému, jsou-li PBBP 1
ažPBBP 3 v geodetické soustavě určeny .
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\...--".

"",
\

Druhou námitkou, vyslovovanou někdy proti'
koncepci je, že většina změn je dosud zaměřována
jednoduchými pomůckami, tj. pásmem a hranolkem, zatlm co naznačená koncepce vyžaduje použití úhloměrného přístroje. Je nutno konstatovat,
že v poslední době se v pracích středisek geodézie
ujímá polární metoda a lze tudíž předpokládat,
že úhloměrný přístroj bude k dispozici. Střediska
geodézie jsou vybavována přístrojOVými investicemi, ia to se musí projevit nějakým efektem. Jedním efektem je právě kvaHta a využttelnost výsledků měření. Nemělo-li by se vybavení novými
přístroji efektivně ,projevit, nemělo by smyslu
střediska takto vybavovat.

".......
ť-,

b) Jiný způsob rozvržení sítě, která by po zaměřeni pevných bodů bodového pole byla do geodetického systému transformovatelná,
znázorňuje
obr. 9. Jde o prostor, v němž se (ani v jeho blízkosti) nenachází žádný technický objekt, na kterém by bylo možno voUt PBBP a kde nelze ani
zajistlit PBBP stabilizací, přes který však prochá-
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:zeji spojnice vzdálenějšich viditelných PBBP. Jde
tedy o nouzový připad, při kterém lze rozvinout
lokálni 8ft měiíických přfmek odprfisečiku
spojnic PBBP (obdobně jak je to uvedeno v přikladu
k § 3 Instrukce B-1960), přičemž spojnice se vytyči známým zpfisobem "ze středu". (Při prověřováni této metody se ukázalo, že pouze s použi1:fm
výtyček lze, při vzdálenostech PBBP 1 až 2 km,
docHit vytyčeni bodfi přímek s nepřesností pod
10 cm.) RozVinutou síť je třeba ovšem zabezpečit
vnitřnimi kontrolami.
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Pozn. Podmínečně využitelný znamená vázaný na mezníky, o kterých není jisto, zda se naleznou.

V obou případech je třeba do sítě měřických
přímek zaměřit také dosažitelné pevné body, nebo
alespoň body čarové kresby v blízkosti změny,
pro zákres' do dosavadní mapy.
V geodézii musíme ovšem počHat s terénem.
jaký je. To znamená s terénem pokrytým porostem nebo technickými zařízeními. Kde nebudou
objekty pro volbu PBBP, bude třeba dobře uváŽit,
zda lze třeba pomoci výtyčkou signalizovaných bodů spojit lokálními systémy měřený prostor s body geodetického základu (trigonometrickými nebo
PBBP), nebo zda je účelné osadit v zaměřovaném

prostoru
alespoň
tři vhodně rozložené
body
v mistech, kde lze předpokládat jejich zachováni
do budoucna. V takovém případě by měly být body
dfikladně stabilizovány, pokud možno s betonovým prstencem, aby nezarfistaly travou a daly se
snadno vyhledat, popřipadě využit přii fotogrammetrických náletech. V těchto připadech se musi
:stab1lizované body co nejdříve určit v souřadnicích geodetického systému.

Jestliže nebude možno v prostorech bez technických objektů, vhodných pro volbu PBBP, použít některého z uvedených způsobů navázáni lokálního systému na systém geodetický, a půjde-li
o malé změny, jej'ichž využiti by nebylo úměrné
nákladůin na stabilizaci nebo připojeni na dané
body geodetické soustavy, bude nutno takové připady vyloučit z dokumentace, jako případy nevyužitelné. Zkušenost však ukaZUje, že změny
vznikaji hlavně tam, kde jsou technl!cké objekty
(zastavěná a k zastavění určená území, komunikace, regulace, vodní dna apod.). Nebude tedy
případů vyloučených z využití mnoho.

t....
,
........

Tato koncepce se zdá trochu revolučním zásahem do dosavadniho způsobu měření středisek
geodézie a útvarů,
vyhotovujicích
geometrické
plány. Ve skutečnosti JI však mnozi pracovnici
středisek sami vyvolávají. Tak např. na semináři,
pořádaném v Brně v dubnu 1967, informoval ved.
SG ve Znojmě ing. Boudný o výhodách zaměřováni většich změn do geodetické soustavy. Také
SG v Zilině se snaží v územfch, kde má nedostačujicf náhradni mapy, opatřit lepší mapové podklady vázánim měřených změn do geodetického
systému. Anl! jiná střediska geodézie nejsou spokojena s mapovými podklady a jsou si vědoma
problému nevyužitelnosťi výsledků měřeni. Neni
však dosud jednotné koncepce, jednotného řešeni,
které by bylo upraveno směrnicemi a technickými
návody.
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Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha

Kartografické a reprodukční postupy
při udržování a obnově map velkých
měřítek

Nezbytným předpokladem pro hospodárné a technicky dokonalé udržování a obnovu mapy velkého
měřítka je znalost technologického
postupu, jakým mapa vznikla. Podrobný technologický postUF'
je pak třeba přizpusobit konkrétním podmínkám
té které mapy, s přihlédnutím ke stavu mapy a jejích tiskových podkladu a k rozsáhlosti změn, které byly od předchozího vydání mapy zjištěny.
V širším slova smyslu - zejména při současném
stavu mapového fondu - lze chápat obnovu mapy
i jako přepracování určitého typu mapy do jiného
měřítka, zobrazení a kladu listu; těmto otázkám
je věnována samostatná část příspěvku.

