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338.465 : 528
KUBA, B.
Služby obyvatelstvu - významný úkol geodetů a karto·
grafů
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 12,
s. 303-305
Článek rozvádí význam a obsah služeb obyvatelstvu, které
se stávají významnou složkou činnosti geodetů a karto-
grafů. Dotýkají se oblasti uživacích a vlastnických vztahů
k nemovitostem a vydáváni kartografických publikací.

528.3 : 519.863
KUKUČA, I., BARTALOŠOVÁ, L., PECÁR, I.
Met6dy optlmallzácie geodetických sletí v praxi
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 12,
s. 305-311, 8 obr., 2 tab., lit. 11
Testovacia sieť ako objekt praktickej aplikácie metódy.
Volba kritéria optimality. Vplyv apriórnej presnosti na
optimálnu štruktúru. Množina uzlov a volba štartovacieho
plánu. Optimálny plán, meranie a vyrovnanie.

528 : 510.67
MICHAL, I., ČECH, L.
Vyulití matematických modelů v geodézli
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, č. 12,
s. 311-314, 1 obr., 2 tab., lit. 4
Článek pOjednává o obecných problémech modelování,
zejména o matematickém modelu jako nástroji systémo·
vých analytických metod. Popisuje Markovovy procesy,
které se zřetelně jevi jako výhodné modely pro obor
geodézie. Článek obsahuje i příklad použití Markovových
řetězců pro řízení práce na středisku geodézie.

528.023.3.088
SOLC, I.
Vzájomný vzťah parametrov presnosti podrobného merania
polárnou metódou
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 12,
s. 315-319, 4 obr., 5 tab., lit. 5
Prispevok analyzuje vzájomný vzťah parametrov presnosti
podrobného merania polohopisu polárnou metódouz hla-
diska teoretického i praktického použitia, pri zohladnení
súčasne platných predpisov.

528.4.021
HAUF, I.
Paralakticky měřené délky při THM
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 12,
s. 320-322, 1 obr., 2 tab., lit. 2
Článek řeši otázku okamžité polní kontroly dosažené
přesnosti délkového měření, porovnánim skutečných roz'
ddů paral18'ktických úhlů s tabelovánými připustnými hod-
notami těchto rozdílů pro potřeby THM. Odvozené vý-
početní vztahy pro tyto přípustné hodnoty úhlových roz-
dilů umožňují aplikací pro libovolně stanovenou přesnost
délkového měření. Tabelace přípustných rozdUů umožňuje
názornou orientaci u nutné přesnosti úhlového měření.

338.465:528
KYEA, E.
OócJlylKHBaHHe HaCeJleHHII - Blll!(HOe 3HaqeHHe reo)le-

3HCTOBa KaprorpatoB

reO.lle3HQecKHH H KapTorpaqmqecKHH 0030p, 23, 1977,
No 12, CTp. 303-305
CTaTbK CO.lleplKHT 3HaqeHHe H CO.lleplKaHHe CJIylK6 Hace-

JIeHHlO, KOTopble HBJIKIOTCK BlllKHOH COCTaBHOH qaCTbIO

.lleKTeJlbHOCTHreo.lle3HCTOB H Kaprorpa.poB. KacaeTCII lITO

06JIaCTH nOJIb3OBaHHII H HMYIltecTBeHHbIx OTHOWeHHH

K He.llBHlKHMOCTKM II ll3.llaBaHllK Kaprorpa.pUqecKHX ny-

6JIllKan;llH.

528.3:519.863
KYKyqA, n. - EAPTAJIOlllOBA, JI. - TIEUAP, ff::.
MeTO)lbI onTHMaJlH3aqHH reo)le3HQeCKHX ceTeŘ Ha npaK-

THKe

reo.lle3llqeCKllŘ H KapTorpa.pHqecKllŘ 0630p, 23, 1977,
No 12, CTp. 305-311, 8 pHC., 2 Ta6JI., JIHT. 11
KOHTpOJIbHaK ceTb KaK 061>eKT npBKTHqecKoro il1pUMeHe-

HHK MeTO.lla. BbI60p KPHTePllK OIITHMaJIbHOCTH. BJIHHHHe

anpHopHoH TOqHOCTHHa OrrTHMaJIbHYIO CTpYKTYpy. MHO-

lKecTBO Y3JIOB H BbIÓOp nJIaHa CTapTa. OnTHMaJIbHbIŘ

nJIaH, H3MepeHHlI H ypaBHHBaHHe.

528:510.67
MHXAJI, JI. - qEX, JI.
McnoJlb30BllHHe MaTeMaTHqecKHX MO.lleJleŘ B reo.lleSHH

reo.lle3HqecKHH H KapTOrpa.pHqecKHií: 06sop, 23, 1977,
No 12, CTp. 311-314, 1 pHC., 2 TaÓJI., JIHT. 4
CTaTbK CO.D.eplKHTMaTepHaJI o oOlI{HX npoOJIeMaX MO.D.e-

JIHpoBaHHK, rJIaBHbIM 06pa30M o MaTeMaTHqecKOH MO)le-

JIH KaK 0PY.llHIO cHCTeMHblX aHaJIHTHQecKHX MeTO)lOB.

,l(aeTcK onHcaHlle npon;eccoB MapKoBOBa, KOTOpble 'leTKO

npe.llCTaBJIeHbIKaK MO.D.eJIHBbIro_bIe .!lJIK Teo.lle3HqecKOH

Cnen;HaJIbHOCTH.CTaTbK CO.lleplKHTH npHMep yn0Tpe6n:e-

HHK n;eneH MapKoBOBa .!lJIK ynpaBJIeHHK pa60TaMll B pa-

HOHHbIX n;eHTpax reo.lle3HH.

528.023.3.088
lllOJIU, 10.
BaaHMOOTHoweHKe napaMeTpoB roQHOCTH )leTaJIbHoro H3-

MepeHllIl DOJIRpHJolMMeTO)lOM

reo.lle3HqecKHH H Kaprorpa.pHqeCKHH 0630p, 23, 1977,
No 12, CTp. 315-319, 4 pHC., 5 Ta6JI., JIHT. 5
CTaTbK aHaJIH3HpyeT B3aHMOOTHoweHHe napaMeTJlOB 1'0'1-

HOCTH .D.eTaJIbHoro H3MepeHHK CHTyan;HH nOJIlIpHbIM Me-

TO.llOMC TOqKH 3peHHK TeopeTHqecKOrO H ,npaKTHqecKoro

npHMeHeHHK, B CO'leTaHHH C .lleHCTBYIOIltHMH HHCTPYK-

n;UKMH (HopMaMH).

528.4.021
fAY<l> , M.
TIapaJlJlaKTHQeCKH H3MepeHIILle JlHIIKH npH TeXHHKO-XOS-

KŘCTBeHlIoŘ C'IoeMKe

reo.lle3HqecKHií: H Kaprorpa.pllqecKHií: 0630p, 23, 1977,
No 12, CTp. 320-322, 1 pHC., 2 Ta6JI., JIHT. 2
CTaTbK pewaeT BOIIpoc HeMe.l(JIeHHoro nOJIeBoro KOHTpoJIK

.llOCTHrHYTOH TO'lHOCTH H3MepeHHK JIHHHií:, COIllOCTaBJIe-

HHeM .lleií:cTBHTeJIbHblX pa3HOCTeií: napaJIJIaKTHqecKHx

yrJIOB C Ta6YJIHpoBaHHbI'MH .llOnYCTH'MblMH BeJIHqHHBMH

3THX pa3HocTeH .D.JIKnOT.re6HocTeií: TeXHHKO-XOSKHCTBeH-

HOií: C'beMKH. BbIBe.l(eHHbIe BbIqHCJIHTeJIbHlde COOTHOWeHHK

.D.JIK3THX .llOnycTHMbIX lleJIHqllH yrJIOBbIX pa:mocTeií: no-

3BOJIKIOT HX npHMeHeHHe .llJIK npoH3BOJIbHO onpeJleJIeH-

HOH TOqHOCTH H3MepeHHII JIHHH/i. Ta6Y.JIHpoBlIHHe .D.O-

nYCTHMbIX pa3HocTeií: n03BOJIKeT Har JIH.llHYIOopHeHTan;HIO

y HYlKHOií: TO'lHOCTH yr JIOBOro H3MepeHHK.

338.465 : 528
KUBA, B.
Dienste der Bevlllkerung - elne bedeutende Aufgabe der
Geodiiten und Kartographen
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 12,
seite 303-305
ln der Abhandlung werden die Bedeutung ul1d der lnhait
der Dienste der Bevlllkerung, dle zu einer wichtigen
Tiitigkeitskomponen1e der Geodiiten und Kartographen
werden, a'DgefUhrl. Sie be'riihrer: das Gebí&t der Nulzungs-
und Eigentumsbeziehungen zu den Liegenschaften und der
Herausgabe kartographischer Publikationen.

528.3 : 519.863
KUKUČA, I., BARTALOSOVÁ, L., PECÁR, J.
Methode der Optimalislerung geodiitischer Nelze ln der
Praxis
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 12,
Seite 305-311, 8 Abb., 2 Tab., Lit. 11
Testungsnetz als Objekt einer praktischen Applikation
der Melhode. Wahl des Optimalit!\tskriteriums. EinfluB der
aprioren Genaulgkeit auf die optimale Struktur. Optimaler
Plan, Messung und Ausgleichung.
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5211:510.67
MICHAL, J., ČECH, L.
Anwendung mathematlscher Modelle ln der Geodasle
Geodetický a kartografický obzor, Z3, 1977, Nr. 12,
Seite 311-314, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 4
Die Abbandlung bebandelt dle allgemelnen Probleme der
Modellation Insbesondere das matbemat1sche Modell der
analytische~ Systemmethoden. Es werden die Markow-Pro·
zesse beschrieben, die als vorteilhafte Modelle mr das
Fachgebiet Geodilsie offensichtlich ersichtlich sind. Die
Abhandlung enthillt auch ein Beispiel der Anwendung
Markowscher Ketten fllr dle Leitung der Arbeit im Zen·
trum fUr Geodlisie.

528.023.3.088
SOLC, J.
Gegenseltlge Bealehung der Genaulgkeltsparameler der
Detailmessung mlttels Polarmethode
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 12,
Seite 320-322, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 2
lm Beitrag wird die gegenseitige Beziehung der Genauig·
keitsparameter der GrundriBmessung miltels Polarmethode
aus dem Gesichtspunkt der theoretischen und prakt.isc.hen
Anwendung, bei Berllcksichtigung gegenwilrllger gUltlger
Vorschriften analysiert.

528.4.021

HAUF, I.
Paralaktlsch gemessene Strecken bel der Aufnahme der
wlrtschafts-technlschen Karte
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 12,
Seite J20-32'2, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 2
Die Abhandlung Iiist die Frage der augenblicklichen Kon·
trolle der erreichten StreckenmeBgenauigkelt lm GeUlnde,
durch vergleich der tatslichlichen Differenzen der paralak·
tischen Wlnkel fUr Zwecke der wirtschafts-techmschen
Kartenaufnahm~. Die abgeleiteten Rechenbez.iehungen ..m.r
diese zulilssigen Werte der Winkelunterschlede ermogh·
chen eine Applikation fUr die willklirlich festgelegte
StreckenmeBgenauigkeit. Die Tabe1lierung d.er zulilsslge~
Differenzen ermiiglicht eine anschauliche Orlenllerung bel
der notigen WinkelmeBgenauigkeit.

338.485 : 526
KUBA, B.
Servlces for the PubIlc - Important Task for the Sor-
veyors and Cartographers
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 12,
pp. 303-305
[mportance and contents of public services, which are
an important part of activities of surveyors and carto·
graphers. They touch the spheres of users' and pro-
prietors' relationships to real estates, and pubhshlDg of
cartographic publications.

526.3 : 519.663
KUKUČA, J., BARTALOSOVA, L., PEcAR, J.
Methods of Geodetlc Networks Dptlmlzatlon ln PracUce
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 12,
pp. 305-311, 8 fig., 2 tab., 11 ref.
TesHng network as an object for pra~tical application
of the method. Choice of opumlzatlOn cnterlUm. Influence
of apriorl accuracy on the optimization structure. Set 01
knots and choice of starting plan. Opllmum plan, observa-
lion a.nd adjustment.

528: 510.67
MICHAL, J., ČECH, L.
Appllcatlon of Mathematical Models ln Geodesy
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 12,
pp. 311-314, 1 fig., 2 tab., 4 ref.
'l'hearticle dea1s with general porblems of mo-.lell!ng,
namely with mathematical model as a tool of .analytICal
system methods. Markov's processes are descrlbed wlth
!he stress on their suHa.bility for goodesy. An example of
Markov's chains application for management of a geo-
detical center is presented.

528.023.3.086
SOLC, J.
Mutual Kelatlon of Accuracy Parameters ln Detail Mapplng
by polar Method
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 12,
pp. 315-319. 4. fig., 5 tab., 5 ref.
Analysis of mutual relation of accuracy parameters of
detail mapplng by polar method from the theoretical and
practical points of view, with respect to the vahd lD-
struclions.

528.4.021

HAUF, I.
Measurlng of Dlstances in Technlcal-Economlcal Mapplng
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 12,
pp. 320-322, 1 fig., 2 tab., 2 r8lf.
The article is solvlng the problem of an immediate field
check of distance measuring accuracy by comparing real
differences of paralactical angles with their tabulated
permissible valu es. Derived formulas for these permissible
values of differences enable application for any apriori
accuracy of distance measurement. Tables of permissible
values give a clear information on the necessary accuracy
of angle measurement.

338.465 : 528
KUBA, B.
Servlces rendus aox habltants - tache importante des
géodéslens et cartollraphes
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 12,
pages 303-305
L'article développe l'importance et la capacité des services
rendus aux habitants, qui deviennent un élément impor-
tant de I'activité des géodésiens et cartographes. Les
services touchent les relations ďusage et de propriété
a l'égard des bien-fonds et de la publication des cartes

528.3 : 519.863
KUKUČA, I., BARTALOŠOVA, L., PECAR, J.
Méthodes optlmales pratiques pour réseaox géodéslqoes
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 12,
pages 305-311, 8 illustrations, 2 planches, 11 bibliographies
Le rěseau ďépreuves comme objet ďapplication pratique
de la méthode. Choix du critěre optimal. Influence de la
précision de prioritě sur la structure optimale. Ensemble
de nceuds et choix du plan de děpart. Plan optimal, me-
surage et compensation.

526 : 510.67
MICHAL, I., ČECH, L.
Utilisatlon des modeles mathématlques en géodésle
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 12,
pages 311-314, 1 illustration, 2 planches, 4 bibllographies
L'article s occupe du l'roblěme de mooelage d U1I1efa~on gě-
nérale, surtout du moděle mathématique, comme instrument
des méthodes analytiques de systeme. II děcrit les processus
de Markov, qui semblent etre les plus avantageux pour
la géodéSie. II contient ěgalement un example de l'emplOl
des chaines de Markov pour la commande des travaux
dans le centre de gěoděsie.

526.023.3.088
SOLC, J.
Kapport mutuel des parametres de préclslon du levé
détalllé effectué par méthode polalre
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 12,
pages 315-319, 4 illustrations, 5 planches, 5 bibliographies
L'article contribue ft I'analyse du rapport mutuel des
parametres de prěcision du levé planimétriques effectyé
par la méthode polaire du point de vue utilisation theo-
rique et pratique tenant compte des instructions actuelle-
ment en vigueur.

528.4.021
HAUF, I.
Longoeurs mesurées parallactiquement poor levé technlco-
économlque
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, N~ 12, .
pages 320-322, 1 illustration, 2 planches, 2 blbhographles
L'article résoud le problěme de contrůle instantaně de
la prěcision obtenue du levé des longueurs, par compa-
raison des différences rěelles des angles parallacuques,
avec les valeurs de tabellation admises de ces différences,
pour les besoins du levé technico-ěconomiques. Les rela-
tions de calcul dérivées pour les valeurs admlsslbles
des différences ďangles, permettent l'application ft n'im-
porte quelle précision déterminée du levé de longuers.
La tabellation des différences admisslbles permet I'orien-
tation e.xpras-slve, pour la prélCision 'nécessaire li u levě
ďangles.
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Služby obyvatelstvu -
významný úkol geodetů a kartografů

