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528.33 :528.1
JANDOUREK, J.
Problematika vyrovnání osnovy "k" vodorovných směrů, měřené
v ,,s" skupinách
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 10. str. 246-250,
I tab., lit. 4
Úloha vyrovnání vodorovných směrů, akceptující MNČ, uvedená jako součást integrovaného přístupu k řešení geodetických
úloh a jejich chybových modelů. Interpretace přesnosti vyrovnaných úhlů. Stávající terminologie je v rozporu s exaktním řešením úlohy.

001.8 :528.338
ClHHLlPA, Ll.

001.8 :528.338
JINDRA, D.
K problematice analýzy identit v p~lohových sítích
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 10. str. 251-256,
3. obr .. 3 tab., lit. II
Některé způsoby analýzy identit v polohových sítích. kri\éria
pro testování identit bodů. Ověření a porovnání vybraných kritérií na modelových příkladech.

51 :528.425.4
YP6AH, CI.

51 :528.425.4
URBAN, J.
Matematický popis topografické plochy
Geodetický a kartografický obzor, 36,1990, č. 10, str. 257-258,
5 obr.. lit. 5
Stručnú informace o matematickém aparátu. který se již delší
dohu používú pro popis trupů letadel. lodí a automobilů. S určitou úpravou jej lze též použít i pro popis terénu.
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feOne3H'IeCKI1H H KapTOrpa$H'IeCKHH 0630P,
CTp. 251-256,
3 pI1C., 3 Ta6., JII1T. 11

HeKoTopble cnoco6bl aHaJlH3a H:teHTH'IHOCTH B nJlaHOBblX ceTlIX, KpHTepHI1 OueHKI1 l111eHTI1'1HOCTHTO'leK.
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Ha Tonorpa4>H'le-

feO:te311'1eCKI1H 11 KapTOrpa$l1'1eCKI1H 0630P,
NQ 10, CTp. 257 -258, 5 pl1c., JlI1T. 5
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36, 1990,

KpaTKaH I1H$Op~laUl1l1 o MaTeMaTI1'1eCKO~1YCTPOHCTBe, KOTopoe YJKe B Te'leHl1e nponOc10JKI1TeJlbHOrO BpecvIeHI1I1CnOJlb3yeTcH llJIlI H3rOTOBJleHI111Hannl1CeH Ha
Kopnycax
CaMOJleTOB, Kopa6JleH 11 aBTOMaWI1H. C He60JlbWI1~111113MeHeHI1l1MI1
OHO MOJKeT6bITb TaKJKenpHMeHeHO 11nJlll Hannl1CeH Ha MeCTHOCTH.
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feOne3H'IeCKI1H 11 KapTorpaqlll'lecKI1H
0630p,
NQ 10, CTp. 259-263, 4 pl1c., 4 Ta6., JlHT. II

528.5 + 520.2/.4 Cirkumzenitúl
SKOUPÝ. V.
Cirkumzenitál VÚ GTK 50/500 - přístroj pro určování tížnicových odchylek
Geodetický a kartografický ohzor. 36.1990, č. 10. str. 259-263.
4 ohr.. 4 tah .. lil. II
Historie a podmíněnost nniku přístroje. Parametry. testovací
měření. rozbor a určení charakteristik přesnosti. Porovnání se
.špičkov~·mi zahraničními
přístroji.
Dosavadní
exportní
úspéchy.
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HCTOpl1l1 11 06YCJIOBJleHHOCTb B01HHKHOBeHHlInpl16opa. napa\1eTpbl,
TeCTOBble H1~lepeHHlI, aHaJlH3 11onpeneJleHl1e xapaKTepl1CTI1K TO'lHOCTH. CpaBHeHHe C HaH6oc1ee cOBepweHHbt~lH npH6opa\tl1
1apy6eJKHOrO npoH3BonCTBa. COBpe~leHHble B03~IOJKHOCTlI"JKcnopTa.
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JANDOUREK, J.
Problematik der Ausgleichung einer Messung von "k" Horizontalrichtungen in "s" Gruppen
Geodetický a kartografický obzor, 36. 1990, Nr. 10. Seite
246-250, I Tab., Lit. 4
Die Aufgabe der Ausgleichung einer Horizontalrichtungsmessung unter Bezugnahme der MKQ a.ls Bestandtetl emes lntegrierten Verfahrens zur Uisuni\ ~eodatlscher Aufgaben und lhrer Fehlermodelle. GenaulgkeltSlnterpretatlon
der ausgeghchenen Winkel. Die bestehende Terminologie ist im Widerspruch
mit der exakten Losung der Aufgahe.

np06J1e\laTllKa
BhlpaBHIIBaHllH OCHOBbl «K» roplllOHTa.~bHbIX HanpaBJleHIIĎ, I1l\lepHe\10Ď B «C» rpynnax
feo,:{e3H'IeCKHII H KapTOrpa$H'IeCKHH
NQ 10, CTp. 246-250, I Ta6., JlHT. 4

0630P,

36, 1990,

3alla'la
BbtpaBHHBaHHlI OCHOBbl ropH30HTaJlbHblX HanpaBJleHHH, Y'lHTbtBalOwall MHK H npHllollH~lall KaK
COCTaBHall 'IaCTb HHTerpHpOBaHHoro nonxona
K peweHHIO reOne3H'IeCKHX 3ana'l H HX MOneJleH oWH6oK. HHTepnpeTaUHlI TO'lHOCTH BbtpaBHeHHblX ymOB. CywecTBYIOWall TepMHHOJlOrHlI HaxOnHTClI B npOTHBOpe'lHH
C TO'lHbIM cnoco60M
peweHHlI 3ana'lH.
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JINDRA, D.
Zur Problematik der Identitatenanalyse in Lagenetzen
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 10, Seite
251-256, 3 Abb., 3 Tab., Lit. II
Einige Verfahren der Identitiitenanalyse in Lagenetzen, Kriterien fUr die Testung der Identitiiten der Punkte. Beglaublgung
und Vergleich von ausgewiihlten Kriterien an Modellbeispielen.
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The problem
of adjusting
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Predseda SúGK Ing. Imrich Horňanský, CSc., paťdesiatročný

Nič nebeži rýchlejšie ako roky. Táto pravda má čo povedať predsedovi
Slovenského
úradu geodézie
a kartografie
(SÚGK) Ing. Imrichovi Horňanskému,
CSc., dávajúc mu priležitosť obzrieť sa pri okrúhlom
výroči za seba a uvidieť nielen roky, naplnené statočnou prácou, ale tiež potvrdenie zásady, že život má taký
zmysel, aký mu človek dá.
Jubilant se narodil 18. 9. 1940 v Bratislave, kde i študoval. Stredoškolské štúdium skončil na jedenásťročnej
strednej škole maturitou s vyznamenanirT] v roku 1957 a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte (SvF)
Slovenskej vysokej školy technickej (SVST) v roku 1962 tiež s vyznamenaním. Počas štúdia pósobil ako vedecká pomocná sila na Katf!dre geodetických základov.
.
Aj po absolvovani SVST astat verný Bratislave. Pracoval v Ustave geodézie a kartografie (1962-1967),
v Inžinierskej geodézii, n. p. (1968-1972)
a v Geodézii, n. p. (1973-1982).
V priebehu pósobnosti na týchto pracoviskách prešiel viacerými druhmi prác aj rozličnými stupňami riadenia, a to od vedúceho meračskej čaty cez
samostatného plánovača, technológa, výrobného inžiniera, prevádzkového inženiera po vedúceho prevádzky
inžinierskej geodézie, neskór prevádzky evidencie nehnutel'ností, pričom získal široký odborný rozf:1l'ad.Bohaté
praktické skúsenosti a dobrý organizač,?ý talent prispeli k tomu, že v roku 1982 bol pozvaný na SUGK do funkcie vedúceho sekretariátu predsedu SUGK. Tu vniká hlbšie do problematiky plánovania a financovania.
Možnosť poznania širších súvislostí postavenia geodézie a kartografie v národnom hospodárstye a ich riešenia sa pred ním otvára dňom 1.2. 1987, kedy bol vymenovaný
za námestníka
predsedu
SUGK. Viacročná činnosť na róznych úsekoch a úspešne zastávané dovtedajšie funkcie boli dobrým predpoklado.m, aby bol
Ing. Horňanský,
CSc., uznesením vlády SSR zo dňa 24.5. 1989 vymenovaný
za predsedu
SUGK dňom

,. 7. 1989.
Prirodzenou vlastnosťou Ing. Horňanského
je starať sa o svoj odborný rast. V roku 1970 absolvoval pripravný kurz pre zodpovedných geodetov (ZG) a v roku 1971 získal oprávnenie vykonávať funkciu ZG. Ďalej v roku. 1970 absolvoval kurz automatizácie vedecko-technických
výpočtov v geodézíi. Od roku 1973 má oprávf}enie
na overovanie geodetických prác. V rokoch 19?2-1974 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia (PGS) odboru geodézia a kartografie (GaK) na SvF SVST a v roku 1986 získal vedeckú hodnosť kandidáta
technických vied.
Nadobudnuté odborné vedomosti odovzdáva Ing. Horňanský,
CSc., ako prednášatel' na kurzoch ZG, ďalej
od druhého behu PGŠ na všetkých behoch prednáša vybrané kapitoly z mapovania, a tiež ako prednášatel' na
akciách organizovaných Odborovým strediskom vzdelávania pracujúcich Výskumn..ého ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Od februára 1990 externe prednáša na odbore GaK SvF SVST ekonomiku a organizáciu
geodeticko-kartografických
prác. Ako aktívny zlepšovatel' je vždy tam, kde sa rozhoduje o technickom pokroku. Je oponentom výskumných správ, kandidátskych dizertačných prác, prác PGŠ, diplomových prác a pod.
V rokoch 1970-1989 aktívne pósobil v Názvoslovnej a v Terminologickej komisii SÚGK ktorej bol aj predsedom (15. ,. 1987-1. 7. 1989). Od 1. 1. 1978 do 30.6. 1988 pósobil v Redakčnej rade (RR) Geodetického a kartografického obzoru, z toho od 1. 1. 1987 ako podpredseda RR. Známy je ako autor a lektor príspevkov tohoto
odborného časopisu. V rokoch 1980-1985 bol členom a od roku 1986 je predsedom komisie pre štátne záverečné sk.úšky na odbore GaK SvF SVŠT V rokoch 1986-19f!P bol členom komisie Vedeckej rady odboru GaK
SvF SVST a od 19. 3. 1990je členom Vedeckej rady SvF SVST Od 1. 10. 1989 je č/enom koordinačnej rady dekanov SvF na tvorbu pedagogickej
dokumentácie a zabezpečenie obsahu a foriem výchovno-vzdelávacieho
procesu na vysokých školách. Od roku 1989 je členom pracovnej komisie skupiny expertov pre geografické názvy Organizácie spojených národov na spracovanie Terminologického
slovníka na štandardizáciu geografických názvov. Od 30.3. 1990je tiež členom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z vedného
odboru geodézia.
V rámci mnohostrannej
vedecko-technickej
součinnosti spolupracujúcich
geodetických služieb (GS) v rokoch 1977-1983 pósobil ako člen česko-slovenskej (čs.) komisie pre koordináciu prác na riešení témy č. 5" vývoj metód a prístrojov na automatizované
vykonávanie inžinierskogeodetických
prác". V roku 1984 a v roku
1989 bol členom čs. delegácie na XII. a XIII. konferencii týchto GS. Tiež bol člepom čs. delegácie na viacerých
dvojstranných rokovaniach s predstavitel'mi uvedených GS a zaslúžil sa o prehlbenie spolupráce rezortu SUGK
s nimi. V roku 1990 nadviazal blízke kontakty s GS Rakúska.
Bohatá je činnosť Ing. Horňanského
aj v rámci vedecko-technickej
spoločnosti (VT!» ako prednášatel'a
na odborných akciách a pri vykonávaní rozmanitých funkcií. V rokoch 1985-1990 bol za Cesko-Slovensko členom komisie Medzinárodnej federácie geodetov (FIG) ad hoc pre definíciu geodeta. Tiež je členom Čs. národného komitétu pre FIG.
Ing. Horňanský,
CSc., má zásluhu na priprave prestavby organizačnÝ9h štruktúr rezortu SÚGK a osob ne
sa angažuje pri návrhu komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu SUGK. Pri všetkej svojej činnosti vyžaduje náročnosť na odborné vedomosti svojich spolupracovníkov, ale je náročný aj voči sebe. Za svoju činnosť
bol niekol'kokrát vyznamenaný na podnikovej a rezortnej úrovní, ako aj v rámci VTS.
Pri priležitosti významného životného jubilea želáme Ing. Imrichovi Horňanskému,. CSc., vel'a rokov života
v dobrom zdraví, optimizmus v práci a v živote, abyako vedúci predstavitel' rezortu SUGK a súčasne ako jeden
z nás, dosiahol nové úspechy v náročnej práci ďalšieho rozvoja čs. geodézie a kartografie.
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Problematika vyrovnání osnovy
"k" vodorovných směrů, měřené
v "s" skupinách

Náplní příspěvku je stanovení kritérií přesnosti výsledných vyrovnaných úhlových veličin při úloze vyrovnání
osnovy "k" vodorovných směrů, zaměřené v "s" skupinách. Obecně známá úloha vyrovnání osnovy vodorovných směrů je příkladem vyrovnání zprostředkujících
měření, tj. příkladem exaktního řešení geodetické úlohy, jehož výsledkem jsou vyrovnané hodnoty vodorovných úhlů, které nazýváme vyrovnané redukované směry. Pro objektivní posouzeni přesnosti vyrovnané osnovy vodorovných směrů víme, že charakteristiky přesnosti plynoucí z vyrovnání jsou náhodnými veličinami,
které platí pro relativně krátký časový interval a pro použitý teodolit.
Vzhledem k tomu je v případě samostatné osnovy vodorovných směrů vhodnější uvádět za charakteristiku
přesnosti hodnotu kvadratického středu středních chyb
řádkových průměrů, jak je uvedeno v literatuře [2].
V ostatních případech uvádíme za charakteristiku přesnosti úhlového měření odhad střední chyby vyrovnané
záměry, tj. směru, vypočítaný z uzávěrů trojúhelníků.
Charakteristiky
přesnosti úhlového měření plynoucí
z vyrovnání, tj. aposteriorní jednotková střední chyba,
střední chyba vyrovnaného redukovaného směru (úhel),
a střední chyba vyrovnané záměry (směr), jsou tedy
pouze informativního rázu. Metoda měření vodorovných směrů v řadách a skupinách je publikována v četné geodetické literatuře. Studium metody z hlediska
přesnosti je uvedeno v literatuře [I] a [2]. V rámci tohoto
příspěvku je úloha vyrovnání osnovy vodorovných směrů, akceptující M NČ uvedena jako součást integrovaného přístupu k řešení geodetických úloh a jejich chybových modelů, viz [3] a [4].

Ing. Jan Jandourek. CSc.,
katedra geodézie a pozemkových úprav. FSv tVUT
v Praze

Situace geodetické úlohy vyrovnání osnovy vodorovných směrů se závazným označením, viz. [2] a [3], je uvedena na obrázku číslo I.
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LfGfNDA:
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mfE'ený vo'Jo::"'0vn;í
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~ija redukovaný vodorovný oměr (úhel) v j-~é skupině
~j~ nula limbu v j-té akupině
"'YI

i = vy:ovnan)

vodorovr..:.':.

úhel

2.1 Charakterizující
úlohy

veličiny

2.1.1 Měřené veličiny -

měřené vodorovné

T= {(lIIl~' lII2~""
= {lII;j};,'

lIItl)'"

(lili*<. 'JI!<

geodetické

•

směry

'JI'.)} =

I'

r
Geodetická úloha vyrovnání osnovy "k" vodorovných
směrů, zaměřené v "s" skupinách je jednoznačně charakterizována třemi množinami veličin, označenými T,
S, X. Množinou měřených veličin T, je množina měřených vodorovných směrů lili; (i-tý směr, j-tá skupina)
o celkovém počtu prvků r = ks. Množinou zprostředkujících veličin S, je množina redukovaných směrů, tj.
úhlů lil;; (i-tý směr, j-tá skupina) o celkovém počtu
prvků m = s(k - I). Třetí množinou určujicích veličin
je množina neznámých, tj. množina vyrovnaných redukovaných vodorovných směrů (úhly) Iji;, o celkovém
počtu prvků n = (k - I). Zprostředkující
veličiny jsou
funkcemi jak měřených veličin, tak neznámých, čili geodetické úloze jsou přiřazeny dvě množiny funkcí označené D(t) a A(x), které definují zobrazení, pro která
platí:

~.

