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528.063+528.5
KUBAčKOvA, L.
Optlmiilne spracovanle geodetlckýcb meranl vykona-
nýcb skupinou prlstrojov
Geodetický ft kartograflc1ký obzor, 36, 1990, Č. 7,
str. 157-162, :Jit. 3
Pre meraniavykonané skupinou prlstrojov rOZlllej
presnost! sa uvádzajú vztahy pre optlmálne odhady
parametrov prvého rádu, ktoré charakterlzujú meraný
objekt a pre Ich štatlstlcky zdOvodnené charakteris-
tiky presnostl.

912.43
PRAVDA, J.
Kom,ponentuost, rozvrstvenie a ~ompozlcla mapy
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990., Č. 7,
str. 162-168, 12 obr., ~It. 8
V rámci mapovej syntaxe okrem znakoskladby podla
mapových syntaktických typov a subtypov vyčleňujú
sa ešte: ,kom:ponentnost (elementná a komponentná
syntax), rozvrstvenie (znakové vrstvy) a kompoz!cla
mapy, v ktorej se rozlišujú kompozlčné prvky a kom-
pozlčné faktory.

528.46:631.47
ZEKOV, 'O. - GOSPODlNOV, S.
Sklon terénu a jeho vplyv na bod noty rýcblostl
RVPZP na územl BLR
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990,. Č. 7,
str. 168-170, 3 obr., lit. 7
Experi'mentálne U1:čenle systematického v.plyvu sklonu
$erénu na rýchlost vertlkálnych pO'hybov metOdou
jednofaktorovej dlsperznej analýzy.

528. 33, 528.1 S-Praha
JINORA, D.
K molnosti zpřesněni CSTS novým výpočtem - testo-
vánI na přlkll'dn S-Praba
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Č. 7,
str. 171-175, 4 obr., 3 tab., lit. 12
Noyé výpočetní zpracován! CSTS v lokalitě Praha,
jehož dlem je poukáza<l na možnosti podstatného
zpřesnění tvaru a rozměru stávajícl CSTS. Použiti
nově z!skaného přesnějšího základu pro vyrovnání
sítě a souborné vyrovnáni měřených vellčin zmenšilo
deformace na polovinu.

528.414:528.1
OĚOOUREK, M.
Kvalitativní bodnocenl polygonovýcb pořadů
G~odetlcký a kartografický obzor, 36, 1990, Č. 7,
str. 175-179, 1 obr., lit. 7
Kvalltativní hodnocení polygonových pořadů s využi-
tím moderní výpočetní techniky rozšiřuje možnosti
jejich použití při Ibudovánísítí bodů podrobného 'po-
lohového bodového pole. Rozbor přesnost! je prováděn
ve všech etapách výpočtu. Publlkovaný 'postup umož-
ňuje s použltlm kovarlančních matic 'vypočltat para-
metry přesnost! předem, na základě návrhu tvaru
pořadu v mapě a volby měřické metody.

528.063+ 528.5
KY6A4KOBA n.
OnTltManbHall o6pa6oTKa reo,qe3HlleCKHX H3MepeHHH,

npoH3Be,qeHHblx KOMnneKTOM npH6opoB

reo,qe3HllecKHH H Kapl-Orpa<lJHllecKHH 0630P, 31),

1990, N' 7, CTp. 157--162, nHT. 3
npH H3MepeHHlIx, npoH3BeAeHHblx KOMnneKTOM

npH60poB pa3nH4HoH T04HOCTH, npHBoAlITCII COOT·

HoweHHII ,linII onTHManbHOH OljeHKH napaMeTpoB

nepBoro nopllAKa, xapaKTepH3YIOUlHX H3MeplleMb!H
06beKT, H ,linII HX cTaTHcTHllecKoH 060cHoBeHHoH

xapaKTepHcTHKH TOIlHOCTH.