Základními mapovými díly, které jsou zhotovovány
v ČSSR, jsou technickohospodářská
mapa 1: 5000.
1: 2000 a 1: 1000 (popř. 1: 500) a Státní mapa
1 : 5000 (odvozená nebo hospodářská).
Základní technickohospodářská
mapa je vyhotovována postupně od r. 1961. Tato mapa bude vyhotovována v souvislém kladu listu pouze v měřítku 1 : 5000; pokud v tomto měřítku nebude přímo
mapováno, bude mapa 1: 5000 odvozena z map
většího měřítka, tj. 1 : 2000, 1 : 1000, popř. 1 : 500.
Mapy měřítka 1: 2000, 1: 1000, popř. 1: 500 jsou
vyhotovovány jen pro menší územní celky, zejména pro místní tratě obcí, a pro území, na němž se
má uskutečnit rozsáhlá investiční výstavba. Specifickou zvláštností základní technickohospodářské
mapy je, že mapa největšího vyhotovovaného měřítka je využívána pro evidenci nemovitostí a její
polohopisná složka je v dus ledku toho vedena
v neustálém souladu se skutečností. Z tohoto duvodu je základní, technickohospodářská
mapa jedním z nejdUležitějších mapových podkladu pro
udržování map menších měřítek.
2,1. U drž o v á n í z á k 1 a dní c h tec
hospodářských
map

hni

ck

0-

Základní technickohospodářská
mapa je dílem obsahově značně bohatým, neboť je určena pro široký okruh uživatelu s ruznými požadavky. I když
nová Instrukce pro technickohospodářské
mapování z r. 1967 (v tisku) redukuje obsah této mapy
na nejnutnější míru, tj. jsou z mapy vypouštěny
všechny předměty, které slouží převážně jen pro
topografickou orientaCi podle mapy v přírodě, nebude přesto pravděpodobně možné udržovat veškerý obsah mapy v souladu se skutečností. Jde zejména o výškopisnou složku mapy, kde změny
v přírodě lze zjišťovat zpravidla jen novým zaměřením (např. změny při úpravách povrchu vozovek,
při terénních úpravách v sídlištích apod.). Jisté
obtíže s vedením mapy vznikají i při vedení části
její polohopisné složky, zejména pokud jde o rozvodná a spojová zařízení, popř. i o některé další

M.: Kartografické
a reprodukční
postupy při
udržování a obnově map velkých měřítek

