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Ing. Aleš Čepek,
Geodetický ústav, n. p., Praha

Použití metody postupných aproximací
pro řešení transformace souřadnic
pravoúhlých na geodetické

1. Úvod
S transformací pravoúhlých prostorových souřadnic
X, Y, Z, vztažených k referenčnímu elipsoidu, na
geodetické B, L, H, se můžeme setkat v oboru kosmické geodézie, fotogrammetrie a třírozměrné geodézie. Pozustává v převodu pravoúhlých prostorových
souřadnic na souřadnice geodetické, rovněž vztažené
k referenčnímu elipsoidu. I opačná transformace přichází v úvahu, tento postup je však podstatně jednodUŽší. Geodetické souřadnice B, L, H jsou definovány
n4sledovně, viz obr. 1. Bodem P, jehož souřadnice

Obr. 1: Geodetické 80uřadnice B, L, H a pravoúhlé 80Uřadnice X, Y, Z na rotačním elip80idu
určujeme, vedeme normálu n k referenčnímu elipsoidu
E. (Zavedení referenčního elipsoidu viz např. [5].)
Vzdálenost daného bodu P od prusečíku normály n
s elipsoidem E je elipsoidická výška H. Úhel mezi normálou n a rovinou referenčního geodetického rovníku
definuje geodetickou šířku B, kterou počítáme od 0°
do +90° na sever a od 0° do -90° na jih. Geodetická
délka L je úhel, který svírá rovina poledníku, proložená
normálou n a malou osou rotačního elipsoidu, s rovinou
základního poledníku. (Definice geodetických souřadnic B, L, H, na trojosém elipsoidu je vzhledem ke
geometrické představě složitější, bližší v odst. 4.) Délku
L definujeme kladně na východ od 0° do 360°. Pravoúhlé prostorové souřadnice X, Y, Z, které budeme
transformovat na B, L, H jsou definovány tak, že

rovina X Y je totožná s rovinou referenčního geodetického rovníku, osa Z je kolmá k rovině X Y a kladná
k severnímu pólu, rovina XZ je rovinou základního
(nultého) geodetického poledníku. Počátek O obou
soustav je totožný a je ve středu referenčního elipsoidu.
Jedná.li se o rotační referenční elipsoid, jde při
transformaci souřadnic X, Y, Z na B, L, H především
o výpočet geodetické šířky B, kterou nelze vyjádřit
v uzavřené formě, pokud H =ft. O. Naproti tomu výpočet geodetické délky L a elipsoidické výšky H (při
znalosti B) nečiní potíží, viz dále rov. (4) a (6). Pro výpočet šířky B se naskýtají tyto možnosti řešení:
přibližný výpočet, výpočet pomocí inverzních řad
a použití metody postupných aproximací. Mezi přibližná řešení mužeme počítat i ta řešení, ve kterých je
kladena omezující podmínka, aby výška H nepřesáhla
určitou zvolenou mez. Řešení tohoto druhu publiko.
vali např. M. Burša [3], A. A. !zotov [5], M. Andreev
[1], A. V. Butkevič [4]. M. Pick [9] odvodil přesné
inverzní řady pro výpočet šířky B a výšky H. Koeficienty v těchto řadách jsou ovšem pro přímý výpočet
poměrně komplikované. Pro výpočet souřadnic B a H
byly proto M. Pickem tyto koeficienty tabelovány.
Metoda postupných aproximací se stala aktuální za
současného stavu výpočetní techniky. Tomuto zpusobu řešení zcela vyhovují nejjednodužší programovatelné kalkulátory. Výpočet je podstatně jednodužší než u jiných přesných metod. Přesnost výpočtu
je omezena pouze přesností použitého kalkulátoru
a počtem aproximací.
V tomto článku jsou uvedeny vztahy pro výpočet
šířky B postupnými aproximacemi. Dále jsou uvedeny
vztahy mezi skutečnými chybami v postupných
aproximacích, počtem aproximací a žádanou přesnosti
výpočtu. Dále je uveden obecnější případ transformace souřadnic X, Y, Z na B, L, H metodou postupných
aproximací na trojosém elipsoidu. S metodou postupných aproximací obecně je možné se blíže seznámit
např. v [8].

2. Základní vztahy a transformace souřadnic bodu na
povrchu rotaěního elipsoidu (H = O)
Převod geodetických souřadnic B, L, H, vztažených
k rotačnímu referenčnímu elipsoidu
X2

Y2

Z2

2

2

02

-+-+-=
a
a

1

'

kde a >c,

na pravoúhlé souřadnice X, Y, Z definují vztahy

+ H) cos B cos L,
Y = (N + H) cos B sin L,

X = (N

Z = (N(1 -

e2)

+ H) sin B.

(U)
(1.2)
(1.3)

V rov. (1) je N příčný poloměr křivosti, a je hlavní

1980/53

Geodetický a kartografický obzor
ročník 26/68, číslo 3/1980

54

poloosa, e je první numerická ex:centricita a dále c
je malá poloosa rotačního elipsoidu. Příčný poloměr
křivosti je určen vztahem
N

= a(l - e2 sin2

B)-1/2.

V následujicím tex:tu platí tato symbolika:
první numerická ex:centricita

(3.2)

Dosadíme tedy B1 a N1 do rov. (6) a získáme první
odhad výšky Hl' Veličiny Hl a B1 opět dosadíme do
rov. (5.2) a celý postup opakujeme znovu, až dosáhneme potřebné přesnosti v určení veličin B a H, tj. rozdíl
Bi+! - Bi resp. Hi+1 - Hi je menší než chyba, kterou
můžeme připustit v souřadnici B resp. H; index: i značí
i-tou aprox:imaci. Je zřejmé, že tento postup by byl
zbytečně zdlouhavý. Je tedy nutné určit nejprve souřadnici B zcela nezávisle na výšce H. Z rov. (6) pak
můžeme určit výšku H velmi snadno. Tomuto postupu
je věnován následující odstavec.
3. Výpočet šířky B metodou postupných
na rotačním elipsoidu (H =1=O)

aproximací

Chceme-li určit přímo souřadnici B metodou postupných aprox:imací, musíme nalézt rovnici

první geodetická funkce

W = (I - e2 sin2
Z rov. (I) plynou jednoduché
souřadnice L
tg L

= Y/X,
cosL

=

B)1/2.

vztahy pro výpočet

sin L
X/Do

= Y/D,
(4)

Tyto vztahy jsou nezávislé na elipsoidické výšce H.
Souřadnici B lze vyjádřit přímo, t.j. v uzavřené
formě, pouze pro body ležící na elipsoidu, tedy pro
výšku H = O. Určíme ji z podílu rov. (1.3) a (3.5),
který dává

tgB

= ~

(I

+é

2),

(H = O).

(5.1)

Není-li výška H rovna nule, je výpočet souřadnice B
poněkud složitější. Naskýtá se tato možnost řešení.
Je-li H =1= O získáme z podílu rov. (1.3) a (3.5)

_ Z-HsinB

tg B -

D

-

H

cos

B (I

+ e'2).

(5.2)

konvergovala k určované hodnotě B. Tomuto požadavku vyhovuje rov. (7) tehdy, když v určitém intervalu (B-r,B+r),
kde rE(O, (0), vždy platí
If'(B)/ < 1, tj. velikost první derivace iterační funkce
je menší než 1. Zvolíme-li počáteční hodnotu Bo
v tomto intervalu, pak posloupnost definovaná rov.
(7.1) konverguje k B. Obecněji jde o řešení rovnice

kde F je operátor zobrazující jistou množinu X do X.
Každé řešení rov. (7.2) nazveme pevným bodem ope.
rátoru F. Dále nechť X je metrický prostor. F nazveme
kontrahujícím operátorem, ex:istuje-li číslo IXE ( O, 1)
takové, že pro dva body x EX, Y EX platí nerovnost
d(Fx, Fy) ~ IX d(x, y) .

Číslo IX nazýváme koeficientem kontrakce. Platí Banachova věta o pevném bodu. Je.li X úplný metrický
prostor a F kontrahující operátor v X s koeficientem
kontrakce IXE ( O, 1), pak ex:istuje právě jeden bod 'x
splňující rov. (7.2), tj. FX = x. Pro libovolný bod Xo
prostoru X je posloupnost Xl' x2' ••• definovaná vztahem Xi+! = FXi, i = O, I, 2, ... konvergentní, při.
čemž limitou je řešení rov. (7.2)

Zvolíme-li nulté přiblížení Ho = O, získáme hodnotu
= Z/D (I + é2), viz rov. (5.1). Z přibližné
šířky B1 a z rov. (2) získáme hodnotu N1• Výšku H
můžeme vyjádřit ze vztahů

B1 : tg B1

IX"
d(xn, x) ~ -1--·

H = X sec B sec L - N = Y sec B cosec L -N = Z cosecB-N(1-e2)
= D sec B-N.

-IX

d(xn, x) ~ -I IX

(6)

Pro výpočet H použijeme ten z uvedených vztahů,
ve kterém nabývá příslušný výraz sec B sec L, sec B
cosec L, cosec B resp. sec B nejmenší absolutní hodnoty. V opačném případě by totiž mohlo dojít k tomu,
že bychom při výpočtu dělili číslem blízkým nule a tudíž ke ztrátě přesnosti výpočtu.

-IX

d(xo,Fxo),

n

=

I, 2, ... ,

d(x ••-1, x ••),

n

=

I, 2, ....

Důkaz uvedené věty viz např. [8].
lterační posloupnost (Bi) určují vztahy
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cotg Bj+!

Z

-

D

+ e2N

j

. B'

SIn

j

IBI > 45°,

(9)

Souřadnice BaL
lze určit postupnými
cemi např. z těchto výrazů

aproxima-

Y
tg L = --------X - a W~l e~ cos B cos L '

tg

Ui

cotg L

o
= - tg Bi.
a

Rov. (8) rcsp. (9) získáme přímo jako podíl rov. (1.3)
a (3.5), ve kterých za výšku H dosadíme výrazy
H = Z cosec B - N(Ie2) resp. H -, D sec B - N.
Rov. (10) je určena normálou n a příslušnými souřad.
nicemi středu křivosti rotačního elipsoidu, odvození
viz [2]. V uvedených vztazích se na levé straně ne·
vyskytuje přímo hodnota B, jedná se však jen o formál.
ní úpravu.
Rov. (8), (9) a (10) umožňují určení souřadnice B
metodou postupných aproximací zcela nezávisle na
výšce H. Výšku H určíme z výsledné hodnoty B
a z rov. (6).

Y

+a

W~l e~ cos B sin L '
Z

= ---------

tg B

XsecL-a

Y cosec L -

cotg B

-

X

= ----------

Z

W~Ie2cosB
Z
a W~I(e2 - e~) cos B '
X secL

= -------

Z

+a

+ a W~l e2 sin B

Y cosec L
W~l( e2

e~) sin B

-

Rov. (13), (14), (15) a (16) jsou odvozeny po vyloučení
výšky H z výrazů
4. Transformace souřadnic X, Y, Z na B, L, Hmetodou
postupných aproximací na trojosém elipsoidu

H

Metodou postupných aproximací můžeme snadno řešit
transformaci souřadnic X, Y, Z na B, L, H i pro geodetické souřadnice vztažené k trojosému elipsoidu

=

Y sec B cosec L - --

a

+

Y2
-b2

+

Z2
-2

c

Y

Wa

=(

;a

a

(1 -

= 1, kde a > b > c.

a

e~)

=

(l-e2),

W

(17)

které plynou z rov. (11).

+ H) cos B cos L,
e~)

+

H) cos B sin L,

= (1 - e2 sin2 B - e: cos2 B sin2 L)I/2.

(11.2)

(12)

Obecně hlavní poloosa rovníkové elipsy neprochází
nultým poledníkem. V rov. (11) a (12) pak musíme
místo výrazu L uvažovat L - Lo, kde Lo je geodetická
délka hlavního poledníku.
Excentricity e a ea hlavní meridiánové a rovníkové
elipsy, které se vyskytují v rov. (11) a (12), jsou určeny
vztahy
e2=---

(I -

a

Základní vztahy definující geodetické souřadnice na
trojosém elipsoidu v případě, že hlavní poloosa rovní.
kové elipsy prochází základním (nultým) poledníkem,
jsou

x =(;

a

Wa

=ZcosecBX2
2-

.-!!._- =
Wa

X sec B sec L -

Při výpočtu souřadnic BaL postupujeme následovně. Zvolíme nultý odhad veličin BaL, který dosadíme
do rov. (13) resp. (14). Výslednou hodnotu LI dosadíme s nultým odhadem Bo do rov. (15) resp. (16). Získáme první aproximaci B1 a LI' Celý postup opakujeme
s užitím rov. (12) až do dosažení požadované přesnosti.

ó. Stanovení počtu nutných aproximací
Nejprve se budeme věnovat vztahům pro transformaci
souřadnic definovaných na rotačním elipsoidu. Rozdíl
správné určované hodnoty mínus hodnota, kterou
získáme z i·té aproximace, označme jako skutečnou
Chybu i-té aproximace; sBi = B - Bi. Pro tyto skutečné chyby platí sBj+! = QjsBj, kde funkce Qj závisí
na iterační funkci, viz rov. (7), dále pak na kroku i.
Funkci Qj resp. horní odhad IQil nahradíme derivací
iterační funkce f'(B) v bodu Bi resp. horním odhadem
If'(B)I. Diferencujeme-li rov. (9) získáme
cos-2 BsBi+!

= (Ne2 cos B

+ e2 sin

2

B ~~-) D-l sBi,

kde

a2 _02

a2

Výrazy cos B cos L, cos B sin L, sin B jsou obdobně
jako v rov. (1) směrové kosíny normály procházející
bodem (X, Y, Z); systém souřadnic X, Y, Z je defino.
ván rov. (11). Důkaz a odvození rov. (11) je uvedeno
např. v [6].

dN_
dB

= Ne2 W-2 sin B cos B

'

viz rov. (2). Po úpravě dále dostaneme výraz
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(20.2) do rov. (20.1), získáme nerovnost

který můžeme převést na tvar
. Ne2

eB1+1

=

N

+H

2

cos BW-

2

leB21 ~ q leB11,

leBal ~ qleB2 I, ..• ,
leBni ~ q leBn-ll·

eBi·

Platí tedy i nerovnost

Z rov. (8) získáme obdobně vztah

2

eB 1+1 = -

N

Ne .
+ H(l
+ é2)

sm

2BW

2

B

- e

leBnl ~ leBll qn-l

.

Označíme-li derivaci příslušné iterační funkce symbo.
lem q, můžeme psát výraz

Chyba v určení hodnoty B je v následující aproximaci
q-krát menší než v př·edcházející. Pro rov. (18) a (19)
určíme horní odhad Iql. V dalším budeme předpoklá.
dat, že transformované body nemají zápornou výšku
H. Lze tedy vztah (18) upravit na nerovnost

leBi +1 I

~

e2

cos2 BW-2IeBd

Dosadíme do nerovnosti (21.1) horní odhady výrazů
leBll < 700", Iql ~ 0,0067 a určíme (e1, Krasovského)
hodnotu, kterou nepřekročí velikost chyby vn-té
aproximaci

Máme určit počet aproximací n, které zaručí přesnost
v určení B alespoň 5" .10-6• Dosadíme do rov. (21)
a upravíme

~ e2IeB,I·
-8,15
-2,17

n _ 1 = log (5.10-6/700)

Pro rov. (19) obdobně platí

leB1+11 ~ e2 sin2 BW-2jeBd

log 0,0067

~ é2leBij.

= 3,75,

n= 5.
Konvergence uvedených vztahů je řádově stejná.
(Např. pro elipsoid Krasovského je e2",:" 0,00669
a é2 • 0,00674.) Pro rov. (18) a (19), pro elipsoid
Krasovského, použijeme společný horní odhad

Ze vztahů (18) a (19) je dále zřejmé, že se vzrůstající
výškou H je konvergence lepší než pro výšky blízké
nule.
Při výpočtu postupnými aproximacemi můžeme
odhadnout chybu n-té aproximace eBn z diferencí
mezi jednotlivými aproximacemi. Nejjednodužší je
ten postup, kdy výpočet opakujeme tolikrát, až se
hodnota určované veličiny ustálí na tom desetinném
místě, jehož přesnost požadujeme. Jiná možnost je ta,
že určíme počet aproximací, které vždy zaručí požadovanou přesnost výpočtu. Zvolíme-li ve vztahu (8)
resp. (9) nultý odhad Bo = 90° resp. Bo = 0°, platí
pro první aproximaci: tg Bl = Z/Do Z rov. (18) resp.
(19) je zřejmé, že pro H = O je konvergence nejpoma.
lejší. Určíme tedy horní odhad skutečné chyby první
aproximace eBl. Pro rozdíl tangent platí

Tento vztah upravíme na tvar
sin (B -

Bl) = é2 tg Bl cos B cos Bl =
= é2 sin Bl cos B

a dále zjednodušíme

B - Bl = eB1

~

~

é2 sin 2Be".