"

3mt·,l' na i ..
t) :-}cd v ~-tl~ !.lku;:lně

=

ks.

Celkem je mereno r = ks vodorovných směrů, kde
prvním (i = I) a posledním (i = k) směrem je směr na
počátek. Nutný počet měření je dán "s" orientujícími
směry na počátek (lIIl~' lIIl~' ... lIIn a ,,( k - I)" směry
na ostatní body (lII2j, lII3j, ... lII,j). Pro relace nutného a
nadbytečného počtu měřených veličin platí:
r

lllll.

= s + k - I, r""" = (k - 1)( s - I).

(3 )

2.1.2 Zprostředkující veličiny - redukované
vodorovné směry, tj. vodorovné úhly

S = {«

lIIl~ - lIIl~)' (lII2~ - lIIl~)
(lIItl - lIIl~»;
lIIl~ - lIIl~)' (lII2~ - lIIl~)
(lIIt2 - lIIl~»;
... «lili*< - lIIl*<)' (lII2*<- lII2*<)... (lil,*< - lIIl*<m, (4)

«

S = {(O, lII2I, ... lIIu), (O, lII22, ... lIId, ... (O, lII2<' ... lil,,)},
(5)
S = {lII;;n~2.1'
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m = sek -

I).

(6)

2.1.3
=

X

Neznámé veličiny - vyrovnané redukované
vodorovné směry, tj. vyrovnané vodorovné úhly.

=

1f3, 1f4, . . . Ifk}

{1f2,

7~ 2' n =

{If;}

(k -

I).

(7)

Z relace dimenzí jednotlivých množin určujících veličin
vyplývá, že se jedná o geodetickou úlohu s vyrovnáním,
neboť platí
r
2.2

Aplikací zákona přenášení

Realizace

množiny
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{Si
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+
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(
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=
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O)
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- 1 O O O ...

I

(13)
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.

O I0O...
(100"'
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I

í { f::: 1

I I1I) ...I
(111"'

bbL :: f

=

+

{ { {:::{

funkčni
Je patrno, že uvedený součin modelových submatic můžeme nahradit součtem jednotkové a identické matice,
což nám zjednoduší výpočet hledané inverzní matice
(D; . OJ) -I, viz literatura [3].

(&'111')

+

E
li.

I. k

II

(/" !. J.

I)

Typ jednotkové a identické matice je dán počtem
zprostředkujících veličin v j-té skupině. Pro výpočet inverzní matice, která je vahovou submaticí vah redukovaných vodorovných směrů, dle literatury [3] platí:

&ql;,

•

.
ID

I - I - I
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D;DT=

:
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II OI OI O
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I. k ).1.1.,J..

- I O O I .,.O
·· ..

121 ...
211",1)
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&'II2i)

1If2j
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(

1

V libovolné j-té skupině pro uvedené
a jejich zlinearizovaný tvar tedy platí:
1If2; =

- I I O O .,. O)
-1010
... 0

*)}" ,
11f,; i~Z'
;~

(D;D:)

=

Dr

=

*
-_ { lIfu -_ j' ii (*1If,;, 1If2;'···

C'/l.fi

r;q1t,

Množina zlinearizovaných
funkčních závislostí zprostředkujících veličin na měřených veličinách v j-té skupině a v "s" skupinách je dána maticovým zápisem

P;
lk

=(D;Drr'=(E+I)-I=

i.J.

I)

(I,

1..1.

(f..

II

(E1.J.

Pro

j-tou
skupinu je modelová
matice D, typu
(k - I, k),
submaticí
modelové
matice
D typu
(S(k - I), ks). Matice D je maticí lineárního vztahu, tj.
zobrazení D: T-> S, mezi skutečnými chybami měřených vodorovných směrů <! ql' a skutečnými chybami redukovaných vodorovných směrů (úhlů) <!'II' které jsou
zprostředkujícími veličinami.

P;
U

vah měřených

P * = diag (P'II,', ...

Pql'f ...

P'IIt)

=

1.1..\.ks,

E , Pql' = 1.

= D;

6'11i
t.

JI

(k - I. k)

P
('IJ.

Pro váhy zprostředkujících
veličin dostáváme aplikací
zákona přenášení vah následující maticové vyjádření
P(m, m) = (DP*-IDT)-I. Konkrétní tvar matice vah redukovaných vodorovných směrů, úlohy vyrovnání osnovy vodorovných směrů, odvodíme v následujícím.
Pro j-tou skupinu z celkového počtu "s" skupin, dle
výrazu (10) platí

I. J.

. (15)
II

k-I
k
-I
k

-I
k
k-I
k

-I
k
-I
k

- I
k
-I
k

-I
k

-I
k

- I
k

k- I
k

(16)

Tímto pro "s·' skupin dostáváme matici vah zprostředkujících veličin P (m, m) ve tvaru diagonální matice,
kde diagonálními prvky jsou skupinové submatice vah
P;,jE(I,s).

(II)

(I,s.k'l

(J. -

"

a zprostředkujících

Váhy měřených vodorovných
směrů jsou voleny za
předpokladu, že všechny směry jsou měřeny se stejnou
přesností, čili že matice vah měřených veličin P * (r, r)
je jednotkovou maticí E

Iuk

Vztah (15) určuje pro j-tou skupinu konkrétní tvar skupinové submatice vah redukovaných vodorovných směrů ve tvaru

"

Otázka
veličin

~ I)

JI
II.. L J. -

2.3

(12)

Součin modelové submatice D; a jejího transponovaného tvaru
ve vztahu (13) konkrétně představuje:

Funkční závislost zprostředkujících
veličin na merených veličinách je dána rozdílem i-té ho vodorovného
směru a prvního vodorovného
směru, jinými slovy
z "k" vodorovných směrů dostáváme "k - I" úhlů, tzv.
redukovaných
směrů, v každé skupině. Pro množinu
funkčních závislostí tedy konkrétně platí
D(t)

mJ(DPJ)·

Pro matici vah zprostředkujících
veličin v j-té skupině,
která je vahovou submaticí celkové matice vah P typu
(s(k - I),s(k - I»,tedy platí:
(J. - t. k - II

D (t).

funkcí

chyb dostaneme:

M'IJ;= D,M'IJ,'DJ = 11lt;(D,Pf 'DJ) =

m > n, ks > s (k - I) > (k - I).

2:

středních

2.4

11.. I(J..

= (DDT)

1

= diag (P

"

111

Formulace

úlohy

a její

Pz, .•.

exaktní

P;, ...

PJ.

řešení

Geodetickou
úlohu vyrovnání osnovy vodorovných
směrů, akceptující vyrovnání zprostředkujících
měření
můžeme, viz [3] a [4] formulovat následujícím způsobem:

6'11,"

VTP*V~WTPW=

(I... I)

1990/247

min.

A

W= Dv=

Ah-/.

(18)
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kde jednotlivé matice představují: v = matice oprav
měřených veličin, P *(r, r) = E(r, r) matice vah merených veličin, W = matice oprav zprostředkujících
veličin, P(m, m) matice vah zprostředkujících
veličin,
D(m, r) = modelová matice lineárního funkčního vztahu mezi zprostředkujícími
a měřenými veličinami,
A(m, n) = modelová matice lineárního funkčního vztahu mezi zprostředkujícími a nezn~mými veličinami. Řešením úlohy je matice h(n, I), mající v transponovaném
tvaru následující podobu:
hT
(\.

k

=

(lji2'

lji.1'

lji4"

••

A

=

W
tL11

h -

lUJ.

(,(.I,

Matice normálních rovnic vyjádřená součinem matic
(A T. P. A) má s ohledem na vztahy (21) a (22) následující tvar:

= (E1 IE21 ... EJ .

11Il/..
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(,,(.1.

1).1)

, ww"
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=(D,Dj)-I=S(Ej+I;)-1

SPi
I)

(I..

l. /.. 1l
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1.1. II

=.!..(E+
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O
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i
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=

Pi

I

/i

=

LP
,= ,

i

1;.

lJI.1s

Řešením geodetické úlohy h = (ATPA)-I
ATP/, tj.
vyrovnané hodnoty redukovaných vodorovných směrů,
má konkrétní tvar:

Ww"
(Slk·'

(.23)

lJI22

lJI2

.......... .
I O O
O I O

~: ~)

Součin matic ATp / je analogicky vyjádřen

lJIkI

WW"

(

ATp / = (E I IE2 I ... EJ

I O O ... O
O I O ... O

WW"

O

~:.)

(24)

...........

Wlp~2

O

•.•

Vyjádřením vztahu (23) pomocí součtu skupinových
součinů submatic Aj = E; a P; pro matici normálních
rovnic platí:
(ATPA)=

W'lI~l

~2

lJIi;'

S ohledem na pořadí množiny prvků zprostředkujících
veličin má soustava rovnic oprav následující tvar:

WW)l

~:. I
(

(19)

ljid·

P. A) =

(AT.

H

Pro rovnice oprav zprostředkujících
vaných vodorovných směrů platí:

1,(.1.

typu (k - I, k - I) a můžeme ji ve transformovaném
tvaru vyjádřit zápisem:

1).1)

WI

=

(k-I.I)

E,

h -

/1

(k-l.k-I)(k-I.I)(k-l.I)

I
= - (I) + /, + ... + /,),
s
W2
Ik"

=

1.1)

W,
Ik - 1.1)

=

E2
h - Ic
(k - I. k - I) (k - 1.1)(k - 1.1)

E.,
Ik - IXk - I) Ik"

h - I1.1)lk - 1.1)

(21)

Vyrovnanou hodnotou i-tého redukovaného vodorovného směru, tj. úhlu i E (2, k) je prostý aritmetický průměr z "s" redukovaných i-tých směrů

Modelová matice A typu(m, n) = (k - I), k - I) se
skládá ze skuoinových iednotkových submatic Ai = E;

1990/248

_
lJIj

I

= -;

(lJI; I

+

lJIi2

+ ... +

lJIi.)·

Geodetický a kartografický
měník 36178., 1990. číslo 18

I. skupina
průměr
redukce

BOD

)

2. skupina
průměr
redukce

I/II~

poč
2

I/II~

=0

1/111

1/112

1/12~

k

poč

s. skupina

...

= O

1/121

11'21

I/Ik~

I/Ik~

I/Ik 1

Aposteriorní
BOD

=

Wi1

rjJ;~

= ljJi; -

Wi2

I/In

W;-I

)

...

O
O

...

IJIl.\

L: 1/12;
o5;~

I

I/Ih

mlfľ~' =

1

I

I/Ik~

.,

L I/Ik;
s ;~

rjJk = -

fjii~ -

Wj,\=

O
O

,

(o5-I)(k-l)

W2,.\'

w-2.\

k

k

L:

a

i=

k

-I

b

,

-I

;1

k

L: w-

k

i

=

2-

w/P,w,

a+ b

,

L:

W2
ti

'1

i

...
...

Wk2

k

L:

'2

j=

k

,

L: "';-z

i

w[

w~,
w-Á\

...

K'i-Z

=

...

2

-)

k

...

P2WZ

,2

=

nt,i~;

m~i =

nt,~s;

)

,
Wj;

nt"

/n"'i=

'1

přesnosti

3.1 Charakteristiky
rovnání
3.1.1 Aposteriorní
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3. Hodnocení
směrů
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(30)

Diagonálními členy jsou odhady středních chyb vyrovnaných redukovaných vodorovných směrů, tedy vodorovných úhlů a nediagonálními členy jsou potom odhady kovariančních
znaků vyjadřující smíšené střední
chyby vyrovnaných směrů. Konkrétní tvar kovarianční
matice M" typu (k - I, k - I) má tedy podobu:

Provedením součinu W!Pi wi pro j-tou skupínu dostáváme pro hledanou sumaci vyjádření:
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Odhady variancí, tj. střední chyby vyrovnaných redukovaných směrů jsou dány vztahy

platí:
(33)
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Uvedená střední chyba je náhodným odhadem přesnosti vyrovnaného vodorovného úhlu, který nazýváme vyrovnaný redukovaný směr. Proto, mluvíme-Ii o střední
chybě směru jako takového, musíme za charakteristiku
přesnosti vodorovného směru zaměřeného v "s" skupinách uvádět odhad tzv. střední chyby vyrovnané záměry, pro který platí:
m

~

~

I

,I

I.

= m -Y', . -2 = mij . -,s' m = mo V~,s
IfI

lfIi

I E

(I,

k>.

(37)

I tato druhá charakteristika přesnosti plynoucí z vyrovnání je náhodnou veličinou. Obě charakteristiky přesnosti jsou pravděpodobným odhadem přesnosti skutečně provedeného měření, platícím pro daný časový interval a pro použitý teodolit. Proto, jak již bylo uvedeno,
v případech kdy je to možné, uvádíme za charakteristiku přesnosti střední chybu vyrovnané záměry mY'i vypočtenou z uzávěrů trojúhelníků, a v případech samostatné osnovy pak kvadratický střed ze středních chyb
řádkových průměrů.
3.2 Charakteristiky
přesnosti
dorovných
směrů.
3.2.1 Střední chyba řádkového

vyrovnaných

vo-

průměru.

S ohledem na literaturu [2] je v případě samostatné osnovy vodorovných směrů objektivnějším hodnocením
přesností střední chyba řádkového průměru, než kritéria přesnosti plynoucí z vyrovnání.

LITERATURA:
[I) HYLMAR, F.: K otázce vyrovnání osnov směrů měřených
v řádkách a skupínách. Geodetický a kartografický obzor,
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INGEDULD..I. M. - MALÝ, J.: Geodézie III, Praha, Ediční středisko eV UT 1983.

[3) INGEDULD, M.: Prostorová stabilita účelových sítí. [Dílčí výzkumná zpráva fakultního úkolu č. I - 4/04.) Praha,
FSv ČVUT 1986.
[4) JANDOUREK,

J.: Modelová řešení účelových sítí. [Dílčí
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FSv ČVUT 1988.
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Lektoroval:
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Svf SV~T v Bratislave

Stanovisko lektora:
Článok je prikladom integrovaného spósobu riešenia geodetických úl{)h aj zo všeobecnejšieho hradiska. Samotná metóda
merania vodorovných smerov v radoch a skupinách vyhovuje
pre opticko mechanické teodolity, je elegantná, pohodlná, ale
jej nevýhoda je v tom, že výsledné hodnoty sú vzájomne príliš
korelované a preto jej použitie pre presné práce vzhradom na
elimináciu fyzikálneho prostredia nevýhodné. Ak uvážime
možnosti nových elektronických teodolitov, kde možno samostatne a jednotlivo merať uhly, počtom meraní a ich rozložením eliminovať vplyvy prostredia a dokonca volíť aj zmysel
merania zdá sa, že táto metóda pre presné práce nemá už doterajší význam.

V případech více osnov vodorovných směrů je potom
objektivnější mírou přesnosti odhad střední chyby vyrovnané záměry, tj. směru jako takového, vypočtený
z uzávěrů trojúhelníků:
[ U Uj

6n

'! ' n = po č"
h I 'k
et troJu e nt u.
o

(39)

Praktické řešení geodetické úlohy vyrovnání osnovy vodorovných směrů s hodnocením přesnosti přinášíme
v tabulce číslo I.

Provedené řešení geodetické úlohy vyrovnant osnovy
vodorovných směrů v symbolice lineární algebry ukazuje výhodnost integrovaného přístupu k řešení geodetíckých úloh a jejich chybových modelů, viz [4]. Shodně se
závěry literatury [I] a [2] je zde ukázáno, že vodorovné
úhly mezí počátkem, lépe řečeno počátečním směrem
a jednotlivými směry osnovy jsou určeny se stejnou
přesností jako vodorovné úhly mezi běžnými směry osnovy navzájem. Jinými slovy počátek, tj. bod, je rovnocenný jednotlivým cílovým bodům osnovy vodorovných směrů. Studiem uvedené problematiky rovněž vyplývá ne zcela objektivní platnost dosud používané geodetické terminologie, která by si jistě zasluhovala přehodnocení. Základní geodetická úloha vyrovnání osnovy vodorovných směrů je jednou z nejrozšířenějších geodetických metod a proto správná interpretace jejích
výsledků je stále důležitá. Proto v tomto příspěvku opětovně předkládáme obecně známou problematiku metody vyrovnání osnovy vodorovných směrů k posouzení.