Ing. Bohumil Kuba,
Český úi'ad geodetický a kartografický

Na 7. zasedání ústředního výboru Komunistické
strany Československa v květnu 1977 byla projed-
nána zpráva předsednictva ÚV KSČ o plnění zá-
věrů XV. sjezdu KSČ v oblasti uspokojování hmot-
ných potřeb obyvatelstva a směrech dalšího roz-
voje vnitřního trhu. V této souvislosti byla široce
projednávána i problematika služeb obyvatelstvu
a byla zdůrazněna nutnost zásadního zlepšení je-
jich kvality, včasnosti a dosažitelnosti.
Protože služby obyvatelstvu zaujímají významné

místo i v Činnosti geodetů a kartografů, stalo se
7. zasedání ústředního výboru Komunistické strany
Československa podnětem k analýze jejich sou-
časné úrovně v resortu Českého úřadu geodetic-
kého a kartografického a k přijetí řady význam-
ných opatření, směřujících ke kvalitnějšímu, pruž-
nějšímu a racionálnějšímu poskytování služeb.
Služby poskytované obyvatelstvu resortem Čes-

kého úřadu geodetického a kartografického se do-
týkají dvou základních oblastí:

užívacích a vlastnických vztahů k nemovitos-
tem,
kartografických publikací pro veřejnost.
Služby zahrnuté do prvé oblasti mají výrazný

společenský význam a jejich obsah a kvalita pů-
sobí na politické a právní vědomí občanů. Mají
i svůj specifický charakter, protože je občané ne-
vyhledávají soustavně, ale zpravidla jednorázově
v důležitých životních obdobích nebo osobních roz-
hodnutích, příkladně při výstavbě rodinných dom-
ků, garáží, chat, koupi nebo prodeji nemovitostí,
pozůstalostním řízení apod. Ve srovnání s ostat-
ními socialistickými státy jsou specifické i vzhle-
dem k historickému a současnému stavu užívacích
a vlastnických vztahů k nemovitostem v našem
státě i vzhledem k nutnosti dodržování zásad přís-
né ochrany zemědělského půdního fondu, jehož
výměra na jednoho obyvatele je u nás jedna z nej-
nižších v Evropě.
Tuto oblast služeb zabezpečují střediska geodé-

zie ve všech okresech České socialistické republi-
ky a zahrnují zejména vyhotovování geometrických
plánů, vytyčování hranic pozemků, vyhotovování
opisů, výpisů a kopií z písemného a měřického
operátu evidence nemovistostí, indentifikace par-
cel, poskytování informací o bonitních třídách jed-
notlivých pozemků a některé práce inženýrské
geodézie menšího rozsahu. Ročně je na středis-
cích vyřízeno 260 tisíc objednávek od občanů v cel-
kové výši 15 mil. Kčs tržeb. Jak ukazuje vývoj
v prvních letech 6. pětiletky, mají tyto služby i na-
dále narůstající tendenci.
Slufby středisek geodézie velmi úzce navazují na

služby ppskytovaně občandm n8.rodnlmt výbory,
státními notářstvími, advokátními poradnami a
státními spořitelnami. Střediska geodézie se tak ne-
přímo dostávají ve vztahu k občanfim do správ-

ního a technického řízení, které je však velmi ná-
ročné na osobní čas občanů. Proto vedle kvality
služeb je jejich pohotovost jedním z velmi důle-
žitých faktorů. Bezprostředně ovlivňUje spokoje-
nost občanů a tím i jejich pracovní aktivitu a spo-
lečenskou angažovanost. Z tohoto hlediska je nut-
né velmi kladně hodnotit uzavírání sdružených so-
cialistických závazků mezi středisky geodézie a os-
tatními zúéastněnými oq~ány a organizacemi na
úrovni okresu, které směřUjí k lepší koordinaci,
zkvalitnění a zrychlení vzájemně na sebe navazu-
jících služeb. Velmi dobře působí i vydávání in-
formačních brožur a rl\.zných letáčkl\. s texty, kte-
ré orientují občana na správný postup při vyřizo-
vání jeho žádostí v celém zdlouhavém administra-
tivně správním a technickém řízení u rl\.zných or-
gánl\. a organizací, kterým musí projít příkladně od
záměru až po realizaci své stavby.
Na pohotovost služeb pfisobí i řada dalších fak-

torl\., mezi které patří především možnosti zrychle-
ní prací rl\.stem produktivity práce. Přesto, že měřic-
ké, výpočetní a zobrazovací práce byly postupně
modernizovány nasazením progresivní techniky
a byla vydána řada nových technologií, nedoznaly
v období 5. pětiletky některé úseky služeb výraz-
né racionalizace. Přetrvával u nich stále vysoký
podíl ručních prací, zejména při vyhotovování ko-
pii z pozemkových map a opisfi a výpisl\. z pí-
semných operátů evidence nemovitostí.
Pohotovost služeb ovlivňuje i složitost právních

vztahl\. k nemovitostem, zejména při vyhledávání
údajů o pozemcích, které v přírodě již neexistují
a skutečnost, že značný rozsah služeb je vázán
na souhlas a rozhodnutí správních orgánů. V ně-
kterých případech se nepříznivě projevuje i dislo-
kační situace středisek geodézie, a to v okresech,
ve kterých nebyla dosud soustředěna Jednotlivá
pracoviště do sídla okresního národního výboru.
Z tohoto hlediska jsou nepříznivě rozmístěna pra-
coviště středisek geodézie v Jihomoravském kraji
a složitá je situace středisek geodézie v hlavním
městě Praze.
Na tuto širokou problematiku se soustředila

i Směrnice Českého úřadu geodetického a karto-
grafického pro 6. pětiletku v letech 1976-1980, kte-
rá stanovuje základní direktivy pro rozvoj služeb
obyvatelstvu, v souladu se závěry, přijatými ple-
nárním zasedáním vlády České socialistické repu-
bliky dne 14. ledna 1976 ke zprávě o "Návrhu
na kvalitnější, pružnější a racionálnější zpl\.sob po-
skytování služeb obyvatelstvl' t reaOi:tu Ct:!':Skénl.
úřadu geodetického Zl kartografického". Vyjadřuje
~e'měna zásadu preference služeb, které ::>odporují
celospolečenské zájmy při zpřísněné ochraně země-
dělského půdního fondu, ochraně socialistického
a osobního vlastnictví a přednostního vyřizování
požadavkl\. při darech půdy československému stá-
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tu. Orientuje činnost resortu i do oblasti vlast-
ní investiční výstavby a zkvalitnění přístrojového
a materiálového vybavení středisek geodézie.
vývoj služeb obyvatelstvu za období uplynulých

dvou let ukazuje na výrazný pokrok. Nejen v pre-
ferenci vybraných druhů služeb, ve zkracování do-
dacích lhůt, ale i v modernizaci technického vy-
bavení středisek geodézie, ve výstavbě jejich no-
vých budov, v rozvoji pracovní iniciativy a roz-
voji socialistického soutěžení orientovaného na
sdružené závazky se zúčastněnými orgány a orga-
nizacemi. O celkové dobré kvalitě služeb svědčí po-
měrně malý počet reklamací a stížností, které z cel-
kového počtu objednávek dosahují pouze 0,02 %
(z toho je pouze jedna čtvrtina stížností opráv-
něných). Stížnosti se vyskytují nejvíce při vytyčo-
vání hranic pozemků, zejména v případech, kdy
výsledek měření dopadl v ne pro spěch stěžovatele.
Významnou úlohu ve zkvalitnění služeb u stře-

disek geodézie má i správný výběr a politicko-
odborná výchova kádrů. V průběhu uplynulých
let se podařilo kádrově posílit úsek služeb a na
střediscích geodézie pracuje v současné době 55 %
všech technicko-hospodářských pracovníků resor-
tu. Do vedoucích funkcí na střediscích geodézie
byli jmenováni politicky i odborně kvalifikovaní
pracovníci a podařilo se zainteresovat i ostatní
pracovníky na doplnění vzdělání studiem při za-
městnání a zvyšováním kvalifikace v systému pod-
nikového vzdělávání.
Služby zahrnuté do druhé oblasti se dotýkají

ediční činnosti, kterou v oblasti map pro školy
a veřejnost zajišťuje n. p. Kartografie Praha.
Ediční programy vycházejí důsledně z požadavků
na prohloubení politicko-výchovného procesu v na-
ší veřejnosti a zabezpečují vydávání řady karto-
grafických publikací politického a kulturně-vzdě-
lávacího charakteru, v nichž se promítá marxis-
ticko-leninský světový názor, výsledky třídních a
politických bojů i úspěchy při budování socialis-
tické a komunistické společnosti.
Tyto služby mají v posledních letech výrazně

narůstající tendenci a velmi úzce souvisejí nejen
s rozvojem turistiky, sportu, cestovního ruchu,
ale i s vysokými nároky v oblasti kultury a vzdě-
lanosti obyvatelstva. Příkladně v souladu s po-
žadavky ministerstva školství České socialistické
republiky jsou plně zabezpečovány kartografické
učební pomůcky, přičemž školní mapy, atlasy
a glóby jsou žákům a studentům poskytovány
zdarma. Svým pokrokovým a graficky dOkonale
zpracovaným obsahem velmi účinně působí na poli-
tické uvědomění a estetickou výchovu mladé ge-
nerace. V této souvislosti však nelze zapomínat, že
kartografická tvorba pro veřejnost je limitována po-
žadavky obrany a bezpečnosti našeho státu, a že
některá vynikající kartografická díla nemohou být
zveřejňována.
V oblasti tvorby a vydávání map pro veřej-

nost se za uplynulé období podařilo vytvořit a prak-
ticky edičně dokončit soubor map "Poznáváme
svět", který co do rozsahu zpracovaných informa-
cí je unikátním dílem, které nemá v zahraničí ob-
doby. Dále byly vydány příruční a kapesní atlasy

světa, z nichž zeJmena "Kapesní atlas světa" se
stal velmi žádanou kartografickou pomůckou
u nás i v zahraničí a tvoří současně základ na-
šeho exportu. Během dvacetiletého období se po-
dařilo vytvořit i široký sortiment map pro cestovní
a turistický ruch a pro rozvoj mototuristiky. V té-
to oblasti bylo vydáno např. v 5. pětiletce 5,7 mil.
výtisků autoatlasů, automap, turistických map
a plánů měst.
Přes tyto úspěchy se v oblasti map pro veřej-

nost dosud nedaří plně uspokojovat sortiment, ani
požadavky na množství. Příčinou je především ne-
dostatek kapacit resortních kartografických i poly-
grafických pracovišf. Proto jsou v současné době
ke zlepšení situace hledány veškeré rezervy, které
vycházejí z rozvoje pracovní iniciativy a rozšiřo-
vání zkušeností nejlepších pracovníků a kolektivů.
Zejména je využívána iniciativa mladých pracov-
níků, jejich elán a zájem o tvořivou práci. Velký
význam pro zlepšení celkové úrovně zásobování
vnitřního trhu mají i sdružené socialistick~ závazky
mezi obchodními a výrobními organizacemi.
Závěry přijaté 7. zasedáním ústředního výboru

Komunistické strany Československa byly podrob-
ně projednány na všech pracovištích našeho re-
sortu a současně bylo předloženo mnoho podnět-
ných námětů. Spolu s provedenou analýzou do-
savadní úrovně poskytovaných služeb byly zákla-
dem pro přijeti řady opatření, jejichž postupná
realizace přispěje ke zkvalitnění a zrychlení slu-
žeb poskytovaných obyvatelstvu naším resortem.
V oblasti služeb poskytovaných středisky geodé-

zie bude další činnost orientována zejména na
širokou racionalizaci prací středisek geodézie,
na zjednodušení a zrychlení pracovního pro-
cesu s maximálním využitím moderní měřicí,
výpočetní, zobrazovací a reprografické techni-
ky. V této souvislosti půjde mj. i o důslednou
realizaci jednotlivých prvků budovaného racio-
nálního systému evidence nemovitostí, přede-
vším o restrukturalizaci automatizovaně vede-
ného písemného operátu evidence nemovitostí
a o vyšší využití mapového fondu na plastic-
kých fóliích v modernizované reprografické
technice středisek geodézie,
zkvalitnění kádru pracovníků určených pro
styk s veřejností, na jejich permanentní poli-
tickou a odbornou výchovu,
uplatnění progresívních prvků spolupráce s or-
gány státní správy a dalšími zúčastněnými or-
gány a organizacemi na úrovni okresů a krajů,
vytváření optimálních pracovních podmínek
pracovníků středisek geodézie,
zvýšení estetické úrovně výsledné technické
dokumentace.

Služby poskytované n. p. Kartografie Praha bu-
dou orientovány zejména na

plynulé zásobování obyvatelstva mapami v roz-
šířeném sortimentu v souladu s průzkumem
trhu,
vydávánI účelových map a plánů se zřetelem
na potřeby rozvoje významných sídelnírh oblastí,
zejména hlavního města Prahy,
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- zabezpečení úkolů vyplývajících pro kartogra-
fickou tvorbu z přestavby školství k 1. 9. 1977.
Přijatá opatření tvoří soubor velmi náročných

úkolů, z nichž podstatná část bude realizována
ještě v 6. pětiletce. Ukazují, že služby obyvatel-
stvu se stávají významnou složkou činnosti geodetů
a kartografů a že jejich rozvoj~ je věnována na-
ším resortem značná pozornost. Na zabezpečení

vysoké kvality a pohotovosti služeb je směrována
řada technicko-organizačních opatření a socialis-
tických závazků, které spolu s tradiční vysokou
pracovní disciplínou našich pracovníků jsou záru-
kou, že v resortu Českého úřadu geodetického a
kartografického budou závěry 7. zasedání ústřední-
ho výboru Komunistické strany Československa
splněny úplně a zodpovědně.

Metódy optimalizácie geodetických
sietí v praxi

Na stránkach tohto časopisu [1] autori charakterizo-
vali princípy optimalizácie a oboznámili čitatelov so
základnými pojmarni a vlastnosťami tejto metódy
a jednotlivých kritérií optimality v aplikácii na geode-
tické siete. Išlo o konkretizáciu a ďalšie rozpracovanie
najvšeobecnejších teórií a pojmov podfa [2] a [3j.
Treba zdórazniť predbežne rýdzo teoretický a mate-
matický charakter tejto problematiky a prístup k jej
riešeniu.

Prax si však vo všeobecnosti vyžaduje aj overellie
nových metód, ich dókladnejšie prepracovanie, prí-
padnú modifikáciu a hlavne sprístupnenie vlastným
potrebám. V konkrétnom prípade má táto požiadavka
svoje oprávnenie vzhradom na kvalitatívne nový
prístup k budovaniu sietí všetkých druhovo Vy-
chádzajúc z týchto okolností, autori predkladajú čita-
telom prvé výsledky a skúsenosti z praktickej aplikácie
optimalizačných metód, ktoré sú podrobnejšie rozve-
dené v [4] a [5]. V neposlednom rade majú pritom na
zreteli skutočnosť uvedenú v [1], že totiž táto proble-
matika sa dotýka všetkých druhov geodetických me-
raní. Získané poznatky bude možné využiť aj pri ma-
povacích prácach, vo fotogrametrii, v geodetickej
astronómii, pri projektovaní a vytyčovaní stavebných
diel a napokon v ekonomike geodetických prác a pri-
rodzene, pri tvorbe smerníc a predpisov.

2. Testovacia sieť ako objekt praktickej aplikácie
metódy

Potrebám základného i aplikovaného výskumu v ob-
lasti geodetických sietí bude slúžiť viacúčelová testo-
vacia sieť, ktorása buduje neďaleko Bratislavy. Sieť
plní svoju funkciu skúšobného pola od začiatku jej
prípravy. Volba jej kánfigurácie a lokalizácie závisela
od celého radu aspektov. Z hladiska štúdia a overova·

Ing. Ján Kukuěa, CSc.,
Ing. Lea Bartaloiová,

Ing. Ján Pecár,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislav.

nia metód optimalizácie boli pritom sledované hlavne
tieto otázky:

- ktoré kritérium optimality je v danej situácii naj.
vhodnejšie,

- ako sa mení optimálny plán pri danej konfigurácii
v závislosti od pomeru smerodajných odchýlok
uhla a strany,

- aký vplyv má zmena množiny uzlov (dižková,
kombinovaná sieť, uhly a osnovy smerov ap.) na
výpočet optimálneho plánu,

- aký vplyv má volba štartovacieho plánu na rých-
losť konvergencie iteračnej procedúry,

- akú hranicu zvoliť pre zastavenie programu (stop-
ping rule).

Pre prvú časť teoretických výskumov základ
testovacej siete tvorila sústava 7 bodov I. rádu (šesť-
uholník s centrálnym bodom). Tento základný obra-
zec sa bude v ďalších etapách prác podla potreby do-
piňať a zhusťovať bodmi nižších rádov.

3. Vorba kritéria optimality

V prvej etape sme sa zamerali na výpočet D-optimál-
nej štruktúry tejto konfigurácie pri róznych pomeroch
presnosti merania uhlov a dlžok. Volba D-optimálnej
štruktúry vyplynula z úvah a z analýz róznych typov
optimality a z posúdenia, či ich vlastnosti sú vhodné
pre testovaciu sieť. V prospech D-optimality rozhodla
tzv. minimaxná vlastnosť tohto kritéria, ktorá zaručí,
že smerodajná odchýlka sprostredkujúcej veličiny,
vypočítaná z vyrovnaných parametrov, je v prípade
D-optimality vždy menšia alebo nanajvýš rovná ob-
dobllej hodnote z iného než D-optimálneho plánu.
A keďže v testovacej sieti sa budú využívať hlavne
sprostredkujúce veličiny (dižky, uhly), zabezpečí sa
týmto kritériom maximálna presnosť jej etalónových
prvkov. .
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4. Vplyv apriórnej presnosti na optimálllU štruktúru

Vyriešenie tohto problému má odpovedať na otázku,
aké meracie pomacky použiť na budovanie siete poža.
dovanej presnosti. Preto bola D-optimálna štruktúra
vypočítaná s raznymi pomermi presnosti merania
dížok a uhlov. Ukázalo sa, že D.optimálna štruktúra
je do značnej miery závislá od tohto pomeru. Na obr. 1,
2 a 3 sú znázornené D.optimálne štruktúry pre razne

varianty. V prvom prípade, kde pomer k = (S.0':)2 =
0'.

= 4, t. j. O'~« (S'O'O)2, presnosť v určení dížok je asi
5·krát vyššia než presnosťvurčení uhlov. D.optimálna
štruktúra uprednostňuje meranie dížok. V druhom
prípade, kde k = 16, t. j. O'~ I<:; (S'O'O)2, už možno po.
zorovať rovnomernejšie rozdelenie váh na strany a uhly.
V treťom prípade, kde k = 64, t. j. o'~» (S'0'0)2,
presnosť merania uhlov je asi 4·krát vyššia. Tu už
badať výrazný presun váh v prospech merania uhlov.
Pripomíname, že s je priemerná dížka strán v sieti
(asi 20 km) a 0',,0'0 sú smerodajné odchýlky definované
nasledovne:

(pre laserový diarkomer
AGA 8)
(pre teodolit Wild T 3)

Prvý vzťah je daný výrob com a základom druhého je
porovnatelná presnosť v priečnom smere, dosiahnu·
terná za približne rovnaký čas ako trvá meranie dÍžky
s udanou presnosťou. Na obrázkoch čísla pri jednotli.
vých uzloch vyjadrujú podiel meraní z celkového počtu
(vrátane štartovacieho plánu) v percentách. Hrubou
čiarou nakreslené oblúčiky predstavujú osnovy sme·
rov.

Obr. 1. D.optimálna štruktúra siete I. rádu pri pomere
presnosti

Obr. 2. D·optimálna štruktúra siete I. rádu pri pomere
presnosti

k = (S'O'O)2 = 16.
o'~

A ._

X

Obr. 3. D-optimálna štruktúra siete 1. rádu pri pomere
presnosti

Ó. Množina uzlov a volba štartovacieho plánu

Ďalšou úlohou bolo zistiť, či pri danej konfiguráci
treba do množiny uzlov popri meraných dÍžkach za·
radiť aj osnovy smerov, alebo či stačí obmedziť sa na
meranie uhlov. Definitívnu odpoveď ua túto otázku
bude možné dať až po získaní vačšieho počtu výsled.
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kov v roznych konfiguráciách. Predbežné skúsenosti
však ukazujú, že D-optimálna štruktúra dáva pred-
nosť meraniu uhlov v určitých kombináciách pred me-
raním osnov smerov v radoch a skupinách. Takto
merané uhly by sa však nemali vyrovnávať na stano-
visku, aby do vyrovnania neboli vnesené korelácie,
s ktorými sa pri výpočte D-optimálnej štruktúry ne-
uvažovalo.