Z předchozího vztahu určíme pro nejnepříznivější případ (H = O, B = ±45°) velikost eBl ...:..695". V následujících odhadech přesnou hodnotu eB1 nahradíme
jejím zjednodušeným horním odhadem eBl < 700".
Můžeme tedy určit hodnotu, kterou nepřekročí velikost chyby v n·té aproximaci. Dosadíme-li odhad

Požadovanou přesnost, 5" .10-6 v určení hodnoty B,
zaručí pět aproximací.
Toto tvrzení ověříme numericky. Zvolíme případ,
kdy je konvergence nejpomalejší, tj. B = 45°, H = O.
Z rov. (1) a (3.5) určíme pro elipsoid Krasovského
D = 4517666,288 m a Z = 4487427,643 m.Z rov.
(8) a (9) určíme hodnoty prvé až páté aproximace;
V tabulce 1 jsou tyto hodnoty uvedeny ve tvaru
45°-Bn·
Tab. 1. Tabulka hodnot 45°-Bn
vztahů (8) a (9).
n

o
1
2
3
4

5

rov.

I

1. až 5. aproximace ze

rov. (9)

(8)

90·

6",926.10'
-2",322.10°
7",796.10-3
-2",653.10-5
-3",6.10-7

I

O·

6",926. 102
2",330.10"
7",823.10-'
2",632.10-5
3",6.10-7

Zbytkové chyby v páté aproximaci jsou již způsobeny omezenou přesností kalkulátoru TI.58, na kterém
byly určeny. Posloupnost (Bn) pro n > 5 již dále nekonverguje.
Ze vztahu (18) a (19) je zřejmé, že mnohdy postačí
menší počet aproximací, než kolik určíme z nerovnosti
(21) obecně. Může se tedy stát, že např. poslední aproxi.
mace je pro dosažení požadované přesnosti již zbytečná. Při transformaci souřadnic jednotlivých bodů
nemá smysl se touto otázkou zabývat. Jiná situace
však nastane při transformaci souřadnic velkého
množství bodů, kdy tato okolnost může podstatně
prodloužit dobu potřebnou ke zpracování na počítači.
Přesnost výpočtu snadno odhadneme testováním
diferencí mezi jednotlivými aproximacemi, pro které
platí
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Pro jejich diferenci
Lli,i-l

(-2,330)2
694,9 + 2,330

sBa -:...------=

= Bi - Bi_1 = sBi(q-l -

1)

Skutečná hodnota chyby je sBa = 7",79610-3•

a pro chybu i-té aproximace

IsBil ~
Pro případ i

!Lli,i-l!

(22.1)

ql(l-q).

= 2 tedy platí
IsB2

1

~

ILld ql(l

Pro postupné aproximace z rov. (9) získáme Lla,2 =
= 2",322, Ll2.1 = 690",3:
.

- q).

sBa

Vynásobíme tuto nerovnost q a porovnáním srov. (20.1)
získáme vztah

Je tcdy zřejmé, že pro IsBtI platí i nerovnost

ILlul qi-1/(1 odhad IsBil v i-té

IsBtI ~

q).

Můžeme tedy určit
iteraci z diferencí
postupných aproximací. Za hodnotu q v uvedených
vztazích dosadíme její horní odhad, viz např. rov.
(21.2).

=

(2,322)2
690,3-2,322

Pomocí rov. (22.1) odhadneme velikost skutečné
chyby třetí aproximace rov. (9) z příkladu 5.1, kde
Lla,2= 2,322", za hodnotu q vezmeme její hom odhad
q = 0,0067. Zadané hodnoty dosadíme do rov. (22.1)

>s

=

a

Z

= cD'

platí pro chybu první aproximace vztah

sB;

= :

e6[206265 a H2/(a

+ H)8]

(25)

Počítáme-li více než dvě aproximace, můžeme hodnotu q, tj. derivaci iterační funkce, nahradit poměrnou
diferencí, kterou získáme ze třech posledních iterací;

Lli.i-1
•

Dosadíme-li takto vyjádřenou hodnotu q do rov. (22.1),
získáme vztah pro chybu v i-té aproximaci
-(Bi -Bi_1)2

Bi-2Bi_1

sin8 B cos8 B .

,

Stejným postupem se můžeme přesvědčit i o tom, že
skutečná chyba v páté aproximaci z příkladu 5.1, viz
tab. 1, je již způsobena omezenou přesností kalkulátoru
TI-58.

,1i-1,1-2

•

Ze vztahů (8) a (9) vycházela většina publikovaných
řešení, věnovali jsme se proto podrobněji jejich rozboru. Diferencujeme-li rov. (10), zjistíme, že první
derivace iterační funkce v bodě B je identicky rovna
nule. (lterační funkce je druhého řádu, viz [8].) Je tedy
zřejmé, že iterační posloupnost definovaná rov. (10)
konverguje z uvedených vztahů nejrychleji a je pro
výpočet nejvhodnější. Zvolíme-li za nultý odhad souřadnice U hodnotu

B =7"823.10-3.
a

8

7",837 10-

Skutečná hodnota chyby je sBa = 7",823 10-3•

tgu

2.322".0,0067 -00157"
(1- 0,0067)
,

7",786.10-3•

+ Bi-

2

•

(23)

Hodnota q není v postupných aproximacích konstant.
ní, nemůžeme proto určit z rov. (23) chybu sBi zcela
přesně. Při výpočtu souřadnice B můžeme výrazem
(23) nahradit i
1 aproximaci. (Při použití korekce
(23) nepřesáhla chyba v určení souř'adnice B ze třech
aproximací ze vztahů (8) a (9) hodnotu 2"10-5. Tato
hodnota byla určena stejně jako v uvedených příkladech výpočtem na kalkulátoru TI-58.)

V rov. (25) je H výška nad elipsoidem, odvození uvádí
Bowring, viz [2]. Pro body na fyzickém povrchu Země
určíme z rov. (25) horní odhad chyby první aproximace
sB1 = 3" .10-8, maximální hodnoty nabývá rov. (25)
pro H = 2a a činí 0,0018", viz [2].
Budeme-li určovat iteracemi souřadnice BaL vztažené k trojosému elipsoidu, nemůžeme rov. (23) poúŽít. K důkazu konvergence uvedených vztahů (13),
(14), (15) a (16) viz odst. 3. Je nutné si pouze uvědomit,
že musíme dokázat konvergenci soustavy dvou rovnic
Li+! = g(Bi, Li) a Bi+1 = I (Bi>Li+l)' Soustava konverguje, je-li splněna následující podmínka: existuje číslo
IXE (O, 1) takové, že loJloBI
\oJloL\ < IX a současně
logloBI + logloL\ < IX pro všechna BaL. Při testová·
ní dosažené přesnosti můžeme použít rov. (22), kde za
diferenci musíme dosadit "vzdálenost" dvou aproximací. (Volba metriky je zcela libovolná.) Za hodnotu
q v rov. (22) dosadíme větší z horntch odhadů výrazů
loJloBI
WloLI a logloB!
logjoL\.

+

+

+

+

Máme určit chybu třetí aproximace z příkladu 5.1
pomocí rov. (23). Pro postupné aproximace z rov. (8)
získáme Lla'2 = -2",330, Ll2'1 = 694",9:

Úkolem tohoto příspěvku bylo především projednat
použití metody postupných aproximací pro řeše~í
transformace pravoúhlých prostorových souřadmc
X, Y, Z vztažených k referenčnímu elipsoidu na geodetické souřadnice B, L, H vztažené k témuž elipsoidu.
Je věnována pozornost jak rotačnímu elipsoidu, tak
i elipsoidu trojosému. Těžištěm je popis vztahů, které
lze použít pro metodu postupných aproximací, pE.
čemž za výchozí hodnotu je možno volit hodnotu
libovolnou. Dále je z diferencí mezi jednotlivými
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aproximacemi určován počet aproximaci nutných pro
dosažení požadované přesnosti a odhad přesnosti,
které bylo dosaženo v poslední iteraci. Je rovněž
uveden vztah, který určuje chybu i-té aproximace ze
dvou předchozích diferencÍ.
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~
1. Úvod. Redukce dat a generalizace
Při mapovém zobrazení je obvyklejší uvažovat o generalizaci než o redukci datových souborů, které jsou
zobrazeny prostřednictvím mapy. Termín generalizace
v různých kartografických koncepcích zahrnuje celý
komplex postupů, které mohou být značně různorodé
a vázané na řadu kriterií. (Přehled této problematiky
včetně přehledu literatury viz [1]). Teoreticky vzato,
každé mapové zobrazení určité referenční oblasti je
jistou generalizací, neboť jde o homomorfní a nikoliv
izomorfní zobrazení. Výběr toho, co je zobrazováno
a co je vynecháno, závisí jednak na měřítku, jednak
na řadě dalších okolností spjatých s určením potencionálních funkcí kartografické reprezentace a souvisí
s dalšími cílovými aspekty, s povahou a významem
zobrazovaných objektů apod. E. Ahrenberger definoval kartografickou generalizaci jakožto "grafické
a obsahové zjednodušení kartografické vyjadřovací
formy, které je vázáno měřítkově a věcně, na základě
výběru objektů, kvalitativního a kvantitativního
shrnutí a reprezentativního
zjednodušení
formy
[2, p. 367]. Generalizace tedy může zahrnovat větší
počet různých typů redukcí dat v těch datových souborech, které jsou zobrazovány. Navíc může generalizace zahrnovat konstituci nových agregovaných dat
na základě detailnějších primárních dat, která je vyvolána jak potřebami spjatými se změnou měřítka
tak také potřebami spjatými se změnami požadované míry podrobnosti. Redukce dat nemůže být proto
ztotožňována s celou šíří problémů kartografické
generalizace a může sloužit jako jeden z možných
nástrojů generalizace. Přes tato a některá další ome-

zení mohou vhodně koncipované metody redukce -dat
sloužit jako efektivní prostředek počítačového zpracování dat včetně automatizovaných grafických výstupů
tohoto zpracování.
Také ve sféře počítačové grafiky je třeba vzít v úvahu principy finitismu, podle nichž při jakémkoliv
přenosu, ukládání a zpracování dat jsou "kapacity",
"paměti" a "lhůty", které máme k disposici pro
kybernetické řešení, vždy omezeny. (Tyto principy
byly z hlediska teorie informace koncipovány v [3]
a řadě dalších prací autora). V teorii informace rozumíme redukcí dat nebo datových souborů vědomé
zjednodušení nebo zmenšení rozsahu datových souborů, které je přípustné z hlediska uživatelských
nároků na kvalitu řešení dané úlohy nebo třídy úloh.
Redukční procedury, tj. metody umožňující výběr
relevantních dat a opomenutí irelevantních dat odpovídají přirozené tendenci zajistit požadovanou kvalitu
řešení nebo, jinak řečeno, podstatně nezvýšit entropickou úroveň nebo nezvýšit průměrné riziko spjaté
s řešením dané úlohy a přitom minimalizovat nároky
na "kapacity", "paměti" a "lhůty", kterých je zapotřebí. Pak je možno zavést pojem "přípustné redukce
dat", který je ovšem vždy relativní vzhledem k uvedeným kritériím.
Přípustnou redukcí dat nebo datového souboru S
na data nebo datový soubor S'(S' C S) vzhledem
k pevně vymezené úloze nebo třídě úloh D rozumíme
takovou redukci, která je s to zajistit, že informace
přenášená S' vzhledem k D (v teorii informace se
užívá také pojmu "transinformace"), kterou označíme
TI(S'/D), se nesníží nebo sníží jen o zanedbatelnou

1980/58

Geodetický a kartografický obzor
ročník 28/68, číslo 3/1980
59,

hodnotu e vzhledem k informaci přenášené 8 vzhledem
k D, tj.

TI(8'ID)

>::::i

TI(8ID)

Je-li redukce dat procesem vědomého zjednoduŠení
nebo zmenšení dat nebo datových souborů, je třeba
připustit také opačný proces, tj. rozšíření dat. Také
rozšíření dat, například rozšíření primárního bodového
pole, je obvykle vázáno na uživatelské potřeby a nároky: Jestliže původní datový soubor S vzhledem
k úloze D je nedostačující, je třeba tento soubor rozšířit tak, aby nový soubor 8*(8 C 8*) již uspokojoval
nároky na kvalitu řešení dané úlohy.
V teorii informace byla vypracována řada metod
umožňujících kvantifikaci míry transinformace, které
obvykle operují pojmy neurčitosti nebo entropické
úrovně. Označíme-li původní neurčitost spjatou s D
U(D) a podmíněnou neurčitost spjatou s D za předpokladu, že jsou k dispozici data 8 U(DI8), pak míra
transinformace je definovatelná jako funkce původní
a podmíněné neurčitosti, tj.

přičemž oba pojmy jsou obvykle kvantifikovány
základě pravděpodobnostních měr.

na

Uvedené principy přípustné redukce dat a datových
souborů platí obecně pro všechny informační procesy.
Také v oblasti grafického zobrazení dat a aplikací
počítačové grafiky je výhodné aplikovat metody redukce dat, což může vést k značnému snížení nároků
na strojový čas počítače a automatického kreslícího
zařízení. Navíc také v této oblasti došlo k zvýšení
tendencí, které jsou označovány jako informační
exploze a které jsou de facto explozí redundance.
Cílem každé přípustné redukce je tedy zachovat co
nejvíce původní míru informace spjatou se souborem
primárních dat a přitom ekonomizovat nároky spjaté
se zpracováním těchto dat. Současně je třeba dodat,
že informační míru spjatou se souborem primárních
dat v zásadě nelze zvýšit matematickými prostředky
samotnými, například jinými formami interpolace
apod. Jinak řečeno, také v oblasti grafického zobrazení
dat platí známý princip teorie informace, že neexistuje
informační perpetuum mobile.

2. Redukce dat v sekvenčně uspořádaných digitalizovaných datech
Sekvenčně uspořádanými digitalizovanými daty rozumíme sekvence lokalizovaných datových bodů
s předem vymezenou charakteristikou,
například
sekvence datových bodů na izočáře, na hranici určité
zóny aj. Pokud tyto sekvence vznikají jakožto produkt
automatizované
digitalizace nebo jakékoliv jiné
registrace, například na základě fotogrammetrického
vyhodnocení leteckých snímků nebo jiných metod
automatizované digitalizace, nelze vyloučit, že primární sekvence obsahují data, která jsou z hlediska
nároků na míru podrobnosti nebo měřítko grafické
reprezentace redundantní.
(Potřeba tohoto druhu

