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Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.
katedra vyšší geodézie:
FSv ČVUT v Praze

Prostorová afinní transformace
v geodetické praxi

Afinní transformace souřadnic (x, y, z) množiny bodů
v prostoru je již zavedena ve fotogrammetrii ([4]).
Může se však úspěšně použít i 'v geodetické praxi,
např. při vyhodnocení měřených deformací stavby,
technogenních pohybů zemského povrchu a pod;
Metody pro analýzu deformací, uváděné v literatuře,
nejsou pro uvedené úlohy buď úplné ([1], [2]) nebo
jsou příliš složité ([3]). V uvedené geodetické praxi jde
o zjišťování relativně malých deformací (2-3ciferných). Pro tento předpoklad jsou v tomto článku odvozeny jednoduché avšak dostatečně přesné postupy
pro interpretaci provedené transformace a pro vyjádření případných zákonnitostí ve zjištěných deformacích.

l.1 Rovnice
toru

obecné

afinní

transformace

/
/

/

/

/
/

/

/

/
I O

7'(-----1-:
I
I
I

v pros-

I

I

6/ I

----

_._---

I

/
I
I

I II
1/

2

Libovolný bod P měřeného prostorového útvaru má
původní polohu (x, y, z) a nově naměřenou polohu
(X, Y, Z). Obecný afinní vztah mezi obojími souřadnicemi je dán souborem rovnic

+ a12y + a13z + kx
+ a22y + a23z + ky
Z = aalx + aa2Y + aaaz + kz
V maticovém vyjádření: U = A. u + K

I I

I

1/
iL

l'

-------

.Y
2'

---

3

X = ~lX

Y = a21x

(1)

Chceme-li sjednotit řád koeficientů a počítat s malými
čísly, zavedeme rozdíly souřadnic (složky změny
polohy)

dx=X-x,

dy= Y-y, dz = Z-z
du = U - u

neboli

a redukované kvadratické koeficienty a;i = aii -1,
atd. a dostaneme soubor upravených rovnic
dx

=

a~lx

+ a12y + a13z + kx,
du = A'.u + K

l.2 Vlastnosti

a parametry

l.3 Výpočet

atd.

neboli

Tři posuny kx, ky, kz a tři různá měřítka transformace
(zkreslení délek) ve směrech os qC1J'qv, q. dávají s nimi
celkem 12 parametrů transformace.
Tvarovou deformaci transformovaného útvaru působí rozdíly v měřítkách a v odklonech. Stejné odklony, např. lX. = lXv = lX by znamenaly stejnou rotaci
útvaru (a celého prostoru) kolosy x. Uvedené deformace se přenášejí do celého prostoru, takže charakterizují afinní deformaci transformovanéhoútvaru.

(2)

transformace

Rovnice jsou lineární, takže transformace zachovává
přímky i roviny, jejich vzájemnou rovnoběžnost
i dělicí poměr. Je však nekonformní (nezachovává
úhly), takže např. krychle se obecně transformuje na
kosoúhlý rovnoběžnostěn. V rovinách vzájemně rovnoběžných budou platit tytéž zákony zkreslení úhlů,
rozměrů a ploch.
Také původní osy x, y, z se transformují na paprsky
x', y', z', které mají obecnou prostorovou polohu a nebudou již vzájemně ortogonální. Jejich průměty do
dvou z osových rovin xy, xz, yz budou vykazovat ne·
stejné odklony (směrníky) od původních os (obr. 1):

koeficientů

rovnic

K výpočtu 9 koeficientů matice A a tří adičních konstant potřebujeme sestavit 12 rovnic. Musíme proto
znát obě polohy nejméně n = 4 identických bodů, které musí tvořit prostorový útvar (nejméně čtyřstěn tetraedr). Při n = 4 budeme do rovnic (1) nebo (2)
postupně dosazovat 12 obojích souřadnic, při n> 4
(což bude v praxi obvyklé) vypočteme neznámé vyrovnáním podle MNČ (viz odst. 5).
2. Výpočet parametrů transformace (měřítek qi
a odklonů roi)
K tomu účelu provedeme transformaci souřadnic
4 rohů jednotkové krychle (8 = 1), jejíž tři hrany leží
vosách souřadnic (x, y, z). Konstantní posuny kx, ...
nemusíme uvažovat (obr. 1). U 4 osových bodů č.
O, 1, 3, 4 sestavíme do tabulky podle vztahů (1) pů-
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vodní souřadnice (x, y, z) a redukované transformované souřadnice X - kx, Y - ky, Z - kz (tab. 1).

q", -Yv

A'

y",
-tJ",

Roh

xyz

O
1
3

O O O
1 O O
O I O
O O 1

4

Zjednodušený obsah matice A při zanedbání veličin
2. řádu platí při malých rotacích a zkresleních délek.
Úhly platí v obloukové míře.

X-kx

Y-ky

Z-kz

O
all(+I)
a12( +2)
a13( +2)

O
a21(-2)
a22( +1)
a..{ +3)

O
a31( + 1)
a32(-3)
a33(-3)

3.1 Částečná
V závorkách jsou číselné hodnoty aii a a;i = aii-1
z pozdějšího početního příkladu v jednotkách 10-4•
Byly použity pro konstrukci obr. 1 v 1000násobném
zvětšenÍ. Původní osy x, y, z se transformují na paprsky
x', y', z'; jejich průměty do osových rovin jsou na obr. 1
označeny x" (do rov. xy), y" (do yz), z" (do zx).
V dalším budeme předpokládat, že veličiny qi - 1
a odklony w;/e jsou malé (např. až v jedno 10-4)
a tvarové deformace stačí vyčíslit na 2-3 cifry.
Proto součiny již z dvou veličin qi -1,
cos Wi -1,
sin Wi budou prakticky zanedbatelné. Za rotační faktory (odklony) zvolíme úhly mezi uvedeným průmětem (např. x") a původní osou (x) a transformovanou
osou (x'). Umístění průmětů x", y", z" do jiných rovin
a stejný postup by dal jiné vzorce s jinými cos Wi;
rozdíly jsou však zanedbatelné veličiny 2. řádu.
Za uvedených předpokladů
vzorce pro parametry:

qx
qv
q.

= dx'
= dy'
= dz'

: dx =
: dy =
: dz =

odvodíme podle obr. 1

SOl' :

1,

q~ =

S02' :

1,

S03' :

1,

q;
q;

ail + a~l + a~l

= ai2
= ai3

+ a~2 + a~2
+ a~3 + a~3

(3)

Ve sloupcích matice A je splněna tzv. podmínka normování: součty čtverců rotačních faktorů (aii: qi)2
jsou rovny 1.

tg IXv = a32 : a22,
tg Yx = a21 : au,
tg tJ. = a13 : a33,

Částečná ortogonalita (zachování pravého úhlu mezi
osami), např. mezi osami x', y' (tj. y", = Yv = y) se
projeví v matici (6) přibližnou a v matici (7) praktickou rovností a12 • -asI a pod.
3.2 Úplná ortogonalita
movanými
osami

I

q", sin y", cos tJ",

l-q", sin tJ",

-qv

1

+ IX.),

2 (y",

1
tJo = 2 (tJ",

+ Yv) , kxo'

+ tJ.),

kyo' kzo'

Po tomto odhadu rotačních úhlů můžeme zpětně
vypočíst podle (6) opravené koeficienty aii a průměrné
posuny K a případně se v praxi spokojit s touto přibližnou formou ortogonální transformace.
Uvedený postup platí i pro částečnou ortogonalitu.
Při exaktním řešení je nutno linearizovat matici (6)
zavedením přibližných hodnot parametru, takže

+ dq""

q", = q",o

jádření matice A:

=

transfor-

Počet parametrů klesl na 9, zůstalo však 12 různých
koeficientů se vzájemnými nelineárními vazbami vyjadřujícími podmínky orlogonality. K výpočtu 9 ne·
známých parametrů by mělo teoreticky stačit 9 rovnic (1) nebo (2) s postupným dosazením souřadnic
3 identických bodů (neležících ve stejné rovině). To lze
prakticky provést jen při platnosti matice (7), kde
koeficienty jsou linearizovány a parametry separovány.
Kdybychom v ostatních případech použili pro výpočet 12 koeficientů 12 rovnic (1) nebo (2), sestavených
pomocí souřadnic 4 identických bodů, znamená to při počtu 9 parametrů - přeurčení, takže dosta·
neme jen přibližné hodnoty koeficientů nesplňujících
přesně vzájemné vazby ani ortogonalitu transformace.

Yo =

Při malých rotacích a zkresleních qi - 1 stačí počítat
y", = ea21' atd. Vztahy (4) a (5) umožní analytické vy-

A

všemi

V tomto případě dosadíme do matic (6) nebo (7) rotační úhly IXv = IX.= IX,tJ", = tJz = tJ, y", = YlI = y, což
vede k přibližné nebo praktické rovnosti koeficientů
(k asymetrii matice (7)]:

1
IXo= 2- (IXv

qx cos tJx cos Yx, a22 = qv cos IXv cos Yl"
Us3 = q. cos ex. cos tJ.
(5)

q", cos tJx cos y",

mezi

qvo, qzo,

Dále plyne z obrázku:

=

ortogonalita

Z nich vypočtené hodnoty parametrů, např. podle
rovnic (3) a (4), budou jen přibližné s označením q",o'

sin Yv = -a12 : qv'
sin tJx = -a31 : qx,
sin IX.= -as3 : q.,

sin IXv = a32 : qv cos Yv
sin Yx = a21 : qx cos tJx
sin tJ. = a13 : q. cos IX.

au

tJ.
-IX.
qv
IXv
q.

sin Yv
qv cos IXv cos Y V
qv sin IXv cos Yll
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+

IX= IXo dlX,kx

q. s~n tJ. cos IX.II
-q. sm IX.
q. cos IXz cos tJ.·

= kxo

+ dkx,

atd.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 26/68, číslo 12/1980
293

a rozvést jednotlivé členy v Taylorovu řadu (do 1. řádu). Získáme tak 9 rovnic pro 9 neznámých přírůstků,
pro které stačí souřadnice 3 identických bodů. Zanedbané členy vyššího řádu v Taylorově řadě mohou způsobit, že vypočtené hodnoty parametrů q., = q.,o + dq."
atd. ještě nesplní přesně transformační rovnice, tj.
podmínky ortogonality. Považujeme je pak za zlepšené přibližné hodnoty a řešení opakujeme (příp. ve
více iteracích), až dospějeme k praktickému souhlasu.
Ortogonální afinní transformace může mít poněkud
odlišné matice (6) podle volby různého pořadí rotace.
Rozdíly se však projevují až ve členech 2. a vyššího
řádu. (viz [3] a [5]).
Podo bnostní
(lineární
konformní)
transformace. Matice (6) a (7) se dále zjednoduší položením
q., = q'J = q. = q. Počet parametrů transformace klesl
na 7. Při platnosti matice (6) však zůstává 12 a při platnosti matice (7) sedm různých koeficientů. Sestavení 12,
resp. 9 určujících rovnic pomocí 4, resp. 3 identických
bodů znamená v obou případech opět přeurčení. Exaktní postup by vyžadoval opět linearizaci matice (6)
a v obou případech vyrovnání podle MNČ s rovnicemi
oprav (viz odst. 5).
Dobrý a v praxi zpravidla postačující odhad parametrů dají vztahy (3) a (4):
2
q -

[ 2]. 9
aii . ,

.
SIn lX

'p.l =""2(a31-~3)'

1 (
a23 -

..

sm

)
a32 ,

-""2

smY=""2

1(

)

a12-an·

Z nich pak vypočteme opravené hodnoty koeficientů
podle (6) a průměrné hodnoty posunů.
Také u podobnostní transformace vznikají poněkud
rozdílné matice (6) podle volby pořadí rotací.
Shodnostní
transformace.
V maticích dosadíme
q = 1, počet parametrů je 6, ale opět 12 různých
koeficientů při platnosti matice (6) s analogickým řešením jako v předešlém případě. Při platnosti matice (7)
je pouze 6 různých koeficientů a stačí 2 identické body
prostorové úsečky.
4. Oddělený přibližný
deformace

výpočet

1

3 (q., +

L1q.,

=

ij

+ a23)

0,5 (a13 + aSI)
0,5 (a23

+ a32)

L/q.

Adef •• U.

V praxi bude zpravidla výhodnější položit v maticích ij = 1,L/q., = q., -1, atd., čímž zahrneme do deforma ční matice i střední změnu rozměrů a dostaneme
tak celkové deformace dX' + ('q-l)x, atd.
Při použití matice (6) zavedeme v diagonálách
1
a = 3 (an a22 a23), L1~1 = an - a, atd.

+

+

Pomocí deformačních faktorů L/q, a odchylek od
středních rotací můžeme odhadnout zkreslení rozměru (délek) v různém směru i zkreslení úhlů - nejlépe
na průmětech deformací do jednotlivých osových rovin
(obr. 3). K předběžnému přibližnému posouzení pomůže i vypočet posunů útvaru tak, aby se těžiště
identických bodů v obou soustavách ztotožnila:
k~ = XT

-

k~

XT,

= YT -

k~ = ZT -

YT,

ZT ,

(10)

kde XT = [X] : n, atd. Porovnáváme
souřadnice

xr =

Xi -

XT,

pak redukované

atd., přičemž [xr] = O, [Xrl

= O, atd.
(11)

Také z poměrů prostorových délek Bij,: 8iJ nebo jejich
průmětů do osových rovin můžeme posoudit místní
nebo průměrné zkreslení délek.

měřítko

transformace

L1q.,= q.,-

ij

V krychlovém útvaru (obr. 1 - model deformací stavby) jsou dány souřadnice (x, y, z) ve staré a (X, Y, Z)
v nové poloze pro rohy čtyřstěnu (tab. 2).

ij,

L1q.= q.-ij

Akonf.

Zde první antisymetrická

+

Roh

x y z

O
1
3
4

OOO
100
O 1 O
OO 1

0,5 (a12-

ad

ij

0,5 (a31-

a13)

0,5 (a32-

y

X

Z

-0,0001
1,0000
+0,0001
+0,0001

+0,0001
-0,0001
1,0002
+0,0004

-0,0002
-O,OOl)]
-0,0005
0,9995

I

Adef .•

část

(a21-

0,5

0,5 (a32

~u =

+

=

L1q'J

12)

+ a13)

21)

obsahuje přibližně nebo prakticky poloviční rozdíly
odklonů 0,5 (lX'J - lXz), atd. a poslouží k oddělenému
výpočtu deformací tvaru

a průměrné absolutní hodnoty symetrických nelineárních koeficientů {tj. přibližně nebo praktické střední
rotace lX = 0,5 (lX'J
lX.), atd.). Pak můžeme matici A
rozdělit na dvě části, "konformní" a "deformační";

Akonf.

+a

Adef• = 0,5 (a21
0,5 (a3I

+a

celkové nebo tvarové

q'J+ q.),

L1q'J= q'J-ij,

A

0,5 (a12

5. Početní příklad

Zaveďme do počtu střední
a rozdíly L1qi;
ij =

dává po připojení vektoru konstantních posunů K
"průniěrnou (vyrovnávací)" podobnostní transformaci, která zachová tvar transformovaného
útvaru.
Druhá symetrická část (se zřetelem k znaménkům
koeficientů)

a21)

0,5 (a130,5 (a23-

a23)

ij

a3I)
a32)

Postupným dosazováním 12 obojích souřadnic do rovnic (1) nebo jejich rozdílů do rovnic (2) byly vypočteny
koeficienty transformačních rovnic:
X
Y
Z
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= 1,0001 x + 0,0002 y + 0,0002 z - 0,0001
= -0,0002 x + 1,0001 y + 0,0003 z + 0,0001

=

0,0001 x -

0,0003 y

+ 0,9997

z - 0,0002
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Podle těchto rovnic byly transformovány
ostatních rohů (tab. 3).