prvky obsahu. V těchto případech bude pravděpodobně třeba provádět po určitých časových obdobích jednorázovou obnovu (reambulaci) mapy, která umožní uvést všechny prvky mapy do souladu
se skutečným stavem v ,přírodě.
V dalším se budeme zabývat pouze kartografickou problematikou vedení, resp. obnovy základních technickohospodářských
map. Podle Instrukce
pro technickohospodářské
mapování (lit; 1) jsou
výslednými elaboráty mapy kartografický originál
polohopisu, kartografický originál výškopisu, originál popisu a dále tzv. kopie pro údržbu mapy,
tj. kopie jednotlivých prvku na plastických fóliích.
Podle zvoleného
technologického
postupu pro
zobrazovací práce jsou originály buď vykresleny
na kreslíd papír kašírovaný na hliníkové desce,
nebo vyryty do vrstvy nanesené na plastické fólii,
popř. na skle. Podle druhovosti těchto podkladti
je třeba volit vhodný technologický postup pro
udržování, popř. obnovu mapy.
U map přímo měřených (tj. map, které jsou
výsledkem zpracování přímého měření v terénu
nebo fotogrammetrického vyhodnocení) je polohopisná složka mapy nejčastěji vykreslena na kreslícím papíru kašírovaném na hliníkové desce. Kartografický originál polohopisu mapy je v tomto případě předáván středisku geodézie, které ho užívá
jako pozemkovou mapu pro evidenci nemovitostí.
Do originálu jsou červeně zakreslovány
změny
hranic, kultur a parcelních čísel a dokreslovány
nové objekty, jejichž poloha byla zjištěna a zaměřena v přírodě, popř. jsou vyškrtávány objekty zaniklé. Z kartografických
originálu
polohopisu
mapy jsou při její první reprodukci vyhotoveny
postupem uvedeným v Instrukci pro technickohospodářské mapování pozitivní kopie na plastickou
fólii, které obsahují i popis; tyto kopie jsou určeny
pro příležitostné rozmnožení mapy ofsetovým tiskem nebo některou z reprografických metod. výhodou těchto kopií je, že umožňují bezprostřední
přenos obrazu na tiskovou desku nebo na planografický papír.
Aby bylo docíleno souladu mezi posledním stavem, zobrazeným na pozemkové mapě a na otiscích mapy, získaných při její druhé nebo další
reprodukci, je třeba přenést do této kopie všechny
změny. To lze provést např. takto: Plastickou fólii
přiložíme na pozemkovou mapu tak, aby polohopisné čáry v místech, kde došlo ke změně, se vzájemně kryly. Pozitivní obraz polohopisu na plastické fólii je při tomto vlícování na spodní straně
fólie, neboť obraz na fólii je stranově převrácený.
Poté se na svrchní stranu fólie vykreslí změna buď
obyčejnou tužkou (je-li svrchní strana fólie matovaná) nebo mastnou světlemodrou tužkou (je-li
svrchní strana fólie hladká)' Tímto postupem se
překreslí na plastickou fólii postupně všechny
změny, přičemž fólie se při překreslení posune
vždy do vhodné polohy tak, aby byla odstraněna
co nejlépe její případná srážka nebo protažení.
Poté se fólie sejme z originálu a na její zadní
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stranu, obsahující kresbu, se podle předkresby znázo,rní trvalým způsobem nový stav. Je-li kresba na
hladké straně fólie, je nejvhodnější pro doplnění
nového obsahu mapy použít pozitivní rytí (fólie
ovšem musí přijímat ultralak); na fólii se nanese
štětcem
např. hydrovosková
rycí vrstva, nový
stav se do ní vyryje (nejlépe na prosvětlovacím
stole), do vyrytých čar se zatře ultralak a poté se
rycí vrstva odstraní. Neplatná kresba se pak z fólie odškrábne. Pokud některé prvky nejsou vhodné
pro rytinu nebo nejsou po ruce potřebné pomůcky
(např. šablony), lze pro jejich doplnění na plastickou fólii použít např. suché obtisky (Letraset).
Obraz značek resp. par celních čísel však musí být
přenášen stranově obrácený; proto pro tento přenos nelze použít suché obtisky, které jsou užívány
pro vyhotovení originálů, ale je třeba zvlášť objednat obtisky se stranově převráceným obrazem.
Pokud dochází ke změnám místního nebo pomístního názvosloví (popř. k jeho nutnému posunu,
např. z důvodu rozšíření místní tratě), je třeba
příslušný popis z plastické fólie odstranit a nový
popis do fólie dokopírovat, popř. dolepit; pokud je
to možné bez poškození ostatní kresby, provede se
dokopírování na tu stranu fólie, kde je kresba,
v opačném případě - COžlze použít jen u slabých
plastických fólií do tloušťky asi 0,15 mm - lze
kopírovat i na druhou stranu fólie.
V případě, že polohopisná složka mapy byla
vyhotovena negativním rytím, použije se obdobný
postup; rozdíl je pouze v tom, že pozemková mapa,
pro níž je v tomto případě použit otisk mapy, má
rovněž jisto'u srážku a vzájemné její vlícování
s plastickou fólií může být obtížnější.
Jak vyplývá z popisu technologického postupu,
lze ho použít s přihlédnutím k počtu a složitosti
oprav jen u několika dalších vydání mapy. Čas od
času bude třeba tiskové podklady obnovit dvojím
pozitivním překopírováním obrazu na jinou plastickou fólii. Při tomto překopírování
bude možno
provést s výhodou opravy na mezikopii (tj. na
kopii, na níž bude obraz polohopisu stranově
správný), a to přímo pozitivní rytinou nad pozemkovou mapou bez předkresby oprav na fólii. Jestliže se tiskové podklady staly neschopnými další
reprodukce pro značné množství změn, zjištěných
od původního měření, v důsledku několikerého překopírování nebo v důsledku poškození, bude třeba
obnovit pozemkovou mapu reprodukcí. V tomto
případě bude nejvhodnější vyhotovit z pozemkové
mapy negativ a z něj kopii na bílou rycí vrstvu
jako podklad pro vyrytí nového originálu mapy.
Z tohoto originálu se pak vyhotoví postupem uvedeným v Instrukci pro technickohospodářské
mapování nové tiskové podklady, jejichž další udržování postupuje popsaným způsobem.
Postup oprav tiskových podkladů polohopisu
a popisu lze použít i v případech, kdy bude mapa
jednorázově obnovena (reambulována).
Přitom se
bude zpravidla obnovovat i výškopis mapy, který
nebude průběžně udržován. Podle rozsahu změn
výškopisu bude třeba stanovit, zda opravy bude
možno provést né;ltiskových podkladech výškopisu,
uchovaných od předešlého vydání mapy. Při velť;ých změnách bude třeba vyhotovit nový originál
výškopisu a reprodukovat jej způsobem uvedeným
v Instrukci pro technickohospodářské
mapování.
Výhodné bude v tomto případě provádět rytinu
stranově převráceně, aby výsledkem byl přímo tiskový podklad pro výškopis.
U technickohospodářských
map odvozených
(z map přímo měřených), popř. u map částečně
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odvozených (tj. u map, kde část byla převzata
z map přímo měřených a část je výsledkem zpracování přímého měření v terénu nebo fotogrammetrického vyhodnocení) budou při jejich udržování nebo obnově přejímány grafické zákresy změn
zčásti nebo zcela (podle rozsahu přejímané části
mapy) z map větších měřítek. Pro přenos změn
na tiskové podklady lze zde použít různé optickomechanické pomůcky (optický pantograf, obkreslovač leteckých snímků apod.), jimiž se předloha
zmenší do měřítka opravovaného tiskového podkladu. Je-li udržován evidenčně výtisk obnovované
mapy, lze použít pro opravu stejný postup jak je
uváděn pro udržování tiskových podkladů podle
mapy pozemkové. V případě většího počtu změn
v pozemkové mapě lze jako podklad pro obnovu
odvozené mapy použít přímo zmenšeni nu pozemkové mapy do příslušného měřítka (diapozitiv).
2,2. O b n o v a Stá t ním