vznikla například při schematickém zobrazení pentlogramu na digitalizované dopravní síti s velkou hustotou
lomových bodů sítě.)
Aplikace redukčních procedur přirozeně neznamená,
že určitá data jsou vůbec vypuštěna z primárních
datových souborů, ale to, že pro určité úlohy a jisté
nároky na kvalitu jejich řešení se pro další zpracování
dat provede výběr relevantních dat, přičemž pojem
relevance je zde vždy relativizován. Dalším zpracováním se zde rozumí jak další počítačové zpracování
tak také automatizované grafické zobrazení ve zvoleném měřítku a s ohledem na nároky na podrobnost.
Uvedené principy redukce dat a datových souborů
mají obecný charakter a týkají se všech informačních
systémů. Přitom v některých informačních systémech
nelze přímo aplikovat pravděpodobnostní míry pro
kvantifikaci míry neurčitosti nebo entropické úrovně.
To se týká také informačních systémů o území. Z těchto důvodů bylo při konstrukci Lokalizačního informač·
ního systému pro projektové účely [4] rozlišeno několik
druhů redukce dat na základě deterministicky zadaných kriterií. Pokud jde o sekvenčně uspořádaná data,
jde o tyto druhy redukce:
(a) Redukce realizovaná v primárních datových souborech na základě obsahových nebo topologických
kritérií;
(b) redukce škálových faktorů použité škály;
(c) redukce realizovaná na základě geometrických kritérií.
Pokud jde o první druh redukce dat, lze užít jako redukčních kriterií všech atributů včetně lokalizace
objektů. Protože pro účely výběru v digitalizované
i grafické formě se s významem redukce počítalo již
při specifikaci základních složek věty daného informačního systému, zahrnují tyto složky také kód redukce
dat, kterého lze s výhodou použít při změnách měřítka
automatizovaných grafických výstupů. Redukcí dat
v tomto smyslu se tedy rozumí výběr z primárního
datového souboru na základě zadaných identifikačních,
popisných a topologických kritérií včetně kódu redukce. Odlišným druhem redukce jsou procedury, které
jsou založeny na redukci počtu škálových faktorů
použité škály. Motivem takto koncipované redukce
mohou být například některé z těchto okolností,
a to buď izolovaně nebo v určitých kombinacích:
změny nároků na podrobnost izočar, změna měřítka
mapy, v níž by dříve použité škálové faktory vytvořily příliš hustou soustavu izočar, změna měřítka mapy,
příliš velké a vizuálně nepřehledné nahuštění čar
v některých částech mapového listu aj. V těchto
souvislostech je účelné přihlížet také k některým
známým principům psychologie vnímání.
Dosud nejefektivnějších výsledků pro automatizované grafické zobrazení sekvenčně uspořádaných
digitalizovaných dat bylo dosaženo na základě aplikace
geometrických kritérií. Tento způsob redukce dat
tkví v tom, že ze sekvence datových bodů jsou vypuštěny ty datové body, které pro grafické zobrazení splňující jisté nároky na míru podrobností a měřítko nejsou
nezbytné. Je zřejmé, že v těchto a podobných případech nelze použití jednoduchých numerických kritérií (například vypouštět každý druhý bod, třetí
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bod apod. či brát v úvahu každý druhý, třetí, čtvrtý
bod apod.). Takový způsob by nerespektoval povahu
křivosti té čáry (lhostejno, zda polygonu nebo spojité
křivky), která graficky reprezentuje danou sekvenci,
jakož i nezbytnost respektovat při jakékoliv redukci
ve vhodné míře dané zakřivení. Protože vždy bereme
v úvahu pojem "přípustné redukce", který je vždy
relativizován vzhledem k daným nárokům na míru
podrobnosti a měřítko, je nutno minimalizovat případné informační ztráty vzniklé vypuštěním některých
datových bodů v dané sekvenci.
Vlastní algoritmus pro redukci dat na základě geometrických kritérií se opírá o využití dvou druhů
řídících dat:
(a) určení maximálně přípustné vzdálenosti v sekvenci,
v níž se realizují redukční procedury,
(b) určení redukční zóny, tj. plochy, v níž se testuje
přípustnost redukce těch datových bodů, jejichž
vzdálenost od výchozího bodu dané sekvence je
menší než maximálně přípustná vzdálenost.
Maximálně přípustnou vzdálenost je možno určit
konvenčně nebo učinit závislou na měřítku mapy, na
statistickém zpracování a vyhodnocení vzdáleností
primárního bodového pole aj. Algoritmus redukce pak
sestává z poměrně jednoduché posloupnosti kroků,
v nichž se postupně, počínaje výchozím bodem dané
sekvence, testují další body. Označíme-li maximálně
přípustnou vzdálenost d* a redukční zónu ZR, jde
o tyto kroky:
(1) Vyhledají se všechny body, které od výchozího
bodu dané sekvence mají vzdálenost menší nebo
rovnou d*.
(2) Není-li ve vzdálenosti d* od výchozího bodu žádný
bod dané sekvence, redukce se nerealizuje a přejde
se k nejbližšímu bodu dané sekvence jakožto
výchozímu bodu.
3) Je-li ve vzdálenosti d* od výchozího dobu jeden
nebo více bodů, testuje se přípustnost redukce
tím, že se zjišťuje, zda tyto body jsou prvky redukční zóny ZR' Pokud jsou všechny tyto body prvky
redukční zóny ZR, provede se redukce bodů v zóně
ZR a ponechaný nejvzdálenější bod (ve vzdálenosti
menší nebo rovné d*) se stane novým výchozím
bodem následující redukční zóny.
(4) Je-li mezi výchozím bodem a nejvzdálenějším
bodem dané sekvence v mezích vzdálenosti d* alespoň jediný bod mimo redukční zónu ZR, považujeme za nejvzdálenější bod nejblíže bližší bod a testujeme, zda všechny body mezi tímto bodem a
výchozím bodem jsou prvkem nové redukční zóny
ZE, která je vytvořena mezi tímto bodem a výchozím bodem. Pokud platí, že všechny body mezi
tímto bodem a výchozím bodem jsou prvky nové
redukční zóny ZE, jsou vypuštěny a ponechaný

nejvzdálenější bod se stane novým výchozím bodem
následující redukční zóny.
(5) Není-li splněna podmínka kroku (4), přejdeme
k dalšímu bodu ve směru k výchozímu bodu a'další
redukční zóně Z~ touto dvojicí vymezenou, při
čemž tento postup se opakuje potud, pokud nejsou
splněny uvedené podmínky redukce. Jsou-li splně• ny, přejdeme k ponechanému nejvzdálenějšímu bodu, který se stane novým výchozím bodem následující redukční zóny. (V krajních případech jím
může být nejblíže následující bod od původníhovýchozího bodu.)

Uvedený postup redukce dat v sekvenčně uspořádaných digitalizovaných datech se opírá o vymezení
redukční zóny ZR' Redukční zónu je třeba chápat
jako plochu vhodně situovanou mezi výchozím bodem
a nejvzdálenějším bodem v sekvenci, jehož vzdálenost
od výchozího bodu je menší nebo rovna d*, respektive
v případě nesplnění prvních tří kroků redukční procedury, mezi nejblíže bližším bodem atd. Z hlediska
konstrukce algoritmu redukce bylo uvažováno několik
koncepcí redukční zóny, které by všechny splňovaly
požadavek proměnlivosti řídících dat a tím i možnost
různých nároků na míru redukce:
(a) Redukční zóna ZR ,respektive ZE atd. je vymezena
jako obdélník, jehož delší strana d (d ~ d*) je
rovna vzdálenosti prvního bodu (který označíme
(Xl> YI) s nejvzdálenějším bodem (který označíme
(Xm Yn») od výchozího bodu v dané sekvenci, jehož
vzdálenost od výchozího bodu je menší nebo rovna
d*. Úsečka mezi výchozím bodem a nejvzdálenějším bodem je osou obdélníka a jeho kratší strana
•
v
"d
v·v
v
•
k
v
,
]e urcena pomerem -,
pncemz n]e
onvencnl
n
hodnota, například 5, 10, 20 atd. Pak pro libovolný bod v sekvenci mezi (Xl' Y]) a (Xn, Yn)
platí, že
(Xl'

+ (YI -

Y,) E ZR
Y,) (Xn

-

= 1[(Xi - Xl)
XI)]I < (Xn-

(Yn

-

YI)

+

XI)22~ (Yn-YI)2

(b) Redukční zóna ZR' respektive ZÉ atd. je vymezena
jako protáhlý kosočtverec, jehož delší osa je spojnicí výchozího a nejvzdálenějšího bodu a kratší
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osa je určena poměrem!:.... , přičemž d je vzdálenost
n
mezi výchozím bodem a nejvzdálenějším bodem
v dané sekvenci za podmínky, že d < d* a n je
opět konvenčně zvolená hodnota. Pro libovolný
bod (Xl, Yl) v sekvenci mezi (Xl> Y]) a (Xn, Yn)
platí, že
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(c) Jako programově nejschůdnější řešení, které současně nejlépe vyhovuje intuitivním požadavkům
na vymezení redukční zóny, se ukázala koncepce
redukční zóny jako plochy elipsy s relativně velkou
excentricitou, při čemž (Xl' YI) a (Xm Yn)
(respektive (Xn-l, Yn-l) atd.) jsou ohnisky této
elipsy. Také v tomto případě je účelné, když malá
poloosa a tím i míra excentricity je zadána poměrem ze vzdálenosti d, tj.
d
b=-,
n
kde n je opět konvenčně zvolena numerická
hodnota excentricity,
kterou je možno měnit
vzhledem k požadavkům za míru redukce. Pak
velká poloosa je určena takto:

y-

d
a=2n

Obr. 2: Redukce dat
Primární bodové pole 2457 bod1í,
Redukované bodové pole 1876 bod1í,
D* = 50 m, n = 15

n2 +4

Při volbě tohoto pojetí redukční zóny platí relativně
nejjednodušší a programově nejsnáze proveditelné
kritérium pro rozhodnutí, zda libovolný bod (Xi' Yi)
v sekvenci mezi výchozím bodem (Xl' YI) a nejvzdálenějším bodem (Xm Yn) je prvkem redukční
zóny ZR. Tento bod je prvkem redukční zóny tehdy
a jen tehdy, když součet jeho vzdáleností od výchozího
a nejvzdálenějšího bodu je menší nebo roven dvěma
velkým poloosám elipsy, tj.
(Xi' Yi) E ZB

+ y(Xi

-Xn)2

== Y (Xl

-

+ (Yi -

Xi)2

+ (Y

Yn)2 ::;;:~

I -

n

Yi)2

+

Vn2 + 4

Obr. 1: Redukce dat
Primární bodové pole 2547 bodů
Redukované bodové pole 241 bodů
D* = 50m,n = 5
Uvedená koncepce redukční zóny ZB jakožto elipsy
s relativně velkou excentricitou, při čemž vzdálenost

ohnisek a míru excentricity je možno měnit podle
nároků na stupeň redukce (ovlivněný nároky na míru
podrobnosti), představuje poměrně jednoduché a přitom poměrně spolehlivé kritérium, jehož programová
realizace byla experimentálně vyzkoušena na různých
typech hardwarových prostředků včetně automatického kreslicího zařízení. Tato koncepce také - ve srovná·
ní s jinými koncepcemi - vyhovuje dobře intuitivnímu požadavku vyloučit ze sekvence bodů ty body,
které se příliš nevzdalují od přímé spojnice výchozího
a nejvzdálenějšího bodu (v mezích zadané vzdálenosti
d*), při čemž tato vzdálenost je maximální uprostřed
této přímé spojnice a zmenšuje se směrem k výchozímu
a nejvzdálenějšímu bodu redukční zóny. Přirozeně je
žádoucí, aby redukční zóna se příliš nevzdalovala od
přímé spojnice výchozího a nejvzdálenějšího bodu,
při čemž se připouští maximálně dovolená vzdálenost
v polovině této spojnice. Experimentální výsledky
prokázaly, že je nutno n = 5 pokládat za minimální.
To znamená, že je účelné zpravidla pracovat s vyššími
hodnotami n a tím i s elipsami s větší excentricitou.
Tato posléze uvedená koncepce je také programově
realizována na uvedených grafických ukázkách (obr. 1.,
obr. 2., obr. 3), v nichž primární sekvence bodů byla
převzata ze souboru digitálně vyjádřených bodů na
vrstevnicích, které byly převzaty z fotogrammetrického vyhodnocení leteckých snímků. Na ukázkách je pro
srovnání použito jakožto řídících dat téže maximálně
přípustné vzdálenosti (tj. d* = 50 m) a různé míry
excentricity. Trojúhelníčky ukazují body primární
sekvence a kroužky body po realizaci redukční procedury. Ukázky představují stejnou část téhož vybraného
úseku. Pro větší názornost toho, jak v témže bodovém
poli, z něhož je jako ukázka zvolena vždy stejná část,
se projevuje aplikace různé míry excentricity, je také
uveden celkový počet bodů primárního bodového pole
a počet bodů redukovaného bodového pole.

1980/61

Geodetický a kartografioký obzor
ročník 26/68, číslo 3/1980

62

Již z předchozího výkladu je zřejmé, že aplikace redukč.
ních procedur může nalézt poměrně široké uplatnění
při aplikacích počítačové grafiky, a to zejména s ohle.
dem na požadovanou míru podrobnosti nebo například
v důsledku změny měřítka. Z primárního bodového
pole uspořádaného do primárních sekvencí se tak
tvoří redukované bodové pole a nové sekvence, které
pak slouží jako vstupní data pro další zpracování.

Uvážíme-li, že toto další zpracování klade vždy jisté
nároky na "paměti", "kapacity" a "lhůty" (tj. časové
nároky), pak aplikace redukčních procedur může sloužit k zkrácení nezbytných strojových časů. To pak
může přinášet i určitý ekonomický efekt, tj. snížení
nezbytných strojových nákladů.
Bez významu není ani skutečnost, že redukčních
procedur je možno užít jako metod pro výběr dat
určených k tvorbě sítě. Tak je například možno použít
digitalizovaných sekvencí vyjadřujících vrstevnice
(získaných například z letecké fotogrammetrie) pro
tvorbu nepravidelné trojúhelníkové sítě, jejíž konstruk·
ce byla popsána v [5]. Tím se digitalizované sekvence
mohou stát východiskem pro rekonstrukci redukova.
ného bodového pole pro tvorbu sítě a na ní založené
zonální struktury. Konstrukci nepravidelné trojúhel.
níkové sítě na základě sekundárního bodového pole
získaného z primárních digitalizovaných sekvencí
ukazují další dvě ukázky (obr. 4., obr. 5), v nichž bylo
užito poměrně hustých sekvencí primárních bodů.
Obr. 4 demonstruje provedenou redukci v primárních
sekvencích, obr. 5 ukazuje nepravidelnou trojúhelníkovou síť z redukovaného bodového pole z téže oblasti,
obr. 6 ukazuje automatickou kresbu vrstevnic z redukovaného bodového pole metodami vyvinutými autory.
Přímé zpracování těchto bodových sekvencí jakožto
primárního bodového pole pro tvorbu sítě by bylo
naprosto nevhodné a také počítačově obtížně reali.
zovatelné. Z těchto důvodů bylo použito sekundárního
bodového pole získaného redukcí dat z primárního
bodového pole. Za povšimnutí stojí také to, že v těch
částech, kde redukce je menší, je také vytvořená troj.
úhelníková síť poměrně hustší, což také odpovídá
uvedeným požadavkům na přípustnost redukce.

::

•

Obr. 3: Redukce dat
Primární bodové pole 2547 bodů
Redukované bodové pole 2128 bodů
D* = 50 m, n = 35
4. Aplikace redukčních procedur při zpracování
a grafickém zobrazení bodového pole
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[2] AHRENBERGER, E.: Handbuch der thematischen
Kartographie. F. Deuticke, Wien 1966.
Závěrem je třeba zdůraznit, že uvedené příklady re·
dukce dat, které byly experimentálně ověřovány na
minipočítači a automatickém kreslicím zařízení jednoho typu a které však byly koncipovány dostatečně
obecně a jsou realizovatelné i na jiných hardwarových
prostředcích, rozhodně nevyčerpávají všechny možnosti redukce dat a selekce relevantních dat ve sféře
počítačové grafiky. Pro některé odlišné úkoly bude
patrně účelné využít i jiných kritérií redukce nebo
redukční zóny. Nelze také vyloučit možnost použití
těch metod a kritérií redukce dat, které využívají
pravděpodobnostních
metod a prostředků matema·
tické teorie informace.

[3] PEREZ, A., TONDL, L.: On the Role of Informati on Theory in Certain Scientific Procedures. In:
Docks, P. Bernays, eds., Information and Prediction
in Science. Academic Press, 1965.
[4] Dokumentace úkolu R-12-38-052.
Algoritmy pro
zpracování bodového pole a digitalizované sekvence
datových bodů jsou zahrnuty v části 3.111 a 3.112,
TONDL, J.: Problémová analýza isaritmických
map 1., II., PÚDIS 1976, 1977.
[5] TONDL, L., EISLER, J.: Automatizace interpolačních metod při zpracování výškopisu. Geodetický
a kartografický obzor, č. 4, 1979, roč. 25(67), str.
108-112.

[1] SRNKA, E.: K současnému stavu teorie a praxe
kartografické generalizace. Geodetický a kartografický obzor, 8, 1978, str. 188-192.

Lektoroval:
Ing. Vít Suchánek,
Geodetický ústav, n. p., Praha

Využití leteckých snímků pro aktualizaci
evidence nemovitostí

Ing. Jaroslav Vaněk,
Geodézie, n.p., Plzeň

Rozhodujícím úkolem našeho socialistického zemědělství je brzké dosažení soběstačnosti ve výrobě
zrnin a postupné zabezpečení výroby základních druhů
potravin z vlastních zdrojů. Prvním předpokladem
k realizaci tohoto náročného programu bylo vydání
zákonných norem na ochranu a hospodárné využívání
zemědělského půdního fondu. Resortu geodézie a kar.
tografie, který eviduje veškerou půdu ve státě, bylo
stranickými a státními orgány uloženo zabezpečit
stálou aktuálnost údajů evidence nemovitostí v souladu se skutečným stavem v terénu u povolených a reali.
zovaných změn.
Ke splnění tohoto úkolu bylo nutné zavést soubor
racionalizačních opatření, které byly v roce 1976
odzkoušeny na vybraných střediscích geodézie. Po
projednání výsledků experimentů ve vládě České
socialistické republiky byly v praxi v uplynulých třech
letech postupně zaváděny jednotlivé ověřené prvky,
které ve svém souhrnu vytvářejí racionální systém
evidence nemovitostí. [1] Umožňuje vytvořit z evidence nemovitostí moderní víceúčelový informační systém
o nemovitostech, nutný pro potřeby jednotlivých

odvětví národního hospodářství, zejména pro pláno.
vání a řízení zemědělské výroby, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu a pro ochranu socialistického společenského vlastnictví.
Jedním z cílů tohoto systému bylo odstranit z procesu aktualizace evidence nemovitostí negativní vlivy,
které vyplývají z dosavadní nedostatečné součinnosti
vlastníků a uživatelů nemovitostí při ohlašování všech
změn orgánům geodézie a kartografie, a naopak zdůraznit ty jevy, které proces urychlují a zkvalitňují. Proto
nově pojatý systém sběru informací uvažuje i s interpretací leteckých snímků jako s nejefektivnějším
postupem zjišťování změn v užívání půdy zejména
v extravilánu. Letecké snímky jsou současně využívá.
ny k fotogrammetrickému vyhodnocování změn do
map evidence nemovitostí.