Roh

X

x y z
110
101
111
011

2
5
6
7

souřadnice

Z

Y

1,0002
1,0002
1,0004
0,0003

1,0000
0,0002
1,0003
1,0005

souřadnic); deformaci tvaru způsobil jen rozdíl mě.
řítek qv - q. = 0,0004. Průměty signalizují pokles,
ssednutí a náklon ve směru osy y (obr. 3b).
Nejvíce se deformují průměty do roviny xz (Y = O),
(obr. 3c), pro které platí obecná afinní transformace

-0,0004
0,9996
0,9993
0,9992

q., = 1,0001 = an, qv = 1,0001
q. = 0,9997 = a33

q = 0,999

Střední měřítko

6/

5,

Výsledky jsou znázorněny na obr. 2 s 500-násobným
zvětšením posunů a deformací. Měřítka transformace
podle (3):

---.1
,
--l

_---::------

\

\

= a22,

97

/

ly

I

a~2"
/

y"

)'\""/3'
a

- -- --4i'1

-r:. -:..----

--\

\

•

X=Q

J,

IX.

= _62",

IX

= -62",

{3.,
{3.

y

\

b)

. J,\'

__

~---

= _62",

\
\

\ \

\ 'I
2-------- --

IXv

\

\
\

t2

Odklony transformovaných

\

\ \
\

\

/
, y'

\

5'

,o

f\CX
\
\ \
\ \

; /:f~r<

\

x\_ J 7'

--

6

i

\

\
\
\ 4/ L - - - - - - -

7'

\

\

\

\

:

\

t-

_-..-l
- - O'

os podle (4) a obr. 1:

= _21",

= +41",
{3 = +10",

y., = --41"
Yv = --41"
Y = --41"

I

4

Pro průměty obou poloh prostorového útvaru do
roviny xy (Z = O) platí podobnostní transformace.
Ůtverce (0123) a (4567) se transformují na zvětšené
čtverce s měřítkem q., = qv = 1,0001 se stejným stoče·
ním obou os kolosy z o Y., = Yv = -41". Různé posuny obou průmětů ukazují náklon útvaru v diagonále 02
(viz obr. 3a).
Pro průměty v rovině yz (X = O) platí ortogonální
(rovinná) afinní transformace. Obě osy (a s nimi všechny útvary) jsou stejně pootočeny kolosy x o !Xv = IX. =
= -62".
Ůtverce (0473) a (1562) se transformují na
obdélníky (protože mají strany rovnoběžné s osami
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I

r7'r- - ------,
I

I

f
I

f

I

L"C:.

O~~(r-62"...•
'

..)
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-

1',
-l,

2
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splní při výpočtu neznámých koeficientů transformačních rovnic (1) nebo (2) vyrovnáním podle MNČ podmínku

s různými odklony os a měřítky. Deformaci tvaru pů.
sobí rozdíly /3",- /3z = -62" a q", - qz = 0,0004.
Čtverce (0451) a (3762) se transformují na kosodélníky. Vzájemné posuny obou průmětů ukazují náklon
ve směru os x a y, pokles a ssednutí stavby.

[V;]

+ [V;] + [V;]

=

[d2]

= min.

Analogicky rovnicím (2) platí pro transformaci s průměrnými parametry:

Posudek tvarové
deformace.
Deformaci tvaru
transformované krychle vůči krychli průměrně zmenšené (q = 0,99997) s průměrnými odklony os (IX =
= -62", /3 = +10", y = -41") posoudíme pomocí
deformační matice (9):
ť5U = U - Ukonf. = A.ief .. u
(12)

u = A'u

du' = u' -

+K

(13)

Pro řešení je výhodné zavést podle (ll) souřadnice redukované na těžiště T, např. Xr = x - XT, [xr] = O,
atd., obecně

V našem příkladě:

ť5X = 0,000 13 x

=

bY
bZ

=

+ 0,000 15 z
+ 0,00013 Y

0,000 15 x

-0,000

27 z

Nulové hodnoty některých koeficientů plynou z orto.
gonality transformovaných os x', y' a y', z'. V následující tabulce sestavíme tvarově deformační posuny
(v jednotkách 10-5) - (tab. 4).
Průměrné hodnoty v posledním sloupci dávají posuny
těžiště T původní krychle. Bod O jako střed rotací
nevykazuje deformační posuny. Tento střed přemístíme do těžiště redukcí posunů dU o posuny těžiště:
bU' = dU - dUT (tab. 5).
Deformační posuny vůči krychli nezmenšené (q = 1)
a jen průměrně pootočené změní redukované posuny
jen o ± 1,5 .10-5 (poloviční rozdíl středních měřítek).
Redukované deformace bU' obdržíme přímo, dosadíme-li v rovnicích (12) souřadnice ur' redukované na
těžiště: Ur = u - UT.

6. Transformace při nadbytečném počtu identických
bodů (n > 4)

Redukované souřadnice můžeme zaokrouhlit na počet
platných cifer u deformací zvětšený o jednu.
Pro záporné zbylé rozdíly transformovaných souřadnic (x', y', z') od daných nových poloh platí rovnice
(oprav)
- V", = x' -

= X -x',

VlI

= Y -y',

Vz

= x'

I

t5X'
t5y'
t5Z'

(X -

[d2] = [V;]

+ [V;] + [V;]

=

takže platí pro adiční konstanty

= Z-z'

Kx

= [dx] : n = XT -

Ky

=

Kz

= [dz] : n = ZT -

XT,

n = YT-YT.

[dy]:

I

:E

4

5

6

7

O
O
O

+13
O
+15

+13
+13
+15

O
+13
O

+15
O
-27

+28
O
-12

+28
+13
-12

+15
+13
-27

112
52
-48

O

1

2

3

4

6

7

7

:E

-14

1
-6
+21

- 1
+ 7
+21

-14
+ 7
+ 6

+ 1
-6
-21

+14
-6
-6

+14
+ 7
-6

+ 1
+ 7
-21
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(16)

ZT

3

6
+ 6

min.

Se zřetelem k jednotkovým koeficientům u neznámých
konstant K anuluje MNČ součty oprav

2

-

dx
dy
dz

Zavedení redukovaných souřadnic umístilo bod rotací
do těžiště T, což se projeví ve změně adičních kon·
stant; např. Kx = lcx + a~lxT + al2YT + a13zT, atd.
V rovnicích je 12 neznámých, n identických bodů dá
3n rovnic. MNČ (vyrovnání zprostředkujících měření)
splní podmínku

1

I

x),

(15)

O

t5X
t5y
t5Z

Roh:

X -

-V", = x' -X = a~lxr + a12Yr + a13zr + Kx-VlI = y' - Y = a21xr + a~2Yr + a23zr + KlI -Vz = z' - Z = a31xr + a32Yr + a~3zr + Kz -

i

Roh:

-

takže podle rovnic (2)

Tento případ bude v geodetické praxi obvyklý. Uplatnění všech bodů P (x, y, z, X, Y, Z) při výpočtu matice
A a vektoru K dá průměrné hodnoty parametrů (posuny, rotace, měřítka) pro celou jejich množinu.
Množina transformovaných bodů P'(x', y', z') neza·
padne do nových poloh P (X, Y, Z) ale maximálně se
jim přiblíží (přesně se ztotožní jen těžiště obou soustav). Zbylé odstupy ve směrech os
V",

X

O
+4
O

I

T
+14
+ 6
-6

II

I

T
O
O
O
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Transformace posune množinu identických bodů (x, y,.
z) tak, že její těžiště zapadne do těžiště nových poloh
(X, Y, Z). Pro zbylých 9 koeficientů sestavíme 9 normálních rovnic. Protože rovnice pro jednotlivé druhy
nemají společné neznámé, rozpadnou se normální rovnice na tři samostatné skupiny po třech rovnicích bez
společných členů.

[x;] a~l
[XrYr] a~l
[XrZr] a~l

+ [xrYr] a12 + [xrzr] a13 + [y;] a12 + [YrZr] a13 + [YrZr] a12 + [z;] a13 -

[dx.xr]
[dx.Yr]
[dx.zr]

mo

(17)

Ve druhé skupině se ve sloupcích postupně uplatní
koeficienty a21> a~2' a23 a rozdíly dy, ve třetí skupině
a31, a32, a~3' dz. Koeficienty s redukovanými souřadnicemi se nemění. Tři inversní matice dají hodnoty 9 vyrovnaných koeficientů a{i a ajj, ze kterých můžeme
sestavit transformační rovnice typu (15):

1

-f (m~

mLl"",lvLl. =

= V[V~

+ V; + V;]:

+ m; + m;)

=

(3n-12),

(19)

kde 3n je počet rovnic oprava 12 je počet určovaných
parametrů. V souladu s touto rovnicí bude oddělený
výpočet pro každou složku třírozměrných polohových
chyb
[V", V",]
n- 4'

=

O
=O
=O

=

2

mLlv

m3p

[Vv Vv]

= n- 4'

= m3",

[V. V.]

2

= n-4

mLI.

+ ndv + m3.

(20)

,

kde L1p dává prostorový vektor místní změny v poloze
a n - 4 je nadbytečný počet identických bodů.

Transformovaná množina bodů (x', y', z) je již afinně
zkreslena proti původní poloze (x, y, z) a její celkový
objem je upraven středním měřítkem q. Celková deformace bude v každém identickém bodě dána součtem souřadnicových složek a prostorovým vektorem

x' = x
a~lx
a12y
a13z
kx ,
kx = Kx - ~lXT - ~2YT - ~3ZT ,

+ ~X' + (q - 1) xr,
+ ~Y' + ('q -1) Yr,
d. = V. + ~Z' + ('q - 1)
D = V d; + d; + d;

atd. Transformace s průměrnými parametry dá afinně
zkreslený tvar původní množiny bodů (x, Y, z). K jejím
průmětům do osových rovin můžeme v přehledném
měřítku vynést souřadnicové rozdíly dx' = x' - x
i dx = X - x, dy', dy, dz', dz a analyzovat celkové
i dílčí deformace (včetně místních V", = X - x, Vv,
V.).

Prvni dvě složky dávají ceÍkovou deformaci tvaru
a třetí změnu objemu množiny. Složky ~X', ~Y', ~Z'
vypočteme přímo pomocí deformační matice (9)
a redukovaných souřadnic: ~U' = Adef.' Ur' Deformace
jsou vztaženy k těžišti množiny (středu rotací), kde
platí di = O. Všechny složky mají opět charakter
oprava jsou jen odhadem skutečných složek deformací

dQ1= V",
dv = Vv

anebo typu (2), vhodnějšího pro transformaci dalších
(neidentických) bodů:
.

+

+

+

+

Zr ,

V +

+

D"" Dv, D. a vektoru Dp = D~
D;
D;. Proto
vypočteme střední skutečné deformační složky podle
rovnic analogických rov. (20):
2
_
[d",d",]
2'
[dvdv]
mD", - --4-'
mDv'=--4-'nn-

Střední rozdíly
z rovnic

mv

nebo střední vektor

ma

Rozdíly V"" Vv, V. mají charakter oprava splňují
podle MNČ 12 matematických podmínek (4 pro každý
druh)
[xr V",]

=

O, [Yr V",]

=

O, [zr V",]

=

O, [V",]

m1p = m1",

vypočteme

=

O, atd.

Jsou jen odhadem neznámých skutečných souřadnicových rozdílů (místních deformací) L1x, L1y, L1z, pro
které obecně platí [L1x] =1= O, atd. Mezi oběma skupinami rozdílů platí analogický vztah skutečných chyb
k opravám (redukovaným chybám). Střední (jednotkový) skutečný souřadnicový rozdíl v transformované
a nové poloze

2

mD•

+ m1v + m1.

[d.d.]

n-4 '
(22)

Naměřené změny v polohách bodů testujeme, abychom rozhodli, zda opravdu ke změnám došlo, anebo
jsou jen produktem měřických chyb (testujeme hypotézu, že skutečný pohyb di = O). K tomu je třeba
znát střední chyby souřadnicové a polohovou plynoucí
z měření (triangulace a příp. i nivelace) m~, m~, m;, m~
anebo - jde-li o dvě opakovaná měření - m~"" m~v,
mÁ., mÁp (kde m&; = m~l
m~h, atd.). Překročí-li
např. naměřená změna d", kritickou hranici 2m~ (P =
= 95 %), jsme prakticky přesvědčeni, že došlo ke
změně polohy ve směru osy x. V některých případech
(např. u staveb) zvětšíme posun d", i o posun obou
těžišť Kx, v některých se omezíme jen na tvarové
změny d~ = V",
~X' (např. u opakovaných prostorových triangulacích). Podobně postupujeme u ostatních složek a u vektoru D s kritickou hranicí 2m~ nebo
2m&p.
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Poznámky. Uvedené deformace jsou vztaženy k těžiš·
ti, kde mají nulové hodnoty. Můžeme je převést k jinému referenčnímu bodu R redukcí deformací o složky
~dx' dli' d.)R.
Všechny odvozené rovnice můžeme aplikovat na
podobnostní
prostorovou
transformaci.
Rovnice se
zjednoduší podle odst. 3.2 a 3.3 anebo se rozšíří Helmertova transformace v rovině.

transformation.
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Analytické určovanie snímkových
uhlov metódou projektívnej
transformácie

Ing. ľubomír Salkovič,
Vedecké laboratórium fotogrametrie
pri Katedre geodézie SvF SVŠT, Bratislava

V poslednom období rozšírenie využitia fotogrametrických snímok a fotogrametrickej meracej techniky
v róznych aplikáciach technickej praxe umožnila hlavne dostupná výpočtová technika a nové kpnštrukcie
fotogrametrických prístrojov. V oblasti pozemnej fotogrametrie sa s výhodou využívajú analytické metódy
vyhodnocovania meračských snímok. Je to najma
v prípadoch, keď treba vermi presne určiť rozmery
objektu merania alebo jeho pretvorenia prebiehajúce
v rovine či priestore, ktoré časom vzniká na objekte
snímkovania.
Presnosť výsledkov fotogrametrického vyhodnotenia vo verkej miere ovplyvňujú samotné parametre
snímky, pod ktorými rozumieme prvky vnútornej
a vonkajšej orientácie snímky (negatívu). Z experimentálnych skúseností vieme, že vnútorná orientácia
snímky nie je v súlade s nominálnymi hodnotami
vnútornej orientácie fotokomory. Príčinou tejto skutočnosti je netesné pritlačenie fotografickej platne na
snímkový rám fotokomory v okamžiku expozície.
V dósledku toho je snímka vo všeobecnej polohe k osi
záberu fotokomory, a teda je vychýlená o malé uhlové
hodnoty dep a dw, ktoré majú za následok aj zmenu
prvkov vnútornej orientácie snímky. Aj keď sú uhlové
hodnoty odchylok len v rozsahu niekorkých desiatok
sekúnd, prípadne minút, zapríčiňujú deformáciu tvaru

rekonštruovaného fotogrametrického zvazku lúčov,
čo pri náročnejších prácach v inžinierskej fotogramet.
rii, najma pri analytickom spósobe vyhodnotenia snímok nemožno zanedbať.
. Vo fotogrametrickej praxi sa používajú metódy analytického vyhodnocovania snímok dvojakého charak·
teru. V prvom prípade ide o metódy, ktoré na vyjadrenie vzťahu medzi predmetovým priestorom a snímkovou rovinou vyžadujú znalosť prvkov vnútornej
a vonkajšej orientácie každej snímky napr. [1, 3].
V druhom prípade sú to metódy, ktoré vzťah medzi
geodetickými súradnicami predmetového priestoru
a snímkovými súradnicami nevyjadrujú ako bezpro.
strednú funkciu parametrov snímky napr. [4, 5].
Predložený príspevok sa zaoberá novým postupom
analytického určovania snímkových (fotogrametric.
kých) uhlov v pozemnej fotogrametrii s využitím projektívnej transformácie. Autor rieši odstránenie vplyvu chýb prvkov vnútornej a čiastočne aj vonkajšej
orientácie snímky bez toho, že by sa museli po.
znať ich hodnoty. Materiálnym a technickým pred.
pokladom metódy je nasledujúca zostava prístrojov
a zariadení:
- meračská fotokomora s horizontálnou osou záberu,
- teodolit umožňujúci závislú centráciu s meračskou
fotokomorou,
- komparátor na vymeranie snímok,
- počítač na spracovanie výsledkov merania.
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2. Riešenie vzt'ahu obrazovej a všeobecnej snímkovej
roviny
Na riešenie vzťahu medzi všeobecnou polohou jednotlivej snímky s neznámou konštantoufs a obrazovou
rovinou fotokomory s nominálnou hodnotou konštanty
Ck
sa využívajú vzťahy projektívnej transformácie
(obr. 1). Základom projektívnej transformácie je