a p y 1 ; 5OOO

Pro druhé vydání Státní mapy 1: 5000 - odvozené
vydala Ústřední správa geodézie a kart?grafi~
v r. 1958 směrnice, jimiž byla stanovena zakladm
technologie pro další zkvalitnění této mapy, zejména pak její výškopisné složky. P9dle těchto
směrnic je postupně pro celé území CSSR s přihlédnutím k potřebám hospodářské výstavby přistupováno k obnově Státní mapy 1: 5000 - odvozené s využíváním udržovaných map větších měřítek (zejména map evidence nemovitostí) a pokud
jde o výškopisnou složku s využíváním topografických map 1 : 10 000 a 1 : 5000, které byly po r. 1953
zhotovovány na našem státním území.
Pro obnovu Státní mapy 1: 5000 - odvozené
jsou používány reprodukční otisky z předchozího
vydání, které jsou po konstrukční i obsahové strán:
ce upravovány na stav, který vykazují podkladove
materiály: Pokud je při kontrole zjištěna větší rozměrová deformace reprodukčních otisků, je odstraňována montáží těchto otisků do nových konstrukčních listů. Pro zajištění návaznosti Státní
mapy 1 : 5000 s mapami evidence nemovitostí jsou
v posledních letech při obnově doplňována do Státní mapy 1: 5000 parcelní čísla v polní trati. Do
reprodukčních otisků jsou zároveň doplněny, popř.
jsou zde upraveny, údaje popisu.
Výškopisná složka mapy se přezkouší v tom
případě, kdy pro původní sestavení výškopisu ~yly
použity topografické mapy měřítka 1 : 25 000 nebo
většího, vyhotovené po r. 1920; v tomto případě se
na mSltricích výškopisu provedou předepsané opravy tuší a neplatný výškopis se odstraní. Byly-li
pro sestavení výškopisu použity jiné (starší) mapové podklady nebo byly-li zjištěny při přezkoušení výškopisu větší závady, přikročí se k novému
sestavení a kartografickému zpracování výškopisu.
Jako podklad pro sestavení výškopisu se použije
planografická
kopie polohopisu mapy, do níž se·
zakreslí vrstevnice podle výškopisných podkladů.
Takto vzniklý sestavitelský originál se použije jako podklad pro kresbu vydavatelského originálu
(matrice) ná plastické fólii.
.
Originál polohopisu se reprodukuje fotograficky; z negativu se po retuši vyhotoví přímo tisková deska a negativ se uschová pro další vydání
mapy. Z matrice výškopisu se vyhotoví tisková
deska. Jako podklady pro další (třetí a následující) vydání se zhotovují opět reprodukční otisky
polohopisu a výškopisu mapy. Technologie obnovy
mapy při dalších vydáních se řídí počtem a rozsáhlostí oprav; pokud je to možné, využijí se pro
provedení oprav přímo zachované negativy.
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Vzhledem k tomu, že v současné době se začíná vyhotovovat další mapa velkého měřítka, technickohospodářská mapa 1 : 5000, lze předpokládat,
že Státní mapa 1: 5000 - odvozená bude tímto
novým mapovým dílem postupně nahražována. Tato otázka však n&ní ještě zcela dořešena, neboť
v současné době mají obě tato mapová díla kromě
Odlišného zobrazení i rozdílný klad mapových listů. Zatímco otázka zobrazení zde není rozhodující,
neboť rozdíly obou zobrazení se pohybují v mezích
grafické chyby (viz odst. 3), vznikají větší obtíže
s kladem mapových listů, nebot v prostorech, kde
by se tato dvě mapová díla stýkala, dochází k překrytům. Ideální situace by nastala, kdyby při uvažované úpravě zobrazení a kladu listů technickohospodářských map, která je vynucena vnějšími
okolnostmi a požadavkem, aby tyto mapy nebyly
nadále utajovány (polohopisná složka mapy je zároveň mapou evidence nemovitostí, která musí být
přístupná veřejnosti), došlo k volbě shodného kladu mapových listů u obou těchto mapových děl.
V tomto případě by nová technickohospodářská
mapa 1 : 5000 postupně plně nahradila list po listu
dosavadní Státní mapu 1: 5000 - odvozenou při
zachování souvislosti zobrazení. Obdobná úprava
Státní mapy 1: 5000 - odvozené do nově zvoleného kladu listů technickohospodářských
map by
nepřinesla příliš velké zvýšení nákladů, neboť při
dosavadním druhém vydání dochází stejně ve většině případů k montáži reprodukčních otiskfi. Obtíže by vznikly pouze s popisem, který by bylo
třeba pootočit tak, aby byl umístěn rovnoběžně
snovým rámem mapy.

py stejného nebo menšího měřítka je nutno vždy
použít číselné podklady. Výsledky reambulačních
prací se v tomto případě vyznačí jen v polních
náčrtech,
které slouží jako podklad pro nové
zobrazení polohopisu po transformaci sítě měřických bodů do zobrazení technickohospodářské
mapy. Technologický postup je z hlediska provádění
prací prakticky shodný s postupy uvedenými pro,
zpracování map přímo měřených.
.
Odvozová.ní polohopisu z grafických podkladů
lze u technickohospodářských
map použít jen tehdy, tvoří-li podklad odvozované mapy mapy většího měřítka. Výchozím podkladem pro zpracováni
mapy jsou v tomto případě originály nebo kopie:
podkladových map, do nichž byly zobrazeny výsledky reambulač'ního měření. U map vyhotovených
v jiném zobrazení (např. v zobrazení Křovákově 1
je třeba před fotografickou reprodukcí zobrazit do
originálů rohy listfi technickohospodářských
map.
a pravoúhlou souřadnicovou síť zobrazení THM
v potřebné hustotě.
Před stanovením technologického postupu pro·
přejímání grafických podkladů z dřívějšího mapování je třeba vždy vyšetřit rozdíly mezi zobrazením mapy podkladové a mapy odvozované. Rozdíl'
LiS' v zObrazení délek na mapě je dán vztahem
(lit.! 2)