ŠIMEK, J.: Geodetické využití systému NAVSTAR
GPS a jeho perspektivy
ŽEKOV, D.-PANKRUŠIN,
V. K.-GlNIJATOV,
A.-ZDRAVL'EV,
I.-GOSPODlNOV,
S.: O vplyve
sled kov meraní roznych epoch na odhad parametrov
centných vertikálnych pohybov zemského povrchu
KOPÁČIK, A.-SVOBODOVÁ,
B.: Nové meracie
stémy v inžinierskej Keodézii
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kde (Q,)o je submatice váhových koeficientů oprav. Pa\
platí
V mnohých úlohách geodézie se vyskytuje problém vyloučení neidentických bodů. Testování identit se provádí např. při řešení úloh inženýrské geodézie, jako je
zkoumání pohybů nebo deformací objektů, při sledování pohybů zemské kůry pomocí etapových měření i pro
jiné speciální účely.
Problematika způsobu vyloučení neidentíckých bodů
vyvstala i v souvislosti s přípravou analýzy deformací
v Československé trigonometrické síti (ČSTS) v rámci
modernizace československých
geodetických polohových základů [7]. Pro tuto analýzu bude využit nově odvozený pracovní systém S-JTS, který je řádově přesnější
než v civilní službě používaný S-JTSK. Podrobněji o této problematice viz např. [3], [II].
Práce na vyhodnocení deformací S-JTSK se nyní
provádějí v GKP. Každý z obou systémů vzníkl obecně
z různých naměřených
hodnot a různou výpočetní
a zpracovatel sk ou cestou; jde tedy o dva soubory nestejnorodých souřadnic. Z různých důvodů, i když pouze zřídka, se vyskytují neidentícké body, které je třeba
z další analýzy předem vyloučit. V této souvislosti byly
dískutovány a na modelových příkladech ověřeny různé možností hledání neidentických bodů. Některé jsou
ukázány v tomto článku.

Analýza identit se v polohových sítích často provádí
dvoustupňově. V prvním kroku se sítě vyrovnají (obyčejně jako volné) a takto získané souřadníce jsou zkoumány ve druhém kroku, pro který je velmi rozšířené
použití Helmertovy transformace [2]. Problémem zjišťování neidentických bodů v klíčí Helmertovy transformace se zabývají autoři u nás í v zahraničí.
Charamza [5] odvozuje např. vzorec, podle kterého
lze vypočítat pokles součtu čtverců oprav po vypuštění
r-tého bodu z klíče bez nutnosti výpočtu nového transformačního klíče. Bod, jehož vypuštění způsobí největší
pokles [vv], tudíž i jednotkové střední chyby trio, je označen za podezřelý z neidentity. Autor ukazuje, že tato
metoda lépe odpovídá MNČ než pouhé vypouštění bodů na základě absolutních velikostí zbytkových polohových odchylek po transformaci.
Pro pokles součtu
čtverců oprav po vypuštění i-tého bodu z klíče platí podle [5]
.1;[vv]

kde
vě

Si

,

=

/;(v~j

+

( n - I

,

v;);/;

=

-n--

s;' ) -

[S1]

I

,

(I)

je vzdálenost od těžiště ve staré soustavě; matico-

[v'v']

=

[vv] - .1, [vv],

kde [v' v'] je součet čtverců oprav po vypuštění podezřelého bodu a
.1, [vv]

= max

(.1i[vvJ); i

= I, ... ,

n.

Výhodou této metody je, že je programově zpracována;
nevýhodou, že pouze ukáže na podezřelý bod, konečné
rozhodnutí však neposkytuje.
Definitivní rozhodnutí o identitách ulehčují různé lineární testy hypotéz. Některé jsou přehledně uvedeny
např. v [4]. Vycházejí většinou z následujícího modelu
Helmertovy transformace:

kde X je vektor "měřených" souřadnic, v je vektor
oprav (zbytkových odchylek po transformaci), k je vektor vyrovnaných parametrů transformace a A je matice
koeficientů. Platí tedy

Kovarianční matice M\ = ml~E, M, = O, kde E je jednot ková matice. "Měřené" souřadnice považujeme za
realizaci náhodného vektoru 'X, zatímco x nejsou stochastické hodnoty. K použití tohotou modelu jsme tedy
oprávněni, když souřadnice jedné soustavy (v našem
případě S-JTS) jsou výrazně přesnější než souřadnice
druhé soustavy (S-JTSK). Obdobná problematika je řešena např. v [9]. V obou případech se podezřelý bod určuje stejným postupem jako v [5]. Testují se tyto hodnoty:
.h( v,:, + v;)
2

kd e ' m,;,.Je za. kl a d"m vanance,

m,;

,[
v' v'].
. . k'
m,; = 2n _ 6 Je emplnc a

variance (odhad' m,;), /; viz (I).
Pak platí P( F;. co > F; co ( .. "I H,,) = a, resp. P( F; 1" ;, >
> F;.2"-6:(··"IHo)=
a, kde F;.co:,-"a
F;.2" ;,:( "jsou
kritické hodnoty Fisherova rozdělení na zvolené hladině významnosti I - a (např. 95 %). V případě zamítnutí nulové hypotézy platí alternativní hypotéza, vyjadřující, že existují další systematícké vlivy, které nejsou
modelem (2) popsány. Je třeba si ovšem uvědomit, že
při neznalosti' ml; vyvstává nebezpečí ovlivnění výsled-
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ku nedostatečně reprezentativní
hodnotou m,~. Další
nevýhodou je potřeba tabulek pro komplikovaný výpočet kritických hodnot.
V práci [I] je vyvozeno, že pro zamítnutí nulové hypotézy je třeba, aby
(2n - 4) F;. 211 -

souřadnic. V prvním kroku se provádí tzv. globální analýza - zkoumá se, zda obě skupiny bodů je možno považovat za identické na základě výrazu s F-rozdělením:
F..II-

4.

aJ

=

6. [Vy]

r

vn . (2n -

6: I _ ~

F;.

F..II - 4.

aJ

=

6: I _ ~

211-

"
+

, ; n < 36,

m-m;)

(9)

[Vy]

II

2n - 6 + 2

4). (m;
"

(2n - 4). (m,:

+

;

m2m;)

n ~ 36,

II

kde m je měřítko.

Ib,2, + V,2)

,

[Vy]

, m,~ = 2n - 4'

2 m,~

Kritickou hodnotu lze v tomto případě vypočíst z uzavřeného vzorce
F

n-3

((=

2,211

1>.1

--;;

(

)

(

V

I'
(~rIIlJI

-I.

')

v;,

Označíme-Ii nyní výraz V,2, +
za zbytkovo~ polohovou odchylku na podezřelém bodě Pf, můžeme z těchto
vztahů získat po úpravě kritickou hodnotu zbytkové polohové odchylky
Po, =

f

;;

I [VV

Při ne identitě souborů se v druhém kroku hledá konkrétní neidentický bod, a to na základě velikosti poklesu [vv] po jeho vypuštění. Platí zde

(( n

a)III-JI

1 I-

')

.

Výhodou tohoto postupu je především to, že nulovou
hypotézu je možno testovat přímo a jednoduše bez použití tabulek.
Z našich autorů odvozuje testovací kritérium pro
zbytkové polohové odchylky pomocí metod matematické statistiky Kubáček [8]. Používá téhož funkcionálního
a stochastického modelu Helmertovy transformace jako
předchozí autoři. Pro kritickou hodnotu zbytkové polohové odchylky podle [8] platí

p = I -

r:'

n < 36; P = O, n ~ 36.

Myšlenka lokalizace neidentického bodu tedy opět odpovídá postupu Charamzy [5] pro model transformace,
který neuvažuje stochastické modely vyrovnání (vzniku) obou sítí.

Výše uvedené testy respektují matematické modely Hel
mertovy transformace, je však možno použít i některi
jednodušší způsoby hledání neidentických bodů.
Na modelových příkladech
bylo ověřováno, zd,
střední chyby před a po vypuštění podezřelého bodl
mo, ml; reprezentují dva náhodné výběry z jednoho zá

,

kladního souboru, tedy přímo podíl

o-

kde m/,je střední jednotková chyba rozdílu mezi "měřenou" a .,skutečnou" polohou bodu; platí
Ta, = j.1a,

+ .J(n -

2)(a-(1I-21

m-

--.!f,.
m

'-I),
ni = 2n - 4,
n2=2n-6.

"

n-2

n. [s-]/([s-]

+

,.

n. si)

(

a

-(11-2)'

)

-I.

Pokud Pf > POj' lze tvrdit s rizikem menším než 2a, že
velikost P, není ovlivněna pouze působením náhodných
chyb, a bod vyloučit jako neidentický. Po úpravě vzorců pro náš účel jsme získali

V(n-2).(a (II-21
O

Ta, =

POj=.J[vv].(a(II-21

'_I) (VI-J;-I + I).
'-I) (VI-[I +1),

J; viz (I). Kritická hodnota je tedy i zde vyčíslena přímo
a poměrně jednoduše.
V obecnějším modelu Helmertovy transformace (např. [2]) se uvažují dvě polohové sítě, dané jak souřadnicemi bodů v obou soustavách, tak i kovariačními maticemi X, Mx = m,~.Qx; x, M, = m;. a,. Souřadnice
v obou souborech isou realizacemi náhodných vektorů

Pokud F",. II, > F"" II,:1- a, zamítáme nulovou hypotéz I
a podezřelý bod vyloučíme, eventuelně testujeme dálI
některým z výše uvedených kritérií. Protože při počíta
čovém zpracování je obtížné najít pro výpočet kritickl
hodnoty F-rozdělení vhodný algoritmus, je možno ten
to postup modifikovat pomocí výpočtu distribuční (su
F

mační) funkce P =

J

o

qJ(F) dFpodle

[10]. Jestliže I - ,

< a, je hodnota F,,,. lI,statisticky významná, což odpoví
dá překročení kritické hodnoty F,,,. II,:I - a'
V odstavci 2 byl ukázán výpočet kritické hodnot:
zbytkové polohové odchylky podle [8] POj = Taj..j2 mo
Praxe dosazuje za parametr Ta, běžně hodnotu 2,0, 2,.
případně 3,0 při dostatečně velkém souboru bodů. Po
tom např.
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Obr. I Modelov.v příklad I; úslování neidentick.vch bodů
odpovídá číslování ~'tabulce I

Č.

X

Obr. 2 Modelov.V příklad 2; číslování neidentick.vch bodů
odpovídá číslování v tabulce 2

/4/

Č.

/1/

b.

/2/

/3/

/4/

I

2,0
2,5
3,5

0,629
0,797
1,133

0,826
1,046
1,487

0,771
0,977
1,388

0,49
0,55
0,70

0,73
0,82
1,06

I

2,5
2,0
1,5

0,929
0,757
0,582

1,443
1,169
0,897

1,330
1,077
0,826

0,66
0,59
0,52

1,16
1,00
0,88

2

2,5
3,0
3,5

0,653
0,808
0,964

0,918
1,137
1,356

0,857
1,061
1,266

0,50
0,57
0,64

0,76
0,85
0,96

2

2,5
2,0
1,5

1,061
0,859
0,658

1,438
1,160
0,889

1,325
1,068
0,818

0,67
0,60
0,53

1,18
1,01
0,89

3

2,5
3,0
3,5

0,619
0,676
0,817

0,922
1,041
1,259

jiný bod
0,971
1,175

3
0,53
0,60

0,80
0,90

2,5
2,0
1,5

1,111
0,900
0,689

1,438
1,155
0,885

1,325
1,064
0,815

0,68
0,60
0,53

1,20
1,02
0,89

2,5
3,0
3,5

0,655
0,647
0,599

0,958
0,945
1,095

jiný bod
jiný bod
1,022

4

2,5
2,0
1,5

1,048
0,850
0,646

1,400
1,123
0,854

1,289
1,034
0,787

0,66
0,59
0,52

1,17
0,99
0,88

5

2,5
2,0
1,5

0,940
0,765
0,577

1,364
1,092
0,824

1,256
1,006
0,758

0,64
0,57
0,51

1,13
0,97
0.87

6

2,5
2,0
1,5

0,936
0,765
0,583

1,406
1,123
0,856

1,295
1,034
0,788

0,65
0,58
0,52

1,15
0,98
0,88

4

0,53

0,80
,

V 2. sloupci je uvedena velikost chyby na neidentickém btdě
v násobcích' m.
Velikost rizika a je u kritéria /4/ postupně 0,01 a 0,10,
u ostatnich kritérií 0,0 I.

Podobná problematika je řešena také např. v [6], kde
se zkoumají polohové změny bodů. Krítérium je určeno
vztahem
Po = t"

12 M,r;

M" = /no /

~ Tr Q ,

(\ 3)

kde Po je kritická hodnota polohové odchylky, M" je
střední hodnota středních souřadnícových chyb v síti,
určená z kovarianční matice vyrovnaných souřadníc,
a /no je střední jednotková chyba. Toto kritérium našlo
uplatnění např. při zkoumání horizontálních
posunů
pomocí opakovaných etapových měření téže přesnosti
v lokálních sítích.

V 2. sloupci je uvedena velikost chyby na neidentickém bodě
v násobcích ' m.
Velikost rizika a je u kritéria /4/ postupně 0,01 a 0,25,
u ostatnich kritérií 0,0 I.

Pro analýzy identit je samozřejmě možno použít i jiné způsoby, pomocí kovariančních matic určit např.
eliptická okolí bodů pro stanovení konfidenčních oblastí, lze využít principu testování odlehlých měření nebo je možno se Helmertově transformaci vyhnout, např.
testováním rozdílů v délkách mezi sousedními body,
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č. b.
II
12

17
18

1
12

2
14

III

121

131

141

II :+2,0
12:+2,0

II

0,741

0,970

0,896

0,53

0,94

11:+ 2,5
12:+2,5

II
12

0,844
1,075

1,105
1,419

1,022
1,315

0,57
0,65

1,00
Ul

II :+2,5
12:-2,5

II
12

0,967
0,983

1,267
1,297

1,174
1,203

0,62
0,61

1,09
1,13

II :+2,0
12:-2,0

II
12

0,846
0,778

1,108
1,026

1,024
0,952

0,57
0,53

1,00
0,98

17:+2,0
18:+2,0

17

0,529

0,814

0,753

0,49

0,86

17:-t-2,5
18:+2,5

17

0,619

0,953

0,882

0,52

0,92

17:+3,0
18:+3,0

17
18

0,693
0,962

1,066
1,527

0,983
1,421

0,54
0,67

0,96
1,24

17:+3,0
18:-3,0

18
17

0,910
0,971

1,394
1,547

1,288
1,440

0,64
0,68

1,14
1,25

17:+2,5
18:-2,5

18
17

0,815
0,809

1,249
1,289

1,155
1,201

0,60
0,59

1,05
1,09

17:+2,0
18:-2,0

18
17

0,698
0,648

1,070
1,032

0,988
0,960

0,55
0,52

0,97
0,96

1:+2,0
12:+2,0

I
12

0,634
0,827

1,039
1,086

0,960
1,008

0,53
0,55

0,95
1,01

12:0,701

1:+2,0
12:-2,0

I
12

0,688
0,767

1,128
1,007

1,043
0,936

0,56
0,52

0,98
0,97

12:0,716

2:+2,0
14:+2,0

14
2

0,706
0,643

1,083
1,055

0,999
0,981

0,55
0,52

0,97
0,96

2:+2,0
14:-2,0

2

0,569

0,932

0,863

0,51

0,90

2:+2,5
14:-2,5

2
14

0,644
0,796

1,088
1,223

1,008
1,136

0,55
0,58

0,97
1,06

které jsou vůči souřadnicovému
systému invariantní.
Vždy je však třeba mít na paměti, k jakému účelu analýzu provádíme a co od testování vyžadujeme. Nepřesnosti jednotlivých metod tkvi hlavně v předpokladu
normálního rozdělení skutečných chyb, nepřítomnosti
systematických chyb, stejné přesnosti a nezávislosti výsledků "měření". Rozhodně by však měly zabránit subjektivním přístupům a zásahům pří analýze ídentit.

0

0
0

0

0

0

.3

(-

0
Jak bylo řečeno v úvodu, účínnost a vhodnost některých krítérií byla ověřována na modelových příkladech,
aby bylo možno zvolit optimální metodu vyloučení neidentických bodů před analýzou deformací v ČSTS.
Ukážeme zde některé z nich.
K ověřování se volilo území velikostí odpovídající základnímu triangulačnímu listu (ZTL). Ve všech příkladech se postupovalo tak, že k souřadnicím bodů jednoho souboru se připojily nahodilé chyby, získané generátorem náhodných čísel. Tak vznikly souřadnice bodů
druhého souboru. V různých variantách se k souborům
přidávaly "neidentícké" body, zatížené chybou předem
známé velikosti, kterou již nepovažujeme za nahodilou.
Pro zajištění normálního rozdělení nahodilých chyb
byly jejich hodnoty počítány na základě centrální limit-

.6

0

.S(.)