Letecké snímky si získaly v geodetické praxi přední
místo již v minulém desetiletí při technicko·hospodář.
ském mapování. Po vzoru využívání snímků v mapo·
vání přistoupil náš podnik k aktualizaci map evidence
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nemovitostí pomocí leteckých snímků, zapůjčených
v prvém období od jiných organizací a v posledních
letech získaných z vlastního účelového snímkování.
Vyhodnocování změn do map evidence nemovitostí
se UEkutečňovalo nejprve jednosnímkově. V Západočeském kraji byl využíván malý Zeissův překreslovač
na diapositivy o rozměrech 4,5 X 4,5 cm. V prostorech
s většími výškovými rozdíly bylo nutno vyhodnocovat
postupně po 12metrových vrstvách, aby se odstranilo
zkreslení centrálního průmětu do roviny. V některých
případech bylo obtížné nalézt vhodné vlícovací bodové
nebo čárové prvky v každé vrstvě. To mělo za následek
menší přesnost vyhodnocených čar vzhledem k dosa·
vadní situaci. Proto tato technologie byla nahrazena
vyhodnocováním změn nejprve na stereometrografu
a v roce 1977 na Topocartu, vždy universální metodou. U Topocartu je orientace leteckých snímků výrazně rychlejší, a tato skutečnost se pozitivně projevila
u sledované produktivity prací.
Výhody použití černobílých leteckých snímků pro
údržbu evidence nemovitostí jsou všeobecně známy
a není nutné je podrobněji rozvádět. Fotogrammetrická metoda zvyšuje produktivitu práce, protože odstraňuje časově náročné zjišťování rozdílů mezi skutečným využíváním zemědělského půdního fondu v přírodě a údaji evidence nemovitostí pochůzkou v terénu,
umožňuje hospodárně bez náročného měřeIÚ zjistit
veškeré změny v extravilánu a překreslit je do pozemkové mapy.
Umožňuje tedy zjistit i nepovolené změny kultur,
případně i dočasně neobdělávanou půdu. V závěru
roku 1979 bylo odzkoušeno v našem podniku překreslování leteckých snímků integrovanou fotogrammetrickou metodou.

3. Využiti barevných leteckých snimků
Na semináři České vědeckotechnické
společnosti,
pořádaném v květnu 1978 v Plzni na téma "Efektivní
vedení evidence nemovitostí" s. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
seznámil účastníky s novou metodou indikace změn
v užívání půdy pomocí interpretace barevných leteckých snímki'I. Jeho přednáška byla vlastním vstupem
k praktickému ověření této nové interpretační metody
v našem kraji [2].
Jako ověřovací prostor byla zvolena část okresů
Tachov a Plzeň-sever, na kterých hospodaří Oborový
podnik státních statků v Tachově a kde došlo v posledních letech k rozsáhlým změnám při vytváření
velkých půdních celků, vhodných pro hospodárnější
využití těžké zemědělské mechanizace. Na tomto
území bylo provedeno letecké snímkování na barevný
inverzní film - barevné diapositivy československé
výroby FOMACHROME D 20. Snímkování bylo realizováno až po období zralosti obilovin na celkové ploše
196 km2 (viz tab. 1).

Letecká kamera
Rozměr snímků
Měřítko
Dráha letu
Směr letu
Podélný překryt
Cena za I km2

MRB, f

=

89

23 X 23 cm

1 : 20 500
po sudých sekčních
čarách mapových listů
západ - východ
60 %
81,63 Kčs

Středisko geodézie Tachov obdrželo barevné letecké
snímky začátkem března 1979. Při jejich interpretaci
pro vyhledání změn v evidenci nemovitostí postupovalo podle prozatímIÚho technického předpisu [3].
Realizaci převedení změn do pozemkové mapy usnadnila skutečnost, že všechny pozemkové mapy z tohoto
území již byly převedeny na plastické fólie a bylo
jednoduché připravit jejich kopie k porovnání s leteckými snímky. Pověřený pracovník střediska geodézie
po předchozím školení v interpretaci leteckých snímků
vyznačil v kopii pozemkové mapy všechny zjištěné
změny hranic a druhů pozemků (kultur). Změny, které
již byly povoleny orgány ochrany zemědělského půdního fondu popřípadě orgány státní správy lesního
hospodářství a ohlášené změny "naorávek" byly
jednoznačně určeny k vyhodnocení.
Nepovolené změny kultur popřípadě neohlášené
změny byly projednány s odštěpným závodem státního
statku s cílem získat informace o tom, zda budou podány žádosti orgánům státní správy o jejich schválení.
V kladných případech byly i tyto změny hranic pozemků určeny k vyhodnocení. V řadě případů byly
zjištěny změny hranic mezi zemědělským půdním
fondem a lesním půdním fondem, vymezené starým
lesním porostem. Na základě dohody mezi Českým
úřadem geodetickým a kartografickým a ministerstvem
lesního a vodního hospodářství České socialistické
republiky byly nové hranice lesní půdy zobrazeny do
pozemkových map s dosavadními kulturami a zapsány
současně do záznamu nepovolených změn kultur.
Tyto změny, spolu s žádostmi zemědělských organizací
a organizací lesního hospodářství pak odborně posuzoval pracovní aktiv poradního orgánu rady Okresního
národního výboru v Tachově a vydával stanoviska
pro rozhodnutí odboru vodního a lesIÚho hospodářství
a zemědělství o změnách v zemědělském a lesním
půdním fondu.
Při interpretaci barevných diapositivů zakresloval
pracovník střediska geodézie změny, zjištěné pomocí
lupy při porovnání s pozemkovou mapou, červenou
pastelkou do otisku pozemkové mapy. Pro zrychlení
a zkvalitnění interpretačního
postupu byl podán
zlepšovací návrh. Umožňuje pozorovat diapositiv
na prosvětlovacím stojánku, který byl pro tento účel
speciálně zhotoven. Diapositiv je umístěn mezi skly,
nelze jej poškodit a pomocí světelného zdroje je lépe
čitelný.
K fotogrammetrickému
vyhodnocení změn bylo
použito fotogrammetrické zařízení Topocart fy Zeiss
Jena. Po úpravě měřítka byla na pozemkovou mapu,
vedenou na plastické fólii, přiložena průsvitka. Vyhodnocené body byly vpichovány současně do průsvitky
i do fólie. Identické čáry a body, označení bodů kroužky a jejich spojení se zakreslilo do průsvitky, která
plní po doplnění ostatních náležitostí funkci záznamu
podrobného měření změn. S ohledem na velký rozsah
bloků orné půdy (až 100 ha), jejichž vývoj byl z větší
části dokončen, a na malý počet přirozeně signalizovaných bodů bylo přikročeno pouze ke grafickému
vyhodnocení.
Interpretačním způsobem bylo zjištěno velké množství změn. Přispělo k tomu zejména barevné rozlišení
kultur. V průměru připadá na 1 mapový list 4,5 km
nových hranic. Z toho bylo využito k promítnutí do
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evidence nemovitostí 75 % změn. Zbývajících 25 %
bylo vyloučeno s ohledem na úzkou paralelnost dosavadních a vyhodnocených hranic pozemků, jejichž
průběh je při obdělávání proměnlivý.

Využití barevných inverzních leteckých snímků pro
aktualizaci evidence nemovitostí je výraznější než
u černobílých snímků a jeho efektem jsou i lepší
ekonomické výsledky (viz tab. 2 a 3). Přináší zejména
tyto výhody:
- s jistotou lze identifikovat více než 90 % v přírodě
viditelných změn v užívání půdy a vyhledat většinu nových staveb, protože barevné diapositivy
jsou pro pracovníky středisek geodézie srozumitelnější,
- porovnání pozemkové mapy se provádí přímo
s barevným diapositivem (originálním snímkem),
čímž se zkracuje doba mezi leteckým snímkováním
a předáním barevných materiálů k interpretaci,
- v průběhu fotogrammetrického vyhodnocení lze
identifikovat existující nepřesnosti v hranicích
pozemků nebo v umístění staveb, vzniklých zejména nesprávnou identifikací připojovacích bodů na
mapě nebo v terénu,
- z jedné snímkové dvojice lze vyhodnotit změny asi
na 2,7 mapových listech v měřítku 1 : 2880, což
představuje úspory při vlastní orientaci snímkových
dvojic,
-letecké
snímkování na barevný film v měřítku
1 : 20500 na ploše 200-300 km2, které pokrývá
alespoň 50 snímků, je ekonomicky výhodné.
Barevné letecké inverzní snímky se proto stávají
vysoce progresívním prvkem v získání pohotových
a úplných informací o změnách v evidenci nemovitostí
a vytvářejí tak dobré předpoklady pro správnou funkci
racionálního systému evidence nemovitostí.

Počet MJ (tab. 423 ve 20/
/l03)
Počet SR
Dosažená produktivita na
středisku geodézie
Dosažená produktivita ve fotogramJ;Iletrickém oddílu
Plnění výkonových norem
spora počtu pracovníků
Uspora vlastních nákladů

lY

102,10 Kčs/SR
80,51 Kčs/SR
124,5 %
1,2
63 tis. Kčs

Tab. 3: Porovnání produktivit prací při použití geodetických metod a leteckých snímků (včetně fotogrammetrického vyhodnocení)
Produktivity v Kčs!l SR
Rok

1974
1978
1979

Ceniková tabulka

76pol, 2/1968
423 ve - 20/103
423 ve - 20/103

geod.
metody

51,20
54,81
60,00

I

Let. snimky
černo-I babílé
revné

87,44
72,12
-

-

91,19

LITERATURA:
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Lektorova!:
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Zavádění jednotných výkonových norem
v Geodézii, n.p., České Budějovicesběr informací a sledování

Opatřením předsedy ČÚGK a ředitBI'e podniku byly
před rokem zkušlebně zavedeny jednotné výkonové
normy (JVN). Koncem roku 1979 skončilo jejich
ověřovací období a jejich použití nabude vyššího
významu a nové kvalitativní úrovně.
Systém JVN byl začl,eněn do způsobu plánování
prací pIlO ČBtUa jednotlivce, do způsobu odměňování a do výkaznictví.
Slledování plnění JVN mělb zejména v ověřovacím období důležitý význam. Plnění JVN bylo na
úrovni resortu sledováno po tabulkách c:ení'kú (druzích výkonů), v našem podniku nadto po jednotU-

2911
2338

Geodézie,

Ing. Karel Andrle.
n. p., České Budějovice

vých normách. Podnik si po celé období udržoval
dobrou úroveň plnění JVN, která se blížila průměru plnění ostatních podniků.
Za rok 1979 byly v podniku spl'něny JVN na 101,4
procenta, což koresponduje s plněním plánu výkonů ve stejném období (100,4 %).
Průběh plnění JVN měl tyto výrazné znaky:
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100% plnění nebylo dosaženo v období letní
aktivity mládeže (červenec 94 %, srpen 97 %),
v ostatních měsících nepřevýšilo plnění JVN
104 %,
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plnění norem polních prací bylo v průměru
nižší Iliež u ostatních výkonů. Nižší plnění byro
způsobeno používáním vyššího počtu figurantů
než stanovila norma (posuzuje se oelkově spotřebovaný čas techniků i dělníků),
na porovnatelných pracovištích (zejména mezi
SG) bylo často dosahováno značně rozdílného
plnění norem.
Nevyrovnané výsledky plnění norem mají několik příčin. Mohou být způsobeny nesprávným vykazováním práce podle JVN (v kladném i záporném smyslu), jindy vlivem ne zcela vhodně stanov,ené normy, nebo jsou projevem místně odlišných
podmínek, které norma objektivně nevyjadřuje.
Nejčastější příčinou nevyrovnaného plnění JVN
bylo používání obvyklého způsobu práce nebo tempa práce, tradovaného na určitém: pracovišti, což
nutně vede k nízkému plnění JVN.
Výkaznictví o normách uk,ázalo některé často
překvapující výsledky, např.:
dosud byl10 v podniku použito celkem asi 850
výkonových norem (z počtu JVN uv:edených ve
Sborníku JVN poměrně velmi málo),
jen 427 výkonových norem se v rámci podni:ku
za rok vyskytlo v četnosti větší než 50 NH technických pracovníků. Řady norem bylo použito
tak mál1o, že bude vhodné j:e spojit s jinou více
používanou normou.
Rozptyl v plnění byl dosti značný. U 427 nejvý'značnějších JVN:
119 JVN nebylo plněno, z toho 52 norem byLo
plněno méně než na 90 %,
135 JVN bylo plněno v rozmezí 100-105
%,
76 JVN bylo plněno v rozmezí 105-110%,
97 JVN bylo plněno na více než 110 '%.
Výkonové normy méně nebo málo používané mají podstatně větší rozptyl plnění. Z toho důvodu je
vhodné upustit od použití JVN u některých velmi
málo používaných druhů výkonů (tabulek c:eníku).
Rozborem ,extrémních plnění se zabývala řada
'kontrol útvarů podnikové kontroly, řízení výroby i
přípravy výroby. Přehledy o plnění JVN byly dávány výrobním útvarům s cílem, aby velmi dobré výsledky dosažené na některém pracovišti vedly vedoucí a výkonné pracovníky
ostatních
pracovišf
k převzetí dobrých zkušeností. Zaostávající pracoviště musí ře,šit vzniklou situaci a převzít pracovní
postupy, popř. upravit nároky na int1enzitu práce
podle vzoru pracovišf, které jsou v popředí. Toto
hledisko - využití JVN k vytipování dobrých pra'covišť - je nutno pova~ovat (kromě odměňování
a plánování práce) za základní při používání JVN
pro geodetické práce.
Výkaznictví (nejen o JVN, ale i o výrobě a nákladech na výrobu) bylo zpracováváno
na počítači
MINSK 22 do přehledných sestav o plnění podle
jednotlivých
JVN, pracovišf, plánových normativů a tabulek ceníku (druhů výkonů).
Každá výkonová norma je zařazena do plánového normativu a srovnáním vykázaného času a
výroby lize sledovat produktivitu
práce jednotlivých útvarů po plánových normativech.
Podle závislosti dosažené produktivity práce a
plnění JVN lze nepřímo kontrolovat správné vyka-

zavání JVN. Z Výsledků lze odvodit průměrné plnění skupiny norem obsažených v plánovém normativu a stanovit (s uvážením plánované racionalizace práce) skutečnou potřebu času plánového
normativu pro rok 1980.
Způsob používání JVN se v roce 1980 podstatně
nezmění. Jako výsledek ověřovací činnosti JVN vyšel k 1. 1. 1980 II. dodatek Sborníku JVN, v němž
jsou vyrovnány největší rozdíly v úrovni plnění
JVN.
Závislost
mezi plněním výkonových
norem
a odměňováním bude v roce 1980 pl1Ohloubena
a podrobně řešena v prémiovém řádu.
V našem podniku bude v zásadě zachováno výkaznictví po jednotlivých
výkonových normách,
'které se bude ale zpracovávat
na počítači
MINSK 32.
Protože bude více než 50 % pohyblivých složek
mzdy vypláceno za plnění výkonových norem, vzrostou nároky na správnost kalkulací spotřeby času
podle JVN nebo plánových normativfi a na jejich
včasné zpracování. Vzrostou dále i nároky na
správné vykazování práce výrobními pracovníky.
Soustava JVN bude dále zdokonalována z:ejména tvorbou nových výkonových norem pro nově
zaváděné technologické postupy, nově použitá zařízení nebo stroje. Novou výkonovou normu je třeba vytvořit vždy, když stará již nepopisuje přesně
způsob provedení práce.
Správná JVN nemůže být vytvořena bez spoluúčasti pracovníků, kteří ji budou používat. V'edoucí i výrobní pracovníci budou proto často žádáni o spolupráci při tvorbě nových výkonových
norem.

Lektoroval:
Ing. Vladimír Pospíšil,
ČŮGK

V přípravě

pro příUí GaKO jsou:

KUKUČA, J.: Prehlad
v Bratislave

desaťročnej

aktivity

VÚGK

TRAKAL,J. - TREŠL, J.: Vliv přemisťování vodních
hmot na přesná tíhová měření
VITÁSEK, J.: Sledování relativní
klimatu

vlhkosti

v mikro-

VÁCLAva, V.: Funkce racionálního sběru informací o změnách v evidenci nemovitostí v podmínkách Geodézie, n. p., Liberec
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Ing. Milan Klimeš.
předseda Čs. národního komitétu
ČSVTS pro FIG

Mezinárodní geodetická konference
Brno 1979 a zasedání Stálého výboru FIG

V týdnu od 2. do 7. července 1979 patřilo brněnské výstaviště nejen známé výstavě EMBAX-PRINT.
ale také zeměměřičům ze všech pěti kontinentů
světa. Stalo se tak v důsledku konání Mezinárodní
geodetické konference
Brno, která byla termínově vázána na zasedání Stálého výboru Mp-zinárodní zeměměřičské federace - GIG (Fédération Internationale
des Géomětres), který zasedá
každoročně v jedné z členských zemí.