Po vyriešení neznámych transformačných koeficientov
a ich dosadení do rovníc projektívnej transformácie (1)
dostaneme kIúč pre transformáciu všetkých bodov
snímkovej roviny so všeobecnou polohou do obrazovej
roviny fotokomory.
2.1 Výpočet
snímkových
súradníc
kých bodov v o brazovej
rovine
mory

identicfotoko-

Identické body v obrazovej rovine fotokomory a na
meračskej snímke sa volia v rámci možností tak, aby
bol nimi zarámovaný záujmový priestor, pretože použitie transformačného kfúča projektívnej transformácie mimo hranice štvoruholníka (vytvorený spojnicami identických bodov), ako uvádza [2], sa už neodporúča. V danom prípade na výpočet bez vyrovna·
nia boli zvolené štyri identické body.
Hodnoty snímkových súradníc x', z' identických bodov v obrazovej rovine fotokomory vypočítame z matematického modelu pre danú polohu projekčného
centra a smer osi záberu pozemnej fotogrametrickej
snímky. Uvažujeme pritom fotogrametrickú snímku
s vodorovnou osou záberu, u ktorej hodnoty prvkov
vonkajšej orientácie q; = w =" = 0. Na výpočet
hodnot snímkových súradníc identických bodov v obrazovej rovine fotokomory platia vzťahy:

Obr. 1. Vztah obrazovej roviny fotokomory a snímkovej
roviny

x'
pričóm

kolineácia.
Tento projektívny vzťah vyplýva z poučky, že centrálnym premietaním sa nemení dvojpo.
mer štvorice bodov bodového radu. Ak označíme merané snímkové súradnice bodov v rovine snímky so
všeobecnou polohou x;", z;" a snímkové súradnice bodov
v obrazovej rovine fotokomory x', z', potom pre základné vzťahy projektívnej transformácie platí:

a2x;" + b2z;" + C2
aax;" baz;" 1 .

+

,

1

~

. m.'

,

1

,

,

1

I

f

X4mZ4
z4mz4 O

O

cos <X

tg (J'.

= Ck

~'
------

cos <x'. cos2 (J' .

(4)

Ak stanovíme presnosť merania snímkových súradníc
m",' = m.' = 0,002 mm, (predpokladáme signa1izované
a jednoznačne identifikovateIné body s vymeraním
snímkových súradníc na precíznom komparátore)
bude treba určiť snímkové súradnice identických bo-

a2

-x~
-z~
-x~
,
-Z2
-x~
-z~

b2

-x~

c2

-Z4

aa

,

I

Ck

= ---,

je nominálna hodnota konštanty fotokomory
udaná výrobcom
<x'je vodorovný snímkový uhol
(J' je výškový snímkový uhol.

O
O
O
x~mx~z~mx~-x~m -z~m-l
O
O
O -x~r" -z~m -1
X1mZ1 ZlmZl
O
O
O
x~mx~z~mx~-x~m -z~m -1
O
O -x;m -z;m-1
x~mz;z;mz; O
O
O
O
x~mx~z~mx~-x~m -z~m -1
O
O
O
-x~m
-z~m
-1
xamza zamza
O
O
O
x~mx~z~mx~-x~m -z~m-l
,

z'

Ck

m",' = ---m<x'
cos2 <x'

(1)

Na určenie 8 neznámych koeficientov av a2, aa, bv b2, ba
v C2 v rovniciach (1) treba poznať súradnice štyroch
identických bodov v obidvoch rovinách. Po linearizovaní vzťahov (1) je možné zostaviť systém 8lineárnych
rovníc a možeme ich napísať v nasledujúcom tvare:

o/

V danom prípade uvažujeme meračskú fotokomoru
s prakticky zanedbatelným
skreslením objektívu
a vtedy platí rovnosť medzi snímkovými a predmetovými uhlami.
Apriórnu presnosť určenia snímkových súradníc x',
z' vyjadríme pri použití zákona o hromadení chýb
s vynechaním bezvýznamných členov podfa nasledujúcich vzťahov:

+

C

= Ck tg

O -x~m -z~m -1
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e. je rozdiel medzi horizontom teodolitu a horizontom
fotokomory. Príslušná centračná zmena výškového
uhla je daná súčtom dvoch zložiek podra obr. 2
e. cos {J. (!

Yl=
Y2
pričom e

ŠTa

e sin (x' . cos {J. (!
=

-

80a

je polohová excentricita

e. je výšková excentricita
šoa je priestorová

držka medzi projekčným
centrom a bodom Pa
šPa je priestorová
držka medzi stanoviskom
teodolitu a bodom Pa
(x' je vodorovný snímkový uhol hodu Pa
{J je výškový uhol bodu Pa'
Výškový snímkový uhol dostaneme zo vzťahu:

Obr. 2. Centrácia vodorovných a výškových
projekčného centra

uhlov do

3. Praktické overenie metódy projektfvnej transformácie
a dosiahnutá presnost'

Praktickú aplikáciu opísanej metódy projektívnej
transformácie autor uskutočnil pri analytickom určo.
dov v obrazovej rovine fotokomory s presnosťou
vaní snímkových uhlov z 3 pozemných fotogrametrico niečo vyššou ako je presnosť merania snímkových
kých snímok vyhotovených na stanoviskách Fl a F2
súradníc. To znamená, že snímkové uhly pre body
lokality vodná nádrž Bukovec. Stanoviská fotografo.
ležiace pri okrajoch snímky musia byť určené s presvania sú betónové piliere prisposobené pre závislú
nosťou m",' ~ 2,0" a mp' ~ 1,8".
centráciu teodolitu s meračskou fotokomorou. Po·
zemné fotogrametrické snímky sa vyhotovili fototeo·
2.2 Centrácia
vodorovných
a výškových
uhlo v dolitom Photheo 19/1318 s konštantou fotokomory
Ck = 194,28 mm a s orientáciou
na kontrolný bod.
do polohy projekčného
centra
Predmetové (geodetické) vodorovné a výškové uhly
identických, ako aj všetkých ostatných pozorovaných
Snímkové uhly dostaneme z geodeticky meraných
vodorovných smerov a výškových uhlov tým, že ich . bodov záujmového priestoru sa zmerali sekundovým
teodolitom Wild T3 s presnosťou m", = mp = 0,9",
centrujeme do polohy projekčného centra fotokomory,
ktoré je stredom premietania snímkových uhl ov. čím boli splnené požiadavky na presnosť určenia sním·
kových súradníc identických bodov v obrazovej rovine
Centračné opravy vodorovných smerov vyplývajúce
fotokomory. Identické body pre uskutočnenie projek.
z excentricity projekčného centra fotokomory vzhradom na nulový bod teodolitu, ktorý je vrcholom geode- tívnej transformácie sa volili s prihliadnutím na pod.
mienky v danej lokalite. Ich rozmiestnenie, napr. na
ticky meraných vodorovných smerov a výškových
stanovisku Fl (body 2, 32, 121, 123), znázorňuje
uhlov dostaneme pomocou známeho vzťahu odvodeobr. 3.
ného z obr. 2

pričom

'lfJ2''lfJa

P2
~a
80a

e

sú geodeticky merané vodorovné smery
je orientačný bod
je centračná zmena odpovedajúca bodu
Pa
je vodorovná vzdialenosť medzi projekčným centrom a bodom Pa
je polohová excentricita projekčného
centra (e = 0,098 m).

Pre centrovaný vodorovný fotogrametrický
(snímkový uhol) potom platí vzťah:

-123

~

12~122
21°22
23§24
25g26
270
028
290

11

'b 12 71
o
13

o

007
08

14
o

uhol

31°

'5

04
°5
09

01
o

06

-2

10

(X~

= 'lfJa + ~a

-'lfJ2'

(6)

V prípade centračných zmien výškových uhlov uvažujeme zvlášť. opravu z výškovej a zvlášť z polohovej
excentricity projekčného centra. Výšková excentricita

_32
VY

Obr. 3. Rozmie8tnenie
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Vymeranie fotogrametrických snímok sa vykonalo
na jednosnímkovom komparátore Komess Zeiss 3030
s presnosťou m",' = m.' = 0,002 mm. Na analytické
spracovanie výsledkov sa využil počítač EC 1010.
Určované body sa z roviny snímky so všeobecnou
polohou pretransformovali podla vzťahov (1) do obrazovej roviny fotokomory. Prakticky dosiahnuté hod·
noty transformovaných snímkových súradníc s príslušnými transformačnými koeficientami na stanovisku Fl uvádza tab. 1. Z úspornych dovodov sa ne·
uvádza podobná tabulka zo stanoviska F2.

porovnanie dosiahnutej presnosti tvorilo na stanovisku
Fl 22 bodov a na stanovisku F2 14 bodov.
Ak považujeme geodeticky určené snímkové uhly
za bezchybné, potom mažeme považovať rozdiely
medzi geodetickými a fotogrametrickými snímkovými
uhlami za skutočné chyby 8. Z týchto chýb možeme
vypočítať skutočnú strednú chybu. V nej je zahrnutý
aj vplyv náhodných systematických chýb. Strednú
hodnotu -systematickej zložky rozdielov 8 dostaneme
zo vzťahu:
[8]

C=--.

Vodorovné a výškovésnímkové
uhly určovaných
bodov sa vypočítali podla nasledujúcich vzťahov:
{3'= arctg ---

Ck

kde značí

Stredné chyby vodorovnýchsnímkových
uhlov na
obidvoch stanoviskách Fl a F2 dosiahli zhruba rovnaké hodnoty (na 'Fl m,,' = 1,7", na F2 m,,' = 1,2")
a sú v minimálnej miere ovplyvnené systematickou
chybou (na Fl CGt' = 0,1", na F2 C,,' = -0,5").

~'-z~ cos IX',

X'_X~

0/ = arctg -~--

Ck

x', z' transformované

snímkové súradnice do
obrazovej roviny fotokomory vyjadre.
né v súradnicovom systéme komparátora
x~,z~:snímkové súradnice hlavného -snímkového bodu H'.

Presnosť met6dy projektívnej transformácie sa ove·
rila na základe porovnania vodorovných a výškových
snímkových uhlov určovaných bodov, získaných
z geodetického merania (v tab. 2 označené indexom
G - geodetické) a snímkových uhlov získaných met6dou projektívnej transformácie (v tab. 2 označené
indexom F - fotogrametrické). Prakticky dosiahnuté
hodnoty snímkových uhlov na stanovisku Fl uvádza
tab. 2. Výsledná hodnota snímkového uhla na stanovisku je aritmetickým priemerom snímkových uhlov
vypočítaných z troch snímok. Štatistický súbor na
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Stredné chyby vo výškových uhloch na obidvoch
stanoviskách dosahujú opať prakticky rovnaké hodnoty (na Fl m{J' = 3,3", na F2 m{J' =3,4"), avšak sú
ovplyvnené značnou hodnotou systematickej zložky
(na Fl c{J' = 2,5", na F2 c{J' = 2,1") ktorej vznik sa
zatial autorovi nepodarilo identifikovať.

Ná základe uvedenej te6rie určovania snímkových
uhlov met6dou projektívnej transformácie a prakticky
dosiahnutých výsledkov má popísaná met6da oproti
iným met6dam uvedených v literatúte tieto výhody:
- z hradiska· riešenia netreba poznať hodnoty sním·
kových parametrov,
- urýchruje sa spracovanie snímkových údajov,
- v porovnaní s met6dami, ktoré sú založené na určovaní parametrov každej snímky odpadá možnosť
neurčitého riešenia pri iteračnom postupe, keď hodnota determinantu transformačnej matice je blízka
alebo rovná nule.
Záverom možno konštatovať, že dosiahnutá pres·
nosť snímkových uhlov na stanoviskách Fl a F2
dokazuje oprávnenosť použitia uvedenej met6dy najma v oblasti inžinierskej fotogrametrie, kde sa vyžaduje vysoká presnosť výsledkov. lde napr. o kontrolu
stability sypaných priehradových telies, sledovanie
pretvárania roznych kouštrukcií, mostov alebo v laborat6riach pri experimentálnom výskume.
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pro Jihomoravský kraj v Brně

Realizace racionálního systému evidence
nemovitostí v Jihomoravském kraji
ve vztahu k potřebám zemědělství

Zabezpečení výživy národa je prvořadým úkolem
každé uvEjdomělé a vyspělé společnosti. Proto i naše společnost v čele s Komunistickou stranou Československa Vělll,lje tomuto úkolu všestrannou pozornost a soustavnou péči. O tom svědčí závěry
a usnesení nejvyšších stranických a státních orgánů. XV. sjezd naší strany vytýčil jako prvořadý
celospolečenský úkol pro následující období postupně dosáhnout plné soběstačnosti ve výrobě obilovin a maximálně zvýšit celkovou soběstačnost ve
výrobě potravin. Současná etapa světového vývoje,
kdy právě obilí se stává strategickou surovinou
i prostředkem politického nátlaku západních zemí,
plně dokazuje správnost a prozíravost tohoto rozhodnutí.
Plněním závěru XV. sjezdu KSČ v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu se s vysokou
náročností zabývalo 13. plénum. ÚV KSČ konané
ve dnech 21. a 22. března 1979. Přednesená zpráva se zabývala nejen hodnocením dosažených
úspěchů, ale velmi kriticky poukázala na nedostatky, se kterými se na úseku zemědělství stále
setkáváme. Bylo konstatováno, že i přes různá
opatření je i nadále slabým místem péče o půdu,
její ochrana, využití i zúrodňování. S řádným využitím zemědělského půdního fondu (ZPF), který
máme k dispozoci a jež je nenahraditelným výrobním prostředkem, velmi úzce souvisí zabezpečení
splnění závěrů XV. sjezdu. Maximální využití vlast"
ního půdního fondu je tím víc aktuálnější především proto, že ceny obilovin i jiných zemědělských
produktů na světových trzích neustále rostou a je
stále obtížnější a složitější je zabezpečovat. Z uvedených důvodů a s ohledem na vnitřní i vnější
podrriínky rozvoje naší ekonomiky je maximální
využití vlastních zdrojů a to nejen v oblasti země-

dělství, ale i v jiných oblastech národního hospodářství objektivní nutností a příkazem doby. S touto problematikou úzce souvisí i jeden ze závěrů
13. pléna tj.: "Řádně obdělat a využít každý hektar
zemědělské půdy. Spolu s národními výbory důsledn~ bojovat proti ne~ádoucím úbytkům zemědělské
zejména orné půdy a nepřipouštět její převody do
méně intenzívních kultur. Zavést pořádek do evidence půdního fondu."
A právě úsek zavádění pořádku do evidence půdního fondu je etapou, kde resort geodézie a kartografie sehrává svoji nezastupitelnou úlohu a velmi významnou měrou se podílí na splnění celkového celospolečenského úkolu. Vždyť bez řádné, pohotové a kvalitní evidence nelze dosáhnout kvalitní úrovně řízení a dosažení maximálního efektu.
Ve vazbě na závěry 13. zasedání ÚV KSČ předsednictvo jihomoravského KV KSČ na svém zasedání
29. 3. 1979 projednalo stav ve vývoji a využití ZPF
V Jihomoravském kraji a uložilo konkrétní úkoly:
Zabezpečit v rámci kraje provedení fyzických inventur ZPF ve všech zemědělských závodech včetně promítnutí všech povolených změn v evidenci
nemovitostí do 31. 12. 1979. Souběžně s prováděním fyzických inventur pokračovalo v r. 1979 zavádění racionálního systému evidence nemovitostí
(RSEN) podle vládního usnesení č. 24/1977 a opatření předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického za plné podpory stranických i státních orgánů v kraji i okresech s cílem, dokončit
realizaci tohoto systému y celém kraji do konce
roku 1979.
2. Zhodnocení stavu podnikových
(PEP) před zaváděním RSEN