Vefmi doležitým faktorom z hfadiska hospodár-
nosti výpočtu D-optimálnej štruktúry je rýchlosť
konvergencie iteračnej procedúry. Táto závisí nielen
od vefkosti množiny uzlov, ale aj od vofby štartova-
cieho plánu. Preto je nutné v záujme urýchlenia
a zhospodárnenia výpočtu venovať vofbe štartova-
cieho plánu vefkú pozornosť a využiť pritom všetky
získané skúsenosti, resp. informácie. V konkrétnej
7-bodovej konfigurácii sme navrhli dva rozne štarto-
vacie plány. Prvý predpisoval merať osnovu smerov
na bode G a strany GA, GB, GC, GD, GE, GF. Analý-
zou vypočítanej D-optimálnej štruktúry sme však
zistili, že D.optimálny plán predpisuje s vefkou váhou
merať obvodové strany a k nim priIahlé uhly. Z mno-
žiny uzlov sme preto vynechali osnovy smerov, čím
sa počet uzlov znížil asi o polovicu a druhý štartovací
plán sme zostavili z obvodových strán a priIahlých
uhlov. Výsledok bol prekvapujúci: Prakticky rovnaký
D-optimálny plán sme dostali po 62 iteračných kro-
koch (v prvom prípade po 109 krokoch) a s úsporou
cca 2/3 strojového času spotrebovaného v prípade
prvého štartovacieho plánu.

Veta o ekvivalencii [2] hovorí, že v D-optimálnom
pláne hodnota 0'-2(X) d(x, s) v spektre plánu nesmie
prevyšovať m, kde m je cclé číslo a značí počet užitoč-
ných parametrov. Toto číslo však z roznych príčin -
hlavne numerických - nebude možné dosiahnuť.
Treba preto nájsť také číslo ó > O, aby plán s*, v kto-
rom hodnota 0'-2(X) d(x, s*) vyhovuje vzťahu

bolo možné pokladať za D-optimálny.
Doterajšie skúsenosti ukazujú, že nie je mozne

určiť jedinú hodnotu ó, ktorá by vyhov~wala pre
všetky typy sietí. Bude sa však pravdepodobne pohy-
bovať v medziach 0,05 až 0,2, a to podfa druhu a konfi-
gurácie siete, podfa vefkosti množiny uzlov, požiada-
viek na presnosť, atď. V každom prípade však treba
v tomto smere získať ďalšie skúsenosti, aby sme sa
vyhli prípadnej nehospodárnosti zapríčinenej zbytočne
dlhým iteračným procesom a na druhej strane zase
dostávali z počítača plány blízke matematicky opti-
málnym plánom, ktorých optimalitu (matematickú)
už geodetická modifikácia nemože vefmi narušiť.

Na riešenie praktických problémov (otázky stabilizá-
cie a signalizácie, problémy závislej centrácie a vofby
vhodných signálnych terčov), výskum zdroj ov elemen-
tárnych chýb diarkomerov a na testovanie prístrojov
bola v rámci konfigurácie bodov I. rádu zvolená po·

dobná konfigurácia (šesťuholník s centrálnym bodom).
ktorá obsahuje body III. až V. rádu, tvoriace troj-
uholníky s priemernou d1žkou strán okolo 3 km v 10,
kalite "Dubník".

Z teoretického hfadiska je lokalita vhodná na
skúmanie vplyvu zmeny konfigurácie (kratšie strany)
na optimálny plán. A tu sa ukázali prvé rozdiely oproti
konfigurácii bodov I. rádu. Zmena konfigurácie sposo.
bila, že pri rovnakom 0'8 a 0'0 sa D-optimálny plán za·
merania takejto siete značne líši od D.optimálneho
plánu siete I. rádu. Tak napríklad už pre k = 1 pred-
pisuje D-optimálny plán meranie niektorých vybra-
ných uhlov a pre k = 9 dostávame v podstate observač.
ný plán uhlovej siete. Tým sa potvrdilo, že meralůe
uhlov v takejto sieti je možné vykonať presnejšie než
meranie dižok bežne dostupnými diafkomermi. D-opti.
málna štruktúra siete "DubIÚk" je na obr. 4 a 5 pre
k = 1, resp. k = 9. V prvom prípade bola dosiahnutá

Obr. 4. D-optimálna štruktúra konfigurácie "Dubník"
pri pomere presno8ti k = 1.

hodnota ó < 0,06, v druhom ó < 0,1. Čísla pri jed-
notlivých uzloch (stranách a uhloch) sú opať relatívne
početnosti merania v percentách. Tu treba pripome.
núť, že do množiny uzlov neboli zahrnuté uhly na
bode 168, (nemožnosť postaviť teodolit), boli tam však
strany 8170,174 a 8170.168' Štartovací plán bol zostavený
zo strán: 8188.173' 8173,174' 8174.501' 8501.170' 8170.167' 8174,21

a z uhlov: -1: 168, 173, 174, -1: 173, 174, 501, -1: 174,
501, 170, -1: 501, 170, 167, -1: 21, 174, 173, pričom
v bode 168 bol zvolený počiatok miestného súradni-
cového systému a kladný smer osi X prechádzal bodom
173.

Jedným z variantov výpočtu optimálnej štruktú·
ry bol výpočet štruktúry pre d1žkové zameranie siete.
Optimálny plán d1žkového zamerania tejto siete pred.
pisuje s rovnakou váhou zmerať všetky krátke strany;
uhlopriečky v obrazci v tomto konkrétnom prípade
k matematickej optimalite neprispievajú. V tejto sú·
vislosti opať upozorňujeme na obr. 4, kde - hoci ide
o kombinovanú sieť - sú uhly V optimálnej štruktúré
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Obr. 5. D.optimálna štruktúra konfigurácie "Dubník"
pri pomere presnosti k = 9.

zastúpené len velmi sporadicky, takže ide o sieť blízku
trilateračnej sieti. V optimálnom pláne trilateračnej
siete sa prejavuje vyššia absolútna presnosť me·
rania kratších dížok. Naproti tomu v prípade siete
na obr. 5 sa prejavuje vyššia relatívna presnosť
merania uhlov vo vzťahu k dížkam. Pri pomere
k = 9. - nepriaznivom pre meranie dížok - sa to
prejavilo výberom vačšieho počtu uhlov na úkor
krátkych dížok. V pláne sa však začali objavovať
dlhšie strany, u ktorých rehitívna presnosť sa blíži
presnosti merania uhlov.

Súčasťou výpočtu D·optimálnej štruktúry bol aj
výpočet konfidenčnýchelíps, zodpovedajúcich elipsám
stredných chýb, relativizovaných k centrálnemu bodu
sústavy (bod č. 21) a k refereněnému systému, ktorý
tvoria všetky body v obrazci. Takto vypočítané oča·

~'-'-'-'-'-'-----'-'--~
167 !

Obr. 6. Konfidenčné elipsy pre D.optimálne dtžkovo za·
rneranú siet "Dubnik", relativizova,né kbctlu č. 21.

~ - _. ---:;._.- ._-. - -- - - - ~

Obr. 7. Konfidenčné elipsy pre D.optimálne dtžkovo za·
meranú siet "Dubník", relativizované k reterenčnému

systému.

Elipsy relativizované

k bodu 21 k referenčnému
Bod systému

polosi [mm] polosi [mm]

A I B A I B

21 - - 2,2 2,3
174 3,0 4,7 2,7 3,4
501 3,0 4,7 2,6 4,0
170 3,2 5,1 2,7 4,6
167 2,9 4,3 3,0 4,3
168 3,0 4,8 2,6 4,7
173 3,0 4,6 2,8 3,7

kávané elipsy v prípade triIateračnej siete sú znázor·
nené na obr. 6 a 7. Velkosti polosí elíps v mm uvádza
tabulka 1.

V danej konfigurácii bolo teda geodimetrom
AGA 8 s rovnakou váhou zameraných 12dížok1), každá
v 10 sériách, pričom I séria pozostávala z merania na
3 frekvenciách. Merania v sieti prebiehali od apríla
do októbra a podmienky merania neboli vždy naj.
priaznivejšie. Na koncových bodoch dížok sa v pravi.
delných časových intervaloch meral tlak, ako aj "su·
chá a vlhká teplota". Na výpočet holi použité dÍžky
po fyzikálnej i matematickej redukcii. Namerané
údaje boli spracované univerzálným modelom vyrov.
nania podla Kubáčka [6]. Model je podrobne opísaný
tiež y [5] a praktickú ukážku jeho použitia možno
nájsť v [7]2).

7·bodová konfigurácia hola vyrovnaná ako vol'ná
sieť s počiatkom v bode 167 a kladným smerom osi X

1) Merania vykonal Ing. S. Priam, CSc.

2) Univerzálny model vypracovaný dr. Kubáčkom
umožňuje vyrovnať všetky typy sietí jediným aIgo.
ritmom, a to aj v singulárnych prípadoch a poskytuje
odhady nevychýlene odhadnuterných i nevychýlene
neodhadnutefných funkcií parametrov.
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totožným so stranou 8167'21'Tak sa dosiahlo zmenšenie
počtu neznámych parametrov zo 14 na 11. Keďže na
vyriešenie tohto systému je potrebných práve 11 ne-
závislých meraní, meranie dvanástej strany je už
nadbytočné.

Odhad vektora parametrov B sa. v regulárnej
situácii vypočíta podlil. vzťahu

kde A je matica plánu, pozostávajúca z tých vektorov
závislosti f, ktoré zodpovedajú uzlom optimálneho
plánu, (v ktorých sa vykonalo meranie). Matica V je
diagonálna matica disperzií meraných veličín a x je
stípcový vektor nameraných hodnot.

Vzťah pre kovariančnú maticuvektora odhadov
éje '.

~é = a2(A'V-1A)-1 , (3)

a2(/(~)) -:-a2p'{[A'(V +AA')-A]- ~
.,---I}p = ~éP ;

Vektorě a matica ~ě sa pre vše,tky nevychýlene.od,
hadnutemé funkcie. pl!>rametra B chovaiú ~o vektor
yyrovnaných parametrov" resp. akp ..Jwvar~ančn~:rna.
tica vyrovnaných paraD;letrov.

[V, AJ
A', O

~é = ťr2C4•

Pretože· hodnota a2 je obvykle. neznáma, odhadu.
jeme ju v univerzálnom modeli nevychýlene .padla
vzťahu

v'V-v
[R(V, A}~R(A)] ,

v = A6-x = x'C1x a
R(V, A) - R(A) = Tr(VC1) .

Tu R(A) značí hodnosť matice A a Tr(VC1) stopu,
čižesúčet diagonálnych prvkov matice VC1.

V našom prípade dížkovo meranej siete vstupné
údaje tvorila matica plánu A rozmeru 13 X 12, ktorej
hodnoty sa prevzali z matice F' zostavenej pre vÝPQčet
optimálneho plánu. V trinástom riadku matice A boli
parciálne derivácie rovnice vyjadrujúcej pootočenie
súradllicového systému tak, aby sa kladný smer osi X
stotožnil so stranou 8167.21' .

Matica V bola diagonálnou maticou s jednou nu-
lou (v 13. riadkll) a ostatnými jednotkami na diago-
nále.

Vektor nameraných1i6dnot x mal opiiť v 13.
riadku O a na ostatných miestach rozdiely medzi me-
ranou dížkou a dížkou vypočítanou zo súradníc
v JT8K. (Pre účely návrhu plánu apre ú~ery vyrovna-
nia boli dížky vypočítané zosúradníc považované za
"približné").
. Výsledkom vyrovnania univerzálnym modelom
sú súradnice bod~)Vsiete (kváziodhaq é), odhad stre,d-

,.' '., ~ .. ""

nej hodnoty náhodného vektora E(~) = AB, určenie
vektora opráv v = Aé - x, odhad jednotkovej
disperzie a2 podla vzťahu (8), odhad kvázikovarianč,
nej matice vektora 6 'padla vzťahu

~é = Ó'2[(A')i(Il.m(V)]'V(A')i(Il.m(V), (9)

kde (A')i(Il, mlY)je špeciá.luym typom g-inverzie matice
A' a platí

A[(A')i(Il, m(Vl]'V(A')i(I),m(V)A' = A{[A' (,,'+
+ AA')-At -'--I}A' = AC4A' . (10)

Napókon z vyrovnania dostávame odhad kovariančne]
(5) matice vektora opráv vz,o vzťahu

tv = Ó'2[V- AC4A'] = ú2(V - A{[A'(V + .
+ AA't'Ar-I}A) (11)

...-...
a odhad kovariančnej matice vektora~Eix),čoje odhad
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strednej hodnoty vyrovnaného vektora realizácií (me.
raní) x, pričom platí:

É(x) = ~ = Ai)

a pre :tf platí vzťah

:tf = 62AC4A' = a2A{[A'(V + AA')-Ar-
-I}A' . (12)

Súradnice bodov získané z vyrovnania sa v nie·
ktorých prípadoch značne líšia od súradnic v systéme
JTSK. Rozdiely sú vyjadrené vektormi posunov na
obr. 8. Podrobnejší rozbor výsledkov vyrovnania
vedie k domnienke, že bod č. 21 je posunutý, čomu by
nasvedčoval aj smer a velkosť posunov na okolitých
bodoch. (Velkosť posunov je na obr. 8 vyjadrená
v cm.)

Obr. 8. Vektory posunov boaov siete "Dubník" po vy·
rovnaní univerzálnym moaelom.

Napokon v tabulke 2 uvádzame dÍžky strán vy·
počítané z vyrovnaných súradníc a príslušné opravy.

Vyrovnaná dÍžka Oprava
[m) [mm)

821•174 3083,875 +6
821•501 2852,814 +3
821•170 3321,823 +5
821•187 2425,406 +3
821•188 3109,004 +7
821.173 2864,806 +5
8174,601 3446,082 -4
8101,170 1786,339 -5
8uo,U7 2922,206 -5
8117,1$8 3341,712 -6
BU8,us 3337,850 -4
8171.174 2710,453 -4

Priémerná I I
(v] I +1

dížka 2,8 km (vv] 287
Stredná chyba priem. dížky lm = 17 mm
Relatívna ptesnosť I 1 : 165 000

Na prvý pohlad je zrejmé, že očakávaná. presnosť,
žial, nebola dosiahnutá. Z možných príčin ako naj.
pravdepodobnejšie sa javia nestabilita adičnej konštan.
ty použitého diaJkomeru (potvrdená.. opakovaným
meraním na skúšobnej základnici) a nedostatok nad·
bytočných meraní pre určenie jednotkovej disperzie
a lokalizáciu možnej chyby. Dá sa očakávať, že prida·
ním nadbytočných merapí, prípadne zaradením uhlov,
sa tento problém odstráni. To je však už otázka geo·
detickej modifikácie matematicky optimálnych plánov.

Pokúsili sme sa čitatelov oboznámiť s novou problema.
tikou v oblasti výskumu geodetických sietí, ktorá sa
v súčasnosti vo svete intenzívne študuje. Pokial ide
o jej praktické overenie u nás, predkladáme čitatelom
prvé pokusy a výsledky. Uvedomujeme si, že na tomto
doteraz neprebádanom poli nás čaká ešte vela práce;
že je nevyhnutné teoretické poznatky ďalej rozširovať
a prehlbovať a neustále overovať v praxi. Z tohto
hladiska treba hodnotiť aj doterajšie výsledky. Pokial
ide o D.optimálny plán, predovšetkým treba mať na
zreteli, že v oboch prípadoch išlo o siete do značnej
miery pravidelné, s dížkami strán približne rovnaký.
mi. Nemožno teda očakávať výrazne nehomogénne
rozdelenie váh plánu v rámci podmnožiny uzlov jedné·
ho druhu (uhlov alebo dížok). V takejto sieti sa však
výraznejšie prejaví vplyv pomeru apriórnych presností
meraniá uhlov a dížok (porovnaj obr. 1, 2 a 3). Tak
napríklad pri použití nepresného dialkomeru sa opti.
málny plán prikláňa ku klasickej triangulácii s mera·
ním uhlov vo všetkých kombináciách (obr. 3). V ne·
pravidelných konfiguráciá.ch bude optimálny plán
velmi závisieť od spomínaného pomeru. Doterajšie
skúsenosti pomáhajú vytvoriť si predstavu o tom,
ako by asi mal vyzerať observačný plán pri praktickom
uplatnení opísanej metódy.

Ďalej pripomíname, že v tejto práci sa neskúmali
iné typy optimality. Ukazuje sa totiž, že D.optimalita,
hoci mi\. pozoruhodné vlastnosti, nebude vhodná pre
všetky druhy sietí. V praxi sa iste budú často vysky.
tovať situácie, keď bude výhodné použiť napr. krité·
rium A.optimality, prípadne reštringované verzie D·
aA.optimálneho plánu.

Použitá Kubáčkova vyrovnávacia procedúra je
nesporne velmi efektívna. Ak napriek aplikácii opti.
málnej metódy a efektívnej vyrovnávacej procedúry
nebola dosiahnutá očakávaná presnosť v určení para·
metrov a sprostredkujúcich veličín, nemožno prirodze.
ne hovoriť o nedostatkoch týchto metód a po8tupov.
Vina je v nižšej presnosti merania dížok a v nedostatku'
nadbytočných meraní potrebných na odhad jednotko.
vej disperzie. Tu sa len potvrdzuje známa skutočnosť,
že žiadnou matematickou, hoci najdokonalejšou metó.
dou nedokážeme z málo presných meraní získať vyni.
kajúce výsledky. Preto si to ani metódy matematickej
optimalizácie nekladú za cier. Výsledky však opráv.
ňujú k presvedčeniu, že pri dodržaní požadovanej
a plánovanej presnosti merania a pri dosiahnutí dosta·
točného počtu nadbytočných meraní metóda bude
spolahlivá a v praxi použitel'ná a účinná.
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Využití matematických modelů
v geodézii

Výzkum základních parametrů, struktury a obsahu
Informačního systému geodézie a kartografie (ISGK)
byl ukončen. Je třeba však dále tento systém propra·
covávat, aby optimálně plnil společenské potřeby
a byl i ekonomicky efektivní.