258

3. Převod map velk:ých měřítek do jin:ých zobrazO\vacích soustav, kladu listu a měřítek
Na území ČSSR byla do r. 1961, kdy bylo zahájeno
technickohospodářské
mapování, vyhotovena řada
map velkých měřítek (zejména v měřítku 1: 1000
a 1: 2000), jejichž přesnost plně vyhovuje kritériím stanoveným pro technickohospodářské
mapování. Jde zejména o mapy velkých měst a o někte·
ré části Slovenska, kde byly souvisle mapovány
prostory bez mapových podkladů. Uvedené mapy
velkých měřítek jsou vyhotoveny zhruba na 7 %
území ČSSR; nedostatkem je, že tyto mapy nebyly
v prfiběhu posledních dvaceti let prakticky vůbec
udržovány. V řadě případfi obsahují mapy pouze
polohopis; obsah polohopisné složky těchto map
je proti technickohospodářským
mapám poněkud
chudší. Proto při přejímání těchto map pro odvo7.ení technickohospodářských
map bude třeba provést reambulaci a doměření polohopisu a nové
zpracování výškopisu (rovněž s ohledem na použitý jiJlý výškový systém).
Pro přejímání polohopisné složky mapy při
sestavování jiné mapy velkého měřítka lze použít
buď číselné podklady, jimiž jsou měřické náčrty,
zápisníky, seznamy souřadnic apod., anebo grafické podklady, jimiž jsou originály map, popř. jejich
otisky. Základním požadavkem při přejímání obsahu map velkých měřítek pro sestavení map v jiných zobrazeních a kladu listů je, aby odvozova,né
mapy splnily kritéria přesnosti, která jsou pro sestavované mapy stanovena. Tato podmínka je splněna, jsou-li pro převzetí obsahu použity číselné
podklady. Tak např. je uvedeno v dosavadních
měřických předpisech, že pro přejímání polohopisné složky pro technickohospodářskou
mapu z ma-

kde mG je délkové zkreslení Gaussova zobrazení
(tj. zobrazení použitého pro technickohospodářské'
mapování), mK je délkové zkreslení zobrazení podkladové mapy (např. zobrazení Křovákova) a S
skutečná délka měřená v přírodě (redukovaná do,
měřítka mapy). Tyto rozdíly činí např. pro Gaussovo a Křovákovo zobrazení pro vzdálenosti rovné
délce rámu mapového listu nejvýše ± 0,15 mm na
mapě, COžjsou změny pohybující se ještě v mezích
grafické chyby. Vzl1ledem ke konformnosti obolL
zobrazení se tyto změny na jednom mapovém listě
projevují prakticky jako změna měřítka mapy rovnoměrná ve všech směrech, takže ji lze snadno,
vyloučit fotografickou reprodukcí, popř. montáŽÍPro přejímání grafických podkladů pro odvození technickohospodářské
mapy menšího měřítka!
lze doporučit následující postup:
Originály podkladových map se zmenší foto-graficky do měřítka odvozované mapy. Negativ je~
nejvhodnější vyhotovit na sklo nebo na film na,
nesrážlivé podložce. Z negativfi se vyhotoví diapositivy na film, které se smontují do konstrukč-ního listu odvozované mapy, vyhotoveného na:
kreslicím papíru kašírovaném na hliníkové desce ..
Pro zmenšení deformací, vzniklých při fotografické,
reprodukci podkladových map popř. v důsledku
srážky filmového materiálu, je vhodné použít přes-nou montáž s vyšetřením optimálních čar montážních řezfi (lit. 3). Tento montážní postup zaručuje'
docílení střední <;:hybyv montáži ±0,10 mm, což:
postačuje k tomu, aby výsledná střední polohová
chyba podrobných bodů po kartografickém zpra-cování mapy nepřekročila hodnotu ± 0,15 mm.
Z montážního originálu se vyhotoví negativ
na sklo nebo na film na nesrážlivé podložce az něj kyanotypická kopie na rycí vrstvu nanesenou
na skle. Po konstrukční
přípravě lze přikročit
k vyrytí kartografického
originálu
polohopisu
mapy. Polohová přesnost podrobných bodů při
tomto postupu je jen asi o 25-30 % nižší, než,
kdyby mapa byla sestavena s použitím číselných1
podkladů.
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PřejImání výškopisu pro odvození technickohospodářské mapy je možné jen tehdy, byla-li podkladová mapa vyhotovena ve výškovém systému
baltském B-46 nebo ve výškovém systému baltském
- po vyrovnání (Bpv). Pokud byl výškopis zpracován ve výškovém systému jadranském, doporučuje se přepočítat nadmořské výšky a po zobrazení výškových bodů provést novou konstrukci
vrstevnic. Interpolace mezi vrstevnicemi při změně
výškového horizontu by totiž mohla vést k vytvořenI nesprávného obrazu výškopisu zejména v prostorech s malým převýšením nebo u některých
zvláštních terénních
tvarů (např. u svahových
kup).
Je-li převzetí vrstevnic z podkladové mapy
možné, je vhodné vyhotovit z originálů negativy
na film v měřítku sestavované mapy a smontovat
je nad konstrukčním
listem na plastickou fólii.
Z montáže lze pak vyhotovit pomocnou (modrou)
kopii na plastickou fólii, která se opatří na zadní
straně vrstvou pro positivní rytí. Obraz přejImaných vrstevnic se s příp. generalizací terénních

tvarů vyryje stranově převráceně,
čímž obdržíme
po konečné úpravě originálu (zatření ultralaku a
odmytí rycí vrstvy) přímo tiskový podklad vhodný
pro kopírování na tiskovou desku pro ofset.

Udržování a obnova map velkých měřítek prmasl
řadu nových požadavků na kartografické a reprodukční práce. Snahou technologů je tyto práce co
nejvíce zjednodušit s využitím dostupných materiálů a technik při zachování původní přesnosti
obnovované mapy.
Literatura:
[1] Instrukce
pro technickohospodářské
mapování
v měřitkách
1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 (prozatímní
vydání). praha 1961.
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Udržování map
pro potřebu lesního hospodářství