.4
0

.2

0

0
0

.1

0

0

-

v

-

v

X

OI

20 km
I

Obr. 3 Modelový příklad 3; číslované hody by~y postupné
voleny za neidentické v různých kombinacích podle tabulky 3
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15
17
18

7
15
17
18

15:+5,0
17:+5,0
18:+5,0

15

0,633

0,974

0,900

0,52

0,92

15:+6,0
17:+6,0
18:+6,0

15
18
17

0,654
0,845
1,802

1,006
1,335
3,004

0,931
1,240
2,811

0,53
0,61
1,47

0,94
1,12
2,83

15:+2,0
17:+4,0
18:+3,0

17
18
15

0,836
0,774
0,610

1,286
1,229
1,012

1,189
1,142
0,948

0,58
0,58
0,50

1,06
1,06
0,96

15:+2,0
17:+2,5
18:+3,0

18
17

0,655
0,616

1,003
0,982

0,926
0,913

0,53
0,51

0,94
0,94

15:+2,0
17:-2,0
18:+2,5

17
18
15

0,699
0,633
0,610

1,076
1,005
1,012

0,998
0,933
0,948

0,55
0,51
0,50

0,97
0,95
0,96

7:-2,0
15:+2,0
17:-2,0
18:+2,5

17

0,634

0,975

0,900

0,52

0,93

7:-2,0
15:+2,0
17:-2,5
18:+2,5

17
18

0,757
0,581

1,164
0,922

1,076
0,856

0,57
0,49

1,01
0,91

7:0,611

7:-2,0
15:+2,0
17:-2,5
18:+3,0

17
18
15

0,737
0,708
0,561

1,133
1,125
0,931

1,048
1,047
0,870

0,56
0,54
0,48

0,99
1,00
0,92

7:0,649

7:-2,5
15:+2,5
17:-2,5
18:+3,5

18
15
17
7

0,763
0,710
0,610
0,856

1,170
1,123
1,016
1,175

1,081
1,044
0,950
1,107

0,57
0,54
0,50
0,55

1,02
1,00
0,96
1,10

7:0,694

Velikost rizika a je u kritéria /4/ postupně 0,01 a 0,10.
V 2. sloupci je uvedena velikost chyby na přislušném neidentickém bodě v násobcích' m.
V 3. sloupci je uvedeno vždy čislo podezřelého bodu podle kritéria max (L1,[vvJ), v poslednim sloupci pak číslo podezřelého
du podle kritéria max /\/,

pokud se liší od Čísla v 2. sloupci, a přísluš'ná hodnota

ní věty podle vzorce (modifikace
Xí =

(ti C -6)
I

'm

[10], str. 283)

+

E(x),

lim ( VI - f,-

kritérií (čísla odpovídají

číslům

Pí

~(n-2)(a-(1I-2)1-1)2

(VI-.C1

+I)m~'
(15)

kde Pí je zbytková polohová odchylka po
transformaci, Po, je její kritická hodnota, a
ziko, n je počet bodů klíče a m;) je střední
bez podezřelého bodu. Jde o kritérium (7)

I

+ I) = I.

Pí

po,

~(n-2)(a-(II-"'-1)2

mo

kde mo je střední jednotková chyba z transformace (odpovídá hodnotě m;1 z kritéria 1\/, neboť k testování zde
dochází až po vypuštění podezřelého bodu). Význam
ostatních symbolů je stejný jako u kritéria I I I. Jde o jeho modifikaci. K tomuto zjednodušení vedla snaha testovat i body, které nejsou součástí klíče a neovlivní
tudíž výpočet souřadnic těžiště a parametrů transformace. Proto pro dostatečně velká n dosazujeme za 2. člen
jmenovatele u kritéria I I I jeho limitní hodnotu a považujeme jej za konstantní.

1\/:

Po,

bo-

podle kritéria /1/.

Vliv závislosti kritické hodnoty polohové odchylky na
poloze bodu v klíči vyjadřuje 2. člen, pro který platí

kde CI jsou hodnoty, získané generátorem náhodných
čísel, s rovnoměrným
rozdělením pravděpodobnosti
v intervalu (O, I), E(x) bylo voleno rovno nule.
U každého generovaného souboru bylo prověřeno, že
patří do základního souboru s apriorně zadanými charakteristikami.
Připravené soubory byly potom podrobeny Helmertově transformaci. Následujícím krokem je identifikace
podezřelého bodu podle [5] (viz odst. 3). Při testování
takto identifikovaného bodu je pak zkoumána účinnost
jednotlivých kritérií. Celá procedura se v případě potřeby opakuje.
Význam jednotlivých
v tabulkách):

obzor
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Pí

Pí

Po,

2,5 . ..j2 . mu

Význam symbolů je stejný jako u předchozích kritérií.
Jde o kritérium (12), uvedené v odst. 3. 3, užívané běžně
v praxi.

Helmertově
je zadané richyba klíče
(viz odst. 2).
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U všech kritérií se testuje, zda hodnota výrazu není
větší než I. Pokud k tomu dojde, zamítáme nulovou hypotézu a bod považujeme za neidentický.

Modelový

příklad

I

Příklad je rozdělen na 4 části, ve kterých je neidentický
bod umístěn postupně v těžišti, pak dále od těžiště a nakonec zcela mimo území pokryté body klíče (viz obr. I).
Souřadnicové chyby jsou voleny v rozmezí od 2,0 do
3,5 'm. Účelem bylo zjistit, jak se chovají jednotlivá kritéria při různém umístění neidentických bodů v síti
a při různých velikostech předem zadané polohové chyby. Výsledky testování jsou sestaveny v tabulce I.

Modelový

příklad

příklad

3

Zde bylo zkoumáno, jak se kritéria budou chovat při
různém rozmístění většího množství neidentických bodů (2 - 4 body). Testované území je možno považovat
za běžný vzorek (model) ZTL (I. - II. řády) - viz obr.
3, tabulka 3.
Z analýzy jednotlivých modelových příkladů bylo
možno sestavit tyto závěry:
- Fisherovo kritérium /4/ není pro rozhodnutí, zda
pokles
je signifikantní, příliš citlivé ani při značně
velkém a. Nelze je proto pro spolehlivé testování identit doporučit.
- Výsledky získané pomocí ostatních kritérií jsou podobné, nejcitlivěji reagují většinou na neidentický bod
v blízkosti těžiště, s rostoucí vzdáleností od těžiště se
citlivost poněkud snižuje hlavně u kritéria / I/ -- cca
o 20 ~ 25 %. V žádném případě by neidentický bod neměl být mimo území bodů klíče. Tyto body by měly pokrývat celé zkoumané území, jinak může dojít k podstatnému zkreslení výsledků a někdy i k chybnému určení podezřelého bodu.
- Kritérium / I/ se se změnou polohy neidentického
bodu chová poněkud odlišně od ostatních. Jako jediné
obsahuje člen závislý na poloze bodů v síti a respektuje
korelace oprav. Menší citlivost není příliš podstatná, se
změnou rizika a dojdeme vždy k poněkud jiným hodnotám.
- Při stejných systematických chybách ve skupině neidentických bodů citlivost kritérií okamžitě klesá, to
však neplatí, mají-Ii různá znaménka, případně velikost.
Je to způsobeno samotnou podstatou transformace, která splňuje základní podmínku [vv] = min. Při stejné
chybě na dvou neidentických
bodech je příznivější,
jsou-Ii daleko od sebe.
- Obecně neplatí, že neidentické body jsou vylučovány v pořadí daném velikostí chyb, záleží samozřejmě
i na rozdělení nahodilých chyb na ostatní body. Nikdy
však při testování nedošlo k vyloučení identického bodu žádným z kritérií. V několika případech byl však na
m()

určen jiný podezřelý

bod

i

(vždy dále od těžiště) než na základě maximální hodnoty získané kritériem / I/ (bod, pro který je výraz !I/
maximální). Tyto rozdíly však nejsou významné.
- Hodnota m;) lépe vystihuje odhad střední souřadnicové chyby než hodnota ma. Dosazení nespolehlivé
hodnoty
do kritéria / 1/ by při očekávání neidentit
neopodstatněně snížilo jeho citlivost.
- Pro zkoumání neidentit je možno použít kteréhokoliv z testovaných kritérií, žádné, kromě Fisherova testu,
se neukázalo jako vyloženě nevhodné. Jednoduché,
v praxi obvyklé kritérium /3/, ukázalo při dostatečném
počtu bodů klíče dobré výsledky.
m()

2

Testování bylo provedeno v šesti oddělených částech,
kdy se opět měn i jak poloha bodu v síti, tak velikost zadané chyby (viz obr. 2). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.

Modelový

základě výrazu max (L1;[vv])

V článku byly naznačeny některé možnosti analýzy
identit v polohových sítích u nás i v zahraničí. Vybraná
kritéria byla porovnána a zkoumána na modelových
příkladech.
Je třeba mít na paměti, že objektivní hodnocení identit není jednoduché a že i sebedokonalejší kritéria nelze
při řešení konkrétních praktických úloh používat pouze
mechanícky a spoléhat se jen na čistě matematické řešení úlohy. Vždy je třeba podle charakteru úlohy použít
k řešení i všechny ostatní dostupné prameny, informace
a zkušenosti.
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Matematický
plochy

popis topografické
katedra

inženýrské

Pro barycentrické
Jedna z možností, jak matematicky popsat terén, je rozdělit jej na nepravidelné části, matematicky snadno definovatelné. Na stránkách tohoto časopisu byla již několikrát věnována pozornost nepravidelné trojúhelníkové síti, která může takový popis reprezentovat. Pokud
se uvažují pouze rovinné trojúhelníky, můžeme mluvit
o polyedrickém modelu, který zdaleka není věrným modelem skutečnosti. Byla zde ale ukázána i metoda konstrukce zakřivených trojúhelníků s explicitním vyjádřením ve tvaru z = f(x, y), která má svá omezení a představuje určité nepříjemné komplikace.
Smyslem tohoto příspěvku je upozornit na zcela jiný
matematický aparát, pro geodety nezvyklý, nicméně velice účinný pro řešení daného problému.
V posledních třiceti letech došlo k bouřlivému vývoji
počítačové geometrie, která především ve službách průmyslového designu, dospěla k závažným výsledkům,
které mohou být aplikovány nejen na popis tvaru letadel, lodí, či automobilů, ale i na terén. Byly vyvinuty
četné metody pro popis křivých plošných elementů, pro
něž se v angličtině používá termín "patch" (překládám
raději jako plát, ačkoli záplata se také objevila, ale to je
vhodnější do kursů šití). vývoj zmíněných metod je
spjat se jmény Ferguson, Coons, a Bézier. Posledně
jmenovaný vyvíjí v automobilce Renault prostředky geometrického modelování, a právě jeho přístup k řešení
dané problematiky je nejpozoruhodnější.

O ~ u, v,

w ~

informatiky

souřadnice

I, u + v +

w =

obzor
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In.9- Jiří Urban,
FSv ev UT v Praze

u, v, w platí:
I

u=l

v=o
w=o
u=o
w=o
v=l

u=o
v=o
w=l

Bézierův
(obr. 3):
r( u, v)

=

bikubický

čtyřúhelníkový

L (3). (3).
J

i.j~()

I

U

.

I

(1 -

..

U)3 - , Vi

plát

(I ";'

.

V)3 - I ri. j

}

Z bohaté nabídky formulí, které se v poslední době vyrojily, se zaměříme toliko na dvě, které považuji pro naše aplikace za zvlášť vhodné.
Bernstein-Bézierův
(obr. I):
r(u

"V

w) -

3

trojúhelníkový
3'

"
--'- i.á:~o
i!j!k!

li'V''''/'
"I'!

r

plát

V rovnicích obou plátů figurují polohové vektory r tzv.
řídicích bodů Pplátu. Někdy se též hovoří o říd~cín1 p~Iyedru, který vznikne pospojováním řídicích bodů dle
schematu na obrázku. Nespornou výhodou uvedených
vzorců je, mimo jiné to, že veškeré veličiny, které v nich
nalézáme, mají zjevnou geometrickou interpretaci, čehož využijeme ke snadnému odvození konstrukce plátu.
Rohové řídicí body ~l.1(), n03' P30() U trojúhelníku a ~)(),
P10, ~1.1, P1J u čtyřúhelníku jsou zaměřené body terénu.
Hrany řídicího polyedru, které z nich vycházejí, jsou
tečny okrajových křivek plátů.

Konstrukcí plátu se zde míní získání souřadnic řídicích
bodů plátu. Bézierova metoda definice plátu byla původně vyvinuta pro interakční konstrukci, kdy konstruktér za asistence výpočetní a zobrazovací techniky
postupně volí polohy řídicích bodů a tak cestou pokusu-omylu
dospěje k žádoucímu tvaru plátu. Takový
postup je pro terén nemyslitelný, nicméně Bézierova metoda může být s výhodou použita i pro naše účely, p()~
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u=l
v=l

u=o
v=l'

u=O

v=o

u=l

I. Určení řídicích bodů pro čtyřúhelníky je snazší. Každý totiž může patřit do nějaké tečné roviny.
2. Zavedení čtyřúhelníků vlastně znamená zrušení některých hran sítě a to představuje podstatnou úsporu
dat.
3. Četné přírodní útvary lze přirozeně popsat právě
čtyřúhelníkem.
Pomocné dělení na trojúhelníky je
nepřirozené, i když možné.
4. Je třeba počítat s rozšířením popisu i na stavební objekty, kde rozdělování čtyřúhelníků na trojúhelníky
by bylo nesmyslné, a proto se zdá neudržitelná představa homogenní trojúhelníkové struktury.

v=o

kud objevíme postup, jak určit řídicí body automaticky,
tedy bez zásahu lidského činitele.
Dále uvedený postup vychází z tzv. polyedrického
modelu, tvořeného nepravidelnými rovinnými trojúhelníky, které se postupně zaoblí a případně se zruší některé hrany,~takže vznikne tzv. plátový model, tvořený křivými trojúhelníky a čtyřúhelníky.
Při zaoblování polyedru se v každém vrcholu určí
společná tečná rovina nějakou vhodnou metodou. Zvolíme-li pak řídicí body v příslušných tečných rovinách,
je hladkost napojení plátů ve vrcholech zaručena naprosto exaktně, v průběhu celé hrany dostatečně.
Aby byl popis terénu podán věrně, nesmí být zaoblení provedeno tam, kde je nežádoucí. V té příčině je třeba rozlišovat vrcholy takto:
a) Regulární vrchol je takový, ve kterém existuje právě
jedna tečná rovina, tedy v tomto bodě žádáme hladké napojení všech plátů.
b) Singulární vrchol typu hrot je takový, ve kterém neexistuje společná tečná rovina. Hrany polyedru zůstanou na tomto vrcholu nezaobleny.
c) Singulární bod typu zlom je takový, kde můžeme
uvažovat 2 tečné roviny. Takové body jsou na okrajích terénních stupňů. Zde se žádá, aby některé pláty
byly napojeny hladce, jiné nikoli.
Přirozeně vyvstává otázka, zda by nebylo možno vystačit s křivými trojúhelníky. Pro zavedení .čtyřúhelníku
shledávám tyto důvody:

Uvedený matematický aparát je použit v systému Topos
(obr. 5), vyvinutém na stavební fakultě v Praze. Dosavadní zkoušky ukázaly, že zvolená metoda zabezpečuje
hladké napojení plátů dostatečně. Tak byl splněn jeden
z hlavních cílů, totiž popsat terén bez ztráty charakteristických rysů. Pro některé obory lidské činnosti je tento
požadavek silnější, než celková přesnost výšek, získaných interpolací v modelu. V tomto směru bude muset
proběhnout ještě řada testů. Ostatně o vypracování metodiky pro posuzování kvality takových systémů a o pořízení komparačního modelu by se měl dříve postarat
jiný subjekt.

Některé systémy pro práci s terénem neusilují o jeho
exaktní popis křivými plošnými elementy, a přesto umí
vyprodukovat hladké vrstevnice. Děje se tak obvykle
pomocí různých důmyslných postupů, pro něž je společné, že nedostatky v matematickém popisu supluje
programátorská
dovednost. Takové přístupy, byť by
i vedly k uspokojivým výsledkům, naprosto nedávají
předpoklady pro zdravý vývoj metodických prostředků
dané oblasti. Ten může být dnes zaručen jen vyváženým
uplatněním geodézie, informatiky a především geometrie, která se ve své počítačové podobě rozběhla prudce
dopředu.
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Cirkumzenitál VÚGTK 50/500
přístroj pro určování tížnicových
odchylek.