Z předchozích výsledků výzkumu v této oblasti
a z vývoje budovaného systému se zřetelně vydělují
dva směry, které je třeba v budoucnu sledovat, roz·
pracovávat a postupně řešit. Jedná se o. směr, který
představuje převážně vytváření technické základny
systému, naplňování jeho informačních fondů a for.
mování sY8témovýc,h metod. Druhý směr spočívá pak
v doplňování informačních fondů a v rozšiřování
a zdokonalování souborů aplikačních metod.

2. sympozium o Automatizaci v.geodézii ve svém
usnesení doporučuje, mimo jiné, rozvíjení exaktních
metodologií pro tvorbu informačních systémů jako
hlavních článků Automatizovaných systémů řízení
(ASŘ).

A právě tyto dva podněty vedly katedru mapo·
vání a kartografie na stavební fakultě k řešení fakult·
ního výzkumného úkolu z oblasti systémových metod.
Tato problematika byla také částečně náplní student·
ské vědecké a odborné činnosti na naší katedře a téma·
tem diplomní práce.

Rádi bychom širší odbornou čtenářskou veřejnost
seznámili s poznatky, které byly získány při výzkumu

Ing. Jaroslav Michal, CSc.,
katedra mapováni a kartografie,
staveb ni fakulta ČVUT, Praha

Ing. Lubomir Čech,
Geodézle, n. p., Praha

jedné ze systémových metod - matematického mode·
lování - použitelné při tvorbě a exploataci ISGK
a také úzce navazujícího, postupně vytvářeného ASŘ
rezortu OÚGK.

2. Systémová analýza a model

Systémová analýza, která je jednou ze systémových
metod, se v literatuře objevuje popisována ve dvou
směrech.

První směr vychází důsledně z matematických
kritérií optimalizace, je kladen důraz na matematický
aparát a systémovou analýzou se pak rozumí zkoumá·
ní, jehož účelem je kvantitativně vyjádřit optimální
strategii v řešení určitého systému formálními pro·
středky, tzn. vývojovými diagramy, síťovými grafy,
orientovanými grafy a matematickými rovnicemi.

Druhý směr je naopak soustředěn na logiku systé.
mové analýzy a zdůrazňuje se zde spojení systémové
analýzy s procesem přijetí určitého rozhodnutí. Na
logickou systémovou analýzu se pohlíží jako na me·
todu vyjasňování a uspořádání problému, který je
nutno řešit buď s použitím, nebo i bez použití matema·
tického aparátu a počítače.

V systémové analýze se v současné době zdůraz·.
ňuje pět základních elementů:

1. cíl nebo více cílů,
2. postupy, s jejichž pomocí lze cíle dosáhnout,
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3. náklady potřebné pro každý jednotlivý postup,
4. matematický nebo logický model, který vyjadřuje
vzájemné spojitosti mezi cíli, postupy a náklady,

5. kritérium, pomocí něhož se v každém konkrétním
případě stanoví cíle a náklady.

Zhodnocení a výběr nejvhodnějších způsobů do·
sažení cíle se uskutečňuje pomocí modelU. Systémová
analýza se vlastně opírá o soubor modelů, k nimž patří:

I. model prostředí, obsahující základní požadavky
systému a koncepci jeho realizace, ,

2. model operačních toků, popisujících posloupnost
a výsledky činností nutných k dosažení konečného
cíle,

3. model projektu systému, který charakterizuje se-
stavení a vzájemné vztahy jeho .fyzických prvků,

4. hodnotový model, který přihlíží k potřebám zejmé-
na finančních prostředků.

Pro popis, analýzu a syntézu jakéhokoliv systému
a pro jeho srozumitelné a jednoznačné znázornění
musí tedy býti použito modelu. Druh modelu lze volit
z těchto tří možností:

I. verbální popis,
2. grafické vyjádření,
3. matematický model.

Výběr způsobu znázornění bude záviset na účelu
i na stupni poznání objektivní reality. Verbální popis
systému i grafické vyjádření systému v resortu geo-
déiiea kartografie hyly již &íve publikovány. Teorie
a aplikace matematických modelů v oblasti geodézie
zatím není rozpracována a tímto článkem je naznačeno
propracování méně známých teorií s možností aplikace
v reaortu OÚGK.

Matematické modely systémů můžeme v podstatě
rozdělit na dvě třídy:

1. deterministické modely,
2. stochastické modely.

Větší uplatnění nacházejí stochastické modely,
neboť použití deterministických modelů je omezené
vzhledem k tomu, že mohou vyjadřovat jen existenci
vazeb mezi prvky a nikoliv jejich kvalitu. Stochastické
statické modely v rozvinutých, případech umožní sle-
dovat v modelu vliv poruchOVých veličina dynamické
stochastické modely také chování systému. Nejdále
propracované jsou modely dynamické stochastické,
které dovolují zasahovat do chování a struktury
systému. Věnujme proto dále svou pozornost těmto
modelům.

Stochastické modely, ptoti"modélům determinis-
tickým, které jenom popisují vztahy mezi prvky systé-
mu, umožňují hlouběji sledovat procesy v systéme~h
a zároveň zachycují i dynlimikú systému při souběžně
prOVáděné systémové analýze.

Nejdůležitější část stoohastických modelů tvoří ty,
které využívají Markovova řetězce. Při těto metodě se
používá známého přechodu od o:dentovaného. grafu
k matici [3]. Orientovanými hranamf'se vyjadřují
pravděpodobnosti přechodu Pik ze stavu' SI předsta-
vovanéhouzlem, do stavu Sk'

Markovovův proces se definuje takto: jestliže
pravděpodobnost libovolného stavu v budoucnu, tj.
pro t > to' závisí na stavu systému nyní v čase to a ne-
závisí na tom, jakým způsobem dosáhl systém nyněj-
šího stavu, nazýváme tento systém markovovským.

Markovovy procesy se třídí takto:
1. prooesy diskrétní v prostoru a čase (jde o prostor
stavů, jehož elementy jsou jednotlivé stavy. Tyto
prooesy se nazývají Markovovými řetězci);

2. prooesy diskrétní v prostoru a spojité v čase;
3. procesy spojité v prostoru a čase.

Markovovy řetězce jsou definovány:
a) diskrétní množinou stavů systému {Sl' 82, ••• 8J},

b) připojenou maticí pravděpodobností přechodu [Pik],
kde Pik je pravděpodobnost přechodu z j-tého stavu
do k-tého stavu (j, k = 1,2, ... J), při zachování

N '

podmínky: ~ Pik = I, kde N je počet sloupců
k=1

matice.
Významným pojmem je zde pravděpodobnost pře-

chodu v n krocích pj~), která označuje pravděpodob-
nost přechodu ze stavu Si do stavu Sk přesně v n kro-
cích po některé cestě mezi Si a Sk v grafu Markovova
řetězce.

Pravděpodobnost přechodu v jednom kroku je

P}l'=Pik

a v nula krocích se pak označuje jako degenerovaná
pravděpodobnost - Kroneckerovo delta

p(~) = (Jik. kde (Jik= I proj = k
(Jik= O pro j =1= ,k.

Pro matici pravděpodobností přechodu v několika
krocíchplatí-ma.ticová forma Chapmanovy-Kolmogo-
rovovy rovnice

p<m+,,) = p(m). P(,,), kde P(,,) = [pj~)] .

Za vhodnější se však pro modelování dynamiky
systémů na počítačích, s použitím Markovovýoh ře-
tězců, považuje jiná forma výše uvedené rovnioe

P.(n) = P.(O)[Pik]" aP.(n + I) = P.(n).[pik],

kde P.(n) a p.(O) jsou řádkové vektory pravděpodob-
ností jednotlivých stavů v čase n, resp. v čase O.

Uplatnění Markovových řetězců přichází tedy
v úvahu při studiu stoohastické:ho modelu systému.
Mějme např. orientovaný graf znázorňující šíření in-
formaoímezi uzly s určitou pravděpodobností pře-
chodu (viz obr. I).

Podle. známého převodu mezi orientovanými gra-
fy a maticemi známe zároveň matici pravděpodobností
přeohodu [Pik]. Příchod informace v čase O do uzlu ®
vyjádříme řádkovým vektorem pravděpodobnosti po-
čátečníhostavu

5(1) = (0,3; 0,1; 0,6; O),

obeoně v čase n se tento vektor zjistí podle upravené
Chapmanovy:Kolmogorovovy rovnice -

S(n) = S(O). [Pik]" .
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Jednotlivé souřadnice těchto vektorů znamenají
-tedy, jak již bylo naznačeno, pravděpodobnosti jed-
notlivých stavů v čase n v pořadí podle stavů.

Markovovy řetězce se dále dají využívat při sle-
dování oprava poruch v systému při měnící se inten-
zitě oprava poruch tak, že systém sám se stává samo-
opravným. Předpokládáme, že intenzita poruch systé-
mu ).(t) se mění v čase a rovněž intenzita oprav ft(t)
se mění s časem. V oboru geodézie budeme poruchou
rozumět třeba nemocnost pracovníků, sezónnost ze-
níěměřických prací, vyřazení měfické techníky anebo
změny cenových relací. Opravu pak můžeme chápat
jako změnu technologií, změny rozhodnutí řídících
orgánů anebo nové ceny.

U každého systému modelovaného pomocí Mar-
kovových řetězců je nezbytně nutná volba vhodné
strategie. Strategie je charakterizována maticfpravdě-
podobností přechodu a jednotlivé pravděpodobnosti
přechodu obsahují intenzity oprava poruch.

Ve [4] a [2] jsou uvedeny příklady možností uplatnění
těchto popisovaných matematických modelů v oblasti
řízení a provádění geodetických prací. Připomíná se,
že se jedná o první pokusy využití matematických
modelů v této oblasti a předpokládá se, že využitel-
nost zde naznačených způsobů a metod systémové
analýzy bude daleko širší a uplatní se v mnoha dalších
oblastech našeho oboru.

Pro ilustraci využití výše popisované teorie ma-
tematického modelování, jako jednoho z nástrojů systé-
mové analýzy, bude popsán a vysvětlen navržený ma-
tematický model řešený pomocí Markovových řetězců
pro model struktury náplně práce střediska geodézie.

1
1-o,45ft;

" " .' 0,38),;
Pík = O.,

O·,

Model slouží vlastně ke zjištění efektivnosti práce na
SG.

Nefprve je nutno zvolit vhodnou strategii, tj.
vlastně skupiny stavů, které se od sebe liií utčitou
vlastností. Volíme ji podle potí'eb, např.

stav 1 .. " SG dělá z 95-100% evidenci nemovitostí
a od 0--'- 5% práce inženýrsko-

-průmyslové,

2 .... SG dělá z 60- 95% evidenci nemovitostí
a od 5- 40% práce inženýrsko-

-průmyslové,

3 •... SG dělá z 50..:- 60% evidenci nemovitostí
a od 40- 50% práce inženýrsko-

-průmyslové,

4 .... SG dělá přes 50% práce inženýrsko-
-průmyslové.

Je také třeba rozhodnout, podle čeho se bude posuzo-
vat objem prováděných prací. Zvolme například čas
vynaložený na tuto práci násobený počtem pracovní-
ků. Z rozsáhlejšího statistického materiálu (např.
z 50 SG sledovaných po dobu jednoho roku se zjistí
pravděpodobnost přechodu Pík mezi jednotlivými
stavy).

Přechod

!
ze stavu. 1 2 3 ! 1:
do stavu

6 4 O 1
6 4 O 1 11

1 rr=0,55 II =0,36 -=0 II =0,09II
5 7 1 O

2 13
0,38 0,54 0,08 O
O 3 4 8

8 15
O 0,20 0,33 0,47

O O 5 6
4

O
11

O 0,45 0,55

Vysvětlení: v řádku 1 číslo 4 udává, že 4 SG přešly za
1 rok ze stavu 1 do stavu 2; součet v řádku udává
kolik SG bylo na začátku ve stavu 1. Spodní čísla
pak' vyhovují podmínce, že součet řádku matice
~usí být roven jedné. Ze zvolené strategie vy-
plýva, že .l?ře6hodze s.tavil, který je označen niž-
ším číslem; do stavu 8 vyšším číslem' je zlepšení
efektivnosti a opačný přechod pak zhoršením.
výše uvedená tabulka nám umožňuje sestavit
matici pravděpodobností přechodu:

0,36ft;
1-0,38).-0,08#.

0,20), ;
O·,

.0,09ftj ,
(}

0,47ft
1-0,45;'

o
0,08tt; .

1,.,-.0,20),-0,47ft;
0,.45;' ;
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K získaným poměrným číslům byly připojeny koefi·
cienty I-' a A, což jsou intenzity zlepšení (1-') a zhoršení
(A) náplně práce. Pomocí I-' a A se vyjádří podmínky
každého SG. V prvcích matice je na diagonále jedna
minus ostatní prvky v řádku matice.

K určení I-' a A existuje řada variant, např.:
předpokládejme, že I-' závisí na počtu pracovníků a A
na počtu inženýrů na SG. Průměrný počet pracovníků
z 50 SG je 30 a počet inženýrů je dán číslem 4.

SG Č. 1 SG Č. 2 SG Č. 3

počet pracovníků 25 28 31

25 28 31P. 30 30 30
počet Ing. na SG 3 4 2

;. 4 4: 4
3 4" "2

Je tedy pro SG č. 1 I-' = 0,83 a A= 1,33; tyto hodnoty
dosadíme do [Pík]'

Bylo by samozřejmě možné zvolit k určení I-' aA
i metodu finanční, kde by se pracovalo s odpracovaný.
mi hodinami a mzdou, či jinou vhodnou variantu.

Z předchozích výsledků a tabulek sestavíme ma·
tici [P,"k]' Řádkový vektor 5(0) bude mít jednu sou-
řadnici rovnu jedné, a to souřadnici odpovídající stavu,
ve kterém se SG právě nalézá.

Např. SG č. 1 je ve stavu 2 a~pak

5(0)=(0;1;0;0) a

1
0,62; 0,30; O. ; 0,08]
0,51; 0,42; 0,07; O

Pík = O ; 0,27; 0,34; 0,39
O ; O ; 0,60; 0,40

5(1) = S(O)'[Pík]l, čili
5(1) = (0,51; 0,42; 0,07; O) a dále
5(2) = 5(0). [Pík]2
5(3) = 5(0). [Pík]3 a podobně.

Vektor 5(1) říká, že SG č. 1 s pravděpodobností 0,51
zhorší efektivnost náplně práce po jednom roce a bude
s touto pravděpodobností ve sta.vu jedna. S pravdě-
podobností 0,42 zůstane SG v původním stavu a s prav-
děpodobností 0,07 zlepší efektivnost své náplně. Vek-
tor 5(2) by ukazoval výhled na dva roky při zachování
původního trendu.

Je též možno uplatnit algoritmus řízení řetězce,
a to tak, že by vektor řídících veličin udával jakých
hodnot pravděpodobnosti se má dosáhnout (vydal by
centrální úřad). Algoritmus řízení řetězce nám jedno-
značně určí novou matici přechodu a ta bude podkla-
dem k určeni I-' a A.Z nich se dají určit zpět optimální
vstupní parametry, což je také cílem vyšších forem
řízení a jsou tím také splněny podmínky dynamiky
l3ystémovtl;lh ~nal;vti<;ktch met9Q,

Tento příspěvek měl za cíl naznačit přetvoření
tradičních způsobů řízení na systémově pojaté řízení
prací, splňující všechny předpoklady automatizace
jak po stránce metodologické, tak i technické při za-
chování exaktnosti použitých metod.
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V přípravě pro daltí GaKO jsou:

VYKUTIL, T.: K 50. výročí vytvoření souřadnicové·
ho systému S-JTSK

TAKEŠOVA, O., SYNEK, T.: K problematike pred-
projektovél\o stAdia budovania ASR v rezortu
SŮGK

MOZZUCHIN, O.: Určení refrakce v geometrické
nivelaci

TEŘABEK, O., ŠIMA, T.: Příspěvek k terminologii
dálkového průzkumu Země

Příloha NA POMOC GEODETICKÉ A KARTOGRA-
FICKÉ PRAXI od č. 1/1978: VRBEcKÝ, Z.: Mikro-
filmovA technika - přehled přístrojů

Omlouváme se, že v GaKO č.10/1977, článku Petráš,} ..
Analýza vply\1u kazety a obrazového rámu fototeodolltu
na geometriu snímok, str. 251, došlo ke vzájemné zá-
měně štočků obrázkd Č. 4 a 5. Texty k obrázkOm zO-
stávají beze změny.
V GaKD č. 10/1977, přfspěvku Krpata, F.: Hybridní ta-

chymetr EDT 2000, str. 266, 3. odst., 9. ř. shora má být:
"střednf hodnota zenitové vzdálenosti z obou" mfsto
chybně zařazeného textu: "jedno zacnenf st8ff k urče-

, nf vzdálenosti obou".

l'rosíme čtenáře, aby si chyby laskavě opravili.
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Vzájomný vzťah parametrov presnosti
podrobného merania polárnou
met6dou

Rozvoj socialistickej spoločnosti kladie čoraz vaCSle
nároky na mapový fond, tak čo do presnosti, ako aj
efektívnosti mapovacích prác. Rýchly vývoj vedy
a techniky na druhej strane umožňuje zdokonaTovať
mapovacie metódy podTa požiadaviek doby. Preto
sme dnes svedkami sústavného rozvíjania mapovacích
metód a zvyšovania produktivity práce zavádzaním
nových a zlepšených technologických postupov a spo-
sobov zberu informácií v teréne.

Napriek rozvoju mapovacích metód, dnes ešte
prevládajúcou geodetickou metódou podrobného me-
rania polohopisu je polárna metóda. V tomto príspev-
ku budeme analyzovať vzájomný vzťah parametrov
presnosti podrobného merania polohopisu polárnou
metódou z hfadiska teoretického i praktického použi
tia,~pri zohfad.není súčasne platných predpisov.

1. Požadovaná presnosť podrobného merania

Presnosť určenia podrobných bodov polohopisu pre
mapovanie v mierke I : 1000 a I : 2000 charakterizuje
podfa [4] stredná súradnicová chyba m"'lI = ±0,14 m.
Pre mapovanie v mierke I : 5000 je jej hodnota m(J)lI =
= ±0,28 m. Technologický postup pre THM [5]
súčasne uvádza presnosť merania dížok pri polárnej
metóde optickými dížkomermi pre dížku 8 = 100 m
strednou chybou m. = ±5 cm.