evidencí

půdy

Vládní usnesení Č. 166 z 21. 4. 1965, které vycházelo z přeměn rozvíjejícího se socialistického zemědělství a požadavku důsledné ochrany zeměděl-
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ského půdního fondu, zakotveného v zákoně na
ochranu ZPF č. 53/1966 Sb., vytýčilo již v té době základní požadavek vést podnikovou evidenci
půdy (PEP) u socialistické zemědělské organizace. Přesto, že tyto podnikové evidence pozemků
byly v té době zalo~eny v převážně většině zemědělských závodů, nestala se tato evidence v plné
míře nástrojem pro řízení zemědělské výroby a
ani nezabezpečovala ochranu ZPF. Jako důvod lze
uvést nedostatečnou
připravenost
zemědělských
závodů po stránce technické i kádrové. Rovněž
politická, kontrolní a sankční opatření ke splnění úkolu nebyla na dostatečné úrovni. Tím se stalo, že zalo~ené PEP postupem času ztrácely na své
aktuálnosti, až většina z nich úplně zanikla. výsledků z rozboru příčin výše uvedených nedostatků bylo použito jako zkušeností při zakládání a
vedení nových PEP, které vyplynuly jako povinnost pro zemědělské závody ze zákona č. 124/1976

z krajských orgánů. Na základě jednání ředitelů
KGKS, n. p. Geodézie, Krajské zemědělské správy
a vedoucího odboru VLHZ Jihomoravského KNV
byl vymezen a termínově sjednán rozsah prací,
podle kterého se jednotlivé zúčastněné orgány a
organizace budou řídit. Vlastním organizačním zabezpečením
prací bylo pověřeno
"Koordinační
centrum" složené se zástupců zúčastněných stran,
které doporučilo:
na úrovni okresu přijmout politickoorganizační opatření,
fyzické inv~tury ZPF komplexně zahájit podle
usnesení vlády č. 294/76 ve všech zemědělských
organizacích v r. 1977 s maximálním využitím
zkušeností s ochranou ZPF v okrese Jihlava,
na úrovni kraje uspořádat pro odpovědné pracovníky okresních orgánů a organizací seminář
s cílem sledovat postup prací a přednést zkušenosti y optimální a operativní postup,
v okresech pověřit pracovní skupinu ochrany
ZPF prováděním prověrek návrhů na změny kultur.

Sb.

Jihomoravský kraj měl k 1. 1. 1977 922 929 ha
zemědělské půdy, z toho 751079 ha orné půdy, coži
činilo 20,8 % výměry změd~lské půdy a 22,6 %
orné půdy ČSR. Z uvedených čísel je zřejmé, že
Jihomoravský kraj je rozhodující produkční kraj
s počtem 7790 zemědělských závodů socialistického sektoru, z toho 448 velkovýrobních závodů
(JZD, Státní statky aj.). Tyto zemědělské socialistické závody obhospodařovaly 91,1 % zemědělské
půdy kraje, z toho 95,3 % orné půdy. Rovněž
počtem obyvatel 2005335 byl Jihomoravský kraj
po hlavním městě Praze a Středočeském kraji na
druhém místě v ČSR.

Ve smyslu opatření předsedy ČÚGK k RSEN byl
v Jihomoravském kraji rozpracován a realizován
soubor politickoorganizačních
opatření a technických pokynů, kterými se řídí vlastní realizace tohoto politicky a celospolečensky důležitého úkolu
v oboru evidence nemovitostí, a to samostatně pro:
oblast součinnosti resortu geodézie se zúčastněnými stranami při zavádění pořádku do zemědělského půdního fondu a jeho. důsledné
ochrany,
oblast realizace na úseku vlastní činnosti.
V podmínkách kraje, jehož prioritní postavení
v zemědělské výrobě ČSR předurčilo jako prvořadý úkol uvést v soulad skutečné užívání a obdělávání pozemků v přírodě s údaji EN, byl hlavní zájem a pozornost orgánů Geodézie věnován koordinaci postupu prací se zúčastněnými stranami. Již
v roce 1977 informovala KGKS nejvyšší stranické
a státní orgány kraje o experimentálním odzkoušení RSEN v okrese Jihlava a jeho cílech, které vyznělo v jednoznačnou podporu při postupné aplikaci v Ostatních okresech kraje. Tímto byl vytvořen základní předpoklad
pro úspěšné zavedení
RSEN v části - zavádění pořádku do ZPF, a to
nejen z hlediska podpory a účelnosti, ale zejména
pro jednotnost
postupu a sjednocení
direktiv

Doporučení "Koordinačního centra" byla rozpracována v příkazu ředitele Krajské zemědělské správy a v politickoorganizačním
opatření KGKS a n.
p. Geodézie pro období r. 1977-1979, včetně opatření na úrovni okresů, které bylo pod záštitou tajemníků OV KSČ pro stranickou práci v zemědělství projednáno ředitelem KGKS se zástupci Okresní zemědělské správy, (OZS), Okresního národního výboru odboru VLHZ a střediska geodézie. Tímto svým aktivním přístupem při organizačním zabezpečení celého komplexu prací prováděných
zúčastněnými stranami, který vychází se zájmu poskytovat pravdivé a objektivní informace o ZPF
pro plánování zemědělské výroby, se resort geodézie stal nejmenovaným garantem za celý tento
úkol při sledování realizace politickými a státními
orgány kraje.
Současně ve znění vyhlášky o ochraně ZPF 142/
/76 Sb. a společné instrukce ČÚGK, ministerstva
zemědělství a výživy a ministerstva
výstavby a
techniky ČSR o zákresu hranice zastavěného území do map EN, projednala KGKS postup předávání podkladů s tím, aby ve smyslu "Koncepce obnovy PEP v Jihomoravském kraji" byla definovaná hranice v maximální míře využita při inventarizaci půdního fondu v následujících létech a též
při realizaci zákona 122 a 123/75 Sb. Vytýčený
cíl je rozpracován ve společném pokynu s odborem územního plánování Jihomoravského Krajského národního výboru, kterým se ukládá nižším organizačním složkám stanovit hranici do konce roku 1981 ve všech sídlech, tzn i v nestřediskových
ostatních obcích.
Zabezpečení prací na RSEN v oblasti vlastní činnosti resortu vyvolalo, mimo sjednané podmínky
hospodářských smluv mezi KGKS a n. p. Geodézie k zavedení nových inovačních prvků do EN
podle výzkumných úkolů, nutnost operativně reagovat na nové technické pokyny ČÚGKúpravou
některých pracovních postupů. Například aktualizace stávajících tiskových podkladů map EN, pro-
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vedená s cílem zajistit dodávku kvalitních map
podnikové evidence půdy, si vyžádala s ohledem
na malé zkušenosti pracovníků SG s kartografickým zpracováním kresby na plastické fólii, jejich
předchozí zaškolení. Z důvodů dalšího využití
aktualizovaných tiskových podkladů pozemkových
map bylo dohodnuto
tyto
podklady
průběžně
aktualizovat současně s pozemkovou mapou a tím
vytvořit předpoklady pro pohotovou dodávku map
nejen pro potřeby zemědělství, ale i ostatní odvětví národního hospodářství. Tento postup je realizován všude tam, kde zatím nebyl uskutečněn převod pozemkové mapy na plastickou fólii.
Obdobně, operativně reagoval n. p. Geodézie na
opatření KGKS v oblasti zápisu rozhodnutí o změnách v ZPF a lesním půdním fondu do dokladů
změnového řízení ye stanovených lhůtách a opisování dokladů změnového řízení písmem OCR B pro
čtecí zařízení laser ONE, atd.
Zavedení RSEN' v Jih,omoravském kraji bylo a je
velmi náročným úkolem, vyžadující odpovědný přístup všech řídicích pracovníků k plnění přijatých
politickoorganizačních
opatření a technicky vyspělý
kádr pracovníků středisek geodézie, zemědělských
orgánů a organizací a odborů VLHZ se zájmem
o splnění celo společenského úkolu.

kooperace při pořizování
příslušných
podkladů
k návrhům, včetně zabezpečení důsledné ochrany
ZPF a provádění kontrol. Přesto, že podle p.říkazu ředitele KZS byly fyzické inventury komplexně
zahájeny v Jihomoravském kraji v roce 1978, byly
intenzívně prováděny jen v těch okresech, kde
podle opatření předsedy ČÚGK byl zaváděn RSEN
a postup prací ze strany resortu geodézie kontrolován v rámci přijatých politicko-organizačních
opatření y okresech Jihlava, Blansko, Kroměříž,
Prostějov a Třebíč. O tom svědčí i pohyb v ZPF,
zaznamenaný na konci roku při sestavování rozboru změn v půdním fondu, který nevyzněl v jeho
prospěch. Situaci v půdním fondu kraje a jeho vývoji za období roku 1978 projednalo plenární za·
sedání Jihomoravského KNV dne 22. 2. 1979 a uložilo:
1. ONV zkvalitnit úroveň správního řízení.
2. Ve spolupráci s ONV, OZS a Středisek geodézie
dokončit fyzické inventury (FI) ve všech zemědělských organizacích do 31. 12. 1979.

V souladu s usnesením plenárního zasedání Jihomoravského KNV a usnesením vlády ČSR Č. 24/76,
projednala KGKS ve zbývajících okresech na úrovni jejich orgánů politickoorganizační
opatření
RSEN, v kterých zúčastnění přijali závaznost termínů k splnění tohoto úkolu. Politická a celospolečenská důležitost ochrany půdního fondu, jenž
byla v podmínkách Jihomoravského kraje zdůraz4. Součinnost se zúčastněnými orgány a organizaněna usnesením předsednictva KV KSČ z 29. 3.
cemi
1979, kterým se ukládá zúčastněným vedoucím prac
covníkům krajských orgánů nejen zajistit do konZavádění pořádku do zemědělského půdního fondu
ce roku 1979 ukončení fyzických inventur, ale
v jednotlivých okresech kraje bylo podle politico návrzích na změny kultur v orgánech ochrany
koorganizačního opatření k RSEN zahájeno v roZPF
a LPF rozhodnout a rozhodnutí provést do evice 1977 v okrese Jihlava, kde vprůběhu roku ukondence
nefuovitostí, tj. včetně sumarizace sektoročilo fyzické' inventury z 27 organizací celkem 11.
vých pi'ehledů, k 1. 1. 1980. K splnění tohoto poliJiž první poznatky ci zkušenosti signalizovaly, že
tického úkolu KV KSČ rozhodla KGKS provést ve
kvalita provedené inventarizace a využití výsledků
všech okresech }ihomoravského kraje ve spoluprápro zpřesnění údajů EN závisí na odborně vyškoc
ci s krajskými orgány a za přítomnosti odpovědleném kádru pracovníků, vedoucích u organizací
ných pracovníků OZS, SG a ONV odboru VLHZ té'
PEP, a že v mnoha případech dojde ke změně ve
matickou prověrku plnění přijatých politickoorgafunkci evidenčního pracovníka, neboť v první etanizačníchopatření
k RSEN, jejíž cílem bylo zjistit
pě zabezpečování této funkce u některých organistav průběhů FI, zpracování návrhů na zjištěné
zací byla podceněna. Tento poznatek, i když přízměny a posoudit rozhodovací činnost ONV mo nesouvisel s postupem na okrese Jiblava, kde
VLHZ s ohledem na termín aktualizace
operátů
zjišťovací činnost v terénu a zpracování návrhů
EN. Termín aktualizace EN, popřípadě sU!l1arizace
na změny kultúr provád~la pro zemědělské orgac
sektorových přehledů k 1. 1. 1980 byl z hlediska
nizace odborná skupina HTÚP Zemědělských stausnesení KV KSČ a obnovy operátů podnikových
veb Brno, závod Jihlava, která je oprávněnou orgaevidencí v roce 1980, které musí vyjadřovat skunizací ve smyslu zákona 46/71 Sb., pramenil:
tečné užívání pozemkt1 y extravilánu, určující pro
z dosti častého Výskytu změn vyžadující zaměukončení rozhodovací činnosti odborů VLHZ. Proření. S ohledem na využitelnost podkladů o 2;a- vedená prověrka KGKS s doporučenými návrhy na
měření nového stavu hranic kultur a určení výopatření a přehodnocenými
termíny politickoorměr podmiňuje odborné znalosti evidenčniků
ganizačních opati'ní k RSEN usnesení
KV KSČ
z oboru geodézie,
plně respektovala.
Výsledek prověrky prokázal,
že v mnoha okresech nejsou přijatá opatření důz náročnosti zpracování návrhů na změny kulsledně plněna. KGKS doporučil KZS; aby v okretur podle Směrnice 'MZVž čj. 21/l975-V/2, zesech Blansko, Brno-město, Brno-venkov, J3i'eclav,
jména ve vztahu na pedologický rozbor.
Hodonín, Jihlava, Vyškov a Znojmo provedla neZ těchto důvodů kladÍa KGKS velký důraz, aby
zbytné krQky k urychlení prt1běhu FI ve smyslu
fyzické inventury prováděl stabilní kádr evidenpříkazu ředitele KZS a nadále v uvedených okrečních pracovníktl., který bude odborně vyškolen
sech a pi'íslušných zemědělských organizacích důstředisky geodézie a na úrovni okresu seznámen
sledně kontrolovala postup prací. Obdobná situace
s postupem zpracování návrhů v návaznosti na
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byla zjištěna na úseku rozhodovací činnosti orgánů ochrany ZPF, kterým návrhy po projednání na
OZS nebyly plynule předávány. V okrese Uherské
Hradiště a Žďár nad Sázavou nebylo plně realizováno usnesení vlády č. 133/76 o kádrovém posílení úseku ochrany ZPF. Celkově tématická prověrka KGKS prokázala, že jedině při důsledném plnění všech doporučených opatření, specifikovaných
v zápisech z prověrek, je reálné ukončit fyzické
inventury, rozhodovací činnost a zavedení výsledků do EN ve smyslu usnesení KV KSČ. Ke zvýšení
kvality vedení PEP, jako nástroje řízení zemědělské
výroby, provedla KGKS a KZS kontrolu podnikových evidencí půdy a fyzických inventur podle
harmonogramu
KZS ve dvou_ zemědělských organizacích každého okresu. Při kontrole bylo zjištěno, že v některých organizacích je nadále kumulována funkce evidenčníka a agronoma, nebo dochází k častým změnám v této funkci, které negativně ovlivňují kvalitu údajů evidence. Rovněž ze
strany KGKS bylo konstatováno, že existují značné rozdíly a rezervy v kvalitě vedení PEP, které
je ve většině případů podmíněno pracovním a společenským
postavením
evidenčního
pracovníka
v dané organizaci. Mimo opatření ze strany KZS
v oblasti stabilizace kádrů rozpracovala
KGKS a
společně se zúčastněnými orgány vydala pokyn:
k organizacmmu
zabezpečení
nové úpravy
v zemědělském
družstevnictví
vyplývají
ze
zák. 122/75 Sb., a 123/75 Sb.,
k sestavení soupisu ploch osevů k 31. 5.,
kterými se sjednocuje odborná praxe v Jihomoravském kraji a vytyčují se stanovenými
termíny
hlavní cíle a úkoly. V zájmu zvýšit kvalitu podnikové evidence zajistila KGKS prostřednictvím n. p.
Geodézie u Podniku výpočetní techniky
příslušnou kapacitu strojového času na obnovu písemné
části PEP podle potřeb zemědělských podniků. Ze
strany resortu Geodézie byla odborná pomoc na
úrovni okresu a kraje zaměřena na instruktáž vedení, aktualizace a obnovy PEP. Současně na odborném školení evidenčních
pracovníků
nabídla
KGKS pro realizaci zák. 122/75 Sb. zemědělským
organizacím vyhotovit výpis sektoru 17 s posledním aktualizovaným
stavem. Neúměrně malé požadavky uplatněné na obnovu PEP plynou z dosud
nedořešené a částečně realizované právní úpravy
ze zák. 122 a 123/75 Sb., která bude v EN promítnuta až k 1. 1. 1981.
Ochrana zemědělského
půdního fondu je úzce
spjata, jak ukládá § 10 vyhl. 142/76 Sb., se zákresem hranice zastavěného území obce do pozemkových map EN z podkladů, které předávají SG odbory územního plánování podle schváleného harmonogramu. Přesto, že harmonogram
vyhotovený
a sestavený ONV vycházel z podmínek okresů a
podle usnesení Rady Jihomoravského KNV z 1. 3. 1977
stanovuje na rozdíl od společné instrukce ČÚGK,
MZVŽ a MVT ČSR předložit podklady ze všech
sídel Středisku geodézie do 31: 12. 1981, nebyl
v některých okresech dostatečně plněn. Na tento
negativní vývoj, zejména ve vztahu využití zákresů hranice při územně plánovací činnosti v inve-
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stiční výstavbě, upozornila KGKS příslušné odbory Jihorooravského K~:V a Poradní sbor s tím, aby
byla podniknuta nápravná opatření k zlepšení situace. Na základě požadavku KGKS vydal OÚP Jihomoravského KNV směrná čísla o počtu sídel,
které musí mít stanovenou hranici v podkladové
mapě s tím, že v daných termínech budou předány
SG.
Komplexní řešení otázek ochrany a využívání
ZPF v návaznosti na sledování průběhu Fr a omezení úbytku ZPF, které jsou v rozporu se zákonnou
normou, bylo též předmětem činnosti poradních
orgánů rad ONV a KNV. V mnoha případech se poradní orgány přímo podílely na kontrolní činnosti
v zemědělských organizacích, kde bylo sledováno
vyhotovení a dodržení stanovených podkladů k žádosti o změny kultur a posouzení skutečného stavu v přírodě s ohledem na možnosti jiného zemědělského využívání pozemků. Poradní orgán Rady
Jihomoravského KNV projednal na třech zasedáních dodržování ochrany ZPF při Fr v souvislosti
s plánovanými úbytky ZPF Jihomoravského kraje
a oprávněnost žádostí na zábor půdy pro investiční výstavbu. Na svých zasedáních
konstatoval
a
nedoporučil schválit podklady, které v mnoha případech
nerespektují
celospolečenské
zájmy
o ochraně ZPF, neboť výstavba byla směřována
na kvalitní zemědělskou půdu, nebo docházelo k neopodstatněným žádostem na plošně velký zábor a
nebylo zpracováno alternativní řešení.