,
Ustav pro hospodářskou

V lesním hospodářství se používají mapy dvojího
druhu: evidenční pro vedení podnikové evidence
nemovitostí a účelové pro plánování a řízení hospodářských opatření. Jako grafická příloha evidence lesního fondu na lesních závodech, tj. v provozních složkách lesního hospodářství, slouží kopie
mapy evidence nemovitostí. Její údržba spočívá
v tom, že evidenční mapa lesnIho závodu se běžně
udržuje ve shodě s mapami evidence nemovitostí
středisek geodézie. Druhou větší skupinu lesnických map tvoři účelové mapy, jež jsou přílohami
lesních hospodářských
plánů. Mimo to se podle
potřeby vyhotovují ještě další mapy pro potřebu
vyšších organizačních jednotek lesního hospodářství.
Pro lesní hospodářský plán jsou předepsány
mapy hospodářská, přehledové (porostní, těžeb nI.
typologická atd.) a mapa organizační. Všechny
uvedené mapy jsou odvozeny z mapy základnI; jejím kartografickým
zpracováním v klíči smluvených značek vznikne mapa hospodářská a ostatnI
mapy tvořIcí přílohy hospodářského
plánu jsou
její zmešeniny upravené pro určitý účel. Podle
dnešních hledisek můžeme mezi mapy velkých
měřítek zařadit pouze mapu základní a hospodářskou, obě v měřítku 1 : 5 000.
Údržba lesnických účelových map se v minulosti prováděla vždy po deseti letech současně
s obnovou lesních hospodářských plánů. U velkých
majetkových režií bývala pořizována hospodářská
mapa značným nákladem ve vlastních měřických

Ing. Ji!'i Markup,
úpravu lesCl, Brandýs n. L

kancelářích a často pouze v jednom originálním
vyhotovení. Změny nastalé
během desetiletého
období platnosti hospodářského plánu, jehož hospodářská mapa byla nedílnou součástí, se zakreslovaly v jednotlivých deceniích různými barvami,
takže taková originální mapa sloužila několik desetiletí.
V současné době je situace poněkud odlišná.
VydánIm lesního zákona č. 166/1960 byla uzákoněna povinnost vyhotovovat hospodářské plány pro
všechny lesy v ČSSR, státní i soukromé. Pro civilní
sektor byl tímto úkolem pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, čímž na něj přešla i povinnost vyhotovovat v zákonných lhůtách veškeré lésnické mapy. Především bylo třeba soustředit všechny existující lesnické mapy a vyhotovit z nich
souvislé mapové dílo v jednotném měřItku pro celé
území státu. Úkol bude splněn v současném desetiletém období asi do roku 1970 až na některé výjimky, kde nalezené podklady nebyly vhodné pro
sestavení souvislé mapy nebo nebyly vůbec nalezeny. Sjednocení často nesourodých operátů se provádí fotoreprodukční cestou s využitím geodetické
dokumentace ústavů geodézie a kartografie a na
základě vlastních měřenI nebo jiných organizací.
V některých případech, pi>kud dostačuje kapacita,
se vyhotovuje nová mapa fotogrammetrickými metodami. Výsledkem prací obou uvedených technologií je základní mapa, která je podkladem pro vyrýsovánI buď matrice, nebo originálu hospodářské mapy. V českých krajích se rýsuje matrice ručně na
astralonový
blanket,
slovenské
pobočky rýsují
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originál na bílý kreslící papír. Jde tedy v současném desetiletém cyklu o první vyhotovení lesnických map v souvislém zobrazení, jejichž údržba
bude prováděna periodicky v druhém a následných
desetiletých cyklech. Základní mapa se zreambuluje na současný stav, opraví se zákresy na matricích popř. originálech hospodářských map a všechny mapy, tvořící součást hospodářských plánů, se
obnoví reprodukcí. Pokud jde o vyšetření změn
v lesnické situaci, které vznikly v důsledku realizace hospodářských opatření, úkol by zvládli zařizovatelé v rámci prací pro obnovu lesního hospodářskéh'o plánu a vlastní údržba map by nebyla zvlášť
složitým problémem. Avšak v průběhu právě docházejícího desetiletého cyklu bylo zjištěno množství nesrovnalostí na hranicích lesního fondu, které
neobyčejně ztěžují práci zařizovatelů. Např. lesní
průsek pod lanovou dráhou má vlástní parcelní číslo, zatímco v sousedním k. Ú. je sloučen zpět do
lesa, ačkoliv by měl být plošně vyl1šen. Z obsahu technickohospodářských
map, pokud již v mizivém rozsahu zasáhly i lesní plochy, je patrno, že
nebylo vždy dbáno ustanovení Instrukce pro THM
r odst. 3.331 - lesy) o spolupráci s místně příslušnou pobočkou Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů. Hranice nových lesních parcel je často vedena po bezvýznamném průseku, zatímco široký
prúsek tvořící hranici lesního oddělení, který by
. měl být plošně vyl1šen, probíhá uvnitř oddělení.
Je Ještě celá řada jiných nedostatků, které způsoDUJí, že údaje operátů evidence nemovitostí neodpovldají skutečnému stavu, a není proto možno
ani údržbu lesnických map provádět uspokojivým
způsobem, aby mapy mohly být spolehlivým a
věrohodným podkladem pro řízení lesního hospodářství.

'.:

Udržování

map

pro

potřebu

lesního
hospodářství

Změny a výVOj ve společenském a hospodářském zřízení způsobily, že zájem o zajišťování
hranic pozemků ustoupil do pozadí. Avšak pro
řádné hospodaření s národním majetkem je nutné
stabilizovat a zaměřit hranice půdních fondů podle
zásad materiální pravdy a uvést na správnou míru
i výměry obou hlavních půdních fondů. Znalost
správné výměry lesních parcel je neobyčejně důležitým činitelem. Pro zjištění stavu lesa, zejména
velikosti dřevních zásob se používá statistických
metod. Údaje zjištěné na reprezentativních
plochách se vynásobí výměrou celé jednotky, takže
použitím nesprávného plošného údaje nemůžeme
zjistit ani správnou hmotu a skutečný stav porostu
Ústav pro hospodái'skou úpravu lesů, třebaže
není přímým správcem lesního fondu, vyvíjí snahu
o stabilizaci jeho hranic. Je ovšem třeba stejné
úsilí vyvinout též ze strany druhého partnera orgánů zemědělského
hospodářství,
tj. státních
statků a jednotnÝch zemědělských družstev. Existuje řada zákonných norem o ochraně národního
majetku, v první řadě o ochraně půdních fondů,
avšak znalost těchto fondů, jako základní předpoklad pro řádné hospodaření, je stále nejistá. K do·
sažení uspokojivého cíle by bylo zapotřebí vypracovat společná opatření ministerstva zemědělství a
výživy, ministerstva lesního a vodního hospodářství
a Ústřední správy geodézie a kartografie, všechna
opatření pak důsledně realizovat a tím zajistit
předpoklady pro stabilizaci a evidenci půdních
fondů. Vlastní údržba lesnických map se pak
z největší části omezí na vyšetřování změn uvnitř
lesa 'a bude ji možno uspokojivě provádět v desetiletých cyklech v rámci prací na obnově lesních
hospodářských plánů.