Na kontrolu správnosti merania Silomerajú v te-
réne kontrolné miery - dížky medzi podrobnými
bodmi (omerné miery). Preto Silopredpisuje v [4] aj
krajná odohýlka medzi priamo meranou dížkou k
medzi dvoma podrobnými bodmi (kontrolná miera)
a dížkou vypočítanou zo súradníc d, čiže .18 = k - d.
Pre mapovanie v mierke

I : 1000 je .18 = 0,30 m
I : 2000 .18 = 0,50 m
I : 5000 .18 = 0,70 m.

Polohová presnosť podrobného bodu vyjadrená
strednou súradnicovou chybou m(J)lI a rozdiel dižok
medzi dvoma podrobnými bodmi .18 určený z priameho
merania, k a vypočítaný zo súradníc d, sú dva najdo)e-
žitejšie parametre presnosti podrobného merania aj
pre polárnu metódu.

Rozvoj našej spoločnosti a narastajúce nároky
na. mapy veTkých mierok vyžadujú v súčasnej dobe
vyhotovovanie nových základných máp veTkej mierky.
Tu Silopristupuje už diferencovane k požiadavkám na
presnosť ma,povania, ako to rozvádza [3] a je i stručne
uvedené v tab. 1. Pri uvažovaní parametrov presnosti
podrobného merania v novom návrhu na základnú
mapu veTkej mierky a 'pre podklady a projektovanie
stavieb v inžinierskej geodézii Ba uvažuje, tiež HERDA
v [I] uvádza, až 5 tried presnosti podrobných bodov
(pozri tab. 2). V tab. 2 v stfpci 2. uvedené stredné sú-
ra.dnicové chyby m(J)lI Silovzťahujú k základnému

Doc. In,. Juraj Šolc, CSc.,
Katedra ,eod4izle SVŠT Bratislava

bodovému poTua v stípci 3. stredné súradnicové chyby
m:n, k podrobnému bodovému poTu. Stredná súrad-
nicová chyba podrobného bodového poTiloje m"'lI =
= ±0,06 m. Strednú súradnicovú chybu m~lI pre
3. triedu presnosti potom autor odvodil podTa vzťahu

m~lI= ± Vm~ - m:lIPBP = ± VO,142 - 0,062 =
= ±0,13m

Krajná odchýlka .18 v tab. 2. je znovu najvačší prí.
pustný rozdiel v dížke priamo meranej v teréne a vy-
počítanej zo súradníc podrobných bodov.

V súčasnej dobe prebiehajúca diferenciácia pOŽilo-
dovanej presnosti určovania podrobných bodov vy.
žaduje aj dokladnejšiu analýzu presnosti jednotlivých
prístrojov a metód podrobného merania polohopisu
polárnou metódou. Pri používaní niektorých optických
dížkomerov (napr. BRT-006, Redta 002, diagramový
dÍžkomer a iné) je účelné a potrebné vykonať analýzu
parametrov presnosti v súlade s požadovanou pres-
nosťou. V tomto článku rád by som poukázal na vzá-
jomné súvislosti a nadvaznosti medzi jednotlivými
parametrami presnosti pri polárnej metóde merania
polohopisu.

V minulosti Silopolohová presnosť podrobného
bodu určovala strednou polohovou chybou

V súčasnej dobe Silopoužíva na vyjadrenie presnosti
polohy podrobného bodu stredná súradnicová chyba
[4]

Typ Mierka m"'lI
Charakter úzcmia

A 1: 1000 ±0,14 m intravilán stredísk
oblast. významu

B 1 : 2000 ±0,26 m intravilán stredísk
miestneho význ.

C 1 : 5000 ±0,50 m extrav. a intrav.
nestredisk. obcí

Trieda ,
pres- milJ1l m(J)lI l\Iicrka .1s
nosti

1 2 3 4 5

1 ±0,04 ID ±0,03 m 1 : 250 0,15 m
2 ±O.OSm ±0,07m 1 : 500 0,25 m
3 ±0,14 m ±0,13 ID 1 : 1000 0,40m
4 ±0,26 m ±0,25 m 1 : 2000 0,80 m
5 ±0,50 m ±O,50 m 1 : 5000 1,50 m
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V
fl 2 2 mJ)

m". == ± 2 (m", + mli) = V2"

kde m",a mli sú stredné chyby v súradniciach x a y.

Pri vyhodnotení výsledkov meraní, pri technickej
kontrole, nie vždy sa znovu kontrolujú súradnice po-
drobných bodov. Kontrolné alebo omerné miery sú
však skoro vždy k dispozícii a možno ich v teréne jed.
noduchšie zistiť. UživateIa často viac zaujíma len re·
latívna chyba susednych bodov. Preto aj pri teoretic-
kých úvahách budeme zvlášť uvažovať meraniepolár.
nych prvkov a zvlášť relatívnu presnosť dvoch podrob.
ných bodov.

Pri polárnej metóde zameriavania predmetov sa určuje
vzájomná poloha podrobných bodov číselne polárnymi
súradnicami t. j. uhlom a: a vzdialenosťou 8 od bodov
podrobného bodového poIa alebo od pomocných bo-
dov.

Uhly a:vieme merať modernými téodolitmi s pres·
nosťou m", = ±1-2c. S meraním dížok sa často už
vyskytujú problémy, či príslušný dížkomer vyhovuje
požadovanej presnosti alebo, nie. Presnosť určenia
vzdialenosti s narastajúcou dlžkou zámery obyčajne
klesá a potom podrobný bod nie je rovnako presne
určený obidvoma polárnymi súradnicami. V tab, 3
uvádzame presnosť urěenia polohy podrobného bodu
polárnou metódou pri pou*ívaní telemetra. Zeiss·BRT
006 v smere zámery čiže dlžkou m. a v kolmom smere
na zámeru uhlom m",. VzhIadom na to, že výrobcom
udávanú presnosť merania dížky m. = ±0,6 0/00 do-
siahneme s telemetrom BRT-006 len za dobrých pod-
mienok, uvažujeme aj s presnosťoum. = ±l 0/00' Z úda-
jov uvedených v tab. 3 vidno, že pri analýze presnosti
merania musíme sledovať prevažne presnosť určovania
dížky 8, ktorá viac ovplyvní presnosť určenia polohy
bodu, ako chyba v meraní uhla m",.

Chyba v dlžke zámery a v kolmomsmere
PreSllosť

I I I10 m 30m 50 m 70m

ma = lG 0,002 ID 0,005 m 0,008 m 0,012 m
ma = 2G 0,003 m 0,009 m 0,015 m 0,021 m
m. = 0,60/00 0,006 m 0,018 m 0,030 ID 0,042 m
m. = 10/00 0,010 ID 0,030 ID 0,050 m 0,070 m

Naše úvahy obmedzíme len na sledovanie pres-
nosti podrobného bodu vzhIadom k najbližšiemu bodu
podrobného bodového poIa. Pri tomto rozbore ne·
berieme do úvahy vplyv chyby z identifikácie podrob.
ného bodu a nejednoznačného označenia.

2.1. Stredná chyba meraner dížky

Ak súradnice podrobného bodu P sú x a y, stredná
súradnicová chyba tohoto bodu bude m~lI = ±0,I3 m,
potom stredná polohová chyba toho istého bodu bude
mJ)= ±m"'llV2 = ±0,184 m. Teraz móžeme pristúpiť

k zisteniu, ako presne musíme merať dÍžku 8, aby sme
dodržali požadovanú polohovú presnosť podrobn~ho
bodu. Predpokladajme, že stredná chyba v súradni·
ciach podrobného bodu je rovnaká, čiže platí m~=
= mli' Potom podfa vzťahu (1) a (2) možeme napísať

Dížku strany 8 možno vypočítať Pytagorovou vetoh
(obr. 1)

Stredná chyba vypočítanej dížky 8 sa rovná podfa zá·
kona o prenášaní chýb ako to rozviedol LANG [2]

V( a8 )2 ( a8 )2
m. = ± ax m", + aym.lI

as x as y
ax = Vx2 + y2 ~ay = Vx2 + y2 (6)

Po dosadení hodnoty z rovnice (3) a (6) do rovnice (5)
dostaneme

V(X2 + y2) JI mJ)

m. = ±. x2 + y2 m"'ll = m"lI = V2

Z uvedeného teda vyplýva, že na zabezpečenie stred·
nej súradnicovej ohyby napr. m"'lI = ±O,13 m postačí
teoreticky, pri neuvažovaní chyby z identifikácie po-
drobného bodu, merať dížky pri polárnejmetóde so
strednou chybou m. = ±0,13 m. Z toho 'potoin ov-y.
plýva, do akej miery treba obmedzovať d1žky zámer
pri používaní optických dížkomerov, aby sme dodržali
požadovanú strednú súradnicovú chybu podrobného
bodu.

3. Relatfvnapresnosť.p(}~hy ,P!ldrobnýchbodov

Stredná súradnicová chyba m"'ll vyjaidruje absolútnu
presnosť určenia polohy podrobného bodu voči základ-
nému bodovému poIu, kým krajná odchýlka .18 rela-
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tívnu polohovú presnosť určenia dvoch podrobp.ých
bodov. Medzi obidvoma týmito parametrami pres-
nosti existuje však funkčná závislosť, na ktorú v dal-
šom poukážeme. Hodnotu kontrolnej miery (omernej)
nameranej priamo v teréne považujeme pre jednodu-
chosť pritom za bezchybnú. Dalej uvažujeme prípad,
keď podrobné body sú zamerané z jedného stanoviska.

3.1. Presnosť dížky medzi dvoma
podro bnými bodmi

Predpokladajme, že dva podrobné body PI a P2

sú určené súradnicami Xl' YI a X2' Y2 z jedného stano-
viska S, ktoré považujeme znovu za bezchybné. Po·
drobné body predpokladajme, že sú určené s rovnako
vefkými strednými chybami, čiže m"'l = m0:2 = m'UI =
= m'U2= m"'lI' Potom z rovnice (1) a (2) vyplýva, že

m
m"'l = m"'2 = m'UI= m'U2= m",'U= Y2 (8)

Súradnicové rozdiely Llx a Lly dostaneme (obr. 2)

Llx = x2 - Xl Lly = Y2 - YI (9)

a z nich vypočítame dlžku a podla Pytagorovej vety

y Yi+:..m YJ y1±mY1 O
I I
I I
I IX1±mx1
Ix±mx2 I

I l I P,o
I

I I
I II

P o I2 .••..•
.•....

I b±mb.••...
.•....

I"-c:trne "- v'-:-'
,<I

o
5

X

Obr. 2

StrédnÚ chybu dížky dostaneme z rovnice (10) podra
zá.kona oprenášani éhýb

V( od ")2 (' od ")2
md = ± oLlx mtl", + oLly mllll

od Llx

oLlx = VLlx2 +Lly2
od Lly

'oLlY=YLlx2 + Lly2

(12)

Z rovnice (8) a (9) vyplýva podl'a zákona o prenášaní
chýb [2]

_Y 2 2 Y-2 Y- mpY2mtl", - m",. + m"" = 2m,,,, = m", 2 = --Y2 = mp

(13)

podobne možno dokázať aj správnosť vzťahu mtl'U= mp'
Ak dosadíme hodnoty z rovnice (12) a (13) do rovnice
(11) dostaneme vzťah

VLlX2 + Lly2 -
md = ± Llx2 + Lly2 m~ = mp = m""UY2 (14)

Stredná chyba dížky md vypočítanej zo súradníc
koncových bodov dížky sa rovná hodnote polohovej
strednej chyby alebo strednej chybe súradnicovej ná-
sobenej Vf Čiže pre mapovanie v mierke 1 : 1000 bude

md = m~IIY2 == 0,13 Y2 = ±0,18 m

Krajná odchýlka sa potom rovná

čo pre mapovanie v mierke 1 : 1000 by znamenalo
Lls = 2.0,18 = 0,36 m.

Vzťah (14) a (15) vystihuje pomer presnosti stred·
nej ohyby súradnicovej m""Uk strednej chybe dížky md
vypočítanej zo súradníc dvoch podrobných bodov.
Tento vzťah platí však za najnepriaznivejších geo-
metrických podmienok, ked podrobné body a stano-
visko prístroja ležia blízko jednej priamky (obr. 3).

c.-I-I"I"~ - -
---::-~\

50-----

3.2. Vypočíta.ná dÍžkaako parameter
presnosti

Vzťah (14) vyjadruje vo všeobecnomtvare zá·
vhdosť medzi strednou súradnicovou chybou m""U a díž-
kou d vypočítanou zo súradníc oboch bodov. V praxi
obyčajne porovnávame namerané kontrolné miery k
s d1žkami d vypočítanými zo súradníc podrobných
'bodov. Z praktiokých výsledkov vieme, že vzťahom
(15) uvedená krajná odchýlka je príliš vorná a rozdiely
v praxi sú hlboko pod touto hodnotou. Potom za
tohoto stavu nemože krajná odchýlka Lls plniť svoju
funkciu ako parametra presnosti v súvislosti s udáva-
nou strednou súradnícovou chybou. Jeto v dosledku
toho, že presnosť merania kontrolnej miery mk je
rovnaká (ovplyvňujú ju len miestne podmienky, pre-
kážky merania a dfžka meranej strany), zatia.1 čomu
taknie, je pri presnosti určenia dížky"a, vypočítanej zo
súradníc podrobných bodov. Dížka d resp. jej stredná
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chyba ma sa mení v závislosti od geometrickej polohy
tejto dížky voči stanovisku prístroja resp. zámery
dÍžkomera.

Vypočítanú dÍžku a medzi podrobnými bodmi za-
meranými z jedného stanoviska dostaneme pri polár-
nej metóde z dvoch meraných dÍžok b, c a z uhla lX nimi
zovretého (obr. 2) podra vzťahu

Strednú chybu vypočítanej dížky a dostaneme podra
zákona o prenášaní chýb

2 ( b - c cos lX )2 ( C - b cos lX)2
ma = d mb + a me +

+ (b.c.;in lX ~"r (17)

Vyčíslením vzťahu (17) je zjavné, že velkosť strednej
chyby ma vypočítanej dlžky a je závislá od
- presnosti meranej strany b a c čiže od mb a me•

Tieto stredné chyby budú vtedy meušie, keď dížky
strán b a c budú kratšie a presnejšie merané. Z toho
logicky vyplýva, že je výhodné stanoviská prístroja
voliť čo najbližšie k meraným objektom

- velkosti vypočítanej dÍžky a, je výhodnejšie ak
dÍžka a je menšia (potom aj uhol lX je menší)

- geometrického tvaru určujúceho trojuholníka alebo
polohy vypočítanej strany a vzhIadom na stano-
visko prístroja.

V prípade, že určujúci trojuholník je približne rovno-
ramenný (obr. 2), potom mb = me a ma ='= 0,3. až
0,6 mb (alebo mel. V prípade, že určujúci trojuholník
je štíhly, alebo prejde až do priamky (čiže lX = O)
potom podla obr. 3 bude,

ma = Vm~+ m~= mbVi = meVi (18)

a vplyv chyby meraného uhla m" možno zanedbať
pozri tab. 3). V týchto prípadoch však často mb =1= me,
pretože stredná chyba meranej díhšej strany (na obr. 3
napr. mb) je vačšia a potom vo vzťahu (18) je správnej-
šie uvažovať m~ = m~ + m~. VzhIadom na to, že mb
a me sú stredné chyby meranej dížky dÍžkomerom,
čiže sú m., mažeme napísať

pričom za m. musíme dosadiť strednú chybu meranej
díhšej strany (na obr. 3 napr. mb)' Ak za m. dosadíme
podla rovnice (7) strednú súradnicovú chybu mll'!l'

potom mažeme napísať namiesto vzťahu (19)

ma = m. Vi= mll'!l Vi
a dostaneme už známu rovnicu (14), čo potvrdzuje
správnosť úvah uvedených v kapitole 3.1, že vzťah (14)
platí zanajnevýhodnejších geometrických podmienok.

Pre lepšiu názornosť uveďme niekorko príkladov
vyčíslenia vzťahu (17) pre razne prípady:

a) Ak predpokladáme, že b = 50 m, mb = ±0,05 m
a mo = ±0,05 m, lX = 50g, m" = 2e potom a =
= 38,268 ma

ma = ±VO,0192 + 0,0192 + 0,0152 = ±0,031 m
(0,028 Itl)

Ak zmeníme v príklade lX = lOg, potom dostaneme
a = 7,846 ma
ma = ± V~0-,0-0-42-+--0-,-00-4-2-+-0-,0-1-57-2= ±0,017 m
(0,010m)

V prípade, že lX = 19 bude strana a = 0,784 ma

ma = ±VO,00042 + 0,00042 + 0,01572 =
= ±0,016 m (0,008 m)

Ak trojuholník sa zmení na priamku lX = O,m" = 2e,
potom v rovnici (17) bude

b - c cos lX = 1
d

C-bCOSlX = 1
d

ma= ±VO,052 + 0,052 + 0,0162 = 0,072 m
(0,071 ml.

Ak uvažujeme strednú chybu meraného uhla m" = le,
potom dostaneme údaje uvedené v predchádzajúcom
prípade v zátvorkách.
b) V prípade, že predpokladáme najnepriaznivejší prí-

pad (určujúci trojuholník sa prejaví skoro ako priam-
kal, potom obyčajne dížky zámer nie sú rovnaké
a tak isto aj ich stredné chyby. Príklad: nech b =
= 50 m, mb = ±0,05 m, c = 20 m, me = ±0,02 m,
lX = 19,m" = 20, potom a = 30,004 m a
ma = ±VO,052 + 0,022 + 0,0J2 = 0,055 m.

Z doteraz 'uvedeného teda vyplýva, že optimálny prí-
pad na výpočet. d1žky strany d je zo súradníc podrob-
ných bodov, ak tvar určujúceho trojuholníka je rovno-
ramenný trojuholník s čo najkratšou stranou á.V tom-
to prípade vzniknutý rozdiel v d1žke medzi meraním
a vypočítanou hodnotou sa pohybuje okolo

, - - .....

kde ma - jestredná chyba dÍžky vypočítanej zo sú-
radníc podrobných bodov

m. - je stredná chyba dížky meranej dÍžkome-
rom zo stanoviska .

mk - je stredná chyba merJlrnej kontroInej miery
v teréne, ktorú sme doteraz považovali za
bezchybnú, ale v skutočnosti mk ='= ±2 cm.