Ing. Václav Skoupý,
Výzkumný ústav geodetícký, topografický
a kartografický, GO Pecný

Pro mnohé geodetické účely (např. pro umístění sítí
v oblastech bez geodetických základů nebo s neúplnými
geodetickými základy) je třeba určit zeměpisné souřadnice některých bodů, jejich šířku a délku. Nejmodernějším prostředkem k tomu jsou družicové metody, které
určí souřadnice v systému blízkém geocentrickému,
rychle, snadno a dostatečně přesně. Jsou ale vázány na
systém geodetických nebo navigačních družic a složitou
elektronickou aparaturu.
Proto si stále zachovávají svůj význam i metody poziční astronomie, vázané na místní tížnice. K důležitým
aplikačnim směrům dnešni poziční astronomie patří určování tížnicových odchylek. Jejich znalost je nutná pro
redukci geodetických měření (délek, úhlů, výšek) na referenční výpočetní plochu (elipsoid) a pro astronomicko-geodetické určení geoidu. Dále mohou mít tížnicové
odchylky aplikace v geofyzikální interpretaci. Pro doplnění je třeba uvést, že metodami poziční astronomie se
odvozuje pohyb okamžitého rotačního pólu Země a variace rychlosti zemské rotace (z průběžně určovaných
zeměpisných šířek a délek na několika desítkách stanic
světa). Významnou roli mají stále při zpřesňování poloh a pohybů hvězd.

V pracích poziční astronomie se uplatnila řada přístrojů, např. pasážník, zenitteleskop, astronomický univerzál, astroláb, cirkumzenitál, atd. Některé z nich bylo
možno pro jejich mobilnost (hmotnost, rozměry) použít
pro práce v poli při budování astronomicko-geodetických sítí. V Československu se na budování Základní
československé astronomicko-geodetické
sítě I. řádu
před i po 2. světové válce podílel i původní český přístroj, cirkumzenitál Nušlův-Fričův 54/690.
V posledních desetiletích nabyla v poziční astronomii
největšiho významu metoda stejných výšek. Její uplatnění je spojeno s vývojem a výrobou nových přístrojů
astrolábového typu (Danjonův astroláb, čínské fotoelektrické astroláby, cirkumzenitály, hranolový astroláb
ZEISS OPTON Ni2, francouzský fotoelektrický astroláb, atd.).
Historie českého přístroje, cirkumzenitálu, který užívá metody stejných výšek začíná kolem r. 1899, kdy byl
prof. Nušlem vynalezen. Po r. 1900 ve spolupráci s konstruktérem J. J. Fričem sestrojili první model. Exemplářem vyrobeným v r. 1922 se v letech 1926-1947 určovaly astronomické souřadnice v astronomicko-geodetické
síti. Po 2 světové válce byl zdokonalen prof. E. Bucharem. Doplnil jej kontaktovým (tzv. neosobním) mikrometrem, který byl v roce 1962 nahrazen novou konstrukcí kontaktového mikrometru autorů I. Baueršímy,
J. Šuráně
a mechanika
K. Krumpa.
V letech
1962-1969 se pak tímto přístrojem konala pozorování
na Geodetické observatoři Pecný (GO Pecný) v Ondřejově v rámci mezinárodní spolupráce. Stejným přístrojem se prováděla pozorování i na ČVUT v Praze. Další

vývoj směřoval ke zvýšení přesnosti a byl realizován ve
Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK) ve Zdibech novým modelem
100/ I000 (CZ 100/1000) opatřeným optickým mikrometrem [I], [2], konstruktérů J. Přibyla a A. Miillera.
Nahradil v roce 1970 stávající model 54/690 (průměr
objektivu 54 mm, ohnisková vzdálenost 690 mm). Důkazem jeho kvality je i export do SRN, Západního Berlína, Švédska, USA, Bulharska, Nepálu, KLDR, kde se
i s ohledem na mobilnost, velmi dobře osvědčil při
astronomicko-geodetických
měřeních.
Přístroj
byl
v průběhu qalších let inovován. Doplněn motorovým
pohonem pro mikrometr a kompenzací denního pohybu hvězd. Další podstatné změny nastaly v povrchové
úpravě přístroje a elektroníce (obr. I a obr. 2 vpravo).
V polovině 80. let šel vývoj dvěma směry. Prvý směřuje k objektivizaci pozorování a jeho automatizaci nahrazením vizuální metody pozorování metodou fotoelektrickou se záznamem na média kompatibilní s moderní počítačovou technikou. Přístroj 175/1250 je vyvíjen podle konceptu J. Šuráně ve VÚGTK Zdiby. Záznam průchodu hvězd se bude dít metodou čítání pulsů
fotonů, pro dosažení rozměrové stability přístroje a požadovaných optických vlat\lostí bylo použito moderních materiálů (zerodur, superinvar). Speciální optika
je vyvíjena ve spolupráci s Meoptou Přerov, autorem
elektrické části řešení je I. Mejzrlz VÚGTK. Optická
mohutnost umožní pozorovat i nejslabší hvězdy fundamentálního katalogu FK5. To vše povede k dalšímu
podstatnému zvýšení přesnosti pozorování. Přístroj se
uplatní při vysoce přesných staničních astronomických
pozorováních i při geodetických pracích jako přístroj
přenosnÝ.
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CZ 50/500 má nad rtuťovým horizontem zrcadlový
úhlový etalon s vertikálním rozdělením vstupní pupily
objektivu. Optický mikrometr má dvojici otočných, klínů v rovnoběžném svazku paprsků. Přístroj je málo citlivý na nepřesnosti justace systému a fokusace optiky.
Pohyb optického mikrometru je ruční, sledování hvězd
v azimutu není kompenzováno. Umělý rtuťový horizont
se otáčí společně s přístrojem. Konstrukce usilovala
o minimální hmotnost i spotřebu elektrického proudu.
Cirkumzenitál uživá Gaussovu metodu stejných výšek, kterou lze současně určit astronomickou šířku qJ a
astronomickou délku A. (resp. korekci času T) měřením
časů průchodů hvězd stejnou výškou, neboli almukantaratem. Přitom zenitovou vzdálenost, ve které pozorujeme hvězdu neznáme. Tím k neznámým qJ, A. přístroje
přistupuje ještě zenitová vzdálenost almukantaratu. Na
určení těchto tři neznámých musíme pozorovat průchody nejméně tří hvězd společnou zenitovou vzdáleností.
Pro okamžiky jejich průchodů platí
cos z = sing qJ sin Di + cos qJ cos Di cos ti'
pro i = I, 2, 3,

Obr. 2 Vpravo cirkumzenitál VÚGI:K 100/1000. model
1982. vlevo cirkumzenitál VUGTK 50/500

Druhý směr vývoje byl vynucen požadavkem zkonstruovat přístroj použitelný pro určování tížnicových odchylek (resp. astronomických souřadnic) i v horském,
obtížně přístupném terénu. Získané výsledky lze využít
ke studiu detailního průběhu lokálního tvaru geoidu.
Z těchto dŮvodů byl ve VÚGTK zkonstruován A. MilIlerem menší, snadno přenosný model cirkumzenitálu
50/500 (CZ 50/500) - obr. 2 vlevo. Velký impuls k jeho výrobě dal prof. Vladeta Milovanovič z katedry geodézie Stavební fakulty University v Bělehradě.
Technické

parametry

CZ 50/500

průměr objektivu
ohnisková vzdálenost
zvětšení
zenitová vzdálenost
rozsah mikrometru
pozorovatelná velikost hvězdy
za průměrných atmosf.
podmínek
zdroj napájecího napětí
rozměry přístroje
hmotnost
vnitřní přesnost (střední chyba
zenit. vzdálenosti jedné hvězdy)
vnější přesnost (určení
souřadnic z jedné řady)

50 mm
500 mm
50 x
40°
± 150"

6 V DC (4 články R6)
45x35x20 cm
12 kg
0,3" - '0,5"
mf? = 0,23"
mA = 0,27" '" 18 ms

kde z je zenitová vzdálenost almukantaratu, qJ zeměpisná šířka stanoviska, D (deklinace) a t (hodinový úhel)
i-té hvězdy. Třetí neznámá A. se uplatní v hodinovém
úhlu t. K naplnění této úlohy v praxi pozorujeme více
než 3 hvězdy. Z nadbytečných pozorování určíme vyrovnáním neznámé a vnitřní přesnost pozorováni. Pozorováni se řídí podle pozorovacího programu, který je
spočten pro 24 hvězdných hodin s použitím katalogu
FK4 transformovaného
do systému FK5 (epocha
J2000). Hvězdy byly po cca 25 uskupeny do 16 řad v trvání 1,5 hodiny. Čas průchodu hvězdy je určen z časových okamžiků (ve škále koordinovaného
času UTC)
deseti sepnutí a deseti rozepnutí kontaktu mechanicky
vázaného s optickým mikrometrem,
registrovaných
v průběhu pozorování hvězdy. Výběr hvězd byl proveden tak, aby váhy určených souřadnic se sobě rovnaly.
výpočty jsou plně automatizovány.
Pozorovací program lze spočítat pro libovolnou stanici na základě známých přibližných souřadnic, (např. odsunutých z mapy). Zpracování pozorováni se děje redukčním programem, samotné vyrovnání metodou nejmenších čtverců.
Protože je úlohu nutno linearizovat musíme znát přibližné hodnoty qJ, ..1., z. Jejich získání je snadné, např.
z pozorování 3 vhodně rozložených hvězd. Zeměpisné
souřadnice qJ, A. lze také získat odsunutím z topografické mapy, transformací geodetických souřadnic na elipsoidické, apod. Přibližnou hodnotu zenitové vzdálenosti z můžeme určit pouze měřením hvězd. Její hodnota
je dlouhodobě stálá a pokud nedojde k mechanickým
úpravám přístroje (výměna hlavních zrcadel, klínů optického mikrometru, apod.) považujeme ji za konstantu.

První ověřovací měření se konala v roce 1984 a 1985 na
GO Pecný, kde se testují všechny cirkumzenitály pro
export. V těchto letech byly ukončeny komplexní rozbory
dlouhodobých
měření
konaných
v letech
1970-1983
cirkumzenitálem
100/ I000. Cílem těchto
prací byl, mimo jiné, výpočet různých charakteristik
vnitřní a vnější přesnosti přístroje, případně jejich časových změn, určení osobních rovnic pozorovatelů (též
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v závislosti na způsobu pozorování) [3], [5]. Obdobné cíle sledovala analýza měření konaných CZ 50/500 s přihlédnutím na množství pozorovacího materiálu. K analýze byly použity odchylky od údajů BIH pro koordinovaný čas DT a pro šířku DF, definované pro každou
pozorovací řadu vždy
DT

=

(UTI

-

UTC)BIII - (UTI

-

m,p

UTCkh

D F = (Pcz - ((J",
kde index BIH označuje hodnoty z Annual Report for
1970-1983, cirkulář D, (UTI - UTCLc je pozorovaná
korekce LlT(LlT= UTO - UTC) redukovaná ke střednímu pólu v systému BIH ,,1979", ((J,cje stejně redukovaná šířka ((J a ifJc je konvencionální šířka cirkumzenitálu
na GO Pecný. Hodnoty DT a DF pro i-tou řadu a p-tého pozorovatele mohou obsahovat systematickou složku zahrnující osobně - přístrojové a staniční vlivy
a nahodilou složku. Aproximujeme
systematickou
složku funkcí
A + R] cos ((/J] - iba + Ro., cos ((/Jo'
- ibo,)

Nejlepší
na světě

Nejlepší
v Evropě

pro DT i DF, kde A je konstantní člen a R], ~L5 a ib],
ib.L' jsou amplitudy a fáze ročního a půlročního členu.
Tvar vzorce vyplývá z dlouhodobých zkušeností s analýzou astronomických
měření jak na GO Pecný, tak
i v mezinárodních
centrech. Lze jej aplikovat pouze
v připadě, máme-Ii k dispozici pravidelná pozorování
na jedné stanici v délce minimálně jeden rok. Na hod iIá s Io ž k a Vi má charakter opravy a její střední hodnota
bude charakterizovat v našem případě již vnější přesnost měření. Můžeme psát
l'DI; = l'A

+
I'DF, = PA

+

LJ!

+

R,}~T
DF

+

~)o./

R/J1 cos
cos ((/Jas,
R]DF

((/JLi -

cos ((/JI.

cos ((/J(u.

ib]M)

ibOD/) +

-

i -

+
,

ib/JF) +
ibrť/) + p~',oF.
i -

Hodnoty PA, R], ib], Ra, ib05 můžeme určit vyrovnáním
za podmínky I V,Vi = min. a to pro každého observátora zvlášť. Z analýzy výsledků CZ 100/ I000 [5] plyne, že
zatímco členy l'A DT a I' A DF jsou převážně osobniho původu, periodické členy jsou původu staničního. V našem případě (cirkumzenitál na GO Pecný) je statisticky
významný pouze roční "staniční" periodický člen RfF.
Protože však bylo na malém CZ 50/500 měřeno opakovaně po roce, není ho třeba pro určeni střední hodnoty
Vi pro CZ 50/500 uvažovat.
Proto byly vyrovnáním určeny pouze hodnoty I' A Dr a "A DF, které byly přijaty za
osobní rovnice jednotlivých observátorů. Výsledné hodnoty oprav ViDT a ViDF nazveme homogenizovanými hodnotami DT/, a DF," tedy
DT/, = "DI; - l'A OT = V,DT,
DF/, = I'DF, - "A

DF

=

DF

mil

=

DT

Cirkumzenitál
VÚGTK
50/500

GO Pecný

0,230"

18,0 ms

Církumzenitál
VÚGTK
100/1000

GO Pecný

0,117"

10,9 ms

vizuálni
astroláb

Irkutsk
SSSR

0,117"

9,5 ms

fotoelektrícký
astroláb

Bejing
ČLR

0,079"

6,5 ms

fotografický zenitteleskop
(PZT)

Ottawa
Kanada

0,087"

6,3 ms

vizuální
astroláb

Potsdam
NDR

0,140"

10,4 ms

PZT

On<jř~jov
AsUCSAV

0,112

10,8 ms

církumzenitál

..

mLI'!

m,p

počet
řad

počet
případů

50/500

±6,2 ms

±0,06"

17

I

100/1000

±4,2 ms

±O,OJ"

17

321

Pozn á m ka: mLI), a m,p jsou střední hodnoty klouzavých průměrů ze 17 následujících
řad pozorování. V případě CZ
100/ I000 je možné počítat 321 takových průměrů vzhledem ke
značnému počtu pozorování.

DT

PVi

=
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Užijeme je pro společnou analýzu pozorovatelů. Veličiny DT/' a DF/' mají charakter skutečných chyb souřadnic z jednotlivých řad, protože to jsou odchylky od
"přesných" hodnot BIH. Při dostatečně velkém počtu
pozorování (asi 100 řad měřených nejméně jeden rok)
střední kvadratická hodnota DI;" a DF," reprezentuje
vnější střední chybu jedné řady, resp. určovaných astronomických souřadnic. Pro objektivní zhodnocení dosažené přesnosti CZ 50/500 nám poslouží srovnání s přístroji použivanými v astrometrii ve světě. V tabulce I
jsou uvedeny přesnosti přístrojů mezinárodní služby
(pro rok \985) včetně CZ 100/1000.
.