Převod map evidence nemovitostí
do jednotného dekadického měřítka

Ing. Aleš Hašek,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

Současné mapy evidence nemovitostí jsou svým
kartografickým
původem založeny na dřívějších
katastrálních
mapách. Pokud jdee o matematickokartografické
základy obsahují tedy nedostatky
těchto katastrálních map.
V první řadě je to dnes již naprosto nevhodné
měřítko 1:2880 a jeho odvozeniny. Toto nedekadické měřítko působí stálé obtíže, zejména mimoresortním uživatelům map evidence nemovitostí.
Dále je to existence několika zobrazovacích soustav bez vzájemné vazby jedné soustavy na druhou. Tato skutečnost je na obtíž zejména v hraničních Oblastech při mnohdy nutném zobrazení
většího území. Samostatný klad a označení listů
v každé soustavě ztěžuje v hraničních oblastech
orientaci v mapovém materiálu.
Vytváření mapy souvislého zobrazení přineslo
úspory v počtu mapových listů plným využitím
jejich plochy. Uvedené nedostatky však jím řešeny
nebyly. Vyskytuje se tedy otázka, zda by bylo mož-

né tyto nedostatky odstranit kartografickou cestou.
V následujícím se pokusíme naznačit možnosti, jak
by se tento úkol dal řešit.
Požadavek dekadického měřítka, tzn. 1:1000,
1:2000 a 1:5000, lze zajistit zvětšením či zmenšením podkladové mapy. Tak např. pro měřítka
1:2000 a 1:5000 by byla podkladem mapa v měřítku 1:2880, pro měřítko 1:1000 pak mapa v měřítku 1:1440. Pokud jde o zvětšování je tento postup v kartografii nejen neobvyklý, ale jde i proti
zásadě postupu z velkého do malého. V našem případě však není jiné cesty, a proto ji musíme v zásadě připustit. Je pochopitelné, že na mapu vzniklou tímto postupem nemůžeme klást požadavky
geometrické přesnosti, kterou požadujeme od měřítka 1:2000. Bude-li tedy uživatel vycházet ze skutečnosti, že jde o zvětšeninu z měřítka 1:2880 a
pod tímto zorným úhlem bude s mapou pracovat,
nebude docházet k rozporům. Pro kartografické
zpracování to ovšem znamená, že dokáže geome-
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trickou přesnost původního měřítka zachovat i v mapě zvětšlmé. Toto lze při pečlivé práci poměrně
dobře zajistit.
Zobrazovací způsob, klad a označení listů by
mělo být ve shodě s technickohospodářskou
mapou. Dosáhne se tak sjednocení mapových elaborátů v jejich geometrickém
základě, zlepší se
orientace při práci s mapovým materiálem a hlavně bude umožněna jak náhrada mapy za novou
při nových mapovacích pracích v rámci technickohospodářského mapování, tak i částečná aktualizace mapy výsledky měření konaných pro jiné
účely apod.
Podívejme se nyní na možnosti a problémy
spojené s uvedeným převodem. Jeho podstatou
bude tedy přechod
a) na jinou referenční plochu,
b) na jiný druh kartografického
zobrazení,
c) na jiné měřítko.
Prostředkem k uskutečnění převodu je některý
druh gJ:afické transformace.
Tato předpokládá,
že v nové i staré zobrazovací soustavě budeme
mít k dispozici soubor identických bodů a transformaci provedeme jejich ztotožněním. Identickými
body v obou soustavách by měly být trigonometrické body. Jejich zákres do podkladových map
však buď .nelze vůbec provést, nebo s nedostatečnou přesností. Jako identické body musí tedy slou'žit průsečíky některé sítě. Výhodnější se jeví použití pětipalcové sítě staré zobrazovací soustavy než
použití sítě souřadnicového systému 1942. Zákres
pětipalcové sítě s ohledem na srážku sekčníllO
listu je jednodušší než zákres sítě systému 1942.
Znamená to ovšem, že musíme znát souřadnice
pětipalcové sítě v systému 1942, abychom podle
nich mohli příslušnou síť vynést do konstrukčního
listu v novém kladu. V třicátých letech byly zpracovány tabulky čtverečních mílí, které obsahují
souřadnice rohů čtverečních
mílí (fundamentálních listů) a souřadnice rohů sekčních listů staré
soustavy v' zobrazení Křovákově. Můžeme tedy
tyto souřadnice transformovat do souřadnicového
systému 1942 a interpolací získat souřadnice pětipalcové sítě, tzn. identických bodů.
Doplnění pětipalcové sítě do sekčního listu
podkladové mapy předpokládá co nejpravděpodobnější zjištění průběhu srážky v různých částech
sekčního listu. Vhodný a poměrně rychlý způsob
lze očekávat při použití pravoúhlého koordinátografu a souřadnicového
řešení. To předpokládá
odměření souřadnic průsečíků pětipalcových rysek
s rámem po celém obvodu sekčního listu. Z odměřených souřadnic lze vypočítat celkové redukční
(srážkové) koeficienty pro spojnice protilehlých
rysek, a to samostatně pro souřadnici x a samostatně pro. souřadnici y. Z těchto koeficientů pak
lineární interpolací získáme hodnoty koeficientů
pro body uvnitř sekčního listu. Vyinterpolované
hodnoty pro vnitřní body se nebudou shodovat
s celkovými koeficienty získanými při odměřování.
Opravíme je tak, aby byly s nimi v souladu. Potom
vynásobíme redukčními koeficienty teoretické souřadnice pětipalcové sítě a z těchto redukovaných
souřadnic vyneseme síť do sekčního listu. Toto
všeje potřeba vykonat při jednom vlícování sekčního listu do koordinátografu.
Vlastní grafická transformace,
jako následující etapa převodu, může být prováděna různými
způsoby. Jednou z cest je přesná montáž. Podkladovou mapu fotograficky zvětšíme (zmenšíme), a
to na rozměr co nejlépe vyhovující rozměrům
sekčního listu v systému 1942. Pozitivní filmovou