FIG je nevládní mezinárodní organizací s konzultativním statutem vůči OSN. K dnešnímu dni
sdružuje 51 členských společností z 45 států světa. Byla založena v roce 1878 v Paříži a právě
v roce 1978 při příliežitosti 100. výročí své existence ,přijala do svých řad také Slovětské geodety.
Samozřejmou součástí těchto oslav bylo i bilancování práce a výsledkll federace. ČSSR za dobu
svého 511etého členství vyšla z tohoto hodnocení
velmi pozitivně, a to nejen co do účasti na 15
kongresech pořádaných v 31etém cyklu a na každoročních zasedáních Stálého výboru FIG, ale především svojí odbornou aktivitou, dokumentovanou počtem a odbornou úrovní čs. referátu, ptipravou národních expozic a prací v odborných komisích.
Po roce 1945 byl čs. zástupce ve tříčlienné iniciativní skupině, která zabe,zpečovala obnovení poválečné činnosti FIG. ČSSR je v současné době od
roku 1972 povHena řízením studijní skupiny OD,
která se zabývá evidencí a technickou dokumentací podzemních vedení. Tento fakt je vzhledem
k zásadě 3leté obměny funkcí ve FIG sám o sobě velmi výmluvný.
K výčtu úspěchů našich geodetů nutno ještě
přičíst třileté období (1969-1972),
kdy českoslovenští zástupci prof. Krumphanzl a Ing. Brychta řídili 6. komisi FIG pro inženýrskou geodézii
ve funkci předsedy a sekretáře a zavedli do její
činnosti vzornou dělbu práce a systematiku činnosti. To vše vedlo k t'Omu, že v roce 1974 na
XVI. kongresu FIG v USA byla ČSSR vyzvána
hostit Stálý výbor FIG 1979.
K realizaci této významné akce došlo v době, kdy
vedení FIG je svěřeno Švýcarsku (1979-1982).
V následujícím období budou tvořit byro FIG hulharští geodeti (1982-1984) a ti bud.ou v dalším
vystřídáni geodety kanadskými (1984-1987).
ČSVTS, jako organizátorka Mezinárodní geodetické konference využila právě té situace, kdy se
do ČSSR sjeli experti z oelého světa na zasedání
Stálého výboru FIG. To umožnilo konfrontaci poznatků a zkušeností ve dvou hlavních tématických
oblas'tech:

II

automatizace geodetických prací a tvorba informačních systémů,
inženýrská geodézie a její uplatnění v národním hospodářství.

Oba tyto okruhy otázek mají velký vliv na upřesDění koncepčních výhledů pro 7. pětiletý plán, jehož příprava právě probíhá.
Konference byla zahájena v pondělí 2. 7. 1979
za účasti předsedy ÚR ČSVTS prof. F. Valenty, předsedy ČÚGK Ing. F. Koubka a předsedy SÚGK
Ing. O. Michalka, představitelů všech československých vysokých škol, politického i hospodářského života Jihomoravského kraje atd. Odborný program zahrnoval referáty 46 autorů, z toho 25
zahraničních.

Obr. 1: Gestní hosté ze socialistických
háiení konference

zemí při

za-

Převládající účast zahraničních autorů byla ze
zemí, které v oblasti geodézie dosahují úspěchů
- tj. především ze Sovětského svazu, Polska, Maďarska, NDR, Švýcarska, NSR, Velké Británie, Finska, USA. Referáty byly publikovány ve dvou sb.Jrnících: jednak v č8lské, jednak v originální verzi
s resumé v dalších 3 jazycích. Zvláštní pozornost zaslouženě vzbudila vystoupení dvou vítězlt
studentské vědecké a odborné činnosti z r. 1978
a 1979. Za všechny vyjádřil svůj obdiv k této skutečnosti prof. Zlatanov ze Sofie.
Na závěr jednání konference bylo přijato doporučení, které pro ČSVTS uvádí ty směry rozvOje, na které je třeba v budoucím období zaměřit
vědeckotechnické
akce resp. odbornou činunst
společnosti
geodézie a kartografie.
Informace
o konferenci, byly publikovány v článcích většiny českých deníků.
V rotundě pavilonu A, kde se jednání konferen·
ce odbývalo, byla instalována výstavka exportních
možností čs. geodetických pracovišť a kartografických podniků. Na ni navazovala podobná expozice polských podniků. Výstavu o historii a současnosti geodézie připravilo při této příležitosti
Technické muzeum v Brně pod názvem "Mapa --
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obraz
skutečnosti".
Byla
slavnostně
otevřena
v první den konference
a veřejnost
se s ní mohla
seznámit
během následujících
tří měsíců.

Dalším slavnostním
bodem programu
bylo předánlí oficiálního
daru
ČSVTS pro FIG k jejímu
101. výročí existence.
Druhé století
činnosti
FIG
bylo tedy
zahájeno
v socialistickém
Československu
a bude trvale
připomínáno
velkou vázou
z českého
skla s vyrytým
emblémem
tohoto
letošního
zasedání.
Kulturní
program
zahajovacího
zasedání
tvořilo vystoupení
Brněnského
rozhlasového
orchestru
lidových
nástrojů
s taneční
skupinou
a sólisty
zpěváky.
Samozřejmě,
že o potlesk
nebylo
během jejich vystoupení
I1Jouze.

Obr. 2: Byro FlG pod vedením prof. H. Matfhiase
při jednání Stálého výboru PIC
Zasedání
Stálého
výboru FIG bylo zahájeno
ve
středu 4. 7. 1979 bezprostředně
po ukončení
konference.
Zahajovací
zasedání
bylo charakterizováno vysokou
společenskou
a kulturní
úrovní.
Po
přivítání
hostí náměstkyní
primátora
s. dr. Havlíčkovou,
hovořil
předseda
ÚR ČSVTS prof. Valenta o úkolech
ČSVTS v mezinárodních
nevládních organizacích.
Předseda
FIG profesor
Herbert
Matthias
v zajímavě
koncipovaném
projevu
objasnil
poslání
FIG, spočívající
jak
ve výměně
pnnatků
a zkušeností,
tak především
v pomoci
mladým
národům
při organizaci
geodetické
služby, středního
a vysokého
odborného
školství a vytvoření
geodetického
povolání.

Obr. 3: Náměstkyně primátora města Brna dr. Havlíčková vítá účastníky zasedání Stálého výboru FlG
V rámci této slavnostní
atmosfáry
byly předány prof. Vasilu Peevskému
ze Sofie a prof. Herbertu Matthiasovi
ze Švýcarska
plakety
ČSVTS za
rozvoj techniky
a technologie.
Oba jmenovaní
podporují
rozvoj
tohoto
odvětví
geodézie
jednak
v rámci svých funl{cí ve FIG (viceprezident
a prezident),
jednak v rámci dvoustranných
styků s čs.
geodety.

Obr. 4: Československá
delegace na zasedání
lého výboru FlG

Stá-

Zahajovací
zasedání
bylo zarámováno
fanfárami
a krátkými
skladbami
v interpretaci
Brněnských
hornistll.
Po návštěvě
zakoupeného
představení
Prodané
nevěsty
v pondělí
2. 7. měli zvláště zahraniční
návštěvníci
možnost
se sBznámit s vysokou kulturností
našeho
žiV1ota.
Vlastní zasedání
Stálého výboru se věnovalo organizačním
otázkám
federace
a především
přípravám na XVI. kongres
v Montreux
1981 a XVII.
kongres
v Sofii 1983. Na těchto
vrcholných
akcích se budou podílet odborně
i organizačně
také
českoslovenští
geod,eti, mL i zkušenostmi,
získanými při letošním
zasedání.
Mezinárodní
geodetická
konference
a zasedání Stálého
výboru
FIG se účastnilo
celkem
558
osob, z toho 174 geodetů
ze zahraničí
z 26 států.
V rámci
doprovodného
programu
konference
a zasedání
Stálého výboru FIG bylo pro účastníky
organizováno
j,ednak
5 celodenních
exkurzí
do
Prahy, Bratislavy
a míst v Jihomoravském
kraji,
jednak 4 polodenní
do bezprostředního
okolí Brna.
Trasy vedly po místech
s geodeticky
zajímavými
pracemi,
s neopakovatelnou
přírodní
scenérií
a našimi
známými
historickými
památkami.
Při
současném
vel'kém rozsahu
rekonstrukčních
pracf v Brně byli účastníci
·exkurzí zvlášť mile překvapeni upraveností
a čistotou
našich měst a vsí.
Konference
i zasedání
Stálého
výboru se skončilo v sobotu
v odpoleních
hodinách.
Podle vyjádření
představitelf!
FIG, byla celáorganizaéní
příprava
vzorná a pro další organizátory
takových
akcí např.
pro zasedání
Stálého
výboru
FIG
1980 v Anglii - modelová.
Tým dobrovolných
spolupracovníků
- členů ČSVTS může být tedy s výsledkem
své práce
spokojen.
Do redakce
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Kvalita prací v resortu ČÚGK

Český

xv. sjezd KSČ ve svém jednání a závěrech podtrhl zdokonalování soustavy řízení náDodního hospodářství jako jednu z nejdůležitějších reserv, kterou musíme účinně využít, máme,-li splnit náročné
úkol\y, které jsou před námi. K posílení významu
a důležitosti těchto úkolů směřovalo i usnesení
vlády ČSR č. 291 z 21. září 1977, které pojednávalo o opatřeních ke zvýšení úrovně kontroly jakosti
ve všech rozhodujících fázích výroby a k vytvoi'ení
účinnáho státního systému řízení jakosti, včetně
zkušebnictví.
Citované vládní usnesení mimo jiné uložilo ministrům a vedoucím ústředních ,orgánů řídícím hospodářské organizace tyto úkoly:
stanovit
Výrobní
hospodářské
organizace,
v nichž budou postupně zaváděny komplexní
systémy řízení jakosti (dále jen KSŘJ) výrobků,
určit pracoviště, která budou odbornou konzultační a metodickou činností pomáhat výrobním
organizacím ph přípravě, zavádění a uplatňování KSŘJ podle zásad, uved,ených v přílo:z;eč. 2.
zmíněného vládního usnesení,
- vydat po dohodě s pi'i8dsedou Úřadu pDOnormalizaci a měření (ÚNM) pokyny k přípravě a zavádění KSŘJ dle stanovených zásad přílohy Č. 2.
usnesení.
Příloha Č. 1 vládního usnesení navíc obsahuj's
soubor neodkladných opatři8ní v oblasti plánu a
ne-přímých nástDojů ří:z;ení, která rovněž bylo tř,eba v rámci úspěšného zaved,ení KSŘJ předem provést a zajistit.
Příloha č. 3 usnesení obsahuje soubor opatření
v oblasti normalizace a měření.
K zabe:z;ečení usnesení vlády byly zpracovány
zásady a soubor opatření č. j. 5392/1977-22, které
byly v říjnu 1977 projednány
poradou vedeni
ČÚGK.
Jednání v této oblasti na ÚNM, který je vládou
určen gestorem za řízení realizace tohoto usnesení, potvrdilo stanovisko ČÚGK, že spe,cifičnost prací a systému řízení neumožňuj,e v současné době
zavedení KSŘJ v resortu a že tedy Desort nebude
sledován ve smyslu vládního usnesení. Převažujícím výsledkem činnosti hospodářských organizací
resortu ČÚGK nejsou výrobky, ale výkony. Organizace nejsou vybaveny ani všemi potřebnými útvary, jako např. normalizačním apod. Proto bylo třeba volit vlastní postup zabezpečující úkoly a čerpající z poznatků zavádění KSŘJ v ČSR. Teze a ikoncepce vlastního systému byla projednána a schválena předsedou ÚNM.
Zásady vlastního systému řízení a kontroly jakosti geodetických a kartografických
prací v orgánech a organizacích resortu spočívající předeovším ve vytvoření jednotného systému řízení a kontroly jakosti, jehož cílem je sjednocení všech řídí-

úřad geodetický

Ing. Kamil Počta.
a kartografický

cích a kontrolních systémů lexistujících v jednotlivých organizacích resortu ČÚGK. Současně s tím
probíhají v souladu s plánem ÚNM práoe na úseku
standardizace, normalizace a metrologie, přispívající k objektivizaci hodnocení kvality.
V další etapě půjde o postupné spojení systému
řízení jakosti se systémem vnitropodnikového řízení. Proto byla práoe resortní skupiny ř,ešící jednotný systém jakosti začIeněna do skupin zabývajících se jednotným vnitropodnikovým systémem ří'ZIení(dále j'en JSVŘ) v resortu ČÚGK.
Komplexní systém řízení a kontroly jakosti výrobků v oblasti geodetických a kartografických výkonů vyžaduje ke svému účinnému uplatnění nezbytné základní předpoklady. Současně probíhající
komplexní experiment řízení efektivností a kvality
ve vybraných výrobních hospodářských jednotkách
(VHJ) některé základní předpoklady zdůrazňuje:
-

základním předpokladem vyšší účinnosti řízení,
ZJejména plánování a hmotné zainteresovanosti
je dlouhodobost, tzn., že základním nástrojem
řízení je pětnetý plán, ktBrý má ekonomicky
omezený počet závazných úkolů, limitů a normativů zabezpečujících základní věcnou kiDncepci plánu,
pvohlubuje se snaha o nejvhodnější sestavu nástrojů, kterými je možno působit na zkvalitnění
chozrasčotu v podnicích. V této souvislosti je
zvýšen rozsah té Msti celkových prostředků na
mzdy, která je vázána na ukazatel,e efektivnosti,
v plánování a tvorbě Clen je sledováno pružnější a důslednější
prosazování
působení cen a
cenových limitů na stimulaci eflektivní inovace
výrobků, to znamená, že ceny úzce spolusouvisí s kvaliUkačními třídami jakosti a vytváří tak
základnu pro oenové zvýhodnění a znevýhodnění výrobků, které se automaticky odráží v odměňování jednotlivých pracovníků,
pro celkové hodnocení ,efektivnosti výmby VHJ
se zavádí povinnost hodnocení všech nových
výDobků jako např. podíl nových výrobků na
celkovém objemu produkce nebo podíl výrobků
špičkové technicko-ekonomické
úrovně z celIkového objemu nových výrobků a další.
Při tvorbě Desortních směrnic je uplatňováno
funkční schéma KSŘJ v podniku:
funkce standardizační,
tj. řízení normalizace,
metrologie, zkušebnictví (hodnocení a stanovení jakosti),
progn6zování a plánování jakosti výrobků,
funkce soustředění sil a prostř1edků, organizační přizpůsobení,
materiálně technické zabezpeč,ení včetně postupné automatizace
a mechanizace
řídících
procesů - finanční zabezpečení včetně oeno'vé

1980/70

Geodetický a kartografický obzor
ročnfk 28/68, číslo 3/1980
71

a mzdové stimulace, příprava kádrů, politické
zabezpečení včetně morální stimulace, právní
zabeZlplečení,
funkce přímého (operativního)
řízení jakosti,
funkce informačního zabezpečení,
funkce kontrolní,
funkce rozborová.
Z tohoto stručného nástinu zá'kladních předpokladů komplexního experimentu říz,ení efektivnosti
a kvality, kde KSŘJ je jeho součástí, vyplývá, že
v resortu ČÚGK některé tyto základní předpoklady
chybí a je otázkou, zda jejich zavedení by bylo
pro naše práce a výsledky ekonomickY'výhodné
a
rentabilní.
Resortní pracovní tým proto pečlivě vážil složitost, náročnost a celou problematiku KSŘJ, který
spočívá v tom, že zahrnuje vš,echny fáze výrobního procesu, počínaje technickým rozvojem, technickou normalizací, :projekcí, te,chnlOlogickou přípravou výDoby přes dodržování technické a pracovní disciplíny, hmotnou zainteDesovanost, až po
splnění kvalitativních a dodacích podmínek, a tím
i dodrž::Jvání cenové kázně, které jsou navíc ovlivněhy mnoha dalšími faktory, jako j1ebezpečnost a
ochrana zdraví při práci a komplexní pMe o pracující vůbec, další možnosti v hmotné zainte1resovanosti včetně inovace kvalifikačního
katalogu
apod.
Na druhé straně však byla všeobecně známá
skutečnost, že dosavadní Prozatímní pokyny ČOGK,
kterými se stanoví zásady jednotného systému řízení te,chnické !kvality výkonů v orgánech a organizacích ČÚGK č. j. 7337/1975-22 (dále jen Prozatímní pokyny), ,které byly rozpracovány do podmínek
jednotlivých organizací resortu, stále více ztrácejí
svůj původní cíl, jednotnost.
Tento závažný moment byl vůdčím signálem a
ovlivnil :práci resortního týmu tak, ~e svoji .činDlost
soustředil na sjiednocení stávajících podnikových
systémů říZJení a kontrol kvality, a to novelizací
Prozatímních pokynů vytvořením jednotného systému řízení jakosti (dále jen JSŘJ). V oblasti sIedování technické
úrovně kvality výkonů jednoznačným cílem konoepce JSŘJ je jednotnost v hodnocení úrovně kvality a její kontroly
na všlech
stupních řízení a ve všech orgánech a organizacích resortu, racionalizace kontrolního systému a
operativní využívání výsledků kontrol k dalšímu
zvyšování a zkvalitňování g,eodetických a kartografických prací. Možnost racionálního zpracování Výsledků kontrol usnadní hodnocení jednotlivých organizací příslušnou KGKS i centrem a přispěje k možnosti okamžitého a reálného zjištění
stavu v této oblasti, a to nejen v jednotlivých organizacích, ale i v celém resortu. Stávající prozatimní systém zásad jednotného systému řízení kvality, obohacený v praxi prověřenými systémy jednotlivých organizací, s využitím p~ogresivních a
racionálních prvků, tvoří kostru JSŘJ.
Po pečlivém prozkoumání jednotlivých zpracovaných podnikových systémů byl shledán systém řízení kvality v Geodézii, n. Ip. České Budějovice, za
nejprogresívnější a tvoří základní osnovu JSŘJ.