Z rovnice (20) ďalej vyplýva, že je výhodné voliť dÍžko-
merom čo najkratšie zámery, lebo potom dostaneme
menšie stredné chyby vypočítanej strany ma a menšie
róidiely L1s = k - d (nameraná hodnota kontrolnej
miery mínus vypočítaná dížka strany).

Poukázali sme na príčinu prečo v súčasnej dobe
platná hodnota krajnej odchýlky L1s v praxi málo
účinne kontroluje presnosť merania polohopisu v zá-
vislosti na predpísanej strednej súradnicovej chybe.
Podla autorovho názoru by bolo účelné buď uvažovať
polohu predmetnej dÍžky voči zámere dÍžkomera alebo
znížiť hodnotu krajnej odchylky L1s.

Na overenie správnosti teoretických úvah vykonali
srna ajexperimentálne skúšky. Na Gottwaldovom ná-
mestí v Bratislave bola vybudovaná základnica dlhá
98,133 m o 7 bodoch (obr. 4) v rovinnatom teréne
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(trávou pokrytom).
Presnosť polohy jed.
notlivých bodov zá.
kladnice je približne
±0,5-1,0 mm, takže
príslušné dlžky na zá·
kladnici merané elek-
tronickým diarkome-
rom EOK - 2000 a
Di-3 sme považovali
za presné a vzhradom
k ním porovnávali na·
merané dížky tele .
metrom BRT ·006.

Za ideálneho po-
časia (zamračeného
letného dňa 28. 7.
1977) sme skúmali na
základnici presnosť
merania dížok tele·
metrom BRT·OO6 Č.

Sl 416463. Telemeter bol
postavený najprv na
počiatočnom bode zá-
kladnice Sl = O a
dvaja skúsení pozo-
rovatelia 10krát určili
nezávisle príslušné
dížky (obrA a tabA.).
Každá takto zamera-
ná dÍžka bola určená
z dvoch koincidencir
(z prava a z rava).Zi-
skáné stredné chyby
sú uvedené v tab. 4.

Pri zámere díhšej
ako 60 m treba po·
užívat základnicu na
meraniedÍžok,čohneď
pozoruhodne zllÍžido-

, siahnutelnú presnost.
Z nameraných dlžkových hodnót zo stanoviska
Sl == O boli nrčElné aj dížky medzi podrobnými
bodmi, ako aj ich stredné chyby, ktoré uvádzame
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Body Vzdie.lenost IStredilá chyba Presnost

1 2 3 ••
0-1 18,162 m ±O,031 m 1,7%0

0-2 28,126 m ±0,027 m 1,0 %O

0-3 38,160 m ±0,028 m 0,7%
0

0-4 48,116 m ±0,020 m 0,5 %O

0-5 58,159 m ±0,024 m 0,4 %O

0-6 78,112 m ±O,090 m 1,2 %O

v tab. 5. v stípci 3. Polohy podrobných bodov zá-
kladnice sme určovali aj zo stanoviska S2' ktoré bolo
volené bokom od základnice (pozri obr. 4). Z mera·
ných dížok (dvojíc) a uhlu nimizovretých sme vypo~
čítali s použitím cosínovej vety znovu vzdialenosti
medzi podrobnými bodmi a ich stredné chyby, ktoré
uvádzame v tab. 5 v stípci 4. Každá stredná chyba

Body Vzdialenosť m. z S, m. z S, Presnost

0-1 18,162 m ±0,031 m ±0,020 m 64 %
1-2 9,964 m ±0,028 m ±0,019 m 68 %
2-3 10,034 m ±0,026 m ±0,013 m 50 %
3-4 9,956 m ±0,037 m ±0,017 m 46 %
4-5 10,043 m ±0,027 m ±0,018 m 66 %
5-6 19,953 m ±0,085 m ±0,032 m 37 %
6-7 20,021 m - ±0,024 m -

hola vypočítaná znovu z 10 nezávisle meraných a
vypočítaných vzdialeností medzi podrobnými bodmi
základnice.

Výsledky praktických skúšok potvrdili správnosť
teoretických úvah a ukázali už doteraz známe skutoč·
nosti, že

- presnost určenia dížky telemetroin BRT.006 sa
pohybuje aj za optimálnych podmienok okolo 1 0/00

- presnosť kratších dížok je menšia ako dlhších
a optimálnu presnosť dosahujeme pri zámerách
okolo 40-60 m

- presnosť kontrolných dížok vypočítaných (z rovno-
ramenného trojuholníka) zo stanoviska S2 je vyššia
ako pri nepriaznivom prípade zo stanoviska Sl na
konci základnice. V tab. 5 v stípci 5. uvádzame
o korko je presnejšie zistená dÍžka medzi podrob-
nými bodmi zo stanoviska S2' ako zo stanoviska Sl'
K údajom uvedeným v tab. 5 treba dodať, že ani
zo stanoviska S2 neboli všetky trojuholníky naj.
výhodnejšie (pozri obr. 4).
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Geod'zla, n. p.,
Bratislava
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Paralakticky měřené délky
při THM

V současném rozvoji a pronikání světelných dálko-
měrů do geodetické praxe se může zdát, že osvědčená
metoda paralaktického měření délek v polygonových
pořadech zanikne. V nejbližší době však tomu tak
nebude a to hned z několika důvodů. Nejdůležitější se
zdá ten, že k dobré obsluze světelných dálkoměrů je
třeba vycvičit měřiče, a není vůbec v zájmu techniky,
aby se složitou aparaturou pracoval' každou chvíli
někdo jiný. Dalším důvodem je dosud malý početsvě-
telných dálkoměrů, které nyní vlastně jen doplňují
standardní vybavení. Třetím důvode,m je, že ne vždy
je dálkoměr i s obsluhou k dispozici, a nelze PJ,'oto
př'erušit geodetické práce na termínovaném úkolu.
:Mimoto paralaktické měření délek bude i nadále jed-
nou z nejpřesnějších metod určování kratších vzdále-
ností, zvláště při speciálních měřenich.

Spoléhat se na dobu, kdy dálkoměr bude k dispo-
zici by značně ztěžovalo podmínky pro práci geodeta,
který potřebuje pracovat pokud možno rychle, ekono-
micky, ale přitom s dostačující přesností. Je proto
nutno stále počítat s tím, že polygonové pořa,dy se
bndou měřit i nadále klasickými dálkoměry popřípadě
kombinovaně se světelnýmdálkoměrem ..Nebude proto
(podle autora) přežitkem všimnout si dopustných
odchylek mezi dvojím měř'ením téže délky paralaktic-
ky s ohledem na THM.

Aet:.

30272421 18 15 12

Ing. Ivo Hauf,
Geodézie, n. p., Praha

Dostačující přesnost měření délek pro THM je
dána dopustnými odchylkami mezi dvojím měřením
LI a základními středními chybami m měřené veličiny
odpovídajícími přístroji, metodě a počtu měření.

Jak je známo, platí: (M maximální střel;lní chyba):

M = (2 -;- 3)m LI = MV2
Podle [1] platí pro maximálně přípustný rozdíl

mezi dvojím měřeníJP. téže délky D v metrech

LIl= 0,oI VD + 0,02

Měření paralaktického úhlu patří meZi jednodu-
ché měřické postupy, a Pr.9tobude vhodné stanovit
poměr mezi střední a maximální chybou

M=2m

přičemž lze předpokládat, že uvnitř těchto mezí bude
ležet ještě 95 % chyb. Bude rozumným požadavkem,
aby povolené 'odchylky neležely v nepříznivém inter-
valu (2m - 3m) 'a proto položme
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300m=D:'--2eoo

a tedy pro rozdíl Lla mezi opakovaným měřením téže
délky ve stejném směru bude platit

Y- 300

Lla= D:' 2 -2-'eOo

Porovnejme mezi sebou Ll2 a Lla nejlépe graficky
(obr. I). Je vidět, že např. při splnění podmínky my =
= 300, lze teoreticky měřit délky přímo bez jejich dělení
až do 170 m, přičemž zřejmě pro kratší délky bude
požadavek na přesnost určení paralaktického úhlu se
zmenšující se délkou klesat, jak je naznačeno na grafu
(LIgo, L1r, Ll~, L1~). Tento graf by mohl posloužit
jako kritérium přesnosti měření délek, ale znamenalo
by to nejprve určit z tabulek délku D.

Lépe bude určit maximální dopustnou odchylku
jako funkci paralaktického úhlu y. Vyjdeme přitom
z rovnice

bm y
Dm =2cotg"2;

y btg- ••••-
2 2D

b
Y == 2 arc tg 2D .

Tabulka 1. Přípustné odchylky L1 mezi dvojím měřením
paralaktického úhlu při THM (400g)

,. Dm I ADm I LI,. LI,.. LI,.•••

0,5 254,647 0,180 3,5 2,4 3,3
1,0 127,321 133 10,4 i1 6,9 9,8
1,5 84,879 112 19,8 t 13,2 18,7
2,0 63,657 0,100 31,3 20,9 29,6
2,5 50,923 091 44,8 1..29,9 42,3
3,0 42,434 085 60,2 ~,40,1 56,7
3,5 36,369 080 77,2 r 51,5 72,8
4,0 31,820 0,076 95,9 { 64,0 90,5
4,5 28,282 073 116,2 ~ 77,6 109,7
5,0 25,452 070 138,3 92,2 130,4
5,5 23,135 068 161,7 107,8 152,4
6,0 21,205 0,066 186,6 124,4 175,9
6,5 19,571 064 212,9 142,0 200,8
7,0 18,171 063 240,8 160,5 227,0
7,5 16,958 061 270,0 179,9 254,5
8,0 15,895 0,060 300,5 200,3 283,3
8,5 14,957 059 332,4 221,6 313,4
9,0 14,124 058 365,7 243,8 344,8
9,5 13,378 057 400,3 266,8 377,4
10,0 12,706 0,056 436,1 290,7 411,2
10,5 12,098 055 473,3 315,5 446,2
11,0 11,546 054 511,7 ·341,1 482,4
11,5 11,042 053 551,4 367,6 519,8
12,0 10,579 0,052 592,3 394,9 558,4
12,5 10,153 052 634,4 422,9 598,1
13,0 9,760 051 677,8 451,8 639,0
13,5 9,396 051 722,3 481,6 681,0
14,0 9,058 0,050 768,1 512,0 724,1
14,5 8,743 050 814,9 543,3 768,4
14,0 8,449 049 863,1 575,4 813,7
15,5 8,174 049 912,3 608,2 860,2
16,0 7,916 0,048 \)62,7 641,8 907,~

4b
dy = - 4D2 + b2 dD

a nahradíme-li diferenciály skutečnými chybami,
D a L1D vyjádříme v metrech, b položíme rovno 2rn,
bude

2e 2e 2 y-
lL1yl2 = D2 + I Ll2 = D2 + I 3 (0,01 D + 0,02) ,

(3)

přičemž tato odchylka bude platit mezi dvojím, ale
jednoduchým určením paralaktického úhlu.

Byla-Ii ale vzdálenost určena 2x tam (levý-pravý,
pravý-levý) a 2x zpět a výsledná délka bude určena
jako aritmetický průměr ze 4 jednoduchých měření,
bude zřejmě pro diferenci mezi hodnotami tam, resp.
zpět platit volnější tolerance, a to

Hodnoty LlY2 resp. LlY2.2 lze určit velmi pohodlně
programovatelnými kalkulátory a sestavit do vhod-
ných tabulek, a to jak pro šedesátinné, tak pro setinné
dělení kruhu (viz tabulka I a 2). Tyto tabulky, u nichž
je argumentem úhel y jsou pro měření délek paralak-
ticky pro THM vhodnější než tabulky, u nichž je argu-
ment měřená délka D a které uvádí příslušná směrnice.

Tabulka 2. Přípustné odchylky L1mezi dvojím měřením
paralaktického úhlu při THM (360°)

y I Dm I LID", I LI,. I LI,.. I LI,.•••

0°30' 229,182 0,171 0,4 0,2 0,4
1°00' 114,589 127 1,1 0,7 1,0
1°30' 76,390 107 2,1 1,4 2,0
2°00' 57,290 0,096 3,3 2,2 3,2
2°30' 45,829 088 4,8 3,2 4,5
3°00' 38,188 082 6,4 4,3 6,1
3°30' 32,730 077 8,2 5,5 7,8
4°00' 28,636 0,074 10,3 6,8 9,7
4°30' 25,452 070 12,4 8,3 11,7
5°00' 22,904 068 14,8 9,9 14,0
5°30' 20,819 066 17,3 11,5 16,3
6°00' 19,081 0,064 20,0 13,3 18,8
6°30' 17,610 062 22,8 15,2 21,5
7°00' 16,350 060 25,8 17,2 24,3
7°30' 15,257 059 29,0 19,3 27,3
8°00' 14,301 0,058 32,2 21,5 30,4
8°30' 13,457 057 35,7 23,8 33,6
9°00' 12,706 055 39,2 26,2 37,0
9°30' 12,035 055 43,0 28,6 40,5
10°00' 11,430 0,054 46,8 31,2 44,2
10°30" 10,883 053 50,8 33,9 47,9
11°00' 10,385 052 54,9 36,6 51,8
11 °30' 9,931 051 59,3 39,5 55,9
12°00' 9,514 0,051 63,7 42,4 60,0
12°30' 9,131 050 68,2 45,5 64,3
13°00' 8,777 049 72,9 48,6 68,7
13°30" 8,449 049 77,7 51,8 73,2
14°00' 8,144 0,048 82,6 55,1 77,9
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Tabulky umožňují měřiči okamžitou kontrolu
dosažené přesnosti v určované délce ihned po změření
paralaktických úhlů, jsou skutečně příruční a jejich
krok 0,5g pHp. 30' umožňuje i pHpadnou lineární inter.
polaci. Tabulky jsou vypočteny pro THM. Je však
možné velmi snadno podobné tabulky spočítat i pro
jiné přesnosti dosazením příslušné hodnoty L12 do
rovnice (3).

[1] Směrnice pro THM, Praha 1969
[2] Směrnice pro paralaktickou polygonometrii, Praha

1958
Do redakce došlo 22. 6. 1977

Lektoroval:
Ing. M. Ingeduld, CSc.,

ČVUT v Praze

VIII. geodetická a kartografická
konference (konference CVTS-GK)

Ing. Vladimír Kosek,
tajemník ÚV ČVTS.GK,

Ing. Miroslav Miklovský, CSc.,
llen pl'edsednlctva ÚV ČVTS.GK

Dne 27. září 1977 byla ÚV ČVTS-společností
geodézie a kartografie svolána VIII. geodetická a
kartografická konference (konference ČVTS-GK),
a to do Kulturního domu n. p. Spolana v Nera-
tovicích u Prahy.

Konference se konala v době, kdy společné úsilí
pracujících a celé naší společnosti je soustředěno
na realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ, v době, kdy
rozvojem pracovní inciativy se nám společně daří
úspěšně plnit úkoly druhého roku 6. pětiletky. Kon-
ference se konala v roce, kdy celý pokrokový svět
slaví 60. výročí VŘSR. Jsme právem hrdi, že do-
savadní rozvoj naší socialistické společnosti a vý-
sledky koordinované práce stranických orgánů
a organizací, státních orgánů, hospodářských
a společenských organizací jsou součástí celkových
úspěchů světové socialistické soustavy na čele se
SSSR.

Konference zhodnotila pracl Společnosti za
uplynulé období a vytýčila další program úkolů
a zaměření ve spolupráci se stranickými, státní-
mi, hospodářskými a dalšími společenskými orgá-
ny a organizacemi, které působí v odvětví geodé-
zie a kartografie. Program politicko-výchovné, po-
liticko-odborné a organizační práce naší Společ-
nosti vychází ze současného stavu a dalších per-
spektiv rozvoje odvětví geodézie a kartografie,
z analýzy jeho problémů a nedostatků a z potřeb

a požadavků národního hospodářství i celé naSl
společnosti na geodetické práce a kartografické
výrobky ve shodě se závěry XV. sjezdu KSČ.

U vědomí úspěchů a pozitivních faktorÍl dosa-
vadního rozvoje však dobře víme, že i současnost
je objektivně poznamenána řadou problémů a ne-
dostatků při řešení složitých a nesnadných úkolů,
které nám brání ještě úspěšněji zabezpečovat řeše-
ní dalších závažných úkolů. Požadavky národního
hospodářství na geodetické a kartografické prá-
ce, zejména v Praze, Severočeském a Severomorav-
ském kraji přesahují kapacitní možnosti příslušných
oblastí. Považujeme za potřebné odkrývat rezer-
vy zlepšením odvětvové koordinace geodetických
a kartografických prací. Je podle našeho názoru
třeba důsledně prosazovat celo společenské prio-
rity a zájmy při řešení všech zásadních otázek při
plnění úkolů a důsledně bojovat proti skupino-
vým zájmům a konzervatismu všude, zejména při
prosazování nových metod práce a výsledků vě-
deckovýzkumných prací do života. Je třeba více
a lépe využívat stále dokonalejší přístrojové a ma-
teriálové zabezpečení geodetické a kartografické
výroby v našem odvětví i v meziodvětvové koope-
raci. Považujeme za potřebné prohloubit využívá-
ní výsledků mezinárodní vědeckotechnické spo-
lupráce a v podstatě širším měřítkem se aktivně
na této spolupráci podnet.
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V tomto náročném procesu dalšího rozvoje má
rozhodující úlohu člověk - několikatisícový ko-
lektiv geodetťi a kartografťi, převážně příslušníků
technické inteligence, dělníkťi a technickohospo-
dál'ských pracovníkťi. Proto si naše vědeckotech-
nická společnost-společnost geodézie a kartogra-
fie klade za hlavní úkol rozvíjet politickovýchov-
nou, politicko-odbornou a organizační práci pře-
devším s cílem pomoci podle svých sil v dalším
rozvoji odvětví geodézie a kartografie a účinným
vedením členťi vědeckotechnické společnosti podle
jejich zájmťi k angažované účasti na tomto roz-
voji. Proto také vidíme těžiště své práce v kon-
krétní práci poboček ČVTS na závodech, podni-
cích a v dalších organizacích, které provádějí nebo
využívají geodetické práce a kartografické výrob-
ky. Výsledný efekt této konkrétní práce je také
hlavním měřítkem účinnosti naší práce s měst-
ským výborem a krajskými výbory ČVTS-GK i od-
bornými skupinami naší Společnosti.