Z porovnání vychází CZ 50/500 se štítem. Přesnost vizuálních astrometrických přístrojů je v nejlepším případě dvojnásobná. Na tomto místě je vhodné zdůraznít,
že jde o ne jI e p š í světové přístroje, nesrovnatelně větší
optické mohutnosti a hmotnosti. Jsou to vesměs (kromě
CZ \ 00/ 1000) přístroje stacionární.
Výsledky CZ
50/500 se projevily i v oblasti komerční. Zatím byl exportován do Itálie a Záp. Berlína, tedy zemí resp. institucí, které systematicky budují pole tížnicových odchylek ve větším rozsahu.
Podmínky pro určení vnější přesnosti jsou prakticky
jen na stálých observatořích, kde se provádějí několikaletá nepřetržitá pozorování. V geodetické praxi se astronomická měření konají sezónně v letních měsících, přičemž doba vymezená k určení astronomických souřadnic bodu (tj. zeměpisné šířky a délkového rozdílu LlA
určovaný bod - srovnávací bod) nepřesáhne 2 měsíce.
K tomu přistupují ještě navazování měření na srovnávacím bodě. Přesnost výsledných astronomických souřadnic se proto zpravidla hodnotí podle středních kvadratických chyb, vypočtených z odchylek jednotlivých
řad od společného průměru. Tímto způsobem byly
zpracovány výsledky CZ 50/500 a uvedeny v tabulce
č. 2. Pro srovnání jsou v tabulce srovnatelné chyby CZ
100/\000 určené v [4].
Výsledky tabulky 2 plně korespondují se závěry, které vyplynuly z výsledků uvedených v tabulce l. Srovnáme-Ii tyto hodnoty s požadavky na přesnost astro no-
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Obr. 4 Stanovisko "AFU"
Výsledky pozorování observátorů Ko, Ro, Sk

Obr. 3 Stanovisko "OKAL"
Výsledky pozorování observátora Sk. Vliv extrémního výsledku z 21. 9. 1989 je posouzen v dalším textu. resp.
v tab. 4

mických praci v astronomicko-geodetické
síti (podle
různých instrukci 20 - 30 ms a 0,15 - 0,30") vidíme, že
CZ 50/500 by mohl být velmi vhodným přístrojem pro
tato měření, zvláště ve ztížených podmínkách (v horách, při expedicich, apod).
Na podzim roku 1989 byla CZ 50/500 uskutečněna
řada pozorování v polních podmínkách. Práce proběhly v areálu GO Skalka na 2 blízkých stanovištích
(OKAL a AFU). K experimentu byl použit přenosný piIíř, který sloužil k měření na Laplaceových bodech. Protože přístroj není dosud vybaven polní registrační aparaturou, byla použita staniční. Pro účely experimentu to
nebylo na závadu. Propojení registrační aparatury a cirkumzenitálu zajistil kabel. Pozorované průchody hvězd
byly určeny v čase UTC. Měření na stanovišti OKAL
provedl jeden observátor (Sk), pozoroval ve 4 nocich
vždy 2 řady. Na měření souřadnic stanoviska AFU se
podíleli 3 observátoři (Ko, Ro, Sk). Pozorovali 12 řad
ve 4 nocich. Výsledky jsou graficky znázorněny na
obrázcich Č. 3 a 4.
Vnější přesnost měření získáme porovnáním rozdílů
zeměpisných šířek a délek získaných z astronomických
měření a vypočtených z geodetických souřadnic. Jelikož platí

můžeme psát
!up = (qJUKAL - qJMuL'II'
L1íl

=

(ílUKA1. - ílAFU)""I'.

= (qJUKAI. - qJAfV)g"o" + ,1';,
=

(ílOKAI. - ílA1'V)gťo"

+

,11],

kde ,1';je rozdíl tížnicových odchylek ve směru poledníku, ,11] je rozdíl tížnicových odchylek ve směru rovnoběžky. Geodetické souřadnice byly vypočteny z pravo-

úhlých rovinných souřadnic JTSK a ty přetransformovány na referenční elipsoid Besselův.
Pro testování astronomického
měření by tedy bylo
třeba znát ještě rozdíl tižnicových odchylek L1S' a ,11].
S ohledem na blízkost určovaných bodů (přibližně
122 m) lze očekávat, že ,1'; a ,177 budou menši než chyby
pozorování. Vnější chyby jedné řady měření cirkumzenitálem VÚGTK 50/500 mm byly určeny v [6] pro qJ
0,23" a pro íl 0,018 s = 0,27". V tabulce 3 jsou porovnány rozdíly astronomických (ze všech měření) a geodetických souřadnic obou stanovisek za předpokladu, že
rozdíly tížnicových odchylek jsou nulové. Rozdíly
,1"'11' - L1g"o" reprezentují odhad vnější přesnosti polního měření, resp. přístroje. Snadno zjistíme, že to odpovídá středním chybám rozdílů souřadnic, odvozeným ze
střednich chyb dle [6] (0,10" pro šířku a 0,12" pro délku).

Ve světě se při určování tížnicových odchylek uplatňují v posledním desetiletí přístroje astrolábového typu
[7] a zenitové kamery [8], [9], [10]. Uplatnění našly pro
rychlost získání výsledků a velkou mobilnost. Z přistrojů astrolábového typu se již široce uplatnil hranolový
astroláb ZEl SS OPTON Ni-2. Byly jim určeny tížnicové odchylky (s přesností asi ±0,5") na několika stech
bodech. Na jednom bodě byly pozorovány 2 nezávislé
řady ve 2 nocich. I my jsme vyšli z tohoto požadavku
a určili souřadnice bodu ze 2 nezávislých řad pořízených ve 2 nocich, vybraných tak, aby tvořily ty nejnepříznivější kombinace. Z takto získaných hodnot byla
sestavena tabulka 4, kde jsou maximální a minimální
rozdíly souřadnic určených observátorem Sk. Souřadnice získané z pozorování konaného 21.9. 1989 se výrazně liší od ostatních (viz obr. 3). Bylo to první pozorování s novým přístrojem bez předchozího cvičného měření. Hodnoty uvedené v tabulce 4 v závorkách byly spočítány bez tohoto pozorování. Rozdíly maximální minimální jsou rozmezí možných rozdílů tížnicových
odchylek z měření 2 nezávislých řad ve 2 nocich cirkumzenitálem VÚGTK 50/500 mm. Porovnáme-Ii hodnoty ílOKAf. - ílAFU pro observátora Sk (+ 2,56") a bez
rozlišení observátorů (+ 2,38"), pak rozdíl 0,18" je
z převážné části způsoben rozdílnými osobními rovnicemi observátorů.
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[5] KOSTELECKÝ,
J.-KARSKÝ,
G.:
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Rozdíly souřadnic
L1rp

= rpOKA/.

Astronomické
souř. - .1IH1r.

Rozdíly
-

-

rp AFU

L1gt'I,d.

=

= A.OKAI. -

A.A/V

+2,38"

určené
cirkumzenitálem

-3,64

+2,30

určené
transformací geodetických
souřadnic

-0,13

+0,08

-3,77"

Geodetické
souř. - L1(Hfr.

LitHII".

L1A.

=

Astronomické
rpOKA/.

-

rp AFU

souřadnice
A.OKA/.

-

A.AFU

+3,14"
+2,04
(+ 2,24)

-0,64

+1,10

Sk

-3,83

+2,56

Všechny řady všech observát.

-3,77

+2,38

Maximální

-

minimální

Všechny řady observátora

[7] BRETTERBAUER, K.: Automation of astronomical field
observations. ln.: VII. Internationales
Lohrmann- Kolloquim Geodatische Astrometry in Karsdorf bei Dresden,
1988.
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Uvedené výsledky dokumentují a dokládají použitelnost CZ 50/500 pro určování astronomických souřadnic, resp. tížnicových odchylek. Zvláště by se uplatnil
v oblastech bez nebo s neúplnými geodetickými základy, ve stížených podmínkách v horách, při expedicích
apod.
Z výsledků dále plyne
a) pro vyloučení osobních rovnic pozorovatelů je nutno konat navazovací měření (resp. určovat délkový
rozdíl), což platí ostatně pro všechny astrometrické
přístroje;
b) při déle trvajících kampaních nejsou sezónní vlivy
(např. roční člen) zanedbatelné, mohou dosahovat
řádově desetiny vteřiny;
c) přesnost cirkumzenitálu plně vyhovuje požadavku
přesnosti při určování tížnicových odchylek - přibližně ±O,5".
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Do redakce došlo: 15.5. 1990

Lektoroval:
Ing. Jan Vondr6k, DrSc.,
A.O fSAV, Praha

PI(ín tematických úloh rezortu
SUGK na rok 1990

Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK) vyhlasuje plán
rezortných tematických úloh na rok 1990.
Tematická úloha č. 1/1990
I. Názov úlohy:
PREVZATIE NOVÝCH OPERÁTOV DO EVIDENCIE
NEHNUTECNOSTÍ
2. Lehota na vyriešenie úlohy: 30. 6. 1991.
3. Odmena: 4000 Kčs.
4. Doterajší stav a jeho technicko-ekonomické
nevýhody:
V praxi je vera nejasností pri posudzovani rozdielov medzi
doterajšim stavom evidencie nehnuterností (EN) a novým
stavom, ktorý je výsledom Základnej mapy ("SSR verkej
mierky (ZMVM). V rámci obnovy operátov EN tvorbou
ZMVM nesmie dojsť k zmenám v jej obsahu, které by boli
v rozpore s platnými právnymi normami a technickými
predpismi. Na pracoviskách EN pretrvávajú nejasnosti
v postupoch pri preberaní obnoveného operátu EN do
EN, ktoré majú za následok rozne pristupy a pohrady na
vykonávanie týchto prác a riešenie diferencií medzi starým
a novým operátom. Pričinou tejto nejednotnosti je nedostatočne rozpracovaná problematika v technických predpisoch.
5. Popis úlohy a jej technicko-ekonomické
požiadavky:
podra zásad stanovených právnymi normami ako aj rezortnými techníckými predpismi a v súlade s celkovou koncepciou EN posúdiť a rozborovať existujúcu problematiku
a navrhnúť postup pri preberaní výsledkov mapovania do
EN, najma z hradiska rozdielnosti výmery parciel, rozsahu
evidovaného
vlastníctva,
rozsahu
kultúr,
sektorov,
úhrnných hodnot druhov pozemkov a iných rozdíelností.
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6. Technicko-ekonomické
informácie:
Technické predpisy SÚGK:
- Smernica na tvorbu Základnej mapy (ZM) ČSSR verkej mierky (984 210 S/81),
Metodický návod (MN) na tvorbu ZM ČSSR verkej
mierky (984 210M N-I/89),
Inštrukcia na vedenie EN (984 400 1189),
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a obnovu operátov
EN (984 450 1189),
MN na zisťovanie zmien v EN (984 420 MN-I/83)
a ďalšie technické predpisy z tejto oblasti.
7. Riešiterom úlohy odpovie na dotazy:
Ing. Vladimír Pánsky, vedúci Strediska geodézie, Bernolákov a 26, 955 01 Toporčany.
8. Zdovodnie národohospodárskeho
a spoločenského
významu - rozbor technicko-ekonomickej
efektívnosti:
Skvalitnenie a zjednotenie postupu prác pri preberaní nových operátov po tvorbe ZMVM do EN.
9. Záruky využiti a vyhodnotených návrhov riešenia:
Výsledok riešenia bude využitý pri riešení koncepčných
otázok EN, najma pri príprave technických predpisov na
úseku EN alebo pri riešení úloh s EN súvisiacich a následne pri vedení EN.
10. Názov a sídlo organizácie, u ktorej sa podávajú návrhy riešenia:
.
Výskumný ústav geodézie a kartografie (VUGK), Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.
II. Prieskum prospešnosti vykoná:
Správa geodézie a kartografie, Pekná cesta 15, 834 05 Bratislava.

du alebo člena hodnotiacej komisie, alebo vykonávajú
prieskum prospešnosti, alebo akokorvek prídu do styku
s návrhmí na riešenie. Ak sa však rozhodnú vypracovať
a prihlásiť návrh na riešenie a upozorni a na túto okolnosť skor, než sa oboznámia s obsahom iných prihlásených návrhov,. možu sa pri súčasnom oslobodení od
funkcie zúčastniť na t:iešení úlohy.
b) Návrhy na riešenie TU se podávajú v orgánoch ale~o organizáciách uvedených v zadaní jednotlivých TU, písomne v dvoch vyhotoveniach, s označením názvu a čísla TÚ. V návrhu na riešenie sa uvedú mená všetkých
zúčastnených riešiterov, ich zamestnanie a zamestnávatel', číslo občianskeho preukazu, rodné čislo, presné
adresy bydliska a podiel jednotlivých členov na riešení.
c) Návrhy na riešenie musia byť zrozumiterné,
úplné
a technicky jasné, podl'a potreby doplnené prislušnými
výkresmi a pod. V návrhu na riešenie sa musí uviesť dokumentačný materiál, o ktorý sa riešenie opiera.
2. Hodnoteníe návrhov na riešenie:
a) Členov hodnoti.acej komísie ako aj jej predsedu a tajomníka menuje SUGK.
Pri príprave návrhu na zloženie hodnotiacej komisie sa
prihliada na jej optimálne, pokiar možno užšie zloženie.
V hodnotiacej komisii musí byť zastúpený orgán alebo
organizácia, ktorá bude riešenie využívať.
b) Pracovníci, ktorí prídu s návrhmi na riešenie akokorvek
do styku, sú povinní zachovať mlčanlivosť v priebehu celého hodnotenia.
c) Hodnotiaca komisia vyhodnoti všetky návrhy na riešenie
do dvoch mesiacov od uplynuti a lehoty určenej na ich
podanie, bez ohl'adu na poradie v akom došli. Návrhy
na riešenie podané po určenej lehote sa prerokujú podl'a
predpisov o zlepšoyacích návrhoch (ZN), bez nároku na
odmenu z titulu TU.
d) Po prerokovaní návrhov na rieš~nie v hodnotiacej komísii a po schválení, informuje SUGK všetkých riešitel'ov
o výsledku. Takto schválené vyhodnotenie došlých návrhov je konečné. V správe hodnotiacej komisie, sa uvedú
všetky okolnosti, ktoré viedli k posúdeniu riešenía (či
riešenie splnilo podmienky zadania úlohy, či je pros pešné, technické hl'adisko, ekonomické hradisko, výhody,
nedostatky riešenia a pod.). a návrh na vyplatenie odmeny.
e) Vypísaná odmena sa prizná za komplexne vyriešenie
úlohy v súlade s týmito súťažnými podmienkami. V prípade čiastkového riešenia sa može odmena znížiť alebo
rozdeliť medzi niekol'ko čiastkových riešení. Keď príde
niekol'ko riešení, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám,
odmena sa prizná najyhodnejšiem.u z nich. Odmenu za
vyriešenie rezortnej TU preplatí SUGK na základe záverečnej správy hoqnotiacej komisie, schválenej námestníkom predsedu SUGK.
f) Za využitie kladne vyhodnotených návrhov na riešenie
zodpovedá orgán alebo organizácia, ktorá vykonala prieskum prospešnosti. Dňom schváleni a záverečnej správy
hodnotiacej komisíe prevezme tento orgán alebo organizácia vyhodnotené riešenia.
g) Práva a povinnosti z vyhlásenej rezortnej TÚ musía byť
vysporiadané do štyroch mesiacov od uplynutia lehoty
určenej na jej vyriešenie. Táto štvorm~sačná lehota móže
byť v odovodnených prípadoch predlžená.

1. Názov úlohy:
VEDENlE VÝKAZOV ZMIEN U KATASTRÁLNYCH
ÚZEMí VYBRANÝCH NA AKTUALIZÁCIU V OBDOBí OD KONCA ROKA DO DODANIA VÝSTUPNÝCH
ZOST ÁV PRACOVISKÁM EN
2. Lehota na vyriešenie úlohy: 30. 6. 1991.
3. Odmena: 3000 Kčs.
4. Doterajší stav a jeho technicko-ekonomické
nevýhody:
V období január-máj
sa zmeny zapísané do výkazov
zmien premietnu do starých operátov EN. Po dodaní aktualizovaných operátov sa tieto zapísané zmeny znovu premíetajú do nich. Ide o duplicitné práce pri vedení EN.
5. Popis úlohy a jej technícko-ekonomické
požiadavky:
Riešenie úlohy musí odstrániť duplicitné práce prí vedeni
EN. Musí obsah ov ať technologický postup spracovania,
ktorý v čo najkratšom čase od zaznamenanía riadkov výkazov zmien na magnetické médium zabezpečí ich spracovanie až po vytlačenie aktualizovaných operátov.
6. Technicko-ekonomické
ínformácie:
Technické predpisy na úseku EN,
výskumná úloha "Automatizácia
EN s využitím počítača
EC 1033" - Overenie programového systému údržby písomného operátu EN na EC 1033 - SUGK Č. 2-03.
7. Ríešitel'om úlohy odpovie na dotazy:
_
Ing. Vladimír Rolko, Geodézia, š. p., Hollého 7, 010 39 ZiIina.
8. Zdovodnenie národohospodárskeho
a spoločenského významu - rozbor technicko-ekonomickej
efektívností:
Vyriešením úlohy sa zefektívní práca na údržbe operátov
EN.

9. Záruky využíti a vyhodnotených návrhov riešenía:
Využitie vyhodnotených návrhov riešenia je aktuálne bezprostredne po }ch vyhodnotení zakotvením do technického predpisu SUGK, resp. vydaním usmernenía.
10. Názov a sídlo organizácie, u ktorej sa podávajú návrhy riešenia:
VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.
11. Prieskum prospešnosti vykoná:
Krajská správa geodézie a kartografie, Partizánska II,
97422 Banská Bystrica.