kopii namontujeme na předem připravený konstrukční list.
Jinou cestou muže být postup s použitím překreslovače leteckých snímků. Jde o způsob pro
kartografii velmi vhodný, ale bohužel málo používaný. Negativ podkladové mapy se promítne na
konstrukční list a ovládacími prvky překreslovače
se dosáhne ztotožnění identických bodů pětipalcové sítě. Podle stupně rozměrové diference příslušného čtyřúhelníka v obou soustavách (sekční
čáry tvoří v systému 1942 obecný čtyřúhelník, a
tedy pětipalcová síť nebude na konstrukčním listě
čtvercová) můžeme lícovat na čtyři rohy jednoho
pole (dvou nebo i více polí) o rozměru 5 XS palců.
Po ztotožnění identických bodů exponujeme na
film nebo na zcitlivěný konstrukční list (kreslicí
papír kašírovaný na hliníkové desce). Uvedený
postup s různými obměnami je používán v KRU
Praha při zpracování geografických map a ":.UG~
Brno při obnově mapových orginálů (zlepsovacl
návrhy 7/66 a 10/66 UGKBrno). Výhodou P~i použití překreslovače proti montáži ie absolutm spojitost transformace mapového obrazu uvnitř pře:
kreslovaněho pole a při pečlivě práci a vhodne
volbě velikosti pole i velmi dobrý přechod k poli
sousednímu.
Kartografický originál lze kreslit na kreslicí
papír kašírovaný na hliníkově des~e, n~~o . n~
plastickou fólii. První způsob předpo~lada pn nll~ll=
malizaci mezireprodukčních
prací, ze konstrukcm
list bude po vyhotovení opatřen citlivou vrstvou.
Dále bude provedeno překreslení mapového obsahu a vyvolání obrazu. Na tomto podkladu se vy=
kreslí obsah mapy tuší a po revizi se odstram
nežádoucí obsah podkladu zeslabovačem. Místo
zeslabení podkladu lze použít modře tónovaný
obraz.
Druhý způsob může mít v p~d~ta.tě dvě ~varianty. Na montážní list (konstrukcm hst yo presné montáži) se položí čistá fólie a na m
IIl:apový obsah přímo vykreslí. ~eb,o ~o~strukcm hst
bude vyhotoven přímo na cIste folu, ta se pak
zcitliví a na překreslovači
se provede transformace. Po vyvolání je možno vykreslit obsah ~apy.
Výhodou takto zpracovaného originál~ je moznost
snadného zákresu nových skutečnost!.
,
Poslední otázkou je pak volba podkladove
mapy. Grafickou transformací
vytvá~íme v pod=
statě geometrický podklad pro ,nove, ~ykreslem
obsahu. Nezáleží nám tedy v teto fazl tak na
aktuálnosti obsahu, jako spíše na situační přesnosti. Při každé obnově katastrální
mapy,~ kd'y
došlo k nově kresbě či rytí obsahu, se nutne sn~=
žovala polohová přesnost mapového obrazu. StOJI
tedy za úvahu, zda by nebylo vh~dn~ použít jak~
podkladu takového otisku katastralm mapy, k.tery
byl minimálně obnovován touto. ce~tou. Vzmkne
tím ovšem větší nárok na aktuahzacl.
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Vážení čtenáři,
blíží se konec roku a s ním i úvahy o tom, co všechno nesmíme v příštím roce zapomenout. A tady
bychom Vám chtěli připomenout,
abyste si včas
obnovili předplatné našeho časopisu, abyste pak nemuseli dodatečně - a někdy i marně - shánět už
vyšlá čísla.
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Pojednává o základních výpočtech, které potřebuje
znát středně technický pracovník, zeměměřič. Probíflá mechanicko-počtářské
pomůcky, lineární interpol,aci, technické výpočty, pravoúhlé souřadnice, výpočty výměr, výpočty a vyrovnávání souřadnic, výpočty s ,polygonem, protíná ní vpřed a vzad, trigonoňletrické výpočty a základy vyrovnávacího počtu.
Učební text pro žáky 2. a 4. ročníku středních
myslových škol zeměměřických.
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Novinku dostanete ve všech odborných knihkupectvích
nebo přímo ve Středisku technické literatury
v Praze 1, Spálená 51
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T ·67 · Technický magazín
Čtěte populárně technický měsíčník T - 67, seznámíte
se s technickými novinkami a zajímavostmi z celého světa. Novinkou časopisu je soustavné testování
výrobků spotřebního průmyslu.
Měsíčně 64 stran, jednotlivá
předplatné 42 Kčs

čísla 3,50 Kčs, roční
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