5. Realizace
geodézie

na

úseku

vlastní

ěinnostiresortu

Na úseku vlastní činnosti j1edním z hlavních úkolů
bylo vybavit zemědělské
organizace
podnikovou
evidencí půdy, tj. písemnou a mapovou částí a
v dalších létech podle požadavků
zemědělskou
hospodářskou mapou. Písemná část PEP byla zabezpečena z 80 % Výpisem z údajů EN převedených na počítač ZPA 600 a ve zbývajících případech, kde údaje EN byly v roce 1976 předmětem
převodu na počítač, ručním opisem evidenčních
listů. Stav Výpisů a opisů EL zemědělských organizací byl evidenčníky v rámci přijatých opatření k tvorbě PEP aktualizován na stav údajů EN,
včetně všech změn zapsaných v dokladu změnového řízení r. 1977, čímž byl sjednocen výchozí stav
pro další sledování vývoje půdního fondu. Tvorba
mapové části PEP představovala
v podmínkách
kraje nejpracnější a nejnáročnější úkol, který byl
vytyčen požadavkem
předat
přehledné
grafické
zobrazení pozemků, odpovídající stavu písemného
operátu EN. Po několika konzultacích o optimálním postupu při dodržení stanovených požadavků
mezi KGKS a n. p. Geodézie bylo dohodnuto aktualizovat tiskové podklady map EN a z těchto podkladů vyhotovit diazografickou kopii nebo pomoci
mikrofilmu pro měř. 1:5000 mapu PEP. Rozsah náročnosti lze dokumentovat
počtem cca 5000 m. J
měř. 1:2500 a 1:2880, z nichž nadpoloviční většina
nebyla aktualizována od doby svého vzniku. V případech, kdy k tvorbě map PEP nebyly k dispozici
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tiskové podklady, byl zvolen postup pomocí mikrofilmové techniky. Uvedenými postupy byla v kraji
zabezpečena zemědělským organizacím podniková
evidence, která představovala kvalitní dílo, podle
kterého je možno beze zbytku provést inventarizaci půdního fondu. Zemědělské hospodářské mapy zabezpečil resort v rozsahu objednávek organizací s ustáleným půdním fondem, jenž neodpovídá
záměrům využití tohoto podkladu pro plánování
zemědělské výroby. Jedním z důvodů malého zájmu je technická nepřipravenost resortu zemědělství po praktické stránce vymezit půdní blok, neboť v mnoha případech s realizací souhrnných pozemkových úprav dojde k podstatným
změnám
v konfiguraci základní sítě pozemků ohraničující
bloky a v průběhu hranice hospodářského obvodu.
lnovační prvky zaváděné !;lo EN z realizace racionálního systému výrazně přispěly k operativnosti předávání informací. Samotný převod operátu na počítač, zavedení jednotných identifikátorů a vlastní struktura programů umožňuje vyhotovovat účelové sestavy zemědělským
organizacím
a ve spojitosti s převodem map EN na plastické
fólie, který bude v kraji ukončen v r. 1985, představuje jeden z nejracionálnějších
prvků využitelnosti EN. Nemalé úsilí bylo v uplynulém období
věnováno organizačnímu zabezpečení informačního systému. Mimo vydané pokyny k sjednocení
sběru informací o změnách v ZPF a LPF byl hlavní důraz kladen na využití výsledků geodetických
prací prováděných
mimoresortními
oprávněnými
organizacemi.
Tento úsek činnosti byl doposud
jedním z nejslabších článků informačního systému, poněvadž realizované
souhrnné pozemkové
úpravy resp. jednoduché projekty HTÚP byly organizacemi zaměřeny a zpracovány v nevyhovující
kvalitě a způsobem, který v některých případech
odporuje směrnicím a návodům resortu geodézie.
Následné duplicitní měření a zpracování bylo příčinou omezení činnosti oprávněných organizací na
vytyčovací práce a vlastní zaměření bylo objednáno u Středisek geodézie. Z těchto důvodů svolala
KGKS s Oblastní meliorační správou a Agroprojektem Brno, který metodicky řídí organizace provádějící tuto činnost, poradu pracovníků provádějících
pozemkové úpravy, kde KGKS vytyčila hlavní cíle
koordinační činnosti s využitím pro EN a instruovala o všech resortních předpisech souvisejících s jejich pracovní náplní.

Hlavní cíle využitelnosti údajů EN pro řízení a
plánování zemědělské
výroby v Jihomoravském
kraji jsou vytýčeny v "Plánu věcných úkolů KGKS
na 7. pětiletku", podle kterého se řídí jednak koncepce činnosti resortu geodézie v kraji a dodavatelsko-odběratelské
vztahy geodetických
a kartografických prací hrazených ze státních prostřed-

ků. Podle plánu se předpokládá
dobí realizovat:

v následujícím

ob-

režim pravidelné aktualizace PEP
postupné zakládání souboru o údajích půdních
bloků pro tvorbu ZHM
- zkvalitnění informačního systému EN
- využití leteckých měřických snímků pro zpřesnění údajů o ZPF a LPF.

-

Režim pravidelné obnovy a aktualizace bude zahájen po realizaci zákonného ustanovení 122/75
Sb. v EN, tzn. od roku 1981, kdy bude komplexně
podle požadavku zemědělských organizací obnovena písemná i mapová část PEP. V dalším období
s ohledem na uvedení pořádku do půdního fondu
se předpokládá obnova v 51etém cyklu mimo lokality s realizovanými
souhrnnými
pozemkovými
úpravami velkého rozsahu, kde ruční údržba by
byla z časových a finančních nákladů neekonomická. V období mezi pětiletými cykly zajistí aktualizaci evidenčník
podle vydaných
rozhodnutí
o změnách v ZPF a LPF a podle podkladů písemné
a mapové části operáti'l EN, zejména dokumentovaných výsledků měření. Obdobn~ jako v předcházejících létech bude před sestavováním celovýrobních finančních
plánů zemědělských
organizací
zabezpečeno odsouhlasení PEP s EN podle sestavených sumarizačních vět, upravených o změny, které nastaly od uzávěru dokladu změnového řízení,
s údaji o sektoru 17 záhumenkových družstev, jehož výměru po kat. území předává zemědělská organizace do 30. 11. Sestavování a kontrola soupisu ploch osevem k 31. 5. se řídí samostatným společným pokynem zúčastněných orgánů a organizace, jenž zamezí neoprávněnému zdůvodňování nevyužitých zemědělských ploch.
V návaznosti na technické a praktické dořešení
půdních bloků u organizací resortu zemědělství,
které podmiňuje vyhotovení souboru o údajích
půdních bloků ve vazbě na údaje subregistru C REN,
se předpokládá větší zájem zemědělských organizací o hospodářskou mapu a její přednostní vyhotovení u dodavatele n. p. Geodézie.
Mimo zkvalitn~ní přenosu informací o změnách
v půdním fondu vyvolaných investiční činností,
která je po geodetické stránce zajišťována oprávněnou mimoresortní organizací, bude hlavní zájem
zaměřen na dalším využití leteckých měřických
snímků pro zpřesnění hranic půdního fondu a jeho důslednou kontrolu. V této souvislosti je nutno
dodat, že zkušenosti s využitím leteckých snímků
v kraji prokazují nutnost řešit na úrovni nejvyšších orgánů formu změn kultur vyvolaných zpřesněním hranic podle fotogrammetricky
vyhodnocených změn, které v minulosti při klasickém provádění přezkoumání souladu mapy se skutečností
nebylo možno postihnout. Z dalších prvků, které
mohou výrazně přispět k úspoře odborné lidské
práce, ale jenž podmiňuje přístrojové vybavení na
snímání ručně psaného písma, je řešení operativního přenosu pomocí jediného dokladu sloužící
v konečné fázi jako vstup do počítačového zpracování.
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Zavádění pořádku do evidence půdního fondu
s vazbou na realizaci racionálního systému evidence nemovitostí, společně se snahou o zajištění maximální ochrany a využití zemědělského půdního
fondu je možno charakterizovat
jako déle trvající
proces, za jehož první etapu můžeme považovat
zabezpečení kvalitní a pohotové státní i podnikové evidence půdního fondu. Mnoho bylo od roku
1977 již vykonáno, přesto jsme si však dobře vědomi, ?e je stále co zlepšovat. V dalším období
půjde o to, dále prohloubit funkčnost a kvalitu celého systému poskytování
informací
o půdním
fondu a odstranit
všechny zbývající nedostatky
v lokalizaci všech povolených změn. Tyto změny
byly do státní evidence zavedeny jako výsledky
fyzických inventur. Rovněž bude potřebné, což vyplývá ze zkušeností získaných v minulých létech,
zabezpečit zvýšení úrovně a účinnosti
odborné

z

PRÁC ŠTUDENTSKEj

i společenské kontroly hospodaření s půdním fondem, včetně využití všech zákonných ustanovení
v sankční oblasti.
Závěrem lze říci, že společným úsilím zúčastněných orgánů a organizací, za účinné podpory stranických orgánů v kraji i okresech, byl v Jihomoravském kraji v roce 1979 dokončen náročný a
společensky důležitý úkol, jakým bezesporu zavedení pořádku do evidence půdního fondu je. Je vytvořen jeden ze základních předpokladů k zajištění řádného využití a provádění důsledné ochrany
zemědělského půdního fondu, který je nenahraditelným výrobním prostředkem a základním zdrojem obnovy lidské energie.

Lektoroval:
Ing. Hynek Kohl,

ČÚGK

VEDECKEj A ODBORNEj ČiNNOSTI

Algoritmy matematického a grafického
spracovania digitalizovaných súborov
kriviek

V posledných rokoch sa intenzívne pracuje na riešení
problémov spojených s budovaním automatických
kartografických systémov. Morris M. Thompson v zborníku Cesty rozvoja kartografie [1] píše: "V posledných
rokoch sa dosiahli významné úspechy v budovaní
automatických kartografických systémov. Nehradiac
na to, že úplne automatizované systémy pre výrobné
účely doteraz neboli vytvorené, stojíme na prahu
ich technickej realizácie."
Nájdenie vhodných algoritmov na analytické, numerické a grafické spracovanie kriviek predstavuje
riešenie jedného z kfúčových problémov automatizovaného spracovania máp stredných a malých mierok.
Náš príspevok k riešeniu úloh spojených s interpoláciou a generalizáciou kriviek a s optimalizáciou počtu
bodov na krivkách je výsledkom dvojročnej práce
krúžku študentskej vedeckej a odbornej činnosti
(ŠVOČ). Krúžok pracoval pod vedením doc. Ing. Ireny
Mitášovej, CSc. a doc. Ing. Milana Hájka, CSc. na
Katedre geodetických základov a Katedre mapovania
a pozemkových úprav Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT). Pri realizácii
našich rozsiahlych programátorských,
kartometric-

Helena Machová, Kornélia Bartošová,
poslucháčky odboru geodézia a kartografia Svf SVŠT,
Bratislava,
Luboš Mitáš,
poslucháč Elektrotechnickej fakulty SVŠT, Bratislava

kých a grafických prác sme sa stretli so vzácnym porozumením a pomocou vo výpočtovom stredisku chemickotechnologickej fakulty SVŠT a Geodetického
ústavu n. p., Bratislava. Práca získala prvé miesto
v celoštátnom kole súťaže o najlepšiu ŠVOČ roku 1980
v Prahe.
.

Pri štúdiu vlastností kriviek sme vychádzali z matematického vyjadrenia krivky pomocou vektorovej
funkcie jednej reálnej premennej t v dvojrozmernom
lineárnom vektorovom priestore f2

kde i,j je ortonormálna báza
x(t), y(t) sú reálne funkcie.
Grafickým obrazom krivky je množina bodov priestoru f2, ktoré sú koncovými bodmi vektorov r(t), t E R
(obr. 1).
V digitálnej báze údaj ov je krivka daná diskrétnou
množinou bodov, ktoré nazývame oporné body krivky.
Pomocou týchto bodov možno vhodnou metódou in-
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terpolácie nájsť zodpovedajúcu funkciu ret). V našej
práci sme vychádzali z kfzavého interpolačného postupu, pri ktorom sa krivka spracováva postupne po intervaloch, definovaných dvojicou oporných bodov.
Výsledný obraz krivky je potom zjednotením kriviek
interpolovaných na jednotlivých intervaloch (obr. 1)

Reálne funkcie x(t), y(t) sú dané polynómami piateho
stupňa

xi(t)

=

ao + alt + a~t2 + a;t3 + ait4 + a~t5

yi(t)

= bo + blt + b~t2 + b;t3 + bV4 + b~t5

=

T1IT3xi

kde ai = (a&, aL a~, a;, aL a~)
bi = (b&,bL b~, b;, bL b~)
Xi = (Xi_2' Xi_I' Xi> Xi+l' Xi +2' Xi+3)
Yi-l'

O

O

-2
-1

1
48

O
O
O

O

O

+48

O

p~.