3. Všeobecné ustanovenia:

I. Práva a povinnosti riešitefov:
a) Na riešení tematickej úlohy (TÚ) sa m6že zúčastniť ktokorvek, s vý.nimkou tých osob, ktoré schválili vyhlásenie
rezortnej TU, ďalej ktoré bol i poverené funkciou predse-
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a) Všetky návrhy na riešenie eviduje v denníku ZN orgán
alebo organizácia, ktorá vykonala prieskum prospešnosti. Po vyhodno!ení sa prerokujú všetky návrhy na riešenie rezortnej TU ako prihlášky ZN s právom prednosti,
kedy tieto riešenía došli.
b) Orgán alebo organizácia je v súlade.so zodpovednosťou
prevzatou pri vyhlásení rezortnej TU povinná vyhodnotené návrhy na riešenie bez meškania využiť a informovať o tom riešitel'ov a SÚGK.
c) Pre otázky, ktoré nie sú riešené týmito súťažnými podmienkami, platia ustanovenia zákona Č. 84/1972 Zb.,
najma §§ III až 113 a vyhláška č. 29/1986 Zb.

Ing. Helena Žaarová.
Slovenský úrad geodézie a kartografie

Geodetický a kartografický
ročník 36/78, 1990, číslo 10
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Vážení starší kolegové, geodeti a kartografové,

Není tajemstvím, že o existenci map středních měřítek vydávaných ústředními orgány geodézie a kartografie mnozí oprávnění uživatelé, což byli dříve jen pracovníci státních orgánů a socialistických organizací, vůbec nevěděli. Na přelomu července
a srpna 1990 po přecenění všech map v zásobách mapových
služeb, prodejen map a v odbytových střediscích map pro hospodář.skou výstavbu - tak se totiž pO,dle posledního přehledu
organIzačního uspořádání resortu CUGK nazývají útvary zabývající se v krajích jejich rozšiřováním - se začaly mapy
středních měřítek prodávat rovněž občanům.
Jak se změny cťn map středních měřítek a jejich uvolnění
pro širokou veřejnost promítly do činnosti mapových služeb,
vypovídá naše sonda, která proběhla v srpnu 1990 v Praze,
v Ceských Budějovicích a v Pardubicích.
Poznatky ze sondování lze shrnout do několika okruhů.
Informovanost veřejnosti o činnosti mapových služeb je ve
sledovaných krajích nevyhovujíci. Kolem prodejen map v Praze a v Pardubicích projdete a snadno je přehlédnete, neboť zde
chybí jakýkoliv poutač. Jihočeská mapová služba je v tomto
smyslu znevýhodněna, neboť je umístěna v podnikové budově.
Bohužel o činnosti mapových prodejen a sortimentu prodávaných map mají nevalé vědomosti i někteří pracovníci resortních orgánů a organizací, kteří by mohli tuto službu především
propagovat.
Okruh uživatelů map se rozšířil (stejně jako jejich požadavky) s uvolněním map pro širokou veřejnost. Občané, kteří se
o prodeji map dověděli od svých známých a přátel, si mapy vybírají především podle místa, kde mají své vlastní rekreační zařízení, chalupu, chatu nebo kam jezdí častěji na víkend nebo
na dovolenou. Se svými požadavky se ozývají rovněž netradiční zájemci, např. stavitelé malých vodních elektráren hledající
na mapách výhodný spád řeky, vedoucí skautů, nebo jiných
mládežnických
zájmových organizací, hledající na mapách
vhodné terény pro svou čínnost a rovněž amatérští badatelé
v nejrůznějších oblastech, především geografové. Noví zájemci
o základní mapy, kteří nemají představu o měřítkové řadě
a o kladu listů, se po návštěvě v prodejně většinou lehce za pomoci pracovnic prodejny orientují. Není bez zajímavosti, že
zájemci o mapy kupují jednotlivé listy pouze po jednom výtisku. Výběr většího počtu map z jednoho území je spíše vzácností, než pravidlem, což zájemci o mapy zdůvodňují jejich
vysokou cenou. Nikdo z nich se netajil, že v případě dalších
potřeb map si lehce nechá udělat o hodně levnější a pro něj
postačující černobílé kopie. Zajímavé (zatím však nesplněné
požadavky) mají např. ornitologové, kterým chybi na mapách
zeměpisná síť nutná pro lokalizaci výskytu různých druhů
ptactva, Zeměpisné souřadnice již chtěl mít, alespoň na mapě
v měřítku I : 200000, i jeden tvůrce horo skopů. Výtky uživatelů map jsou k místnímu názvosloví, o kterém se domnívají, že
v některých případech neodpovídá skutečnosti a pak k aktuálnosti obsahu map. Pro uživatele je nepochopitelnou
záhadou,
když nahlédnou do před dvěma lety vytisknutého nezměněného vydání základní mapy a nenajdou v jejím obsahu např. zakreslenu již 15 let průjezdnou dálnici. V tiráži uváděný rok
dotisku bohužel zavádí uživatele map k úvahám, že mají před
sebou zmetek, ve kterém záměrně nebyly zaznamenány výrazné změny v terénu.
Problematika malé funkčností mapových prodejen se prohlubuje také nejednotnou otevírací dobou v krajích. V Praze
maji dokonce každý pátek zavřeno, tedy v den, kdy v jíných
prodejnách mají vyšší obrat. Ze zkušeností pracovnic prodejen
vyplývá, že nejlépe se vyřizují žádosti za osobní účasti odběratele, který si rád v případě nutnosti nechá poradit. Pracovnice
musí být pohotové, soustředěné a při vyhledáváni map i šikovné a často i fyzicky zdatné. Ne však všechny dotazy dokáží vysvětlit, např. proč listy map mají různé ceny od 5.50 Kčs až do
25 Kčs a proč základní mapy zobrazují pouze území naší vlasti
a nikoliv též sousedních států. To je také důvod, proč při uvolnění hranic s Rakouskem a SRN není předpokládaný
zájem
o mapy z hraničních oblasti.
Ing. Petr Skála.
ČÚGK

zdravíme Vás z dejvické Techniky. Máme pro Vás jednu nabídku. Není úplně podle předpísů, ale v poslední době studenti překročili předpisy několikrát a zatím to vždycky bylo ku
prospěchu věcí. Chceme Vás, praktiky a vědecké pracovníky,
pozvat mezi nás, studenty a zároveň budoucí praktiky a vědecké pracovníky. Rádi bychom s Vámi diskutovali o všem možném, odborném i neodborném, a rádi bychom, abyste vyslechli
i přednášky a zúčastnili se cvičeni. Myslíme, že se dozvíte
mnoho zajímavého a užitečného. Ale také můžete místo přednášky slyšet polítické glosy (po revoluci, pravda, o dost obrácené) a vzpomínky na mládí. Místo jiné přednášky Vám třeba
dovolí nahlédnout do firemních prospektů a staré diplomové
práce, nebo se od učitele dozvíte, že se už pro svůj pokročilý
věk nehodlá zabývat novinkami.
Kdybyste chtěli porušit předpisy zcela tvrdě a na stará kolena zkusili skládat zápočty, třeba by Vás pan odborný asistent
pochválil, že jste mu řekli věci z jeho oboru, o kterých vůbec
nevěděl. Nevěříte? Nejméně jednomu z nás se to stalo a šprt to
vskutku nebyl. Mohli bychom psát ještě dále a konkrétněji, ale
zatím nebudeme. V situaci, kdy škola fungovala nezávisle na
tom, jaké absolventy do světa vypouštěla, "trošičku" zdegenerovala. Není to snad jenom její vina, ale tvářit se bezproblémově nyní už je nťodpustitelné. Nemáme mnoho možností, jak to
změnit, také proto, že nám opisování ]O a více let starých
skript do technických zpráv zabírá dost času. Zatím jsme nechali několik nezávislých odborníků koulet očima nad "nejvydařenějšími" skripty, budeme (když svůj slib z prosince nesplnilo vedení oboru) podporovat vznik jakési vědecké a odborné
rady oboru, která by oponovala současné a budoucí koncepce
studia, budeme se snažit o vypsání rekonkursních řízení na některá učitelská místa, snažíme se navazovat kontakty se zahraničními školami. Prosíme, podpořte nás. Náprava stavu, který
zde naznačujeme, nebude ekonomícky ani organizačně náročná. Přijďte a uvidíte.
Poznámka redakce:
Redakce uveřejňuje tento diskutabilní a zcela nezvyklý příspěvek skupiny II studentů 3. a 4. ročníku stavební fakulty, obor
geodézie a kartografie, ČVUT v Praze. Je otištěn v původním
znění bez jakýchkoliv redakčních úprav. Publikováním příspěvku se poskytuje nastupující mladé gener~ci prostor pro
svobodné (í když svérázné) vyjádření názoru. Usudek nechť si
laskavě utvoří čtenář sám.
Redakce

Noví pedagogickí funkcionári odboru geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave
V druhej polovici decembra 1989 boli na Stavebnej fakulte
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
vykonané volby.
Do funkcie dekana
SvF SVŠT v Bratislave
bol zvolený doc. Ing. Dušan Majdúch,
CSc., (narodený 23.12. 1938,
docent na Katedre betónových konštrukcií a most ov).
Do funkcie prodekana
pre odbor geodézia
a kartog r a fi a a sociálnu problematiku študentov bol zvolený doc.
Ing. Jaroslav Abelovič,
CSc., (narodený 4.4.1932, docent
na Katedre geodetických základov - KGZ). Informácie o jeho pedagogickej a vedeckovýskumnej
činnosti sú uvedené
v Geodetíckom a kartografickom obzore (GaKO), 1982, č. 8, s.
220 a v GaKO, 1987, č. 6, s. 177.
Začiatkom januára 1990 boli aj vorby vedúcich geodetických katedier SvF SVŠT v Bratislave. Za nových vedúcich bol i
zvolení:
doc. Ing. Jozef Mičuda,
CSc., vedúci KGZ (narodený
9.5. 1937). Informácie o jeho pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sú uvedené v GaKO, 1987, č. 6, s. 176,
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doc. Ing. Vlastimil Staněk,
CSc., vedúci Katedry
geodézie (narodený 23.3. 1936, doterajší vedúci katedry od
I. 9. 1986). Informácie o jeho pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sú uvedené v GaKO, 1986, Č. 3, s. 77,
Ing. Erich Geissé,
CSc., vedúci !<atedry
mapovania
a pozemkových
úprav (KMPU). Narodil sa I. 5.1938
v Kežmarku, okres Pop rad. Po skončení zememeračského
inžinierstva na SvF"SVST v roku 1962 nastúpil na Pol'nohospodársku investorskú správu v Bratislave (teraz $tátna
melioračná správa). V októbri 1964 prešiel na KMPU SvF
SVŠT. V roku 1978 získal vedeckú hodnost' kandidáta vied.
Je uznávaným odborníkom z pozemkových úprav.
Novým pedagogickým
funkcionárom
želáme v náročnej
práci hl'adania nových foriem výučby, nových foriem vedeckovýskumnej činnosti a pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými
vysokými školami vel'a úspechov.

Významného ocenění se dostalo přednimu československému
geodetovi Miloši Cimbálníkovi, vědeckému pracovníkovi katedry vyšší geodézie stavební fakulty ČVUT v Praze. Vědeckou
hodnost doktora technických věd (DrSc.) mu udělila Vědecká
rada ČVUT v Praze na svém zasedáni dne 19. července 1990 na
základě úspěšně obhájené doktorské disertačni práce "Řešeni
Qroblému modernizace
geodetických
polohových
základů
CSSR". Obhajoba se konala dne 12. června 1990 za předsednictví prof. Ing. Milana Burši, DrSc., člena korespondenta
ČSAV. Oponenty byli prof. dr. Ing. Ludvik Hradilek, DrSc.,
Ing. Miloš Pick, DrSc- a RNDr. Ing. Lubomir Kubáček, DrSc.,
člen korespondent ČSA V a SA V. Udělení vědecké hodnosti
bylo doporučeno všemi hlasy.
Ing. Miloš Cimbál ní k, DrSc., dosáhl výsledků, které jednak
obohatily světovou vědu, jednak mají cenné praktické konsekvence a význam pro rozvoj resortu geodézie i vysokoškolského
studia v CSFR. Bližší informace o jeho pracovním zaměření
'aaktlvitě
a nelehk:"é":žlvotnJ cestě' můžě'čtěiiliř najít v osobni
zprávě, uveřejněné v našem časopise v č. 4/1989, u příležitosti
jeho šedesátých narozenin.
Srdečně blahopřejeme
Ing. Miloši Cimbálníkovi,
DrSc.,
k udělené vědecké hodnosti a přejeme mu mnoho úspěchů do
budoucí tvůrčí činnosti, ku prospěchu čs. geodetické vědy, na
poli domácim i mezinárodním.

Významný český geodet a astronom Ing. Jan Vondrák, DrSc.,
se narodil 12. září 1940 v Písku v rodině lékaře, je po matce
přímým potomkem Josefa Jungmanna. Hluboký zájem o astronomii měl již od raného mládí.
Po absolvování reálného gymnázia v Prachaticích vystudoval na Českém vysokém učení technickém v Praze obor geodézie. Od r. 1962 pak pracoval v astronomickém oddílu Geodetického a topografického ústavu v Praze a od r. 1965 ve výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém. Působil na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově.
Zde vznikla řada jeho závažných prací z geodetické astronomie i nového vědního oboru, kosmické geodézie. Vypracoval
zde též svoji světově proslulou metodu zhlazování experimentálních dat, která se používá mimo jiné též v Mezinárodní službě rotace Země (IRES) při definitivním určování polohy pólu
a stanovení rotačního času. Kandidátskou disertační práci na
téma "Určování efemeridového času z pozorování Měsíce" obhájil v r. 1973.
Od r. 1977 je Ing. Jan Vondrák, DrSc., vědeckým pracovník~m Astronomického ústavu ČSAV a věnuje se především studIU rotace Země. Tento obor, který je na styku mezi astronomii
a geodézií, doznal v poslední době kvalitativního skoku díky
moderní kosmické technice. Jeho výsledky maji pro geodézii

zásadní význam, zvláště pro definování globálního souřadnicového systému a časové škály nezbytné při použití družicových metod (GPS - Navstar). V tomto oboru je jubilant předním světovým odborníkem. Zabývá se též fyzikálním výkladem
příčin změn polohy pólu a rotačního času s cílem prognózy
těchto jevů. Doktorskou disertační práci "Zpřesnění teorie pohybu Měsice a řešení soudobých problémů rotační dynamiky
zemského tělesa" obhájil Jan Vondrák v r. 1985.
Jubilant je autorem velkého počtu původních vědeckých
praci, vědeckou osobnosti s velkou mezinárodní
autoritou
a členem několika pracovních skupin v Mezinárodní astronomické unii a v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální. Je
předsedou pracovní skupiny Zemská rotace v referenčním systému HYPPARCHOS.
Naší odborné veřejnosti je znám též
jako autor souboru programů pro efemeridovou část Hvězdářské ročenky.
Čeští i slovenští geodeti si vysoce váží přínosu Jana Vondráka pro geodetickou vědu i jeho přátelství a nezištné odborné
spolupráce. Přejí mu do dalších let pevné zdravi, neutuchající
životní elán a mnoho dalších úspěchů.

Ředitel sekretariátu předsedy
ČÚGK Ing. Petr Chudoba,
padesátiletý
Jubilant se narodil 9. října 1940 v Praze, kde také vystudoval
střední průmyslovou školu zeměměřickou a v r. 1963 ukončil
studium zeměměřického inženýrství na stavební fakultě ČVUT
úspěšnou obhajobou diplomové práce zaměřené na oblast geodetické gravimetrie.
Po ukončení studií nastoupil do tehdejšího Geodetického
a topografického
ústavu v Praze, kde se kromě astronomie
a gravimetrie zabýval později i pracemi ze sféry inženýrské
geodézie. V r. 1967 přešel do n. p. Geodézie Praha, kde pracoval na středisku geodézie pro Prahu-západ:
v období
1971-1974 působil ve funkci vedoucího tohoto střediska. Po
krátkém působení v útvaru řízení výroby n. p. 0eodézie Praha
nastupuje v r. 1975 do technického odboru CUGK, kde se věnuje problematice obnovy map velkých měřítek.
Jeho teoretické vědomosti, získaná bohatá praxe a erudice
při plnění úkolů daly podnět k tomu, aby byl vyslán na sklonku r. 1975 jako expert pro oblast katastru na Kubu. Zde pracuje s dvouletou přestávkou až do r. 1983; jeho expertizní činnost je u zahraničního partnera vysoce hodno~ena.
Po skončení činnosti na Kubě se vrací na ČUG K, kde je pověřen řizením a rozvíjením mezinárodních
vztahů resortu.
V květnu 1990 byl na základě výsl~dku konkursu jmenován ředitelem sekretariátu předsedy ČUGK. V červenci r. 1990 se
stává členem redakční rady našeho časopisu.
Při příležitosti významného životního jubilea přejeme Ing.
Petru Chudobovi do dalších let mnoho zdraví, osobní spokojenosti a v jeho nové funkci výrazné pracovni úspěchy.
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WOODlNG, M. G.: Imaging Radar Applications in Europe. 11lustrated Experimental Results (1978-1987). (Využití radarových snímků v Evropě. Příklady experimentálních
výsledků).
Noordwijk, ESA Publications Division, 1988. 87 stran, 62 černobílých a barevných fotografií, cena 25 USD.