Hlavním racionálním prvkem JSŘJ jsou osnovy
kontrol. Osnovy kontrol jsou nástrojem j1ednotnosti
vle sliedování kvality v rozsahu oelého resortu a
jsou sestaveny tak, aby byly v přímé vazbě na výkony geodetických a kartografických
prací. Jsou
číslovány dle podskupin výkonů JKV, a tím v přímé
souvislosti s ceníkem Ve-2D/103 geodetických a
kartografických
prací a jednotnými výkonovými
normami (JVN). Tato souvislost je dále zárukou,
že všechny tabulky ceníku budou v osnovách kontrol obsaženy. Osnovy kontrol jsou určeny jednak
pro vedoucí pracovníky jako pomůcka pro kontrolu kvality prací podřízených pracovníků, jednak pro
výrobní pracovníky v,e smyslu samokontroly vlastní práce. Dále mohou být využívány výkonnými
praeovníky před zahájením prací pro rekapitulaci
hlavních zásad pracovního postupu. Způsob členění
osnov kontrJol umožní současně zracionalizovat zápisy v záznamech
kontrol a pozdější převod na
zpracování výpočetní technikou. Osnovy kontrol budou sloužit jako vodítko pro prováděcí věcné kontroly, i když pro posuzování technické 'kvality výkonů bude i nadále používáno příslušných metodických návodů a technologických postupů, které
budou mít :propojení v tom, že při tvorbě nebo novelizaci technického předpisu má gestor současně
povinnost vyhotovit nebo novelizovat příslušnou
osnovu kontrol. Proto i tvorba stávajících osnov
kontrol byla zajišťována gestory novelizace a přestavby technických předpisů.
Jednou z nejsložitějších částí JSŘJ bylo sjednocení kritérií hodnocení kvality a jednotná klasifikační stupnice pro všechny orgány a organizace
resortu.
Práoe na realizaci JSŘJ probíhaly
na zá'kladě
zprávy podané a schvál!ené poradou vedení v říjnu 1978. Výsledkem činnosti resortní pracovní skupiny jsou Pokyny k zavedení jednotného systému
řízení jakosti gleodetických a kartografických prací v orgánech a organizacích resortu ČOGK č. j.
2340/1979-22 (dále jen Pokyny). Pokyny před svým
schvál,ením prošly při:pomínkovými řízením všemi
orgány a organizacemi Desortu ČOGK.
Po rozeslání Pokynů na jednotlivé orány a organizaoe resortu byly tyto vyzvány k zabezpečenI
přípravy k zavedení JSŘJ, k vypracování časového
prOjektu zavádění v souladu s výsledky a konoepcí pracovních skupin řešících jednotný vnitropodnikový systém řízení v resortu ČÚGK.Při stanovení
úkolu tvorby JSVŘ byl do jedné pracovní skupiny
zařazen i systém řízení kvality.
Závěry porady
náměstků
oranizací
resortu
ČÚGK jednoznačně
položily zvláštní důraz na
urychliené vytvoření sjednoceného a provázaného
kompl1exu podsystémů "normy, př~prava výroby, ří
zení jakosti a odměňování" a jeho prioritní zavedení do praxe ve všech organizacích resortu ČÚGK.
Takto bude zabezpečováno i postupné rozšiřování
řízení jakosti na komplexní systém. Řešení vnitropodnikového systému řízení umožní současně do·
končit propo'Í,ení řízení kvality s kontrolním systémem a postavením podnikových útvarů řízení jakosti včetně stanovení oběhu potřebných dokladl'!.
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Ucí poklady s využitím budované normativní báze
I\esortu.
Zaváděný JSŘJ j:e využitelný a dostačující pro
hodnocení výsledků jednotlivců i pracovních kolektivů. Pro jeho zavedení vyzně~o i jednání II. konference o řízení jakosti v geodézii a kartografii,
která se konala 1. a 2. listopadu 1979 na Konopišti,
Součástí sjednocování systému řízení jakosti je
objektivizace a zpřesňování
vlastních výkonů a
uspořádané odbornou skupinou 1707 ČSVTS a KV
výrobků, výI\obních postupů a metod zkoušení. ProČSVTS Středočeského kraÍ'e. Zaváděný systém dáto věnujeme značné úsilí na zpřesnění úkolů státní
vá současně možnost řízení úrovně jakosti geodestandardizace z hlediska potřeb C1eliéhoodvětví a
tických a kartografických prací v centru, vytváří
plnění přijatých pIánů. Úkoly sMtního plánu stani potřebné podmínky pro dodavatelsko-odběrateldardizace, směřující k zabezpeč,ení optimální př8'sské vztahy, a tím i vazby na KGKS. Po jeho ověření
nosti geodetických výkonů v geodézii a kartografi1
v průběhu roku 1980 budou provedeny potřebné
byly stanov:eny v návaznosti na dlouhodobé cílové
úpravy, budou stanoveny hranice optimální (ekonomicky potřebné) kvality, stanovena minimální hraprogramy RVHP a ovlivňují nejen vlastní geodeticnice dosahované kvality prO' spojení s hmotnou za'ké a kartografické práce, ale i jakostč8'skoslov:enské produkce, zejména na úseku stav1ebnictví, dointeresovaností
apod. V současné době pracovní
pravy a strojírenství. Rovněž soubor opatĎení v 11e- skupiny pro tvorbu JSVŘ zpracovaly mimo jiné návrh zásad odměňování, kde propojení podsystémů
sortní metrologii směřuj,e ke zvýšení kvality geonormy - jakost - odměna dostává již konkrétní
detických a kartografických prací.
podobu.
Výsl:edky roku 1979 uzavírají první etapu sjedV další etapě je třeba zajistit, aby JSŘJ v resortu
noc~mí systémů řízení lwality v organizacích refungoval a po potřebných úpravách se v 7. pětilietsortu, dávají potřebné organizační, řídící i hodnoce stal nedílnou souMstí řízení.

Oblast nekvalitní výroby a ne1k'valitních geodetických a kartografických výkonů byla řešena samostatně. Zpracování zásad postupu při odstraňování
vad a zmetků bylo stanoveno výnos,em předsedy
ČÚGKč. j. 80/1979-23 z 26. ledna 1979.

Plán politicko-odborné
společnosti
geodézie
rok 1980

činnosti ČSVTS a kartografie
na

PolWcko-odborná činnost ČSVTS vychází ze závěrň XV.
sjezdu KSČ a na něj rnavazuiících zasedání plén ÚV KSČ,
zejména 14. pléna, V. sjezdu ČSVTS a III. sjezdu ČVTS.
Plán politicko-odborné
činnosti vycházl ze společného
dokumentu "Úk'oly ČSVTS-GK a SVTS-SGKS v rozvoji
vědy a techniky v odvětví geodézie a kartografie", který navazuje na program činnosti ČSVTS na období od
V. do VI. sje:zdu ČSVTS. schválenébJo na V. sjezdu ČSVTS
a který byl přijat Če,skoslovenským geodetickým a kartografickým výborem ČSVTS, českým ústředním výborem společnosti geodézie a kartografie ČSVTS a slovenským ústředním výborem geodeticko-kartografické
společnosti ČSVTS. Dále ve svém plánu politicko-odborné
činnosti společnost geodézie a kartografie navázala na
závěry V. rozšířeného zasedání pléna ÚR ČSVTS a přijala následující opatření: Přijala výzvu ČSVTS vědeckotechnické inteligenci a členům ČSVTS v souvislosti se
zabezpečením úkolů 6. a přípravou 7. pětiletky a
uložila všem odborným skupinám a krajským výborům [resp. městskému výboI'lu v Praze) zabez.pečit
relalizaci výzvy ve všech orgánech, zejména v pobočkách ČSVTS společnosti. Plnění tohoto úkolu bude
kOOlitI'lolovánopravidelně, nejméně však jedenkrát za
půl l'Oiku,
doporučuje všem orgánům společnosti v dohodě s hospodářským vedením pi'íslušných organizací aktivně
se podílet na řešení problematiky související s přípravou 7. pětiletky v její části vědeC'lmtechnické a
sociální a ekonomické.

tajemník

Ing. Jiří Vaingát,
ČÚV ČSVTS - GK, Praha

ČÚV ČSVTS-GK schválil tyto hlavní úkoly politicko-odborné činrnostli v l'oce 1980:
- aktivní podp,oru politiky KSČ u všech poboček a členů ČSVTS
- pomoc při formování socialistického vědomí a aktivního přístupu k řešenI problémfi
:íčinnou pomoc zlepšovatelskému a vynálezcovskému
hnutí
cílelvědomé rozšiřování nových poznatkň vědy a tech·
niky s cílem zvyšování kvality a efektiV1nosti geodetických a kartografických
prací v souladu s !Usnesením 14. pléna ÚV KSČ
- podpora a spolupráce při dQ,plilování vzdělání
- usměrňování a zvyšování inicIativy člelllů na řešení
hlavních úkolů geodézie a kartografie u příležitosti
35. výročí o,sv'Obnz,eníČSSR Sovětskou armádou
- aktivní podíl ČSTVS na řeŠJení úkoli'1 KSR, účinnou
podporu KRB a všech forem socialistického soutěže·nI
- zkvalitňování a usměrňování politick'O-odborných al{cf na plnění hlavních úkolů 5. roku 6. :pětiletky a l.
roku 7. pě:tiletky
- cílevědomé zapojování mladých členů ČSVTS do všech
politicko-odbor'ných akcí
účinná podpora všem formám racionalizace práce a
šetření energie
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Pořadatel: z pověření čOV ČSVTS-GK OS 1702-kartozpracovánf hlavních směrů politicko-odborné č'inllJosgrafie ve spolupráci s KV spol. gHodézie a kartoti v 7. pěti1e1tce v souladu s pětiletým plánem r,ozV1oje
graflie pro kraj Steveročeský + DT Ostí nad Labem
čs. geodézie a karto~raIie
Odborný garant: Ing. Aleš Hašek
důsledně informovat o závažných politicko-odborných
Anotace akce: (zaměření]:
druhy, obsah, technologie
akcích v odborném tisku, popř. rozhlase a tele-vizi
zkvalitnění informací o úspěšných výsledcích v geoa možnosti využití tematických map pro plánování
dézii a kartografii v členských zemích RVHP, zejméa řízení zemědělské výroby a lesního hospodářství.
na v SSSR
Aktivní přínos ČSVTS k realizaci usnesení stranic- zpracovánf nové dohody s COGK.
kých a státních orgánu pr.o zefektivnění zemědělské
výroby a lesního hospodářství. Určeno zpracovatelům a uZivatelum ruvedených kartografických
děl,
II. Akce k zabezpeooní hlavních úkolů politicko-odborke konfrontaci požadavku na obsah a zpracování
ně činnosti
map s možnostmi jejich uspokojování.
Plán politicko-odborných akcf vychází z uvedených úkolil. a z návrhu odboI1llých skupin (OS] ČSVTS při společnosti geodézie a kartografie. Výsledek těch!to opatiíenf je zahrnut do následujícího plállJu politicko-odbol'll1ých
akcí na r. 1980.
A. A k c e mez i n á rod

ní:

Název akce: "Symposium o geodetických
stavbě metra"

pracích při vý-

MíSlto konání: Praha
Datum konání: 14.-18. dubna 1980
Trvánf akce: 4 dny
Pořadatel: čOV ČSVTS-společnosti geodéz:ie a kartografie, DT Praha
Zahranič[lÍ účast: 70 (45 ZSS, 25 KS]
Odborný gararut: Ing. Fr'antišek Ši1ar, CSc.
Anotace akce: Akce je určena pro odborníky, kteří provádějí geodetické práce při výstavbě metra, tunelu
apod., a pro odborníky sousedních oboru. Očelem akce je získání nových poznatku a zkušenoSlt! p,ro jejich
zavedení do praxe v ČSSR. Současně budou konfrontovány a prezentovány tuzemské zkušenosti, a to ve
srovnání s obdobnými p,racemi v zahraničí. Jednání
sympozia má podpoři't některá připraV10vaná opatření
na úseku koordinace prací v rámci RVHP.
B. A k c e o s t a t n f s celo
vou působností:

stá

t n í are

p u b 1ik

3. Ni1:zev akce: DNT "Geodetické informační dny Brno
1980" (XVII. Burza technických zloepšiení]
Místo konání: Brno
Datum konání: září 1980
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověiíení čOV ČSVTS-GKpobočka Geodézie, n. p., Brno ve spolupráci s DT Brno
Odborný garant: Ing. Milan Klimeš
Anotace akce: V rámci vědeckotechnického programu
mezinárodního brněnského strojírenského
veletrhu
budou účastníci informováni o poslednfch llJovinkách v oblasti geodetických přístroj u, měřických
pomucek, malé výpočetní techniky a reprodukč!ních zařízení vče!tně potřebných materiálu. Akce bude určena geodetum ze všech odvětví nál'lodního
hospodářsltví jako pokračování již pravidelného setkání veletržních vystavovatelů, zástupců čs. firem
pro zahraniční obchod a uživatelů přístroju a pomuce:k.
4. Název akce: konference
ni"

Místo konání: Gottwaldov
Datum k:oná:ní: 4. čtvrtletí 1980
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření čOV ČSVTS-GKOS 1708-mapování ve spolup,ráci s pobočkiou Geodé2lie, n. p., Brno
Odborný garant: Ing. Josef Pukl
Anotace akce: Konference bude navazovBlt na dosud
konané semináře k nejruznější problematice v oboru mapování. Zaměří se hlavně na problematiku
sběru informací geodetickým a fotografic.kým způsobem. Zhodnotí dosavadní stav a vytýčí perspektivy na období 7. pětiletého plánu v souladu s úkoly obou resortu.

D-

1. Název akce: sympozium "Nová technika a nové metody práce inženýrské geodézie při socialistické výstavbě"
Místo k,onání: Jánské Koupele, okr. Opava
Datlum konání: 28.-30. dubna 1980
Trvání akce: 3 dny
Pořadatel: z pověření čOV ČSVTS-GK OS 1701-inženýrská geodézie ve spolupráci s KV spol. geodézie a kartografie v Ostravě
Odborný garant: Ing. Milan Dokoupil
Anotace akce: (odborné zaměření)
nová přístrojová technika, výpočetní technika,
lasery v geodetické praxi
nové technologie v návaznostli na novou techniku se zaměřením na zvýšení kvality, ekonomické hodnocení jak finanční, tak časové
využití fotogrammetrických metod v inženýrské
geodézii se zaměřením na kvalitu a ekonomické
vyhodnocení
vliv nové techniky a technologií na organizaci
a řízení geodetick~'ch pracovišt zejména pro
velké stavby celostátního a mezdnárodního významu.
Ideovou náplnf je demonstrace nejpokrokovějších
metod a prostředků, které mohou ovlivnit zvýšení
kvality a úsporu živé práce, zkrácení VÝI'Obních
cyklu a zhospodárnění p,ostupú.
Hlavnfm politicko-odbol'ln~m cílem sympozia je
uplatnění výsledku vědy a vědeckotechnického pokroku v co nejkratší době v geodetické praxi.
2. Název akce: seminM "Tematické
zemědělství a lesnictví"

"Sběr informací pro ma.pová-

5. Název akce: sympozium
bodových polí"

"Modernizace

geodetických

Místo konání: Brno
Datum konání: 4. čtvrtletí 1980
Trvnání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření ČÚV ČSVTS-GK pobočka VAAZ
Brno
Odborný garant: Doc. ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Anotace akce: Nové výsledky výzkumu při budování
geodetických bodových polí. Aplik~ce nových výpočetních metod pro bodová pole v CSSR. Zkvalitnění
zpracovatelských
metod. Využití nových geodetických přístroj LI.
6. Název akce: seminář
tiletce"

mapy pro potřeby

"Evidence

nemovitostí

v 7. pě-

Míst,o konání: Pardubice
Datum konání: říjen 1980
Trvání akce: 2 dny
Pořadatel: z pověření čOV ČSVTS-GKpobočka Geodézie, n. p., Pardubice
Odborný garant: Ing. Dtto Joska
Anotace akce: seminář bude zaměřen hlavně na otázky:

zhodnocení realizace RSEN
využití údaju EN pro plánování a řízení zemědělské vývoby v 7. pětiletce
prohlorubení automatizace EN v 7. pětiletce

Místo l{IQnání: Ostí nad Labem
Datum konání: 27.-28. května 1980
Trvání akce: 2 dny
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di'lsledky novelizace právnIch norem souvisejících sEN.
Seminář je určen předevšIm pro pracovniky středisek geodézie.
III. Zahrllilliční styky
ZahraničnI styky ČSVTS-GK budou orientovány na spo"
lupráci s obdobnými společnostmi v socialistických státech.
Styk s me'zinárodním! nevládnimi
organizacemi
FlG
(Fédération Internationale
des Géomětres - Mezinárod·
ní federace zeměměřičůJ, ISP (lnternational
Society of
Photogrammetry
- Mezinárodní fotogrammetrická
společnost) a ICA (Intcrnationul
Cartographic Association
- Memnárodní kartografická
asociace) budou zabezpečovat čs. národní komitéty: geodetický. fotogrammetrický a kartografický.
ČSVTS-GK bude i v příštím obdobI v otázkách účasti ve výše uvedených mezLnárodních
nevládních organizacich. úzce spolupracovat
s VTS-GK
zemí socialistického
společenství.
IV. Ediční činnost

a spolupráce

s odborným

tiskem

ČSVTS-GK v rámci ediční činnosti pi'lpravuje na rok
9 sbornIků k plánovaným
politicko-odborným akcím (uvedeným v části II. ad A a B).
V souladu s uzavřenou dohodou o spolupráci mezi
ČÚV ČSVTS-GK ti Českým úhdem geodetickým a kartografickým bude i nadále k publikování militeriálů ČSVTS-GK využíváno stránek odborného časopisu "Geodetický a kartografický
obwr", kde bude jako dosud uváděna pravidelná rubI'ika "Z činnosti ČSVTS".
1980 vydánI

Jedná se o:
publikování hodnocenI průběhu a závěrů politicko-odborných akcí - konferencí, seminářů apod.
·oznámení o konání konfe'renc-í a materiály z jejich
příprav
plány politicko-odborné
činnosti
krajských výborů
(re·sp. městského výboru) a odborných skupin
informace o průběhu a závěrech zahraničnIch
politicko-odborných
akcí s účast! čs. delegá;ů
a vybrané body ze "Zprávy o činnosti CUV ČSVTS-GK" za uplynulý rok a "Plán politicko-odborné
činnosti" na rok následující.