912.43
nPAB,l\A, R
KOMnoHeHTHocTb, paCllneHeHHe. Ha cnOH H ·KOMno·

3H~HlI 'KapTbl

reOAe3H4eCKHH 11 KapTOrpa<lJH4eCKI1H0630p, 36,
1990 r., N° 7, CTp. 162-168, 12 pl1c., nHT. 8
B paMKax KapTorpa<lJl1lleCKOrO CHHTaKCI1Ca KpoMe

COlleTaHHII 3H8KOB no KapTorpa<lJl1lleCKI1M CI1HTaKCH-

4eCKI1M Tl1naM 11 nOATl1naM BblAenlllOTCII TaKlKe:

KOMnOHeHTHOCTb (:H1eMCHTHall 11 KOMnoHeHTHblH

CI1HTaKCI1C), paCllneHeHl1e Ha cnOH (3HaKOBble

cnol1) H KOMn03Hlll1l1 KapTbl, B KOTOpOH pa3nl1-

4alOTClI KOMn031111110HHble 3neMeHTbl 11 <lJaKTOpbl.

528.46:531.47
>KEKOB, A - rOCnO,l\l'1HOB, c.
CKnOH penbe<lJa MeCTHOCTH H ero BnHlIHHe Ha 3Ha-

lleHHlI CKOpOCTH Bep,THKanbHbIX ,qBHlKeHHH 3eMHOH

nOBepXHOCTH Ha TeppHTopHH 60nrapHH

reOAe3H4eCKHH 11 KapTOrpa<lJH4eCKHH 0630p, 36,
1990 r., N' 7, CTp. 168-170, 3 pl1c., nl1T. 7
3KCnepl1MeHTanbHoe onpeAeneHHe CHCTeMaTI14eCKO·

ro Bnl1l1HHII CKnOHa penbe<lJa Ha CKOpOCTb BepTH'

KanbHblX ABl1lKeHI1H nocpeACTBOM MeTOAa oAHo<lJaK-

TopHoro AI1CnepCHOHHoro aHanl13a.

528.33:528.1 S - Praha
IIIl'1H,l\PA, ,l\.

K B03MOlKHOCTlIM YTollHeHHlI lleXOCnOBa~KoH Mp11-

rOHoMeTpHllecKoH CeTI1 "YTeM HOBOro paClleTa

npOBepKH Ha npl1Mepe CeTI1 -- npara

reOAe3111leCKI1H H KapTOrpa<lJH4eCKHH 0630P, 36,
1990 r., N° 7, CTp. 171-175, 4 pI1C., 3 Ta6, nHT. 12
HOBall pac4eTHall 06pa60TKa 4exocnoBallKoH TpHro-

HOMeTpl1'~eCKOH ceTH B paHoHe npara, Opl1eHTHpO-

BaHHall Ha B03MOlKHOCTH CYUleCTBeHHoro YT04HeHHll

KOH<lJl1rypallHH 11 npoTlIlKeHHocTH cYUlecTBYIOUleH

4exocnoBa4KoH Tpl1rOHOMeTpH4ecKoH CeTI1. l'1cnonb·

30BaHHe BHOBb nonYlleHHoH 60nee T04HOH OCHOB~

,linII BblpaBHHBaHHII CeTI1 H KOMnneKCHoro BblpaB-

HHBaHHII H3MepeHHblx BenH4HH BABoe COKpaTl1nO

1I€<lJopMaljHI1.

528.414:528.1
,l\E,l\OYPEK, M.
KallecTBeHHall o~eHKa Teo,qonl1THblX XO,qOB

reoAe3H4eCKI1H 11 KapTOrpa<lJ114ecKHH 0630P, 36,
1990 r., N° 7, CTp. 175-179, 1 pl1c., nHT. 7
Ka4ecTBeHHall 04eHKa TeOAonHTHblX XOAOB C Hcnonb·

30B'aHl1eM cOBpeMeHHoH Bbl4HCnl1TenbHOH TeXHI1KH

pacwHplleT B03MOlKHOCTH I1X I1CnOnb30BaHHlI npY!