Naší konferenci předcházely výroční členské
schůze poboček ČVTS, které proběhly v 1. čtvrt-
letí t. r. Na těchto schťizích byla zhodnocena práce
v uplynulém funkčním období, byly zvoleny nové
výbory a přijaty hodnotné závazky k 60. výročí
VŘSR a 30. výročí Vítězného února. Jedním z kla-
dťi uplynulého funkčního období je, že oproti roku
1972 se zvýšila členská základna v pobočkách
ČVTS, hlásících se k činnosti ČVTS-GK, o 18%.

Výroční členské schťize poboček CVTS proká-
zaly správnou orientaci široké členské základny
na hlavní úkoly ČVTS i odvětví. Řada poboček ČVTS
má uzavřeny dohody o spolupráci s vedením pod-
niků, zaměřené na hledání zdrojů a zabezpečení
růstu produktivity práce. Clenové poboček ČVTS
se aktivně účastní plnění úkolů v oblasti KSR a při
zavádění technických inovací, zabývají se publicis-
tickou činností, přípravou odborných přednášek
a besed a pťisobí jako lektoři v závodních školách
práce při politickoodborné přípravě kádrťi. Tvťirčí
vědeckotechnická činnost kolektivťi i jednotlivcťi
se zaměřuje na technické inovace, řešení tématic-
kých úkolťi a účast v KRB. Některé pobočky CVTS,
např. při Geodézii, n. p., C. Budějovice nebo n. p.
Kartograf1e Praha převzaly patronáty nad činností
KRB nebo jejich přímé řlzení. Postupně se vytvá-
řejí i KRB nad podnikového charakteru, jako např.
KRB pro přípravu a vydání geologických map CSSR,
KRB pro výstavbu elektrárny Chvaletice a další.

Konferenci CVTS-GK předcházely ve II. čtvrtletí
městská a krajské konference CVTS-GK,které pro-
vedly vyhodnocení nejen činnosti poboček CVTS
a vlastní práce, ale zabývaly se i otázkami ini-
ciativy a efektivnosti práce ČVTS-GK. Tak např.
v oblasti pťisobnosti MV CVTS-GKse podařilo v le-
tech 1975-76 docílit plněním závazků členťi ČVTS
zvýšení výroby o 3566 tis. Kčs. V Jihočeském kra-
ji bylo členy CVTS vyřešeno v období 1972-77
21 tématických úkolťi a zúčastnili se prací na 30
realizačních úkolech vědy a techniky; celkem zde
bylo v uvedeném období podáno 157 zlepšovacích
návrhťi s celkovým přínosem 550 tis. Kčs. V Zá-
padočeském kraji činU přínos z práce členťi CVTS
v KRB a ve VZH jen v roce 1976 celkem 281 tis. Kčs.

Úspěšná je i bilance Severočeského kraje, kde
v letech 1975-76 bylo členy ČVTS vyřešeno 18 té-
matických úkolů, bylo podáno 92 zlepšovacích návr-
hťi a celkový přínos činil 1613 tis. Kčs; kromě
toho v rámci činnosti KRB docílili členové pobo-
ček ČVTS jen v r. 1976 zvýšení výkonů o 1090
tis. Kčs při současné úspoře nákladťi 833 tis. Kčs.
Ve Východočeském kraji bylo za období 1972-76
podáno 30 zlepšovacích návrhťi a 1 vynález s cel-
kovým přínosem 613 tis. Kčs, při plnění úkolfi KSR
bylo docíleno ve stejném období přírůstku výkonů
3951 tis. Kčs. V Severomoravském kraji bylo např.
v rámci závazku k XV. sjezdu KSČ docíleno inicia-
tivou členů poboček ČVTS přínosu 240 tis. Kčs;
závazek k 60. výročí VŘSR bude při jeho plnění
představovat dalších nejméně 274 tis. Kčs.

Charakterizujeme-li uplynulé období z hlediska
vlastní pol1ticko-odborné a organizátorské činnosti
naší Společnosti, mťižeme konstatovat, že reago-
vala na hlavní úkoly odvětví geodézie a kartogra-
fie a průběžně zajišťovala prostřednictví pobo-
ček ČVTS, krajských a městského výboru ČVTS-GK,
odborných skupin i ÚV a pořádaných politicko-
odborných akcí informovanost a spoluúčast člen-
ské základny na zásadních technických inovací.
Podařilo se úspěšně ukončit konsolidační proces
ve Společnosti zformováním nového aktivu funk-
cionářů, který důsledně realizoval závěry stranic-
kých usnesení a sjezdů CVTSa ČSVTS.

Podařilo se přenést hlavní těžiště činnosti Spo-
lečnosti do práce poboček ČVTS, docílit vysokou
aktivizaci celé členské základny a podnítit iniciati-
vu našich členů pro řešení hlavních úkolů tech-
nického rozvoje, pro práci v KRBa BSP.

Podařilo se novelizovat dohodu s Českým úřa-
dem geodetickým a kartografickým, prohloubit spo-
lupráci s dalšími resorty, v nichž pracují geodeti
a kartografové, zejména pak s federálním minis-
terstvem dopravy. Řada našich poboček ČVTSodved-
la dobrou politickoodbornou a organizátorskou
práci a jejich činnost byla kladně hodnocena jak
hospodářskými orgány, tak i orgány CVTS. Svěd-
čí o tom čestná uznání a umístění v soutěžích.

Nové úkoly spojené s rychlým rozvojem odvět-
ví geodézie a kartografie v 5. pětiletce a v ná-
stupu do 6. pětiletky kladly nemalé úkoly na
řízení naší Společnosti. Přes úspěchy, které jsme
při naší práci měli, je třeba kriticky hodnotit
i některé nedostatky a vycházet z této analýzy
při usměrnění naší činnosti pro další funkční ob-
dobí. Bude třeba se ještě důsledněji zaměřit na ko-
ordinaci odborné náplně některých akcí, trvale
sledovat jejich časovou návaznost a zajistit, aby
i republikové a celostátní akce byly konány nej-
méně z poloviny mimo pracovní dobu.

Všechny tyto úkoly jsou zahrnuty ve schvále-
ném usnesení a programovém prohlášení naší
konference, které jsou předkládány jako základní
dokumenty pro zaměření činnosti naší Společnosti
pro příští funkční období. Tyto dokumenty jsou
uvedeny v další části tohoto materiálu.

Konference rovněž zvolila nový ústřední výbor
ČVTS-GK, revizní komisi ÚV ČVTS-GK a náhrad-
níky.
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Doc. Ing. Zdeněk Ne-
vosád, CSc.

Doc. Ing. Zdeněk Ne-
vosád, CSc.

Ing. Slavoj Kádner,
CSc.

Dalšími členy předsednictva ÚV ČVTS-GK byli
zvoleni tito soudruzi:

- za OS 170l-inženýrská
geodézie

za OS 17D2-kartogra-
fie

Doc. Ing. Zbyněk Mar-
šik, CSc.

za OS 17D3-fotogram-
metrie

za OS 17D4-evidence
nemovitostí

Prof. Ing. Dr. Miroslav
Hauf, CSc.

za OS 17D5-geodetic-
ké základy

za OS 17DB-automati-
zace

za OS 17D7-ekonomi-
ka geodézie a karto-
grafie

Ing. Josef Pukl
Ing. Miroslav Mikšov-
ský, CSc.

Ing. Milan Klimeš
Karel Kut

Členové plénaÚV ČVTS-GK:

Ing. Jaroslav Kunssber- za MV ČVTS-GK Pra-
ger ha

Ing. Zdeněk Sobotka za KV ČVTS-GK Stře-
dočeského kraje

Ing. Pavel Theiner za KV ČVTS-GK Jiho-
českého kraje

Ing. Karel Průcha za KV ČVTS-GK Zápa-
do českého kraje

Ing. Zbyněk Žižka za KV ČVTS-GK Seve-
ročeského kraje

Ing. Dr. Miroslav Bajta-
Ion

Ing. Jaroslav Hybášek

- za KV ČVTS-GK vý-
chodočeského kraje

za KV ČVTS-GK Jiho-
moravského kraje

za KV ČVTS-GK Seve-
romoravského kraje

Ing. Helena Ryšková
Ing. Radim Kudělásek,
CSc.

Náhradníci ÚV ČVTS-GK:
Ing. Josef Lašek
Ing. Arnošt Nemeškal
Ing. František Stupka
Ing. Miroslav Šimeček
Ing. Zdeněk TytI
Doc. Ing. Dr. Josef Zeman,
CSc.

Předseda
Členové

Ing. Ondřej Jeřábek, CSc.
Ing. Václav Koubek
PhDr. Ondřej Roubík
Ing. Václav Slaboch, CSc
Ing. Jiři Šimek
Ing. Josef Skalický

Ing. Marie Matzkeová

Usnesení konference CVTS - spolel!nosti geodézie
a kartografie, konané dne 27. 9. 1977 v Neratovicich

u Prahy
Konference ČVTS-GK, která se konala v předvečer

významného svátku všeho pracujícího lidstva - oslav
60. výročí VŘSR a 30. výročí úno'rového vítězství čes-
koslovenského pracujícího lidu, na základě přednesené
zprávy o činnosti za období od 21. 6. 1972 do dneš-
ního dne a na podkladě předložených návrhů, diskus-
nleh příspěvků a dalších připomínek:
1. Schvaluje

a] zprávu o činnosti ÚV ČVTS - spole'čnosti geodé-
zie a kartografie za uplynulé funl{ční období,

b] zprávu o hospodaření ÚV ČVTS-GK za uplynu-
lé funkční období,

c l zprávu revizní komise ÚV ČVTS-GK,
d] členy pléna ÚV ČVrS-GK a jejich náhradníky,
e] volbu členů a náhradnice revizní komise ÚV

ČVTS-GK,
f] volbu delegátů ČVTS-GK na III. sjezd ČVTS.

2. Děkuje

odstupujícím členům orgánu ÚV ČVTS-GK za aktiv-
ní, obětavou a úspěšnou práci, vykonanou v uplynu-
lém funkčním období pro technický rozvoj odvětví
geodézie a kartografie.

3. Ukládá
a] ÚV ČVTS-GK

- rozpracovat a do plánu práce zahrnout úkoly
vyplývající z "Programového prohlášení" kon-
ference ČVTS-GK a vytvořit příznivé podmln-
ky pro jejich plnění,
usilovat o rozšiřování členské základny a zvý-
šení úrovně činnosti poboček ČVTS, propu-
govat zakládání poboček ČVTS na dalších geo-
detlck"9'ch a kartografických pracovišt!ch, hle-
dat, propagovat a rozšiřovat nové i netra-
diční formy zvyšování odborných znalostí a pri-
tom zaměl'it pozornost na mladé geodety akar-
tografy v organizacích a školách. Při plnění
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tohoto úkolu spolupracovat s hospodářským ve-
dením podniků a škol, stranickými, odborovými
a svazáckými organizacemi,
s ohledem na vznik mezioborových problémů
rozšířit spolupráci s jinými Společnostmi a Ko-
mitéty,

- zaměřit společné úsilí všech členů ČVTS a or-
gánů ČVTS-GK na konkrétní řešení programu

rozvoje vědy a techniky a hlavních úkolll kom-
plexní socialistické racionalizace v celém odvět-
ví geodézie a kartografie, v návaznosti na úko-
ly vytyčované stranickými a státními orgány,

b l všem orgániim Společnosti
seznámit s usnesením konference ČVTS-GK
členskou základnu ČVTS, hlásící se ke spo-
lupráci se Společností geodézie a kartografie.

Programové prohlá~ení konference ČVTS-GK
konané dne 27. září 1977 v Kulturním domě

n. p. Spolana v Neratovicích

Konference ČVTS-GK (VIII. geodetická a kartografic-
l<á konference J zhodnotila činnost CVTS-společnosti geo-
dézie a kartografie zaměřenou k rozvoji naší společnosti
po XIV. a XV. sjezdu KSC.
Konference projednala opatření k další realizaci poli-

tiky KSC, vlády a Národní fronty v podmínkách po-
boček CVTS, městského a krajských výborů ČVTS-
-GK a odborných skupin při Ov CVTS-GK.
Naše Společnost si klade za úkol aktivní účastí svých

členii na všech úsecích dotýkajících se geodézie a kar-
tografie přispívat k realizaci závěrfi XV. sjezdu strany
v oblasti vědeckotechnického rozvoje odvětví. Naše Spo-
lečnost na základě dobrovolného, ale organizovaného
hnutí soustřeďuje a bude soustřeďovat poznatky získa-
né ve vědě i v praxi a bude je i nadále rozšiřovat
mezi široký okruh pracovníkfi.
ČVTS-GK přijala řadu opatřeních, kterými vyjadřuje

svůj podíl při zajišťování a realizaci hospodářské a so-
ciální politiky KSČ. Jde zejména o růst aktivity všech
orgánů a organizací, zaměřené na rozvoj politlcko-
odborné činnosti a další zlepšení práce funkcionář-
ského aktivu, zvýšení úrovně práce poboček ČVTS, roz-
šíření spolupráce se státními a hospodářskými orgá--
ny a ostatními společenskými organizacemi, další zVý-
šení podílu členů a kolektivů ČVTS při plnění úkolů
vědeckotechnického rozvoje a účasti při plnění voleb-
ních programů.
Rychlý rozvoj čs. národního hospodářství, vytyčený

ve Směrnici přijaté XV. sjezdem strany, staví před geo-
dézii a kartografii nové náročné úkoly. Trendy inves-
tiční výstavby, přechod zemědělství na socialistickou vel-
kOVýrobu, uspokojování rostoucích potřeb národního
hospodářství i veřejnosti kartografickými výrobky při
omezených zdrojích živé práce kladou vysoké nároky
na efektivnost práce geodézie a kartografie v našem
státě. Rozhodující úlohu pro splnění náročných úkolů
bude mít vědeckotechnický rozvoj, uplatňování jeho
výsledků v praxi, iniciativa našich čienů při přípravě
programfi KSR, účast v komplexních racionalizačních
brigádách a na VZH.
Pro období 6. pětiletky jsou stanoveny směry:

- zabezpečit potřeby zemědělství, zejména řízení a plá-
nování zemědělské velkovýroby a ochrany půdního
fondu efektivním využitím evidence nemovitostí pro
podnikové evidence půdy,
zajistit geodetické a kartografické práce podle po-
žadavků výstavby; orientovat prvořadou pozornost
při budování, respektive obnově mapového fondu na
středisko oblastního a obvodního významu a zabez-
pečit v prvé řadě centrálně a krajsky sledované stav-
by v 6. pětiletce,
zajistit koordinovaný rozvoj tématického mapování
pro potřebu jednotlivých odvětví národního hospo-
dářství,
zVýšit efektivnost výsledků vědeckovýzkumných pra-
cí a jejich realizace ve výrobě; zabezpečit větší
zapojení vědeckovýzkumné základny do mezinárod-
ní vědeckotechnické spolupráce geodetických služeb
socialistických státii,
zvýšit úroveň řízení a kontroly na všech stupních
a ve všech organizacích a zlepšit řízení rozvoje
pracovní iniciativy k zabezpečení a realizaci úkollJ
XV. sjezdu KSČ,

zkvalitnit kádrovou práci, zejména výběrem a pří-
pravou kádrových rezerv a přehodnotit kvalifikační
základnu resortu v souladu s rozvojem techniky a au-
tomatizace a ZVýšit úroveň politickoodborné výchovy
a péče, zejména o mladé pracovníky.
Na všech těchto úkolech se aktivně podílejí orgá-

ny ČVTS-GK, a to především:
1. rozvíjením dobrovolné tvůrčí iniciativy svých členů

při dopracování krajských a podnikových koncepcí
a při dopracování 6. pětiletého plánu, zvláště v ob-
lasti KSR,

2. získáváním pracujících pro aktivní účast na vědecko-
technickém rozvoji odvětví geodézie a kartografie,
zejména při realizačních výstupech úkolu rozvoje vědy
a techniky, účastí v KRB a na VZH,

3. zajišťováním meziodvětvové výměny zkušeností
v rámci úkolů plánu politickoodborné činnosti, za-
měřením akcí na hlavní problémy vědeckotechnického
rozvoje a trvalým prohlubováním účinnosti těchto
akcí.
Smyslem činnosti naší Společnosti je, aby vědecko-

technická inteligence se rozvíjela na principech marxis-
mu-leninismu, proletářského internacionalismu a socia-
listického vlastenectví a aby pod vedením KSČ se plně
zapojila a angažovala svou odbornou a zájmovou čin-
ností, technickou tvořivostí do řešení problematiky další-
ho rozvoje ČSSR.
Pro činnost Společnosti, všech jejích orgánů a členů

vytyčuje konference ČVTS-GK (VIII. geodetická a karto-
grafická konference l tyto hlavní úkoly:
1. V oblasti politickoodborné činnosti:
1.1 prosazovat politiku KSČ v řadách vědeckotechnické

inteligence, zlepšovatelů, vynálezců a novátorů. Zís-
kávat vědeckotechnickou inteligenci pro politiku
KSC formulovanou v závěrech XV. sjezdu KSČ a usne-
sení UV KSC.

1.2 Rozvíjet a usměrňovat úsilí a iniciativu vědecko-
technické inteligence, zlepšovatelfi, vynálezců a no-
vátorů - členfi CVTS - na hlavní úkoly rozvoje
geodézie a kartografie.

1.3 Aktivně se podílet na přípravě a realizaci plánu
rozvoje vědy a techniky na řešení úkolů KSR, čin-
nosti KRB a v socialistické soutěži; pravidelně vy-
hodnocovat přínos z politickoodborné činnosti v rám-
ci poboček CVTS, MV a KV ČVTS-GK a Společnosti.

1.4 Politickoodborné akce zaměřit na plnění hlavních
úkolů odvětví geodézie a kartografie, zejména úko-
lů perspektivních a úkolů koncepčního charakteru.

1.5 Aktivně pomáhat zlepšovatelfim a vynálezcům při
uplatňování jejich návrhů využívat cílevědomě jejich
iniciativy a technických znalostí a vytvářet podmín-
ky pro jejich přímou účast na technickém rozvoji
odvětví geodézie a kartografie.