VI. Politickoorganizační

a racionalizační

opatření

Organizační struktura společnosti geodézie a kartogratie vychází z ověřené koncepce členění na 3. čs. národnI komiJ1:éty (geodetický, fotogrammetrický
a kartografický l. 8 odborných
skupin (OS), krajské výbory
(resp. městský výbor) a na pobočky ČSVTS v podnicích,
zAvodech, ústavech, školách a v jiných organizacích.
Krajské výbory (resp. městský výbor v Praze) a předevšIm výbory Ipoboček ČSVTS budou dále prohlubova.J1:
úzkou spolupráci s pNslušnými skupinamJi národních výborů a IOrg~nizaceml Národní fronty, zejména s ROH,
SSM, SDR, CSŽ, SČSP.
_ !,I'O _ každou politicko-odbornou
akci organizovanou
CUV CSVTS-GK, odbornými skupinami a důležitější politicko-odborné
akce kraj~.kých výborů" (MV v Praze)
bude zabezpečena úča,st člena předsednictva ČÚV ČSVTS-GK.

čOV ČSV,!,S-GKuzavře novolU dohodu o vzájemné spolupráci s Ceským úrddem ge "detickým a k3rtografickým a projedná spolupráci s dalšími resorty v odvětví
geodézie a karltografie.
ČÚV ČSVTS-GK bude p'l'ohlubovat a podporovat spoluprAci se státnImi a ~ospodáilskými organizacemi
zejména formou dvoustranných
dohod v duchu usnesenI
vlády ČSR a ČSSR o pOslánI VTS na všech organizačních stupních.
Ve spolupráci s resorty a hlOspodářskýml organizacemi bude pravidelně vyhodnocován
podIl členů ČSVTS
na plněnI hlavnIch úkolů na poli geodézie a kartogratie.
DůleŽitým úkolem v posledním roce 6. pětiletky bude
další ZVýšení a zkvalitněnI spolupráce se členy a pobOčkami ČSVTS u podniků, ústavů a jiných organizací
s geodetickými pracovišti.
Do 10. prosince 1980 zpracují KV (resp. MV v Praze)
a pobočky ČSVTS přehledy politicko-odbol'né
činnosti
v tomto roce a stručné vyhodnocení výsledků práce v 6.
pětiletce.

a) o akcích s mezinárodní účastí budou průběžně informováni představitelé
VTS-ZSS
b) diíležité politicko-<odporné akce budou podle plánu
propagovány
v odborném i denním tisku, popř. i
v rozhlase a televizi.

V r. 1980 bud n"d'le zcměřena p zornost na rozšíření
členské základnv ve společnosti geodézie a kartografie
zejména o mladé pracovnIky vědeckotechnic.ké
inteligence, přednr dělníky a technIky a na jejich zapojování do aktivnf práce v pobočkách ČSVTS. Základními články činnosti ČSVTS-GK jsou pobočky ČSVTS v n. p. Geodézie v krajích, ústavech, školách a dalších organiZ!acích. Pozornost bude věnována účinné pomoci k rozvoji poboček ČSVTS ve vědeckovýzkumné
základně na
vysokých a středních odborných školách a na vývojových pracovištích.

Odborná skupina (OS) fotogrammetrie
Slovenské geodetické a kartografické
společnosti
(SGKS) ČSVTS ve
spolupráci se Svazem slovenských ..:architektů, Katedry
geodézie stavr;bní fBkuHy (.:vF j SVSl' a závodní pobočk: u ČSVT" na SvF ~VSI s úč'nnou pJmocí rektorátu
SVŠT, uspořádala
ve dnech 3.-5.
12. 1979 konferenci
"F o t o g r a mm e t r i e v pam á t k o v é P é č i". Tematické zaměření klOnference i výstavy o-dbo·rných prací
vhodně zapadlo do prostředí Domova výtvarných umělců
a architektů v Moravanech u Plešťan.
V úvodním projevu zdůraznil předseda OS Ing. }ozef
Petráš, CSc., význam aktivní spolupráce od'borníki'l ri'lz-

ných profesí při prosa:zJování a uplatňování progresívních metod, jež vedou k uspoko i'Qvání stále rostoucích
potřeb socialistické společnost!. Konference navazuje na
dřívější společná setkání, mezi něž patřilo I. geodelické
sympozium o památkové péči, konané v Praze v r. 1968
a významné II. geodetické sympozium s rozsáhlou me~
zinárodní účastí, konané v r. 1971 v BrIlJě. Cílem konference bylo navázat na tyto tradiční formy spolupráce
a s ohledem na příliv mladších odborníků ukázat v plné šíiíi možnosti fotogrammetrických
me!tod při dokumentaci a získávání podkladů objektů a lokalit památklOvé péče.
Ing. arch. Dušan Dorotiak v referátů "Potřeba měřických prací pro obnovu nemovitostních
památek v 7.
pětiltce" ocenil dosavadní spolupráci s n. p. Geodézie,
která umožňovala
p'ostupně řešit úkoly památkových
správ podl,e zákona Č. 7/58 Sb. a dalších vládních usnesení (č. 49/77 a 58/78). Systematické sledování obno-
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vovaných a zanikajících památek a jejich dokumentace
v pamálkovém fonou se neooejde bez fotogrammetrického zaměřování a vyhodnocování. Úkoly památkové péče
jsou na Slovensku i pro 7. pětiletku rozsáhlé. Na obnovu památek se předpokládají rozpočtové náklady ve Výši 2384 mlI. Kčs a z toho se počítá jen na měřickou do,kumentaai částka 7,5 mil. Kčs. Památkové správy potřebuji vedle měř;cké d.Jkumentuce jddnotLvých objektů poměrně rozsáhlé, aktualizované podklady celých památkových rezervací
ke zpracování
11zemně plánovacích
podkladů urbanistických celků (v plánované výstavbě je
na Slovensku 60 míst, kde jsou chráněné celé historické
soubory měst a vesnic]. Konference je po delší době příležitostí pro odborníky, při níž poznání vZájemných
problémů, možnost navázání osobních kontaktů a diskuse účastníků povede k reálnému řešení mnohých 11kolů památkové péče.
Referát Ing. }ozefa Petráše, CSc., "Možnosti fotogrammetrie k vyulití v památkové dokumentaci" zrekap'ltuloval základní technické pojmy z fotogrammetl"ie a poukázal 'na Výhody a nevýhody jednotHvých fotogrammetrických metod. Ilustrací k pi'ednášce se staly názolrné diapozitivy a vystavemé exponáty prací z různých
fO'togrammetrických
pracoVišť Geodézie, n. 'P'., SVŠT i
ze zahraničí.
Přednáška Ing. Pavla Bartoše, CSc., "Fotogrammetrieké pi'fstroje na zhotovování a vyhodnocován~ měřických
snímkl'i" přehledně ukázala na současné možnosti přístrojové techniky pro 11čely dokumentace památkových
objektů.
V přednášce Ing. Rudolfa Meyera z Ústavu památkové péče NDR, s názvem "Fotogrammetrie
v památkové
péči NDR - metody a Výsledky", se účals:tníci seznámil>i
s historickým vývojem při uplatň10vání fotogrammetrie
v památkové péči v NDR, s užívanými metodami a organizací Fotogramme<trického úřadu, jenž je specializovaným útvarem Ústavu. Pi'ednáška, doplněná bohatou
ilustrací dolmmentovaných
památek Ústavem, přinesla
cenné poznatky VŠ84ll účastníkům
nejen z užívaných
technologií, ale také z oblasti organizace prací a vybaveni pracovišt v NDR. Fotogrammetrický
11řad má dvě
skupiny fotogrammetrů pro terénní snímkován'í a jednu
skupinu vyhodnocovatelů.
Přístrojové
vybaven'í každé
skupiny t'mří jeden fototeodolit Zeiss Pho~oltheo 19/1318,
měř. komory UMK 10/1318 a SMK 5,5/0808/120, jeden
toodolit, jeden nivelační přístroj, halogenová sVítidla,
architektonickou
měř. komoru AMK 7/1824 (vlastní konstrukceJ a vozidLo (Barkas B 100). VyhodnocovaCÍ skupina je vybavena dvěma pře,kreslovači SEG I, stereokomparátory
Steko 1818 a Stecometer, 2 Topocarty a
laboratorním zařízením. Zajímavá a poučná pro 11častniky byla zejména organizace prací v NDR. Úzkou specializací a trvalým vytížením fQtogramme<l:rických skupin
se zabezpečuje kvalitativn'í růst metodice, technologii
a vlastním výsledkům práce. Technologická
tendemce
Ústavu na omezení kresličských a kartografických
p,rací
zaváděním metody rytí do vrstvy na nesrážlivých fóliích
je následování hodna. Jménem redakční rady časopisu
"Pamia1:ky a príroda"
byl autor přednášky
požádán
() publikování př'ekladu v tomto časopisu.
Ing. Helena Šovanová a Ing. Jozef Hagara, CSc., referovali o "Zaměřování hradních areálů". Uvedli konkrétní Výsledky praci n. p. Geodézia Bratislava (hrady
Beckov, Spišský, Čacht;cký, Likava, Topofčianky, Zámek Diakovce aj.), z nichž některé byly publikovány
na Výstavě konference. Fotogrammetr,ický oddH podniku
zpracovává
nejen dOlk:umentaci vlastních objektů, ale
využívá i leltecké fotJogrammetrle na vyhotovování mapových podkladi'1 předprojektové a projektové přípravy na
rekostrukce a konzervaci památek.
V přímé návaznosti byl také tematicky zaměřený referát Ing. Michala Vallmčáka a Ing. Gustáva Gilániho:
"Geodetická dokumentace
památek ve Východoslovenském kraji". Geodézie, \o. p., Prešov při zaměřování objektů (historické kláštery a kostely např. v Jasově, St.
I:ubovni, zřícenina Plaveč aj.) používala polární metody
a techn~cké nlve1lace. Fotografické snímky se využívaly
formou polních náčrtů fasád. Ukázky p1rací byly rovněž předloženy na výstavě.
Jan Vlček z Výzkumného ústavu rud (VÚR) v Praze
aplikoval v přednášce "Práce Výzkumného 1istavu rud"

p'oužívané metody a přístI1Dje, vyvinuté ve VÚR, na možnosti vyuŽití pro zaměřování objektů památkové 'péče.
Při zaměřování klene>b, podzemních prostor apod., částí
objektů se nabÍizejí metody světelných řezů a laserová
telemetrie.
O budovám oborového informačního střediska pro památkov'Ou péči na Slovensku referovala Ing. Radmila
Ondreičková v přednášce "Měřická dokumentace nemovitostí kulturních památek jako doklad jejich stavu a
stavebních změn". Ústav památkové péče v současné
době ve spolupráci s výpočtovým střediskem kultury
ukončuje metodiku strojového zpracování informačního
systému památkové 'péče. Tento systém bude podkladem
na sjedn.oceni informaci o památkách u stávajícich 5
dokumentačních center, okresních a krajských památkových správ na Slovensku.
Referát "Netopografické aplikace fotogrammetrických
metod u ČSD" doplněný poznatky z 3. fotogrammetrické
konference v Jugoslávii Ing. Vlastimila Vylmánka informoval účastniky o 'zpracovaných technologiích v resortu FMD. Postřehy z jugoslávské konference jsou dokladem širokého upla1:nění fotogrammetrických
metod v urbanismu a v dokumentaci památkové péče.
"Poznámky k problematice vIícovacích bodů při fotogrammetrické
dokumentaci
stavebnfch
památek" a
"Praktické výsledky fo to gram metrické skupiny Ostavu
kuUlu'y v Bratislavě" byly zpracovanými tématy Ing. Vladimíra Šufana a Ing. Viktora Gregora, CSc. Pro stavební památky je při terénníchpracich
problematické
zaměřování vhodně rozmístěných vlícovacích hodil.. Jejich
omezení na minimální počet s jednoduchou technikou
zaměřování, případně jeiich vyloučení je možné při dobré znalosti parametril. rektifikované kommy. S konkrétn'ími Výsledky, získanými jednak vyhodnocením SIIlÍmkil. metodou fotoplánu ve spolupráci Ise SVŠT pro dokumetaci zámku v Rusovcích a jednak vyhodnocením dokumemtace zámku Budmerice na vlastním Topocartu, se
prezentavala zřízená fotogrammetrická
skuplina Projek'tového Ílstavu .lmltury v Bratislavě.
Vlastmi výstava konference dokumentovala dobvou 11roveň pract n. p. Geodézia v Prešově a Bratislavě a dalších Z1Jracovatelů dokumentace architektonických
památek (SVŠT Bra.tislava, Projektov)' ústav kultury v Bratislavě, Fortogrammetrický' 11řad Drážd'any).
O vhodnosti vybranýcp témat svědčila bohatá diskuse, do níž se zapojilo pře,s 25 % 11častníků v oficiáln'í
části a doslova všichni v kul:oároVých debatách a na Výstavě prací. V diskusi byly probírány detai1ni možnosti
ril.zných měřických 1:ec1)nologií (propojem podlaží budov, laserové zaměřování, uplatnění světelných dálkoměrů, metody polární aj.). Byla d1opoI'IUčenamoŽillost pořádání odborných instruktáží o fotogrammetrit na školení pracovní'
nemátkových správ. V praxi se pociťuje nedostatek
encyklopedických
znalostf absolvemtil.
vysokých škol, z vysokoškolských osnov jsou předměty
příbuzných oborů vypouštěny a tím se ztrácí vazba na
využíván'í metod ve specializaci méně běžných. Sledování komerčních výsledků (v NDR] ukázalo, že pořízení
dokumen1:ace památek
fotogrammetrickými
metodami
tvoří sedminu až dese'tinu nákladů jiných měřlických
metod. Zájem ze strany pracovníků památkové péče je
i o výsledky metod letecké stereofotogrammetrie
(mapy
velkých měřítek, ortofotomapy).
Konference se z11častni1o sice jen 49 odborníků, kteří
však zastupovali 30 organizací (z toho 10 okresních pamá1:koVých správ). Vysoká pozornost věnovaná i delším referátům a ukázněnost všech účastníků svědčila
o všeobecném zájmu projednávané
pl'oblematiky. Ani
nepříznivé, zamlžené počasí nebylo překážkou k absolvování exkurzí na hrady Trenčín a Beckov (které jsou
v současné době konzervovány a částečně restaurovány) většinou účastniků. Různost přístupu v dokumentaci obou 'objektů přispěly ,k názornému poznání široké
problema,uky měření a dokumentace kulturních památe1k.
K pružné organiizaci konf~rence pomohla konkrétní
výpomoc l' e k t orá t u S V S T 5 uvolněn'ím au10busu
k pře,pravě 11častníkfJ do Moravan a na exkurze. Ke zdaru organizace přispěla svou pečlivou prací s. S e g e š 0-v á, tajemnice SÚV SGKS CSVTS.
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Konference
se tak stala díky organizátorům
s podporou vedoucího
katedry
geodézie
doc. Ing. Viliama
M ag u I y, CSc., nejen úspěšnou
akcí éSVTS, ale zcela jistě meznikem
v další
popularizaci
a upla1I10vc'ni
fotogrammetrických
metod
v památkové
péči.
Tematické
zaměi'ení
konference,
celý její průběh,
nevšední zájem z řad mladých
pracovníků,
je skutečným
vkladem
fotogrammetrů
a odborníků
památkové
péče
k žádoucí
racionalizaci
v daném
oboru,
tolik potřebné k řešení
nových
úkolů v připravované
7. pě1Jile1tce.
Ing. Vlastimil
Vyhnánek,
Východnej
dráhy, Bratislava

Správa

ky brzdění,
zkoušky
pravidelnosti
jízdy,
střilí
se ze
vzduchovky
nebo malorážky,
hází se granátem,
běží
orientační
běh, ale také se měří teodoJitem,
odhadují
se vzdálenosti
a azimuty atd. Za každou nepřesno.it,
chybu a nedodržení
předepsaného
času jsou trestné
tody.
Posádka,
která jich během celé soutěže
nasbírá
neJméně, se stává jejím vítězem. Kromě soutěže o nejlepší
posádku se závodí i o nejlepší družstvo.
Družstva tvoří vždy
tři posádky
- zpravidla
z jednoho
geodetického
podniku naoo země.
Nejlepší
posádky
jednotlivých
zemí jsou navíc spojeny do reprezentačních
družstev
a soutěží
o putovní
"Interpohár",
věnovaný
předsedou
ČÚGK Praha ing. Františkem Koubkem. Vítězem lnterpoháru
se stává družstvo
s nejlepším
umístěním
ze všech v jednom roce pořádaných závodú.