48

O /\ 0=00,

kde Po je množina odsunutých oporných bodov
P je optimalizovaná množina oporných bodov
00 je grafický obraz krivky vytvorený zobrazením množiny Po
O je grafický obraz krivky vytvorený zobrazením
množiny P.

+1 -1
-4
+5
+12 -20
+1
+1
+4
+5
+12 +20

2 -16
O +16
-1 +16 -30 +16

O

=

Yi+2' Yi+3)

+1 -1 +1 -1
O +1 -2 +3
O
O +2 -6
+1 +1 +1 +1
O +1 +2 +3
O
O +2 +6

TI=

T3

Yi, Yi+l'

PCPo

Totožnosť obrazov O- 00 tu chápeme ako relatívnu, danú grafickou rozlíšitefnosťou.
V našej práci optimalizácia spočívala vo výbere
charakteristických bodov krivky, za ktoré sme volili
inflexné a odfahlé body. Pri určení inflexného bodu
sme vychádzali z vlastnosti inflexného bodu ako bodu
obratu. Za inflexný bod považujeme každý oporný
bod Pi = Qi> pre ktorý platí (obr. 3)

bi = T1IT3yi,

r = (Yi-2'

z

hfadiska efektívnej tvorby digitálnej bázy údajov je
potrebné súbory odsunutých oporných bodov optimalizovať. Pod optimalizáciou rozumieme nájdenie
takej množiny oporných bodov P, pre ktorú platí

Po -- 00

pričom koeficienty týchto polynómov určíme z podmienok spojitosti v prvej a druhej derivácii, ktoré musia byť splnené vo všetkých oporných bodoch krivky.
Pre konkrétny výpočet koeficientov zostavíme
na základe podmienok spojitosti matice Tla T3, pomocou ktorých možno určiť hfadané koeficienty priamo, bez výpočtu derivácií len zo súradníc oporných
bodov podfa vzťahu

ai

Tento interpolačný postup, ktorý formuloval Lienhard [2] pre všeobecný kresliaci program automatického zobrazovacieho zariadenia Coragraph, zabezpečuje
plynulosť priebehu kriviek, jednoznačnosť a nezávislosť na vofbe súradnicového systému. Matematická
formulácia je jednoduchá, dobre sa programuje a je
vhodná aj pre spracovanie na malom počítači. Na obr. 2
je ukážka kriviek interpolovaných z oporných bodov.

O

O
O
O
O

O +16 -2
+2 -16
-1 +16 -30 +16 -1

Pri extrémne sa meniacich vzdialenostiach oporných
bodov krivky zohfadňujeme pri výpočte koeficientov
aj pomery vzdialeností oporných bodov spósobom uvedeným v [2].
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+ llS2 + ml> O 1\ k2rl + l2r2 + m2 < O) V
+ llS2 + ml < O 1\ k2rl + l2r2 + m2> O),
klx + llY + ml = O je rovnica priamky Pt_lPt
k2x + l2Y + m2 = O je rovnica priamky PtP;

(klsl

V (klsl
kde

+1

je bod interpolovanej krivky
na intervale Pí_lPt
je bod interpolovanej krivky
na intervale PíPHl.

S(Sl' ~)
R(rl• r2)

d<cS
•.....
~

Odrahlé body Pi sme určili ako body maximálnej odrahlosti od spojnice dvoch inflexných bodov. teda pre
ne platí
,d(pPi)
kde d(pPt)
kx
n,

=

= max {d(pPt)}

I

+ ly +

+

i

= 1,2, ... ni,

+

kXí
lYt
m [
Vk2
l2
m = O je rovnica priamky QiQi+1
je počet oporných bodov medzi
inflexnými bodmi.

+

Algoritmus generalizácie, ktorý sme použili v našej
práci zohradňuje aj. inflexné body krivky a možno ho
znázorniť nasledujúcou schémou (obr. 6):

Na obr. 4 sú fragmenty kriviek s vyznačením inflexných (trojuholník) a oďrahlých (štvorček) bodov.

{p}

K základným

úlohám SuvlsIacim s automatizáciou

v kartografii patrí riešenie automatizácie procesu generalizácie. Z tejto rozsiahlej a zložitej problematiky,
ktorou sa zaoberá rad významných kartografov (napr.
u nás Srnka, Hájek, vo svete Gottschalk, Hichman,
Stegena, Širjajev, Vasmut a iní) sme v našej práci
riešili úlohu generalizácie všeobecnej krivky, pri ktorej
treba povodnú zložitú krivku nahradiť jednoduchšou,
vyhladenou krivkou. Vyhladenie krivky danej diskrétnou množinou oporných bodov P možno dosiahnúť výberom vhodne volenej podmnožiny oporných
bod ov P'. Na riešenie tejto úlohy sme zostavili algorit.
mus výberu bodov podra parametra minimálnej vzdialenosti b. Výber sa vykonáva k1zavým postupom
po úsekoch krivky daných parametrom počtu skúmaných bodov m. Pre úsek krivky ohraničený bodmi Pt
a Pí+m-l sa počítajú vzdialenosti
di(PíPt+i)

~ V (Xí ~ Xí+i)2

+ (Yí j

Yt+i)2

> b 1\

k

pričom musí byť zachovaná usporiadanosť množiny P'
vzhradom na množinu P.
Takto formulovaný algoritmus generalizácie zabezpečuje zachovanie charakteru prvku, jeho geometrickú vernosť a jednoznačnosť postupu zohradnením
inflexných bodov krivky. Jednoduchá
voliternosť
stupňa generalizácie je zabezpečená vorbou parametra
b (obr. 7).

= 1,2, ... m -1.

Ak pre oporný bod Pt+k platí
dk(PtPt+k)

V prvej etape sa vyhradá množina inflexných bodov Q
sposobom naznačeným v kapitole 2. Potom aplikujeme
výber podra b parametra na množinu Q, čím získame
jej podmnožinu Q'. Množinu oporných bodov R' získame nasledujúcim postupom. Ak z intervalu I~ =
= (Q~,Q~+1)' Q' k E Q' bol vylúčený aspoň jeden inflexný
bod Qí E Q, potom všetky vnútorné oporné body tohto
intervalu sa vylúčia z P'. V opačnom prípade sa na
intervale I~ vykoná výber vnútorných oporných bodov
intervalu podra parametra b a takto určené body tvoria množinu R'. GeneraIizovaná množina oporných
bodov krivky je potom definovaná

= max {1, 2,

ó. Experimentálne overenie algoritmov na kartografickej digitálnej báze údaj ov

m} ,

potom množina bodov {PHi; j = 1,2,
k}
sa vylúči z generalizovanej množiny oporných bodov
P' (obr. 5). Celý postup sa opakuje od Pí+k+1 bodu.

Experimentálne overenie algoritmov sme vykonali na
súboroch digitálnych kartografických údajov, na vytváraní ktorých sme sa podieraIi. Pri tvorbe experimen-
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Prvky
OIGI

TAlIZÁC/A

Vstupné
inlormačné
súbory
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~JV
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tálnej bázy údajov sa volil fragmentový prístup [3].
Digitalizáciou grafických podkladov (základnej mapy
1 : 10 000 vybraného územia) na poloautomatickom
digitalizačnom zariadeníCodimat sa získali vstupné informačné súbory pre jednotlivé prvky mapy (obr. 8).
Tieto súbory obsahovali geometrické informácie v tvare postupnosti súradníc oporných bodov a kvalitatívne
informácie v tvare kódov.
Pre programové riadenie a aplikačné využitie bázy
údaj ov sme vytvorili programový systém v jazyku
FORTRAN IV pre počítač EC 1010. Systém plní tieto
základné úlohy:
1. Čítanie a kontrola vstupných
diernych pások
(programový modul KCU).
2.0ptimalizácia
vstupných informačných súborov
a ich zápis na magnetický disk (programový modul
KCU).
3. Generalizácia (programový modul KCP).
4. Vytvorenie zobrazovacích pások (programový modul KCP).
Schéma programového systému je na obr. 9.
Princíp tvorby zobrazovacích pások možno opísať
takto. Definujeme základnú množinu kódov prvkov Ko
a základnú množinu kódov značiek ZOo Pre danú mierku a účel mapy potom definujeme podmnožinu kódov
prvkov Kt, kódov značiek Zt a zobrazenie (Jt, ktoré
každému kódu prvku priradí práve jeden kód značky.
Pri definícii množín K, Z a zobrazení (J sme v našej
práci vychádzali z existujúceho obsahu základných
máp stredných mierok a platných značkových kfúčov,
ktoré sme modifikovali tak, aby ich bolo možné automatizovane spracovať. V programovom systéme je
množina Zo realizovaná v module KCP, Kt sa zadáva
v tvare jednorozmerného pofa a zobrazenie (Jt a množina Zt sú realizované postupnosťou referenčných čísel
a prepínačom. Na zobrazovaciu pásku sa potom podfa
kódu značky vydieruje postupnosť kresliacich príkazov
a príslušných súradníc oporných bodov.
Zobrazovacie pásky boli spracovávané na automatickom zobrazovacom zariadení Coragraph pomocou

Seminář "Automatizovaný
systém OIGIKART"

kartografický

R o z voj e m 'a u tom at i z a c e z a vy š š í e f e kt i v n o s t n a šíp r á c e, tak znělo ústřední heslo celostátního selIllináře "Automatizovaný kartografický systém DIGIKART", který byl uspořádán ve dnech 10.-1l.
září 1980 v posluchárně 17. listopadu stavební fakulty
ČVUT v Praze. Seminář zorganizoval
městský výbor
ČSVTS v Praze a pobočka ČSVTS při Vojenském zeměpisném ústavu. v Praze.'
Program semináře, věnovaný problémům uplatňování
prostředků
automatizace,
zvláště čs, kartografického

všeobecného kresliaceho programu GDP. Fragmenty
prvkov mapy spracovaných automatizovane uvedeným sposobom sú na obr. 10.

V našej práci sme spracovali algoritmus interpolácie
kriviek pomocou klzavého interpolačného postupu
a tento sme využili pri matematickej formulácii algoritmov optimalizácie a generalizácie. Takto sme
získali dostatočne všeobecný algoritmus grafického,
analytického a numerického spracovania krivkových
prvkov mapy, ktorý však možno použiť aj pre nekartografické aplikácie. Algoritmus generalizácie sme overili na súbore 300 kriviek daných 10 000 opornými
bodmi roznych prvkov mapy pri prechode z mierky
1 : 10 000 do mierok 1 : 50 000 a 1 : 200000. Výsledky
práce sú dokumentované výstupmi z počítača a grafickými výstupmi zobrazovacieho zariadenia Coragra ph.
Práca ŠVOČ bola riešená ako súčasť štátnej výskumnej
úlohy číslo II-5-1/18 "Výskum vedeckej organizácie
krajiny ako teritoriálneho systému z hfadiska kartografického. "
LlTERATÚRA:
[1] THOMPSON, M. M.: Avtomatizacia v kartografii,

razvitie i primenenie. In: Puti razvitia kartografii.
Moskva 1975, s. 76-87.
[2] LIENHARD, H.: Interpolation von Funktionswerten bei numerischen Bahnsteuerungen. Zlirich,
Contraves AG, 1976.
/
[3] HÁJEK, M. - MITÁŠOVÁ, I.: Metodika výskumu
automatizovanej tvorby máp stredných mierok.
Bratislava, Katedra mapovania a pozemkových
úprav Stavebnej fakulty SVŠT 1979.
[4] MACHOVÁ, H. '- BARTOŠOVÁ, K.: Matematická
formulácia a spracovanie úloh na kartografickej báze
údaj ov. [Práca ŠVOČ.] Bratislava, Stavebná fakulta
SVŠT 1980.
Lektoroval:
Ing. Ivo Hrubec, prom. mat.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

systému DIGIKART v kartografii i v dalších oblastech,
byl příležitostí zhodnotit současnou tuzemskou aktivitu rozsáhlých kolektivů výzkumných a odborných pracovníků, kteří tak významnou měrou přispěli k dosažení výsledkil, jež staví československou
geodézii a
kartografii
na přední místo mezi zeměmi RVHP i ve
světě. Součástí semináře
byla panelová diskuse na
téma "V y br a n á z a hra nič ní
z a ř í ze ní
počf t a č o v é g r a f i k y", uspořádaná ve večerních hodinách rovněž v areálu ČVUT.
Semináře se zúčastnilo asi 200 odborníků z výzkumné, vývojové
výrobní základny československého průmyslu, výzkumných ústavů geodézie a kartografie, kartografické
praxe, výpočetních
středisek
a vysokých
škol. U příležitosti semináře byla ve vestibulu stavební fakulty ČVUT instalována výstavba tematicky sl~
děná s programem semináře, na níž pozornost zaujaly
zejména ukázky· automatizované
tvorby mapy velkého
měřítka a mapy tematické s využitím systému DIGI .
K;ART.
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Na semináři bylo předneseno
blocích, které byly zaměřeny
ním tematickým okruhům:

26 referátů ve čtyřech
k následujícím
základ-

výzkum a vývoj počítačové grafiky, úloha automatizace v rozvoji československé
kartografie
a perspektivy vědeckotechnické
spolupráce
gecdetických
služeb socialistických
států v oblastí automatizované mapové tvorby,
technické vybavení automatizovaného
kartografic,
kého systému DIGIKART,
funkce a aplikace
DIGIKART
aplikace

systému

programového

vybavení

DIGIKART v kartografické

systému
oblasti.

Přednáškový
cyklus prvého tematického
bloku byl
zaměřen na současný stav a tendence vývoje výpočetních systémů zejména automatizační
techniky p,ro tvorbu kartografických
prací. Svými příspěvky naplnili tuto tematickou
oblast Ing. Z. Karas, CSc., (VS 090):
MístO'
a úloha
automatizace
v rozvoji
s y sté m u
k a r t o g I.' a f i c k Ý c h
i n f o I.' m a c í,
který obrátil pozornost na rozvoj a uplatnění automatizace ve vlastním procesu kartografické
tvorby a činnosti. Poukázal na dynamické změny kartografických
metod i technologií a na důležitost řešení otázek obsahuJ forem a poskytování
kartografických
informací,
ktere podmiňují efektivní uplatnění automatizace.
úlohou výpočetní techniky v čs. národním hospodářství se
zabýval ve svém referátu
Ing. B. Šilhan (FMTIR):
Další
směry
rozvoje
automatizační
tec hni k y. Přehledně uvedl výrobní program v CSSR
v oblasti minipočítačů
a řídících počítačů, prostředků
pro pořizování dat a perspektivních
výpočetních
systémů univerzálních
pO'čítačů s rysy 4. generace. O podmínkách zavádění
procesu počítačového
mapování
a
zejména úrovní programového
vybavení se stanovením
požadavki't modifikace ve vztahu ke konkrétním
požadavkům uživatelů
pojednával
referát
Ing. L. Vilnera
(VOMS): Výzkum
a vývoj
počítačové
graf i k Y v 7. pět i let c e. Mnohostranná
vědeckotechnická
spolupráce
geodetických
služeb socialistických států v oblasti automatizovaných
systémů tvorby
topografických
a velkoměřítkových
map přinesla řadu
pozitivních a konkrétních
výsledků, které jsou připraveny i do provozní praxe. Těmito výsledky a zejména
dalším vývojem technických prostředků pro automatizavané snímání, zpracování
a zobrazení informací o územní realitě včetně programového
vybavení pro tvorbu a obnovu map se zabýval v přednášce Ing. B. Delong, CSc, (COGK]: Výsledky
a persp:ektivy
věd e c k o tec hni c k é
s P o I u P I.' á c e
g e o d et i c k ýc h
s Iu ž e b
socia Ii st ick Ý ch
st átů
v
oblasti
automatizované
tvorby
a
ob n o v y
map.
Model
rozvoje
a
modernizace
grafických
zai'ízení
v Závodech
průmyslové automatizace,
Nový Bor i v zemích RVHP rozebíral
Ing. J. Podlipný (ZPA) ve svém příspěvku: A u t O'm ati z o van é
k o n s t I.' U k ční
s y sté m y. Současně
prezentO'val i záměry organizace
vývoje, výroby, programového zabezpečení,
prodeje a servisu problémO'vě
orientovaných
komp,lexů
grafických zařízení i jejich
orientaci na zařazení do ]SEP 11.
V tematickém bloků věnovaném technickému vybavení systému DIGIKART odezněly příspěvky zabývající se
popisem jednotlivých zařízení systémů nebo jejich částí, které byly vhodně doplněné i o zkušenosti z provozu
zařízení této výpočet!1í techniky a počítačové grafiky.
Ing. J. Hendrych (VUMS) v přednášce:
N o v á k O'ncep c e ode tít a c í č á s t i g r a f i c k é h o k o mp' I e xu E C 7907 portal stručný popis elektroniky odečítače souřadnic a princip jehO' činnosti. Uvedl stavbu mikroprogramů
a lwnstrukční
provedení odecítacf jednotky. V přehledné tabulce popsal základní technické parametry a praktické využití toboto univerzálního zařízení p'ro vstup grafické informace. Na tento referát chro"
nologicky navázal Ing. P. Kudrnovský (VOMS): Min ipoč I t a č AD T 4500 a j e h o s poj o v a cíp
I.' 0"
st ř e d k y, l{terý uvedl záldadní rysy minipočítače
a