nOCTpOeHI1H ceTeH onopHblx nYHKToB nOAp06Horo

nnaHOBoro 060CHOBaHI111. Pa360p T04':l0CTH npoBo,

AHTCII Ha Bcex 3Tanax paClleTa. OnHCblBaeMblH

MeTOA AaeT B03MOlKHOCTI1 npH npl'!MeHeHl111 KO-

Bapl1aHTH~~ MaTpl111 npOH3BeCTI1 npeABapHTenbH~H

paClleT napaMeTpOB T04HOCTI1 Ha OCHOBaHHH Ha·

MelleHHblX Ha KapTe xOAa H H36paHHoro MeToAa

H3MepeHHH.
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528.063 +528.5
KUBACKOvA, L.
Optlmale Rearbeitung der mil Uilfe elner Gerlitegruppe
erfa_teu geoditiseben Messungen
Geodetlc'kSř a kartograflckSř obzor, 36, 1990, Nr. 7,
Selte 157-162, Ut. 3
FUr Messungen rnit elner Gerlltegruppe verschledener
Genaulgkeit werden Bezlehungen fUr PPtlrnale Para-
rneterschatzungen erster Ordnung angefUhrt, dle das
gernessene Objekt und Ihre statlstlsch begrUndeten
Gena ulg kel tsc ha ra ft erťstlk en charakterlsl eren.

912.43
PRAVDA, J.
KompquentenreiehtfulJ, .Seblebtung und Komposillon
der Karte
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 7,
Seite 162-168, 12 'Abb., Lit. 8
lil} Rahmim der Kilrtensyntax werden ausser der
Symbolenkomposltlon oaeh syntaktfschen ,Kartentypen
und Subtypen noch: Komponentenrelchtum (Elemen-
ten- und )<omponentensyntax), Schiehtung [Symbolen-
schlchtenj und Komposltlon der Karte, ln der Kom-
posltlonselemente und Kompositlonsfaktoren unter-
schleden werden, ausgeglledert.

528.46:631.47
ZEKOV, D. - GOSPODlNOV, S.
• Gelindenelgunl und Ibr Elnfluss auf dle Werte der
Gascbwlnd1lkelten der RVBEO auf dem Geblet der
BVR
GeodetlckSř a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 7,
Serte 168-170, 3 Abl;J., Lit. 7
Experlment~le Bestlmmung des systematlschen Ein-
flusses der Gelllndeneigung auf ,dle Geschwlndlgkelten
der ,veqikalen Beweg.ungen rnit Uilfe der Methode
der Einfaktordisperslonsanalyse.

528. 33. 528.1 S-Praha
JINDRA, D.
ZUr M61Flehkeit der Verbesseruul des TSTN dureb
neue Bereehnunl-Testunl am Belsplel des S-Pral
GeodetlckSř a kartograflckSř obzor, 36, 1990, Nr. 7,
Selte 171-175, 4 Abb., 3 Tab., Lit. 12
Neue rechn~rlsche Bearbeltung des Tschechoslowa-
klschen t.rigonometrischen Netzes (TSTNj 'auf dem
Geblet von Prag mlt dem Zlel neue Mllgllchkeiten
elner wesentllchen Verbesserung der 'Forrn und des
Ausmasslls des bestehenuen TSTN zu zelgen. Anwen-
rung der neu gewonnenen vorbesserten Grundlage
fOr die ~etzausgleichung und gemelnsame Ausglel-
chung der gemessenen Grllssen hat dle Deformatlonen
ZUl' Hí1lfte vermindert.

528.414:528.1
DĚDOUREK, M.
Qualitative Bewertung der PoIYlonzltl".
GeodetlckSř a kartograflckSř obzor, 36, 1990, Nr. 7,
Selte 175-179, 1 Abb., LřI. 7 I

Qualltat1ve Bewertung der PolygonzUge unter An-
wendung moderner Rechentechnlk vorbereltet dle
Mllglichkelten Ihrer Anwendung bel der Bildung von
Punktnetzcn des La,gefeslpunktfeldes. Genaulgkelts
analyse wlrd in aUen Rechnungsetappen durchgefUhrt.
Oas verllffentllchte Verfahren ermllglicht unter An-
wendung der Kovarlanzmatrizen dle Genaulgkeltspara·
meter 1m voraus aul Grund des Entwurfs der Form
des Zuges ln der Karte und der Wahl 'der Messmetho-
ue zu berechnen.