ZE ŽiVOTA ORGÁN Ů A ORGANIZACí
ČÚGKA SÚGK

Automobil
- výrobní
prostředek
geodeta.
Pod tímto heslem se v ČSSR, Polsku, NDR a Maďarsku
již několik
let
jezdí mezinárodní
mototuristické
soutěže pracovníků
geodetických
a karto ..rafických
služeb
uvedených
zemí.
Začalo to prací něk'Jlika
nadšenců
ze střediska
geodézie v Litoměřicích,
zejména
pak ing. Františka
Janovského a jeho ženy. Tak, jak rostla úroveň
mototuristiky
jako sportovní
disciplíny
v ČSSR organizované
Svazarmem a zkušenosti
(JrganiZJ lcrů, rostLi i njročnost
a sportovní úroveň
geodetické
moto turistické
soutěže
v Litoměřicích.
Postupně
přijeli
účastníci
z okolních
socialistických
zemí. Ti využili
získané
zkušenosti
při
organizování
podobných
soutěží
doma a začali na ně zvát
posádky
z Československa
a dalších
socialistických
státiL Naše posádky
byly poprvé
v Polsku
v roce 1973,
v NDR v roce 1974 a v Maďarsku
v roce 1977.
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Obr. 2: GEODESIA RALLYE: ČSSR pevná součást
interpoháru
geodetů
Foto: Ing. Janovský
Dobrá úroveň sportovní
moloturisliky
v ČSSR nese své
ovoce. Na soutěžích
u nás v Litoměřicích
j:':ou první místa vždy obsazována
našimi posádkami,
lnterpohár
zatím
vždy (již pětkrát]
vyhrálo
družstvo
ČSSR.
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Co jsou to vlastně
mototuristické
soutěže?
Řídí se "řády mototuristiky"
vydanými
u nás Svazarmem.
Během
celého závodu
cca 150 km dlouhého
se přísně
kontroluje dodržování
pravidel
silničního
provozu v plném rozsahu. Soutěže
jezdí dvoučlenné
posádky
(řidič
a navigátorJ
na běžných
cestovních
automobilech.
Hlavní náplní soutěží
je důkladná
prověrka
orientačních
a řidičských schopností
posádky.
Závod je rozdělen
do několika etap rozložených
do denní a noční části. V každé
etapě
je rafinovanými
itineráři
zadána
trasa
průjezdu
a předepsaná
průměrná
rychlost.
Správný
průjezd
je
kontrolován
řadou
průjezdních
kontrol.
Na trati se plní mnoho orientačních
a branných
prvků, jako jsou testy z dopravních
předpisů,
zdravovědy,
vlastivědy,
jezdí
se jízdy zručnosti,
rozjezdy
do strmého
stoupání,
zkouš-

Obr. 3: Ostře sledovaný muž - Ing. Miroslav Roulel CSc.,
(ČÚGK Praha). několikanásobný
vítěz
Foto: Ing. Janovský
Každého
dosud
pořádaného
závodu,
ať už u nás či
v Polsku, NDR nebo Maďarsku
se průměrně
zúčastúuje
50 posádek.
Závody
jezdí jak pravidelní
účastníci,
tak
i ti, kteří zkoušejí štěstí poprvé.
Kromě oficiální
soutěže
o nejlepší
posádku
a nejlepší
družstvo
se jezdí i zcela
neoficiálně,
ale o to zajímavější
část, ve které jde o to,
porazit několikanásobné
vítěze, posádku
ing. Roule-ing.
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Roulová. Závodnická přirozenost
ing. Roule, doplněná
příslušnou kombinézou, dýmkou a vhodnými komentáři,
vyvolávají kolem řádnou soutěžní atmosféru. Popularita
má ovšem i své záporné stránky. Každý počin ing. Roule v průi.Jěhu závodu je středem pozornosti. Tak všichni účastníci vědí o dýmce překousnuté přitom, když výše jmenovaný před třemi lety přehnal v Litoměřicích
jednu ostrou zatáčku a musel tvrdě bojovat o udržení
na silnici.
Závody v jednotlivých zemích mají svou typickou nepopsatelnou atmosféru a vždy vysokou sportovní a společenskou úroveň. Žádný se neobejde bez příhody, na
kterou se pak dlouho vzpomíná. Nezapomeneme například, jak s. Janovská, povoláním učitelka humanitních
předmětů, nás všechny techniky na hlavu porazila, když
jako jediná vyřešila slovní matematický příklad, který
byl zadán jako úkol v Polsku. I tím tehdy přispěla k ví·
tězství posádky ing. janovský- Janovská, i když prvně
jmenovaný zcela selhal při plnění jiného prvku. Měl se
jednou ranou kladivem zarazit do země kolík. Každý nezaražený centimetr byl jeden trestný bod. janovský je
vazba. Mohutně napřáhnul kladivo - a udělal do země
řádnou díru, cca 20 cm vedle kolíku.

Obr.

Obr. 4: Odstartováno
Foto:

Ing. Tanovský

Loni v Litoměřicích se celá nocm část závodu odehrávala přímo v ulicích města. Itineráře byly mimořádně ná·
ročné na pozornost. Bloudících posádek bylo více než
obvykle. Na žádost zahraničních
účastníků, kteří všichni přijeli do cíle řádně zatíženi trestnými body, byla
noční část soutěže anulována.
V Maďarsku, tam byly při prvním závodu problémy
s překladatelem.
"Český" text v itinerářích jako "viděti malého sloupa" pro patník u cesty poněkud znepříjemňoval život našim posádkám. Své kvality tehdy znovu potvrdila posádka ing. Roule-ing.
Roulová, která
závod vyhrála, i když do jedné etapy dostala pouze maďarský itinerář. Na další ročníky už jezdí překladatel
od nás.
Sám nezapomenu na svůj první start na soutěži v Litoměřicích. Pořadatel tehdy komentoval místním rozhlasem start jednotlivých posádek. Z reproduktoru patřičně
zesíleno a pod barveno hudbou se ozvalo: "Oceloví koně
zaržáli a vůz číslo 53 ostře vyrazil do prvních metr II
tratě" - a náš trabant se zatím zhruba desetikilometro·
vou rychlostí plazil do ostrého stoupání, které bylo hned
za startem, tak tak, že ho nebylo potřeba tlačit.
Ovšem geodetická mototuristická
soutěž je především
náročným sportovním podnikem, ve kterém se dokonale prověří řidičské, orientační a další schopnosti jeho

5: Mistři ČSSR geodetů a kartografů
1979
Ing. Miroslav Pouč - Ing. Adolf V;ačka
(Geodézie Opava]
Foto: Ing. lanovský

účastníků. jejich úroveň neustále stoupá a i ti, kteří jinak
jezdí krajské a celorepublikové
přebory pořádané Svazarmem, sl dobrého umístění na geodetické soutěži velmi
cení.
V roce 1979 byly pořádány dvě soutěže. V květnu v Litoměřicích v září v Maďarsku poblíž města Pécs.
Vítězem soutěže v Litorněřicích se stala posádka ing.
Miroslav Pouč-ing. Adolf Vjačka (Geodézie Opava) před
posádkami ing. Vychodil-ing.
Vychodilová (AMK GR
Litoměřice)
a Dm'Mk-ing.
Dužík (Geodézie Opava):
V soutěži družstev zvítězila Geodézie Opava před AMK
Geodesia rallye Litoměřice a Geodézií Brno. V neoficiální noční části soutěže zvítězila posádka ing. Jan Šmíding. Eduard Kočvara (Geodézie Brno). Ze zahraničních
delegací byly nejúspěšnější posádky: z PLR KoniecznyDzeržynski (Geopoz Poznali) - 14., z NDR Steinwachs
-Ulrich
(Geo Leipzig) - 17., z MLR dr. Novotný-Szabó
(Geo Pécs) - 19. V I. kole Interpoháru
1979 zvítězila
ČSSR před MLR a NDR.
V Maďarsku, na GEORALLYE Pécs, byla z našich nejúspěšnější posádka Karel OndrouŠek-ing.
Zdeněk Benda,
CSc. (2. místo), z Geodézie, n. p., Brno. Do cíle nedojela

Obr. 6: Dva, kteří
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ani jedna posádka z NDR a Polska. V soutěži družstev zvítězil tým ČSSR I před Geodézii Pécs, v Interpoháru (2.
kolo] zvítězilo družstvo CSSR před Maďarskem.
Interpohár pro rok 1979 pak jako dosud vidy vyhrálo
družstvo geodetů a kartografů Ceskoslovenska.
Je třeba poděkovat za mimořádné úsilí pořadatelům
obou mezinárodních soutěží, za to, že nám, účastníkům,
připravili nevšední sportovní i společenské zážitky.
V roce 1980 bude pořádán již XV. ročník geodetických
mototuristických soutěží. začne koncem května závodem
v Litoměřicích. Přijeďte, a přispějte tak k dalšímu zvýšení úrovně a popularity soutěže, využijte ji k navázání
přátelství s geodety a kar,ografy - motoristy od nás
i ze sousedních socialistických zemí.
Ing. Adolf V;ačka,
Geodézie, n. p., Opava

K sedemdesiatinám
doc. Ing. Štefana Jurániho

Dňa 28. 12. 1979 oslávil svoje sedemdesiate narodeniny
doc. Ing. Štefan J u rán i .
Jubilant SB narodil v Trn ov,e, okres Martin. Po maturite na gymná'ziu v Martine aboolvoval v rokoch 1931 až
1936 Vysokú šlmlu 'P0rnOnOSIlJodársku v Brne. Jeho bohatá a pestrá pracovná čřnnosť začína v roku 1938 na
Štátnych
výskumnýoh
ústavoclh [pornohospodárSlkych
v Bratislave (ŠVÚP]. Tvorivú prácu jubilanta prerušilo
v r,oku 1944 Slovenské národné povstaniie (SNP],kooré'ho SB alktívne so zbJ)aňou v ruke zúčastnil. Za túto
činnosť mu bol v roku 1945 udeleny Ceslkoslovenslký vojnový
kříž.
Po oslobodení dal všetky svoje sily, odborné a [politické vedomosti v prospech výstavby re[pubUky. Do Doku
1948 Ipraooval na ŠVÚP a v J)oKoch 1948-1957
lila Ústrednam kontrolnom a skúšobnom ústave [p'o.lnohospodárskom
v Bratislave. Pracoval vo vedúcich funkciách i aiko riaditel. 1. 9. 1956 bol menovaný dooentom [pre odbor rastlinná výroba a v roku 1957 'Prešiel n,a Katedru mapovania a pozemk,ových úprav Stavebnej fakulty (SvF] SlovenSlkej vysokej šklQly techniclkej v Bratislave [SVŠT],
kde a1ko docent [pllsobil až do 1. 3. 1977, t.j. do odchodu
do dllchodku.
Ol.rem vlastnej pedagogickej činnosti vykonával viacere odborné práce širšieho dosahu. Bol členom skúšobných Ikomisii pre štátne záverečné skúšky [pre odbor
geodézia a kartografla a [pre odbor vodné h'ospodárstvo
a vodné stavby SvF SVŠT a čle11llomskúšobnej komi'sie
pre obhajobu Ikandidátskych diz'ertačných [prác z porndho~odárskych
v~ed na Vysokej škole ekonamicke'j
v Bratislave'. Je autorom viacerých dočasných vyso:k'oškolských učebníc z [pofnohospodárSlkych disci'Plín. AikUvne praco1val v masovoplQlitických orgl8nízáciách.
Pracovné úsilie a činnost doc. J u rán i ho bo,la ocenená vtacerými vyznamenanlaml.
Medzi ne, okrem už
spomínaného, patri "P a mat nám
e d a i 1 a" ÚV NF
pri prílezitostl 50. výročia vzniku Ceskoslovenska, "P a ID li t n á
ID e d a i 1a"
ÚV NF pri príležito,sti 30. výro"
čia oslobodlenia CeskosllQvenska a medailia "Z a sl ú žil Ý
b o ; ()v n í k pro t i f a š i z mu".
Pri príležHosti vzácneho životného jubilea. želáme doc.
Juránimu do dalších DOkov na zaslúženom odpočinku
vera /levného zdravia, dobrú pohodu, spokojnosť v osobnom živote a príjemný [pocit z dobre vylkonanej práce.

Životní jubileum soudruha
Ing. Miloslava Kilbergera

Dne 28. března 1980 se dožil významného životního jubilea padesáti let - soudruh Ing. Miloslav K i lber g e T, ředitel technického odboru ČÚGK.
Narodil se v Plzni v rodině dělníka a po úspěšném
ukončení gymnáZia vystudoval na ČVUT- VAAZ zeměměřické inženýrstvÍ, Po vysokoškolských
studiích nastoupil do odborných útvarll CSLA. Zde rozvinul a prohloubil své teoretické vědomosti a praktické dovednosti
v oboru geodézie a kartografie a vypracoval se na předního odborníka svého oboru. Za vynikající výsledky vodborné činnosti a politické práci v ČSLA mu byla udělena medaile "Za zásluhy o obranu vlasti".
~ S uvedenými předpoklady přešel pracovat do resortu
CÚGK, kde využil poskytnutých možností, aby dále rozvinul své odborné i politické schopnosti, které od samého začátku plně věnoval realizaci náročných úkolu
jak v podniku Inženýrská geodézie, tak později na Cesském úřadě geodetickém a kartografickém.
Jako ředitel technického odboru ČÚGK se rozhodující
mě~ou podílel na úspěšné realizaci závěrll XIV. sjezdu
KSC v podmínkách resortu ČÚGK. Angažovaně pracoval
na nové organizaci resortu, zejména na posílení úlohy
středisek geodézie v okresech a zkvalitňování
služeb
obyvatelstvu a investorum. Po XV. sjezdu KSČ v duchu
politické linie rozpracovává přijaté závěry a s plnou
odpovědností přistupuje k zajišťování hlavního úkolu ověření a poté zavedení racionálního systému evidence
nemovitostí do praxe spolu se zvýšenou péčí o evidenci
zemědělského a lesního plldního fondu a jeho využití.
Organizuje též opatření k rustu výkonll služeb, aby kapacitně a v požadované kvalitě byly přednostně zajištěny
všechny potřeby společnosti ve výstavbě palivoenergetických děl, dopravních sítí, v bytové výstavbě a uspokojivě
byly zajišťovány i potřeby obyvatelstva.
Významné místo v jeho životě zaujímá i práce politická, které se aktivně věnuje již od mládí v CSM a poté
v KSC. Osvědčil se jako předseda ZV ROH, funkcionář
CSVTS, ale zejména jako odpovědný a zásadový člen
výboru ZO KSC a ředitel-komunista.
Výrazně se angažuje v lektorském
sboru OV KSC Praha 1, kde je vedoucím lektorské skupiny.
Za dosažené pracovní výsledky, politickou činnost a
zásadové postoje vedoucího pracovníka-komunisty
bylo
stranickými orgány s. Ing. Kilbergerovi k jeho životmmu jubileu uděleno stranické vyznamenání k 35. výročí
osvobození CSSR Sovětskou armádou.
Blahopřejeme s. Ing. Kilbergerovi k jeho významnému
životnímu jubileu i ocenění jeho dosavadní práce a přejeme mu další pracovní úspěchy a plné zdraví.
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Stoupající spotřeba nerostných surovin ve světě o
jejich nedostatek způsobily situaci, která je od počátku sedmdesátých let charakterizována jako světová energetická a surovinová krize. To vyžaduje od
našeho geologického výzkumu orientaci na maximální využití místních zdrojů, zejména ve větších hloubkách a netradičních oblastech. Klasický geologický
průzkum je však třeba doplnit progresívními metodami, mezi nimiž významné místo má užitá geofyzika.
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Podává přehled metod užité geofyziky, probírá jejich fyzikální
základy, principy přístrojů, způsoby zpracování a hlavní interpretační postupy.
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Geotermické
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metody a metody jaderné geofyziky
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Geoelektrické

metody

Seismické metody
Geofyzikální
Komplexní

měření ve vrtech
použití

geofyzikálních

metod

Kniha je určena studujícím přírodovědeckých fakult a Vysoké
školy báňské, geologům, báňským inženýrům, hydrogeologům,
stavebním inženýrům a všem ostatním pracovníkům, kteří mohou využít metod llžité geofyziky.
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