Jednim z možných dělení dálkového průzkumu Země (DPZ) je
na pasivní a aktivni metody. Jako pasivní metody jsou označovány ty, při kterých přístroje na družicových nebo letadlových
nosičích měří na určitých vlnových délkách elektromagnetického spektra
a) odražené sluneční záření,
b) energii vyzářenou tělesem z důvodu jeho nenulové absolutni teploty.
Aktívní snímací metody využívají vlastního zdroje záření
(nejčastěji na vlnových délkách 3 cm,.5 cm a 23 cm) a měří jeho odraženou složku. K využití těchto metod z letadel došlo již
na přelomu 60. a 70. let při mapování některých středoamerických a jihoamerických oblastí, ale teprve po vyřešení otázek
kolem energetického zdroje a hmotnosti zařizení mohlo dojít
k umístění radarů i na družicích.
Přelomem ve vývoji a využívání aktivních metod DPZ byl
start americké družíce Seasat v roce 1978. Přes krátkou životnost této družice (od června do října 1978) bylo jedním z přístrojů této družice pořízeno značné množství radarových snímků oceánů í pevníny, které se v podstatě zpracovávají a využívají dodnes.
'Na rozdíl od pasivních družicových metod DPZ, jejichž nejvýznamnějšími
reprezentanty
jsou systémy Landsat (USA)
a SPOT (Francie), mají aktivní metody několík předností:
a) vzhledem k vlastnímu zdroji záření lze snímky pořízovat
bez ohledu na denní dobu.
b) schopnost pořizovat snímky v přev<ižné větší ně připadů bez
ohledu na oblačnost.
c) citlivost na obsah vody v plldě i rostlínstvu.
d) citlivost k nerovnostem povrchu a jeho schopnostem odrážet záření.
e) schopnost pronikat í do určité hloubky pod povrch.
Všechny tyto výhody se ukázaly v řadě případů jako velmi užitečné.
Publikace "Využití radarových snímků v Evropě" je první
v nové řadě vydavatelství evropské kosmické agentury ESA,
určené pro vzděláYací účely. Je koncipována jako přehled dosavadních výsledků z let 1978-1987 a potencionálních aplikací radarových snimků v různých oborech lidské činnosti
v elTopských podmínkách.
Tématicky je rozdělena do pěti kapitol:
I. Zemědělstvi
- rozlišení druhů plodin na jednom snímku nebo na snímcích s různou polarizací, vlnovou délkou. termínem
snimkování, ...
2. Lesnictví
identifikace lesních porostů a jejich druhů na snimku.
mapování za pomoci snímků s rozdílnou vlnovou délkou. srovnání radarového snímku s leteckou fotografií •...
3. Geologie
- mapování líneamentů, vulkaníckých tvarů. kombinace
radarového snímku se snímkem z Landsatu, ...
4. Sníh a led
- mapování sněhové pokrývky a pevninských ledovců, sledování ledových ker na moři, ...
5. Oceánografie
- studium mořských vln, bathymetrie, zjišťování znečištění
moře, ...
Dále obsahuje i kapitoly o technikách zpracování snímků,
nástín dalšího rozvoje tohoto způsobu snímkování (brzy
očekávaná
západoevropská
družice
ERS - I, japonská
J-ERS - I, kanadský Radarsat),
informaci o dostupnosti
snímků a vybranou bibliografii. Je zde stručně vysvětlen i princip pořizováni radarových snímků, vlnové délky, na kterých se
snímkováni obvykle provádi, polarizace signálu, apod. .
Na fotografiích jsou ukázány některé výsledky experimentů,
při kterých probíhalo snímkování z družice, raketoplánu i letadel. Byla to již zmíněná družice Seasat v roce 1978 (výška 800
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km), sytémy SIR-A v r. 1981 a SIR-B v r. 1984 (oba na raketoplánu, výška 225 km), experimenty se systémy SAR 580 na letadle Convair (výška 700001) a Varan-S (AGRISAR) na letadle B-17 (výška 7 000 01). Jedná se o akce, které probihaly v západní Evropě, není zde tedy vůbec zmínka o sovětských letadlových a družicových aparaturách, k jejichž využití došlo i na
území Československa.
Vtipné doplnění dvaceti dvou fotografií průsvitkami s interpretací obsahu ulehčuje orientaci na snímcích, přestože všechny jsou v textu podrobně vysvětleny. Některé snímky byly
v barevném provedeni použity i pro firemní kalendář ESA
1990.
Publikace je určena k seznámení s jednou skupinou metod
DPZ. Nebude možná svojí stručností uspokojovat některé specialisty. Ale jako účelová publikace pro výuku bude pro studenty i pedagogy, í pro všechny zájemce o moderni metody
snímkování - spolu se souborem 20-ti diapozitivů k projektům Seasat a Convair, který ESA před časem vydala - nesmírně vhodným materíálem.

Ing. Jiří Friihbauer.
ČHMÚ Praha

Prodejní výstava rakouských map
S rozsáhlou nabídkou kartografické produkce rakouské firmy
FREYTAG & BERNDT z Vídně se naše veřejnost mohla seznámit od 9. do 19. června 1990 díky spolupráci, kterou s touto
firmou navázal s. p. Geodézie Brno. Prodejní výstava map instalovaná v budově Střediska geodézie Brno, v nově upravených prodejních místnostech přímo v centru města splníla informační význam a navíc přinesla ekonomické výsledky. Za
zmínku snad stojí, že od prvního kontaktu se zástupci rakouské firmy do realizace výstavy neuběhly ani dva měsíce. Při
prvních kontaktech se nejdříve uvažovalo o účasti firmy FREYTAG & BERNDT na "Geodetických
informačních dnech"
pořádaných v době podzimního strojírenského veletrhu. Prvni
záměr se ale záhy změnil v návrh uspořádat samostatnou prodejní výstavu a to ještě před začátkem hlavní turistické sezóny.
To roztočilo soukolí, kterému se už i u nás stále častěji řiká
podníkání. Zatímco jedni projednávali právní a obchodní záležitosti, druzi připravovali expozici a zázemi pro prodej.

I

Zájem návštěvníků se soustředil na expozici rakousk.ých
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Díky rozsáhlé propagační akci ve sdělovacích prostředcích,
propagačních plochách a pod., na které se velkou měrou podíleli členové pobočky Českého svazu geodetů a kartografů
a mládežnické organizace Interkontakt se zpráva o konání výstavy brzy rozšířila.
Slavnostní vernisáže se zúčastnili vedle zástupců firmy
F & B, s. p. Geodézie Brno rovněž představitelé města Brna
a zástupci různých institucí a podniků, kteří přispěli k odborné
i společenské úrovni této akce.
Vstup na výstavu byl volný, navíc každý stý návštěvník obdržel hodnotný dárek v podobě některé z rakouských map či
atlasů.
Výsledek akce pak znamenal zisk jak pro jihomoravskou
Geodézii tak i pro rakouského partnera. V čem měl spočivat
úspěch celé akce - to pracovníci obchodně technického útvaru brněnského podniku věděli předem. Něco zůstane i nadále
pro veřejnost obchodním tajemstvím obou firem, ale s něčím
se netají. I při skutečnosti, že mapy rakouského kartografického nakladatelství se zde prodávaly za čs. koruny ve stejné výši,
za jakou se prodávají v rakouských šilincích, je spolupráce
oboustranně výhodná.
V budoucnu se nebude spolupráce týkat jen prodeje automap, atlasů, plánů měst (rakouských i jiných zemí), turistických, vodáckých, horolezeckých map a průvodců, ale rovněž
vydávání faksimilí historických map i společné produkce některých titulů turistických map a plánů měst.
Na stejném mistě (Brno, Vachova č. 8) byla dnem 17.7. 1990
otevřena stálá specializovaná prodejna, kde jsou ke koupi také
kartografické výrobky brněnského podniku Geodézie.
Výstava ukázala, jaký je mezi naší veřejnosti hlad po kvalitnich mapách, kromě opravdových turistů si kartografická dila
kupuje i nemalá skupina sběratelů, kteří pořízené mapy možná
ani v terénu přímo nevyužijí. Navíc většině kupujících nevadila ani trvalá fronta u prodejnich pultů ani podstatně vyšší ceny. Po dobu konání výstavy prošlo expozicí 27000 návštěvníků, kteří zde za mapy utratili více než milion korun.

Snímek je, zdá se, historický, neboť zachycuje téměř stometrovou frontu před prodejnou knih na Staroměstském náměstí
v době, kdy se zde začaly prodávat nové výtisky Velkého atlasu světa vydaného GKP Praha. Cilem kartografických vydavatelů musí být uspokojování potřeb všech zájemců o kartografická dila, i když "frontový" zájem z prvních měsíců roku 1989
o atlas vydavatele určitě potěšil.

Snimek: Ing. Petr Skála. ČÚGK

Ing. Jaroslav Sekený, Geodézie Brno, s. p., .
Ing. Petr Skála, ČÚGK

Také naši vydavatelé kartografických děl přecházejí, stejně jako je tomu v zahraničí, na větší formáty autoatlasů. Autoatlas
v měřítku I : 400000 svými informacemi dobře uspokojoval
celé generace řidičů a určitě ve své době nebyl pro kočku, třebaže se k němu na našem snímku přitulila.

Snimek: ln$!. Petr Skála. ČÚGK

Jsou lidé, kteří sbírají poštovni známky, a jínÍ, kteří si schovávají všechny pohlednice, které kdy dostali: a někdy se v nich
probirají. Jsou pak jiní, kteří si schovávají staré jízdní řády:
a přijde-Ii jim, že jim je smutno a nevědi už čeho se chopit, hledají spojení do Police nebo do Lisabonu.
Ale nadevše, lepší než pohlednice a než jizdní řády, jsou mapy. Ovšem ne ty strakaté, kde jsou jen červené, žluté a zelené
státy a černé železnice: ale ty mapy, kde nížína je malována zeleně jako nejkrásnější louka, v níž se člověk brouzdá očima,
a kopečky jsou natřeny takovou žitnou, plavou barvou, která
se podobá vyschlé hlíně a úrodě doběla uzrálé: a pak vyšší hory jsou hnědé, hnědé jako skály, rezavé jako mech a ještě vyšší
hory jsou postupně temné, to už je holý kámen a docela nejvýš
jsou bílé tečky a plošky: věčný sníh. A pak tu jsou modré žilky,
to jsou řeky, a klikatí se tak, že je člověk musí sledovat: a blankytná jezera, natřená nebeskou barvou, zrcadélka, ve kterých
se neodráží ani jéden mráček: modře čárkované bažiny a moře
věčně modré, a dokonce tečkovaná poušť, podobná hromádce
písku, na které sis hrával, když jsi byl docela maličký.
A tu tedy hmatáš očima po mapě, jako bys jel rukou po celém povrchu země. Tady se zarývá zelený jazýček nižiny do
brunátně hnědých hor. Jak krásná procházka, má duše. po zelené louce mezi skalami! I roste tam asi náprstník a verbena,
slzičky Panny Marie a hnědá mateřídouška, dole však na louce
jsou pomněnky a olše a třepetají se tam drobní modrásci, opojeni vlhkem. Avšak přejdi sem, na tyto rusé, zvlněné vršky, jež
se vsunují do zelených nížin jako záplava klasú: tu putuješ plavými stezkami, slunce tě hřeje v týle a žlutý otakárek klouže
plachtovým letem nad světlými osinami úrody. I vidíš červené
střechy vesnic, neboť města sestupují až do údolí a přilepují se
jako vyboulená očka na modré žilky řek. Putuješ od města ke
městu, najdeš městečka zastrčená jako nějaká památka až do-
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cela vzadu v zásuvce; čteš jména, která nikdy nejsou v novinách, neboť pod nimi se žije tiše a beze změny; najdeš jména,
která tě lákají, jako by tě tam čekalo něco krásného a podivného. Zastavíš se u mračné hradby hor; sonduješ v údolích a díváš se nahoru, kam se vyšplhaly vrcholky jako divoké kozy;
objevuješ údolí plná samoty, kde není už cest a kudy by ses
chtěl prodírat, neboť kdožví, nenašel-Ii bys tam to nejkrásnější
místo na světě? Hledáš svou cestu mezi horami a lidmi; hledáš
samotu, jež není opuštěna od Boha, ale od lidi, nebo daleké
expresni trati, které by tě ve vřavě všech jazyků světa nesly do
jiného života: ach, moci začít znova!
Pravím, krásné jsou mapy zemí a plné tajemných značek.
Chtěl bys být všude, chtěl bys žit všemi životy na světě; chtěl
bys vše znát a všude se zastavit, nasycen únavou a věděnim.
Ale nestačiš ani prožit mapu světa a přečist všechna jeji znameni. Jen někdy na ni podstoupiš mlčenlivou cestu očima; i vidiš mnoho, tak jako poutník, který nemá cíle, ale neputuje
nadarmo.
Lidové noviny II. I. 1924
Zkrátil: Ing. Petr Skála,
ČÍlGK
"Jako motivátory řídicí práce se nejčastěji ukazuji zajimavost
práce, samostatnost při výkonu pracovně profesní role a možnost uplatnit své schopnosti. Jako stresory se pak objevuji málo času a klidu pro koncepční práci, převažujicí operativa,
nadměrná
administrativa,
nedostatek
kvalifikovaných
lidi
a nedost<ltečný vliv na perspektivu a řízení podniku. Jako klíčové nároky na řídicí pracovniky se na základě výzkumů ukazují tři okruhy: schopnost pracovat s informacemí a s tím spojená inovativnost, schopnost koncepčně pracovat spojená
s podnikavostí, schopnost týmové práce, motivování a vedení
lidi."

"Dnes u nás mnoho lidí dělá to, co nikdy dělat nechtěli, a tedy
nedělají to, o co měli skutečn)' zájem a k čemu měli vlohy,
Z některých dílčích šetření lze vyvodit, že se to týká téměř poloviny všeho práceschopného obyvatelstva!"
Marie a Vladimír Čermákovi-

Technický magazín,

Č,

5/1990

Vážení čtenáři.
jistě jste si povšimli. že je Vám náš časopis doručován se značným zpožděním.
Dnes (27. srpn<l 1990) je skluz v doručování Č. 6/1990 již
dvouměsíční <l pravděpodobně
se ještě zvýši. Obdobně tomu
bude zřejmě i u čísel 7 a 8/1990. Dosavadní intervence redakce o urychlení tisku zmíněných čísel vychází zatím naprázdno.
Co je přičinou? Koncem května letošního roku n<lvrhla tiskárn<l Mir nakladatelstvi SNTL zrušení výroby našeho č<lsopisu od Č, 9/1990 pro nedost<ltek výrobních kap<lcit. Stejný osud
postihl i d<llších 16 odborných periodik. V současné době se
tiskárna Mír necítí být vázán<l dohodnutým časovým harmonogramem výroby Č. 6-8/1990.
Prvořadou otázkou v červnu 1990 bylo zachování kontinuity
vydávání našeho časopisu. Jediným reálným východiskem bylo nalezení výrobních kapacit mimo tiskárnu Mír. Snaha
SNTL, obou vydavatelů i redakce vyústila v úspěšné náhradní
řešeni. Čísla 9-1211990 maji zajištěnou sazbu a litografické
práce ve s. p. Svoboda, Praha a tisk i vazbu ve s. p. Východočeské tiskárny, provoz Dvůr Králové n. Labem. Je oprávněná
naděje, že se doručování časopisu v posledním čtvrtleti podstatně zlepši.
Při této příležitosti se rovněž obracíme na autory, lektory
i překladatele s prosbou, aby u čísel 6-8/1990 tolerovali
zpoždění při zasílání honorářů. SNTL vykonává přislušné
platby až po vyjití signálních výtisků.
Za porozuměni Vám všem, vážení přátelé, předem děkujeme.

])rzeglad
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MATEMATICKÉ NADÁNí
Kniha si klade za cíl rozšiřit matematické
poznatky čtenáře.
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