princip použití mikroprocesoru,
včetně výčtu a popisu
funkčně význačných částí. V dalším se zabýval prmcipem činnosti, vlastnostmi
řídící pamlěti, konstrukčním
uspořádáním, ovládacím panelem a spojovacími prostředky ADT 4500. Pro uživatele byl užitečný přehled realizovaných V/V modulů ADT 4500 s uvedenými typy a použitím. Třetí základní jednotku systému popsal ve svém referátě Ing. ]. Bukovnický (VOMS): K I.' e s I i c í s t o I Y
D I G I G R A F n o v é gen e r a c e. V úvodu pcdtrhl význam tradice výroby kreslicích stolů v Československu a
uvedl hla\1ní rozdíly nové řady kreslicích stolů z hlediska konstrukce
mechaniky,
elektroniky,
programování,
funkčních možností a obsluhy. Problematikou
magnetopáskových pamětí se
zabýval Ing. M. Sokol (VOMS)
v příspěvku: M a g n e top á s k o v é pam ě t i v s Y sté m u D I G I K A R T. Referát pojednával
o způsobu
připojení magnetopáskových
pamětí k minipočítačům řady ADT a ke grafickým zařízením v systému DIGIKART.
Rovněž uvedl funkci řídících jednotek zprostředkujících
toto připojení a informovalo
možnostech programového
ovládání. Snaha o využívání kvalitnějších
nástrojů pro
rytí nebo řezání rycích či slupovacích vrstev na polyesterových
podložkách
vyústila v realizaci
prototypu
korundových
hrotů rydel a nožil, které jsou odolnější
proti opotřebení oproti nástrojům ocelovým a plní potřebné kvalitativní
parametry. Výsledky zkoušek s korundovými nástroji jakož i možnosti výroby rycích a
slupovacích fólií s orientací na domácí materiály nebo
zemí RVHP prezentoval Ing. E. Vrábel (VS 090) v příspěvku: Nás t I.' o i e I.' y c í a řez n é pro
s t I.' o j ov éry
t í z čs. m o n o k I.' Y s t a I i c k é h o k o I.' U nd u a d i s k li S e k u ž í v á n í I.' Yc í c h a s I u P ova cí c h mat e I.' i á I Ů. Velkému zájmu se těšila přednáška Ing. ]. Křevkého (ZPA) na téma: A K S DI G 1K A R Taj e hod
a I š í i n o v a c e, během které uvedl
přednášejíCí popis jednotliVých zařízení systému v původním provedení a navázal popisem inovovanéhO' systému 3,5G. s minipočítačem ADT 4500 a zařízením pro grafické výstup'y typu 1208. Zkušenosti z dvouletého období
provozu prototypu systému DIGIKART uvedl v referátě:
Pro voz
a u tom a t i z o van é h o k a I.' t o g I.' a f i ck é ho s Y sté m u
D I G I K A R T Ing.
B. Vavřina
(VTOPOj. Provozní problematiku sledoval z hlediska organizačního zabezpečení, obsluhy, druhů provJzních režimů a jejich charakteristik,
řízení provozu, inženýrskotechnického zabezpečení, hygieny na praCOVišti, provozní
péče o programové vybavení a přípravy pracovníků. Ke
shodné tematice pdezněl i referát
Ing. J. Paulenky
(VKO): Prvé
skúsenosti
so
zavádzaním
A K S D I G I K A R T d o P l' e vád z k y.
Třetí tematický blok byl vyhrazen problematice
programového
vybavení systému D1GIKART. Prvý příspěvek proslovil Ing. J. Staudek (VUT) na téma Fu n k c e
a struktura
programového
vybavení
ADT
(32K), ve kterém se zabýval rozborem struktury programového vybavení počítačů ADT 4100, 4300, 4400, a 4500.
Uvedl charakteristiky
a funkční popis základního ope-račního systému (BCS), děrnopáskového
systému pro řízení (RTE/C), diskového operačního systému (DOS-III) a
popis základních vyšších programovacích
jazyků (FORTRAN II, IV, ALGOL ADT, VUT). Na tento referát navázal
Ing. ]. Brodský (VUT) příspěvkem: Fu n k c e a str u kt u I.' a p 1.'0 g I.' a m o v é h o
v Yb a ven í A D T 4500
(s o per a ční p a I1l ě ti
vět š í než 32K), ve kterém informoval
o dynamickém
mapovacím systému,
struktuře DOS IV počítače ADT 4500 a o inQvaci funkcí
systému. Diskusí o možnosti využití univerzálního
operačního systému RTS-I pro řešení obsluhy periferií systému D1GIKART se zabýval Ing. J. Dolejš (KSNP): V yu žit í op e I.' a ční h o s Y sté mu RT S-I při
o bs I u z e per i f e I.' i í s Y sté m u A K S D I G I K AR T.
Během pi'ednásky dále nastínil otázky využití operačníhO' systému RTS-I z hlediska rychlosti, kapacity paměti počítače při zachování jeho statické struktury a vazeb ke všem již hotovým systémovým programům. Dvojice autorlt Ing. J. Bruna a J. Mašek (K~NP) se ve svém
pi'íspěvku soustředila na popis mikroprogramového
vybavení zobrazovací jednotky systému DIGIKART. V referátě pod názvem: S t I.' U k t u I.' a s pec i ál n í h o f u n kční h o s o f t w a I.' e s va zb o li na ř í d I G í m t-
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k l' o P l' o g l' a m y byl uveden všeobecný popis souboru
instrukcí zobrazovací jednotky, jejich struktura a p'arametry definičních,
výkonných,
ovládacích a ostatních
instrukcí této, jednotky. Přednáška autoru Ing. M. Kellera a Ing. P. Hausnera (Metroprojekt):
Ob e c n Ý k l' e slicí
program
na
různých
počítačích
seznámila účastníky s návrhy na unifikaci a možnostmi
úprav programů pro různá zařízení, které sledují jediný cíl _. zajistit efektivní spolupráci výpočetních středisek, která jsou problémově orientována stejným směrem, ale rozdílně vybavena hardwarem.
Do tohoto tematického
bloku by zařazen i referát prom. mat. P.
Kovaříka (VAAZ): Aproximace
kartografick Ý c h čar
k l' U h o v Ý m i o b 10 u k y, který uvedl
matematickou
formulaci problému algoritmizace
úlohy
kartografické
generalizace
digitalizovaných
liniových
prvků s cílem jejich zpětného vykreslení beze ztráty polohové přesnosti nebo charakteru
zakřivení. Dále uvedl
autor i informaci o zhotoveném programu pro tuto úlohu a výsledky pi'i aplikaci na křivky s rflznými základními charakteristikami.
Ing. I. Šimon rVTOPÚ) v příspěvku: P l' o g l' a m o v é z a bez peč e n í a u tom a t i z ovan é t v o l' byt
o P o g l' a f i c k Ý c h map informoval o dodavatelském a uživatelském software pro potřeby
tvorby a obnovy topografických map a uvedl možné úlohy realizace karto litografických
originálů pro měřítko·
vou řadu topografických
map. Autoři H. Korbová a Ing.
V. Suchánek (GÚ) prezentují v příspěvku: Z o b l' a z ov a cíp
l' o g l' a m O Z P
n a A K S D I G I K A R T poslední verzi doplněného programového vybavení systému
DIGIKART obecným zobrazovacím programem orientovaným především na tvorbu map velkých měřítek v návaznosti na programový systém MAPA.
Jedním z důležitých úkolů naší společnosti je neustálé
zdokonalování
obsahu i metod výchovně vzdělávacího
procesu na vysokých školách. Tímto námětem byl zahájen poslední tematický
blok semináře vystoupením
autorů Doc. Ing. 1. Lauermanna,
CSc., a Doc. Ing. E.
Srnky,
CSc., (VAAZ):
Některé
zkušenosti
z pří P r a v y v y s o k o š k o I s k Ý c h k á d l' Ů V o bI a s t i v Ý poč e t n í
tec hni ky a a u tom a t iz a c e k ar t o g l' a f i c k é t v o l' b y, kteří hodnotili
pedagogický proces na vysokých školáoh a vytyčili úkoly v oblasti výuky moderní výpočetní techniky. Dvojice
autorů Ing. J. MUller a Ing. E. Vařejka (VZÚ) popisují
v referátu: Met o d i k a
p l' o j e k to v é č i nin o s t i
v
podmínkách
automatizované
tvorby
map
s v y u žit í m A K S D I G I K A R T principy projektové činnosti, její hlavní etapy, které jsou závaznou
normou činnosti tvorby projektů a vývojový diagraml metodiky projekto'vé činnosti. Matematickým řešením kartografické generalizace
při tvorbě odvozených map se
zabývali v referátě: N á vrh
p l' í s tup u k r i e š en i u a u tom a t i z á c i e
k a l' t o g l' a f i c k e j - g ene l' a I i z á c i e M. Miklošík a Ing. P. Kontra (VKÚ).
Uvedli zi1konitosti mapové tvorby v navrženém matematickém modeiu a hrubý strukturální
rozbor generalizace
s návrhem koncepce možného řešení automatizace kartografické generalizace.
Příspěvek Ing. M. Horové, CSc.,
(VS 090): Koncepce
tvorby
unifikované
řad y tem a t i c k Ý c h map
s v y u žit í m a u tom at i z o van é h o k a l' t o g l' a f i c k é h o s y sté m u D I·
G I K A R T je věnován otázkám vytvářeni modelu hledisek standardizace
a zejména jejich promítnutí do různých tematických okruhů s cílem stanovení formy a obsahu unifikovaných
řad tematických map, jako předpoklad efektivního
využití možností výpočetní techniky.
Konkrétní technologií automatizované
tvorby tematické
mapy se zabýval referát Ing. Z. Širučka (VZÚJ: K oncepce
tvorby
a obnovy
map
lesních
h o s pod á ř s k Ý c h cel k ů s v y u žit í ml a u t 0matizovaného
kartografického
systému
DI G I K A R T. Uvedl
obeoné
zásady automatizované
tvorby této mapy, koncepci technologického
postupu a
aplikačního programového
vybavení pro tvorbu a údržbu map LHC. Technická názornost byla umožněna řadou
vývojových diagramů. Na tento referát tematicky navazuje Ing. J. Kánský (VS 090J příspěvkem:
Pří s tup
k řešení
technologie
tvorby
a obnovy
top o g l' a f i c k Ý c h map,
ve kterém uvedl zásady

výstavby technologie tvorby a obnovy top:grafických
map a současný přístup k řešení této náročné oblasti
mapové tvorby z hlediska automatizace.
Ing. A. Kurz
(GÚ) v referátě:
Automatizované
zpracování map
velkých
měřítek
s využitím
AKS
DI G I K A R T pojednával o programovém systému MAPA z hlediska jeho doplnění o větev, která umožňuje použít systém DIG!KART paralelně
se současným zařízením CORAGRAPH, jako ekvi\lt.lentní prostředek grafického výstupu. Přednáška byla doplněna ukázkami grafických výstupů mapy velkého měřítka ze systému DIGIKART. Problematiku
kartografických
aplikací
uzavřel
přednáškou:
Mo ž n o s t i
r y c h I Ý c h k a r to g l' afických
výstupů
pomocí
minipočítačové
sestavy
AKS Ing. B. Veverlm (ČVUT]. Ve svém vystoupení uvedl princip tvorby počítačových map pomocí řádkové rychlo tiskárny minipočítače,
popsal charakteristiky programu ARMAP pro automatizovanou
tvorbu
aerálových kartogramů a promítnul účastníkům výsledky
konkrétních aplikací.
Pro informativní srovnání výpočetní techniky byl seminář v úrovni panelové diskuse doplněn příspěvky autorů vybraných čs. podniků, disponujících
a využívajících některé zahraniční grafické systémy a pDčítačové
zařízení. V tomto samostatném bloku byly zařazeny referáty Ing. M. Martinka, CSc., (ÚHA J: Realizace grafických výstupů Městského informačního systému v hl. m.
Praze, Ing. V. Houdy (GÚ): Využívání počítačové grafiky
ve výpočetním
středisku GÚ v Praze, Ing. J. Lupače
(PúOlS): Systém Kongsberg a jeho využití v projektovém
procesu, Ing. J. Pejčocha (VÚST): Využití počítačové grafiky k přípravě masek pro integrované obvody LSI a Ing.
B. Veverky (ČVUT): Využití počítačové grafiky fy Hewlett-Packard.
Seminář byl prvou akcí v projednávané
tematice pro
odbornou veřejnost v ČSSR. Umožnil dDkumentovat současný stav výzkumu, vývoje a aplikace systému 0lG!KART v kartografické
oblasti i poskytl základní informace o předpokládaném
trendu vývoje automatizace grafických prací. Zároveň však znamenal i přínos pro zvýšení
aktivity a efektivní spolupráce me.zi zástupci čs. průmyslu a pracovníky kartografické
oblasti a vytvořil dobré
ovzduší pro výměnu zkušeností a poznatků. Problematika
zaujala odbornou veřejnost a jsme proto přesvědčeni, že
seminář splnil své odborné a společenské poslání. Předem vydaný sborník referátů ze seminářů může být význačným pomocníkem v kartografické praxi, ale i vhodnou studijní pomůckou.
Na ukončení semináře byly formulovány tyto závěry:

!
1. Seminář

splnil předpokládané
cíle a přispěl k informování odborné veřejnosti z oblasti geodézie a kartografie, pracovníků vývoje a výroby čs. prumyslu automatizační a výpočetní techniky a dalších příbuzných
oborů.