1.6 Při politickoodborné činnosti se orientovat na zís-
kávání mladých dělníků a techniků do aktivní prá-
ce v ČVTS; dále rozvíjet spolupráci s odbornými
školami a podílet se na usměrňování studentské vě-
deckoodborné činnosti.

1.7 Organizovat vědeckotechnickou propagandu k vy-
volání zájmu geodetů a kartografť\ na technickém po-
kroku a dť\sledně zveřejňovat výsledky činnosti ČVTS-
-společnosti geodézie a kartografie a pořád'lných
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politickoodborných akcí nejen v odborných časopi-
sech, ale i v denním tisku, rozhlasu a televizi.

1.8 Rozpracovávat a v dohodě s příslušnými resorty
pravidelně vyhodnocovat plnění závěrů a doporuče-
ní z politickoodborných akcí.

2. V oblasti spolupráce s hospodářskými, odborovými
a společenskými organizacemi:

2.1 Navrhovat členy Společnosti do pracovních orgánů
řešících otázky vědeckotechnického rozvoje. Jejich
prostřednictvím se tak aktivně podílet na rozvoji
vědy a techniky a současně přispívat ke kvalifiko-
vanějšímu rozhodování.

2.2 Dále prohlubovat spolupráci s hospodářskými or-
gány formou dvoustranných dohod o spolupráci v du-
chu usnesení vlády ČSR Č. 90 z r. 1971 ke zprávě
o vztahu státních a hospodářských orgánů k České
vědeckotechnické společnosti a usnesení vlády ČSSR
Č. 21 z r. 1973 o posláních Československé vědecko-
technické společnosti a o jejím vztahu ke státním
a hospodářským orgánům.

2.3 Aktivně spolupracovat, zejména na úrovni poboček

ČVTS, se společenskými organizacemi a napomáhat
plnění hospodářských úkolů pracovišt.

3. V oblasti zahraničních styků:
3.1 Aktivně spolupracovat se sesterskými vědeckotech·

nickými společnostmi geodézie a kartografie zemí
socialistického společenství, koordinovat činnost V ob-
lasti politickoodborných akcí se zahraniční účastí
a podporovat integrační úsilí ve vědeckotechnické
spolupráci v rámci RVHP.

3.2 Koordinovat V rámci VTS-GK ZSS postup a účast
na práci v rámci mezinárodních nevládních orga-
nizací FIG, ISP a ICA.

4. V oblasti organizační činnosti:
4.1 Usilovat o zkvalitňování členské základny a věno-

vat pozornost zvláště mládeži, absolventům střed-
ních odborných a vysokých škol, kteří přicházejí do
praxe, zlepšovatelům a předním dělníkům a ženám
pracujícím v oblasti techniky.

4.2 Zajistit účinné rozšiřování vědeckotechnických a
ekonomických informací mezi všechny členy Společ-
nosti.

BOGOMOLOV,L. A.: Dešifrirovanije aerosnimkov. (Čtení
leteckých snímků). Nedra, 1976, Moskva, 145 str., 42 obr.,
14 tab., lit 47, cena 33 kop.

Kniha je vysokoškolskou učebnicí předmětu stejné-
ného názvu, který je přednášen pro obor "Aerofotogeo-
deZija" na institutech inženýrů geodézie, fotogrammet-
rie a kartografie v SSSR.
Látka je rozdělena do sedmi částí. Probírány jsou teo-

retické základy, metodika čtení - interpretace snímků
a problémy tohoto oboru v budoucnosti. Teoretická část
se zabývá nejprve metodami interpretace. Velmi zají-
mavými kapitolami této části jsou: Informační vlastnosti
leteckých snímků a Logická struktura postupu interpre-
tace, které čtenáři přibližují vědecké základy interpre-
tace. Metodická část je nejobsáhlejší. Věnována je zá-
kladním otázkám praktických postupů interpretace
v současné době používaných. Probírána je též organi-
zace práce. Důraz je kladen na použití při topografic-
kém a tematickém mapování.
Perspektivy rozvoje, shrnu té v sedmé závěrečné části,

zahrnují otázky statistického zpracování původních sním-
ků, nebo snímků předem upravených např. speciální
filtrací. Probrány jsou též stručně problémy automa-
tizace, interpretace nefotografických zobrazení a druži-
cových snímků. Závěr tvoří seznam novější sovětskil V
teratury z oboru interpretace - dešifrováni.
Kniha i při své stručnosti je psána velmi srozumitel-

nou formou a je dobrou pomůckou pro rozšíření znalostí
v dané tematice. Lze jen litovat, že kvalitní textová
část není doprovázena stejně kvalitní reprodukcí po-
užitých leteckých snímků.

Ing. OndFetleMbek, CSc.,
CVUT v Praze

AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY: ManuBl
of Remote Sensing. (Příručka dálkového průzkumu.) ASP
Falls Church - Virginia, 1975, 2196 str., 2047 obr., 216
tabulek, četná lit., cena 24 $.

Dva svazky velmi obsáhlé publikace shrnují ve 26 ka-
pitolách všechny současné vědomosti o problémech dál-
kového průzkumu. První svazek je věnován základům,
přístrojové technice, technickým problémům pořizování
snímků a záznamů. Druhý svazek je věnován otázkám
interpretace obecně i v jednotlivých oborech. Pro lepší
názor o publikaci je vhodné, probrat podrobněji ná-
plň obou svazků.
P r v n í svazek je rozdělen do třinácti kapitol:

Úvod - Historie dálkového průzkumu - Základy elek-
tromagnetického vlnění - Odraznost, refrakce a vyzařo-
vání - Vliv těchto jevů v atmosféře - Systémy dálko-
vého průzkumu - Ele1ktro-optické a optické sníma-
če - Snímače s obrazovým a digitálním výstupem -
Krátkovlnné dálkové snímače - Nosiče snímačů v dálko-
vém průzkumu - Přenosová technika - Systémy dat dál-
kového průzkumu; postupy a zpracování - Základní vý-
zkum v oboru dálkového průzkumu.
Dr u h ý, obsáhlejší, svazek má rovněž třináct kapitol:

Základy interpretace snímků - Kartografické využití
dat dálkového průzkumu - Terén a minerály; určení
a hodnocení - Zalesněná území; inventarizace a urče-
ní - Pastviny; inventarizace, hodnocení a určení - Ur-
čování vodních zdrojů - Prostředí moří - Počasí a kli-
ma; měření B analýza - Úroda a půda - Městské prc
středí; inventarlzace B analýza - PG~tí V inženýr
ských oborech - Regionální analýza - Lidé, mim.
lost a přítomnost.
Většina kapitol je zpracována do značných detalltl.

jako příklad uveďme 12. kapitolu "Systém dat dálkového
průzkumu". Po úvodu jsou probírány jednotlivé použí-
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vané systémy - přenášená data a informační systémy,
prostorové informační systémy. Vstupní data dálkového
průzkumu pro tyto systémy. Další část je věnována pře-
nosu dat, jejich kódování a dekódování, způsobu přímé-
ho prostorového kódování, používaným transformacím
kódování, srovnání jednotlivých postup li a příslušným
závěrům. Probírány jsou záznam dat a jejich výdej,
vstupní a výstupní data. Zvláštní pozornost je věnová-
na zpracování obrazových dat od zAkladních požadav-
ků, přes vyloučení šumů, prameny degradace záznamu
a možnosti zkvalitnění záznamů. Kapitola je zakončena
přístrojovou technikou zpracování obrazu a základními
poznatky z obrazové analýzy.
Každá z kapitol, v obou svazcích průběžně číslova-

ných, je zakončena obsáhlým seznamem literatury. Oba
svazky začínají úvodem a obsahem celé publikace, končí
rejstříkem. Ve druhém svazku je před rejstříkem krát-
ký výkladový slovník základních a častěji používaných
termínů, a abecední seznam spolupracovníků, jejich pra-
covní obor a Instituce, ve které pracují.
Americká fotogrammetrlcká společnost navazuje tou-

to publikací na předešlá významná díla, společností vy-
daná - Manual of Photogrammetry, Manual of Pho-
tographic Interpretatlon a Manual of Color Aerlal Pho-
tography. Hlavní redaktor publikace Robert G.Reeves měl
jistě velmi obtížný úkol usměrnit práci 242 autorů tak,
aby kniha měla jednotnou koncepci. Nepodařilo se mu to
sice ve všech případech, přesto však má kniha vysokou
odbornou úroveň. Vzhledem k velmi podrobnému zpra-
cování většiny z kapitol, jak již bylo uvedeno, bude
jistně základním studijním pramenem pro všechny, kte-
ří se o problémy dálkového průzkumu zajímají.

Ing. Ondře; Teřdbek, CSc.,
tVUT v Praze

K padesátinám prof. Ing. Vladislava
Hojovce, CSc.

Na 18. ledna 1978 připadají padesátiny prof. Ing. Vla-
dislava Hoj o v c e, CSc., vedoucího katedry mapování
a kartografie na stavební fakultě CVUT v Praze.
Jubilant, rodák z Klatov, pochází z rodiny učitele.

Reálné gymnázium absolvoval v roce 1947 s vyznamená-
ním v Táboře. Téhož roku se zapsal na obor zeměmě-
řlckého inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk
při CVUT v Praze. V roce 1951 složil druhou státní zkouš-
ku s vyznamenáním a nastoupil místo asistenta v ústa-
vu prof. Fialy. Jako vysokoškolský učitel dosáhl hod-
nosti kandidáta fyzikálně-matematických věd, stal se
habilltovaným docentem a v roce 1972 byl na návrh sta-
vební fakulty CVUT jmenován profesorem v oboru teo-
retické geodézle.
Prof. Hojovec působil v ústavu prof. Fialy zprvu v ce-

lé šíři předmětů geodetického počtářství a kartografické-
ho zobrazování. Absolvoval též provozní praxe v Karto-
grafickém a reprodukčním ústavu a ve výpočetní labora-
toři dopravy a spojů. Současně sl prohluboval své zna-
losti zejména doplňujícím studiem výpočetní techniky
a numerických metod. Při své erudici se tak stal učite-
lem povolaným ke splnění klíčového úkolu ve výuce
oboru geodézie a kartografie - k vybudování předmě-
tu nazývaného dnes Automatizace výpočetních a zobra-
zovacích prací. Tohoto úkolu se úspěšně zhostil, jeho
skriptum pro jmenovaný předmět se stalo velmi žáda-
ným též v praxi. Spolu s automatizací se prof. Hojovec
nadále zabývá zejména též matematickou kartograflí.
kde v návaznosti na prAce sovětských kartografli roz-
víjí možnosti hledání nových kartografických zobraze-
ní, splňujících co nejnár"~ .••ější Iq'itÁria

V uvedených pracovních oblastech prof. Hojovec vy-
řešil několik výzkumných úkolů, přednesl referáty na
konferencích, pravidelně publikuje v československém I
zahraničním odborném tisku, úspěšně školí aspiranty a
pracuje v řadě orgánů, mj. v kolegiu astronomie, geo-
fyziky, geodézle a meteorologie při CSAV. Nemalou po-
zornost věnuje též zkvalitňování výukového procesu po
stránce pedagogické. Také v této oblasti pracuje vý-
zkumně, publikuje a především cílevědomě působí jako
učitel.
Bohatá je politická a organízační činnost prof. Ho-

jovce, zahrnující zejména řadu náročných stranických
funkcí plněných mj. ve složitém období konzolidace po
krizových letech 1968-69. Z četných služebních funkcí
je třeba uvést alespoň již po řadu let vykonávané ve-
dení katedry mapování a kartografie a v uplynulém
funkčním období zastávanou funkci proděkana stavební
fakulty pro politickovýchovnou činnost. Ve všech svých
činnostech prokazuje prof. Hojovec zásadovost, důsled-
nost i dovednost pracovat s lidmi.
Dosavadní činnost prof. Hojovce byla oceněna uděle-

ním pamětních medailí k 50. výročí založení KSC, k 30.
výročí SNP, květnového povstání a osvobození CSSR So-
větskou armádou, dále čestných uznání CVUT a řadou
dalších.
Do druhé padesátky přejeme prof. Hojovcovi dobré

zdraví, osobní pohodu a mnoho úspěchu v záslužné pe-
dagogické, vědecké, politické i organizační práci.

Redakční rada

Tří výročí, spojená se ]menem tohoto velkého učence,
připadají na léta 1977-1978. Isaac Ne w t o n se naro-
dil před 335 lety, dne 4. ledna 1643 [podle juliánského
kalendáře, platného tehdy ještě v Anglii to bylo 25. pro-
since 1642], zemřel 31. [20.) března 1727, t. j. před 250
lety, a konečně před 290 lety, roku 1687, vyšlo první
vydání Principií, hlavního Newtonova díla, jehož plný
název "Philosophiae naturalis principia mathematlca"
bychom podle obsahu dnes přeložili jako "Matematické
základy teoretické fyziky". V této krátké vzpomínce
nebudeme probírat dobře známý význam Newtonliv pro
rozvoj matematiky, fYZiky a astronomie, ale povšimne-
me si jen několika přímých souvislostí s geodézií.
Všechny úvahy o tvaru Země, učebnice gravimetrie,

vyšší a fyzikální geodézie nesou v sobě stopy Newtono-
va díla. Gravitační zákon, teorie Newtonova potenciálu
[otázky přitažlivosti sférické a elipsoidiCké vrstvy, tíže
uvnitř a vně zemského tělesa atd.), zákony pohybu pla-
net a družic, rušivé síly v eliptických pohybech, pohyb
v odporujícím prostředí - to vše je geodeticky význam-
ná část problematiky, kterou se Newton zabývá v I. a
II. knize Principií. Ve III. knize pak nalezneme důkazy
gravitačního zákona na základě zkoumání pohybu Mě-
síce [s využitím Picardova stupňového měření z r.1670!J,
vysvětlení důsledků tohoto zákona, jako jsou slapové
jevy [příliv a odliv), nebo precese zemské osy, a hlavně
řešení problému celkového tvaru Země. Úvahou založe-
nou na spojení účinku zákona všeobecné gravitace a od-
středivého zrychlení, známým myšlenkovým pokusem
s hydrostatickou rovnováhou ve spojených kanálech, ve-
dených do středu Země z pólu a z rovníku, dospěl New-
ton k závěru, že Země, která chladla za rotace z původ-
ně kapalné podoby, musí mit tvar zploštělého rotačního
ellpsoldu. Za předpokladu, že je uvnitř homogenní, od-
"'Jdil teoretickou hodnotu zploštění 1/230. [Skutečná
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hodnota, daná rozložením hustoty v zemském tělese, je
1/298,25 - chyba Newtonova odhadu je asi 30 %.) Uve-
dené Newtonovy závěry byly ve shodě jak se změnami
chodu kyvadlových hodin v ri'lzných zeměpisných šířkách
(j. Richer, 1672), tak s pozorovaným zploštěním a ro-
tací jupitera [G. D. Cassini, 1664). Ale velké stupňové
měření [oblouk 8°31'), ukončené j. Cassinim v r. 1718,
domněle ukázalo, že délka stupně na severu je kratší
než na jihu, což by znamenalo, že Země je elipsoidem
protáhlým [ve shodě se starší "vírovou" teorií Descar-
tesovou). Rozpor mezi Newtonovou di'lkladně zpracova-
nou teorií a měřením vedl francouzskou akademii k vy-
slání výprav do Peru (1735-1743) a do Laponska (1736
až 1737), které tam měly provést měření poledníkových
oblouki'l v podstatně rozdílných zeměpisných šířkách.
Výsledky spolu se starým měřením j. Picarda z r. 1670
potvrdily správnost Newtonova názoru, že Země je elip-
soidem zploštělým - a úkolem všech dalších podob-
ných měření bylo již "jen" určení jeho přesných rozmě-
ri'l a zploštění. Newtonovu teorii tvaru rotující planety
dále rozvinul A. C. Clairaut, který roku 1743 ukázal, že
i planeta složená z nekonečně tenkých vrstev ri'lzné hus-
toty mfiže mít tvar blizký zploštělému elipsoidu a odvo-
dil známý vzorec pro závislost tíhového zrychlení na
zeměpisné šířce.
Mohli bychom hledat i další, méně přímé souvislosti

Newtonova díla s geodézií [přes jeho práce optické, ma-
tematické, přes obecné zákonitosti fyzikální a mnoho
jiného). Význam Isaaca Newtona pro rozvoj geodézie
jsme však již ukázali dosti zřetelně. Ale připomeňme
si ještě jednou i opačný vztah: Výsledky měření Země
byly jedním z podkladů pro budování a ověřování ně-
kterých Newtonových teorií. Bez výsledků pracných mě-
ření poledníkových oblouki'l by nebylo možné ani přes-
né ověření platnosti gravitačního zákona i pro pohyb
Měsíce, ani· ověření úvah o tvaru Země, závažných jak
pro fyziku, tak i pro astronomii. Geodetům by mělo být
předmětem hrdosti, že podobné souvislosti lze nalézti
i dnes.
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u .příležitosti 60. výročí VRSR
vychází v SNTL kniha

VEOECKOTECHNICKÁ REVOLUCEA SOCIAliSTICKÁ INTEGRACE
Kniha se zabývá rozborem rozvojových faktorl1, které při-
náší vědeckotechnická revoluce a mezinárodní socialistická
ekonomická integrace. Hodnotí vliv vědeckotechnické revolu-
ce a mezinárodni socialistické integrace na rozvoj výrobních
sil a vzestup ekonomiky zemí socialistického společenství.
Věnuje pozornost úkoll1m a formám vědeckotechnické spolu-
práce a v rámci integrace zemí Rady vzájemné hospodářské
pomoci-.

• Vědeckotechnická revoluce v socialistických
podmínkách

• Mezinárodni socialistická ekonomická
a vědeckotechnická spolupráce a integrace

• Cíle a úkoly vědeckotechnické spolupráce
a integrace

• Komplexní program socialistické ekonomické
integrace a další cíle spolupráce

• Mezinárodní spolupráce v plánovaci a progn6zm
činnosti

• Dvoustranná spolupráce

• Perspektivy rozvoje SSSRa CSSR,

Hospodářským a politickým pracovníkl1m, studujicim na ško-
lách ekonomického a technického směru a nejširši veřejnosti.

- ---------------Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,
11302 Praha 1, Spálená 51

OBJEDNACI LlSTEK
Objednávám(e) závazně
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