2. Bylo doporučeno v dalším období pokračovat ve výměně zkušeností z vývoje, provozu a využívání auto,
matizovaného
kartografického
systému
DIGIKART
mezi Výzkumnými, vývojovými a uživatelskými orgány a organizacemi.
3. Seminář přispěl k crientaci účastníků o stavu programového vybavení, zejména v oblasti automatizované
mapové tvorby, dále přispěl k prohloubení poznatku
o dalším využívání a perspektivách
systému DIGIKART se zaměřením pozornosti i k vědeckotechnické
spolupráci geodetických
služeb socialistických
státu
v oblasti automatizace tvorby a obnovy map.
4. Bylo doporučeno, aby organizační výbor zprostředko~
val v součinnosti s vedením Vojenského zeměpisného
ústavu uspořádání
exkurze k zařízení automatizovaného kartografického
systému DIG!KART na základě
přihlášek
účastníku
semináře
ve vhodných termínech.
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Celoresortní
prvky
Vědeckotechnická konference "Civilní
vydání topografických map Polska"

Ve dnech 11.-13. září 1980 se v Krakově (PLR) konala
konference e i v i I n í vyd á n í top o g r a f i c k Ý c h
map
P o I s k a", pořádaná vědeckotechnickou
společnestí PLR (NOT -- Stowarzyszenie geodétow Polskich).
V úvodu jednání byly prosloveny přednášky zabývající
se historií topografického
mapování v Polsku. Vlastní
tematika jednání byla sousli;eděna do tří přednáškových
skupin.
Referáty tematické skupiny "T o p o g r a f i c k é m ap y v 1i d o v é m P o 1s k u" se zabývaly účelem, koncepcí a charakteristikou
topografických
map měřítek
1:10000 [1:5000), 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000
a 1:500000. Geodetická a kartografická
služba PLR se

v současné době soustřeďuje na dokončení vydání topografické mapy 1:10000; v sídelních a průmyslových
aglomeracích se zpracovává topografická mapa 1:5000.
Do konce rolm 1981 bude dokončeno vydání topografické mapy 1:50000, z níž se též fotomechanicky odvozuje
prozatímní topografická mapa 1:25000. V roce 1983 se
předpokládá vydání topografické mapy 1:100000 a 1:
:200000, v roce 1964 vydání map 1:500000 a 1:1000000.
Postupně se též bude nově zpracovávat topografická
mapa 1:25000 odvozením z mapy 1:10000. Současně probíhá tr:pografická obnova mapy 1:10 000. Mapy měřítek
větších než 1:100000 se vyhotovují v pravoúhlém kladu 1istů a v několika lokálních souřadnicových systémech, mapy měřítek menších se zpracovávají v jednotném systému a v listech ohraničených zeměpisnou sítí.
Referáty tematické skupiny "T ech n o log i e" zahrnuly celou oblast procesu tvorby a vydání topografických map pro národní hospodářství. Při sběru infcrmací
převažuje použití Iotogrammetrických
metod. Pro kartografické zpracování se používá meteda kresby nebo rytiny. Tcpografická mapa 1:10000 se uživatelům poskytuje převážně formou diazokopií, výjimečně se rozmnožuje dvoubarevným ofsetem. Mapy menších měřítek se
rozmnožují ofsetem na dvoubarevných strojích (2 či 4
barvy). Rozsáhlejší inovace tecimologického procesu se
očekávají od perspektivy číselného zpracování topografických map, využití Iotomap a aktualizace topografických map s využitím materiálů dálkového průzkumu
Země.
V tematické skupině
"V y u žit í"
byly pojednány
možnosti aplikace topografických map pro různé potřeby národního hosp :dái'ství, vědy a techniky. Zvláštní důraz na uvedené mapy byl kladen jako na cbecně zeměpisný podklad odvětvových tematických map a jako na
unikátní zdroj informací o terénu. Podrobněji bylo pojednáno též využití map v zemědělství a vodním hospodářství (program WISLA], v územním plánování a v archeologickém výzkumu.

soutěž ve střelbě s brannými

V sobotu dne 7. června 1980 byl uspořádán již VI. ročník
"Celores9rtní
soutěže ve střelbě s brannými
prvky"
resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického,
tematicky zaměřený k oslavám 35. výročí osvobozC'ní
ČSSR Sovětskou armádou.
v f':ajištěním této celoresortnf soutěže byl př'edsedou
CUGK s. Ing. Františkem
Koubkem pověřen ř'editel
n. p. Geodézie Plzeň s. Ing. Josef Kas!.
v
Díky pochopení náčelníka stř·eleckého stadionu CSLA
Plzeň-Lobzy s. pplk. Jana Fialy bylo možno uspoř'ádat
celoresortní stÍ'eleckou soutěž na této jedné z nejmodernějších mezinárodních střelnic.
Organizační výbor v čele s h:cditelem soutěže s. Ing.
Zdeňkem Tytlem ve spolupráci s vedením sUolnice
a pracovníkem
Svazarmu
Stod s. pplk. Jaroslavem
Prudilem zabezpečil velmi dobrý prúběh závodu i jeho
organizační zajištění.
K nva~toupeným závodníkúm promluvil jménem předsedy CUGK ředitel technického odboru s. Ing. lVJiloslav
Kilberger a popřál jim hodně úspěchú v plnění soutěžních disciplín.

Ředitel n. p. Geodézie Plzeň s. Ing. Kasl vzpomněl ve
svém projevu obětí, které právě na této sUelnici popravili němečtí fašisté. Památka popravených byla uctěna minutou ticha. Slavnostní úvod soutěže byl ukončen
Internacionálou.
Soutěže se zúčastnilo 9 tříčlermých družstev žen a 14
tříčlenných družstev mužú. Byl povolen start i dalším
závodníkům,
kteř'í soutěžili v kategorii jednotlivců.
Celkem se zúčastnilo 99 závodníků, z toho 28 žen.

Z celého prúběhu l,c,nference i z bohaté diskuse pí'l
prohlídce výstavy je zřejmá naléhavost potřeby kvalitních a aktuálních map v PLR. O aktuálnosti této problematiky i v jiných socialistických
státech svědčí též
úči\st a zá jem delegací vědeckotechnických
společností
z eSSR, BLR, NDR a MLR. Poznatky z konference a jejich ~cnfrontace s úkoly j-ešenými odbornými pracovišti v es SR přispějí k efektivnosti zajišťování základních
map středních měřítek v ČSSR. Obdobně jako v jiných
socialistických státech bude i v ČSSR iniciativní účast
a pomoc CSVTS při řešení této náročné a rozsáhlé problematiky pomocí velmi užitečnou.
Ing. Bohumil Šídlo,
VUGTK Zdiby
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Závodníci změřili své znalosti a střélecké umění v ná·
sledujících disciplínách:
politické znalosti (formou testu)
- malorážní pistole
- malorážní puška
- vzduchovka
- hod granátem na cíl
- přeprava raněného ze zamořeného prostoru s použitím ochranné masky (omezeno časovým limitem).

Vítězná družstva žen a mužů obdržela putovní pohár
předsedy ČÚGK, diplomy a věcné ceny. Rovněž vítě·
zové jednotlivých disciplín obdrželi diplomy a věcné
ceny.
~ •
Putovní poháry předsedy CUGK získala družstva
mužů a žen n. p. Geodézie Plzeň 1.
Absolutními vítězi závodu se stali s. Lošková z n. p.
Geodézie České Budějovice a s. Ing. Kejkrt z Geodetického ústavu Praha.
Slavnostní vyhlášení výsledků celoresortní střelecké
Foutěže bylo provedeno v prostoru střeleckého stadiónu
ČSLA Plzeň-Lobzy za účasti všech závodníků, vedoucích funkcionářů a organizačních pracovníků.
Odd. obrany ČÚGK

Životní jubileum profesora
Cankova Peevského

Vasila

obzor
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ší tzv. "Velké Sofie" v měi'ítku 1:10 000. Zde bylo poprvé využito letecké fotogrammetrie
pro vyhotovování map uvedeného měi'ítka v Bulharsku. Mimořádný význam má jím vytvořený moderní katastr Sefie.
Profesor Peevski je znám jako jeden z nejlepších učitelů. Jeho přednášky
jsou jasné, srozumitelné,
poutavé
a současně mají vysokou vědeckou úroveň. Napsal mnoho učebnic a učebních pomůcek. Vyznačují se jasností,
čistotou bulharského jazyka s vysokou vědeckou úrovní.
Mnchostranná
je také
společenská
činnost prof.
Peevského. Od roku 1929 je členem Společnosti bulharských
inženýrů a architektů,
v němž je od roku
1944 předsedou
sekce inženýrů-zeměměřičů
a členem
redakční rady časopisu BIA (Bulharský inženýr architekt]. Na ustavující schůzi Společnosti geodézie a pozemkOVých úprav BLR v roce 1965 je zvolen jejím předsedou a tuto funkci vykonává dodnes. Na jeho popud je
založen
časopis
"Geodézie,
kartografie,
pozemkové
úpravy", jehož hlavním redaktorem
je od založení až
doposud.
Rovněž na jeho popud byla Společnost
geodézie a
pozemkových úprav přijata za člena Mezinárodní federace zeměměřičů. Díky jeho úsilí a autoritě se konalo
zasedání Stálého výboru federace v roce 1964 v Sofii
a symposium o inženýrské geodezii ve výstavbě.
Na IV. sjezdu
Vědeckotechnické
společnosti
(VTS)
v roce 1965, byl prof. Peevski zvolen předsedou Ústředního výboru VTS a tuto funkci vykonával až do roku
1972. jako předseda ÚV VTS vyvíjel mnohostrannou
činnost. Má velkou zásluhu na vytvoření Světové federace
inženýrských organizací. Díky jeho autoritě se uskutečnilo III. generální zasedání federace s velkým úspěchem
ve Vamě. Nemenší jsou také jeho zásluhy na vytvoření Stálé konference
inženýrských
organizací
jihovýChodní Evropy, čímž se vytvořily předpoklady
pro spolupráci mezi inženýrskými
organizacemi
této části našeho kontinentu.
jako předseda ÚV VTS, jako předseda SpolečnOsti geodézie a pozemkových úprav i jako hlavní redaktor časopisu "Geodézie, kartografie, pozemkové úpravy" (Geodezija, kartografija,
zemeustrojstvoj
má prof. Peevski
velké zásluhy na prohloubení a rozšíření spolupráce mezi vědeckotechnickými
organizacemi socialistických
států.

Za svou aktivní a mnostranncu
činnost byl prof. Peevski vyznamenán čestnými tituly, řády a dalšími vyznamenáními. Je nositelem titulu "Zasloužilý vědecký pracovník" a nositelem
řádu "Bulharská
lidová republika" aj.
Je čestným členem Mezinárodní federace zeměměřičů,
Astronomicko-geodetické
společnosti
při Akademii věd
~3SR, Vědeckotechnické
společnosti
PLR, MLR, SFRT,
CSSR aj. a čestným doktorem Moskevského institutu inženýrů
geodézie,
fotogrammetrie
a
kartografie
(MIIGAiK).
Prof. Peevski má velmi vi'elý vztah ke geodetům a
kartografům
v ČSSR, kde má řadu přátel a znáilllých.
Vysoce oceňujeme životní dílo tohoto významného bulharského představitele,
jeho zásluhy o· rozvoj odvětví
geodézie a kartografie
v BLR i v mezinárodním
měřítku.

Do dalšího života přejeme jubilantovi
další společné pracovní úspěchy.

Narodil se 7. září 1905 v Lovči. Základní a střední
školní vzdělání ukončil jako jeden z nejlepších studentů.
Je vyslán na Vysokou školu technickou
ve Vídni, kde
ukončuje
studium geodézie v roce 1929 s výborným
prospěchem jako nejlepší žák ročníku.
Po návralu do Bulharska pracuje v oboru geodézie.
V roce 1942 je jmenován profesorem na nově založené
Vysoké škole technické
v Sofii. V období 1942-1963
pracuje prof. Peevski v i'adě vedoucích funkcí na vyseké škole a na ministerstvu národní osvěty.
Značně rozsáhlá je vědecká a technická činnost prof.
Peevského. Účastní se budování geodetických
základů,
stanovení základních
kritérií pro topografické
mapování a zavedení fotogrammetrie
v Bulharsku. Řídí geodetické práce a topDgraflcké mapování na území tehdej-

Životné jubileum

pevné zdraví

a

Ing. Karola Jurdu

Dňa 28. októbra 1980 v dobrom zdraví oslávil svoje sedemdesiate narodeniny
Ing. Karol j u l' d a. S jeho menom sú spojené mnohé práce vo výrobnej, riadiacej a
výskumne j činnosti v odbore geodézie a kartografie
na
Slovensku.
Rodák z juhomoravskél1O' mesta Třebíč, kde absolvoval
aj stredoškolské
štúdlum. Po maturite' v roku 1929 odchádza na Českú vysokú školu technickú do Brna štu-
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dovať zememeračské
inžinierstvo, ktoré v roku 19'33
ukončil s vyznamenaním. Po vysokoškolských štúdiách
ho viedla služobná povinnost na SlovenskO', ktorému
zostal verný až dodnes. Jeho bohatá a pestrá geodetická prax začína v júli roku 1933 na Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Martine, kde pracoval až do
roku 1942. V tomto období presiel všetkými prácami
spojenými s novým meraním.
V roku 1942 prechádza do Triangulačnej kancelár~e
v Bratislave (TK]. Dobré teoretické vedomosti, svedomitosť v práci a zanietený prístup k riešeniu všetkých
problém ov, čoskoro urobili s Ing. J Ul' d u uzná~aného
odborníka. A tak v roku 1945 bol poverený vedemm TK.
Dbdobie jeho posobnosti v TK sa vyznačuje náročnými
prácami na budovaní polohových geodetických sietí na
Slovensku.
V rokoch 1949-1953 pracoval na riadiácom nrgáne
zem e mel' a Č s k o m
o d bor e Povereníctva
financií (.od roku 1950 Povereníctva techniky, resp. Povereníctva stavebníctva od roku 1951], kde bola začlenená zememeračská služba.
Po vytvorení Správy geodézie a kartografie na Slovensku (SGK] v roku 1954 bol p'Qveraný vedením odde,lenia
geodetických základ ov a nového merania, kde sa plne
uplatnili jeho teoretické vedomosti a bohaté praktické
skúsenosti. Popri týchto prácach p6sobil ako, člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky na Slovenske'i vysokej škole technickej v Bratislave (SVST] odbor geodézia a kartografia. Po ú.zemnej reorganizácli SGK v roku 1960, prichádza 1. okt6bra na observat6rium SVST pri Katedre geodetických základov (KGZ)
ako výskumný pracovník. Zúčastľíoval sa nielen na riešení výskumných úloh, ale so zvláštnou zárubou a ochotou jemu vlastnou pomáhal svojím spolupracovníkom
radou i konkrétnou pomocou. Vefmi kladne treba hcdnetiť jeho svedomitú prácu pri organizačnom zabezpečovaní postgraduálneho
štúdia, ktorému najma ako vedúci učitef prvého behu (1972--1974] venoval osobitnú
starostlivosť. Tu ako samostatný odborný p,racovník špecialista p6sobil až do 30. júna 1970, t. j. do odchodu
do d6chodku. Do júna 1980 srna ho stretávali na KGZ,
kde pracoval ako brigádník na skrátený pracovný úvazok.
Úspečná činnosť Lng. J u l' d u v rezorte g,eodézie a
kart-)grafie bola ocenená "Č es t n Ý m u z n a ním z a
z á s 1 u h Y o l' o Z voj
g e' o d é z i e a k a r t o g l' af i e" v rokoch 1968 a 1974.
Pri príležitosti významného životného jubilea ďakujeme Ing. Jurdovi za celú jeho č1innosť a do ďalších 1'0kov na zaslúženom odpočinku mu želáme vefa pevného
zdravia, dobrú pohodu, spokojnosť v osobnom živote a
príjemný pocit z dobre vykonanej práce.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
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Základy diferenciální
geometrie
s technickými

aplikacemi

Příručka je věnována základům diferenciální

geometrie v eukli-

dovském prostoru a aplikacím této disciplíny
nýrské praxe v mechanice a kartografii.

v plochách inže-

Je psána z moderního

hlediska a přitom velmi přístupně.
Absolventům

průmyslových
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posluchačům

i absolventům

vysokých škol technických

verzit, především z fakult

stavební, strojního

a strojních
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i uni-

inženýrství a fa-

kulty přírodovědecké, jako přehledná pomůcka ke studiu.
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o problematiku
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diska technické
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typu. Jde

náročnou, neboť metody jsou založeny na výsled-

cích z funkcionální
teorie, metody

rovnic, především eliptického

analýzy, a přitom mimořádně aktuální z hle-

praxe. Účelem výkladu není rozvíjení obsáhlé
jsou spíše dmonstrovány

na konkrétních

pří-

zaměřeným inženýrům, fyzikům a matematikům,

uči·

kladech .
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Jeoretícky
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telům vysokých škol i pracovníkům v aplikacích.
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