528.063 +528.5
KUBACKOvA, L.
Optllnal Processlnlthe Geodetle Measurements
Cerrle,d Out by the Group of lnstruments
Geodetlc'ký a 'kartograflckSř obzor, 116, 1990, No. 7,
pp. 157-162,3 ret.
For measurernents, carried out by the' groupot
Instruments of differel1t accuracy, the relatlOIllS for
optlmal estlma'tes of the ,1st order 'parameters,cha-
racterlzlng measured object and for thelr statlsíl-
cally substantlated characteristlcs of accuracy, are
presented. '

912.43
PRAVDA, j.
Compoundness, Stratificatlon" and Compositlon of
e Map
GeodetlckSř a kartograflckSř obzor, 36, 1990, No. 7,
pp. 162-168, 12 flg., 8 ref. 'I

ln the' framework ,of the map syntax there, are,
besldes Ihe symbol composltion according to the
mapsyntactlc types ond sulltypes, further determlned:
com1poundness (element and 'component syntax),
stratlflcallon (symbol layers), and c'omposltlon of
a map, in which composition elements and factors
are resolved.

528.46:631.47
ZEKOV, D. - GOSPODrNOV, S.
Terraln Incl1natlon and Us Influenee on Valnes of
tha RVMES Veloelt1es on the Terrltory of Bu1lada
Geodel1ckSř a kartograflckSř obzor, 36, 1990, No. 7,
pp. :168-170, 3 flg., 7ref.
Experimental determining the :systemat1c effect of
the terraln lncllnal10n on veloc1t1es of recent vertical
inovements of the Earth's surfaceby the method
of the ISlngle·factor dlsperslon analysls.

528. 33: 528.1 S-Praha
jINDRA, D.
On the Po_iblUty of Improving Czechoslovak Tri-
lonometric Network by the New Processing
TesUn, on the S-Pralue Eumple
GeodeUckSř a kartograf1ckSř obzor, 36, 1990, No. 7,
pp. 171-175, 4 flg., 3 ta'b., 12 ret.
New processlng of Czechoslovak Trlgonometric
Network (CSTN), the purpose ot whlch Is to polnt
out the posslb1l1ties of su'bstanl1al Improvlng the
accuracy lif the shape and dlmenslonof the contem-
porary CSTN. Use nt the new andmore accurate
base !for complete adjust'mentof measured quanttl1es
dlmlnlsbed the deformation to ha1f the slze.

528.414:528.1
D~DOUREK, M.
Qnal1tative Evaluation of Traverses
GeodeUckSř a kartograf1ckSř obzor, 36, 1990, .No. 7,
pp. 175-179, 1 flg., 7 ref.
Qual1tative evalual1on. of traverses by means of
modem computing tcchnlque glves wider posslb1l1l1es
of tlIelr use wilh building detalled horlzontal
networks. Analysls of accuracy Is carrled out ln
all the 'stages of computat1cin. Presented process
glves posslb1l1ty, using covarlance matrlces, to
cornpute parameters ot accuracy betorehand on the
base of the proposed shape of traverse ln the map
and the cholce of the measurlng method.
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Optimálne spracovanie
geodetických meraní vykonaných
skupinou prístrojov

V geodetickej praXI Je veImi frekventovaný prípad,
kedy meranie, ktorého cieIom je určit neznáme para-
metre prvého rádu meraného objektu a ich objektívne
charakteristiky presnosti ovplyvnené a priori nezná-
mymi jednotkovými disperziami jednotlivých prí.
stroj ov, resp. tandemov merač--prístroj, sa vykonalo
skupinou prístrojov. Typickým príkladom je súčasné
určovanie súradníc bodov v geodetickej sieti na zákla-
de dižkových a uhlových meraní, meranie vykonané
:'3kupinou gravimetrov roznej kvality a pod.
Merania vykonané jednotlivými prístrojmi sú ob·

vykle navzájom nezávislé, z čoho plynie, že kovarianč.
ná matica charakterizujúca výsledný vektor merania,
je "riedka", skladá sa z jednotlivých blokov na jej
diagonále, pričom aj tieto diagonálne bloky sú často
tiež diagonálne matice; ostatné bloky uvedenej kova-
riančnej matice sú nulové.
CieIom tohto príspevku je ukázat numericky efek·

tivny sposob štatisticky optimálneho (t. j. reŘpektujú.
ceho princíp najmenších štvorcov) spracovania vý-
sledkov uvedeného typu, ktorý vychádza z teoré·
mu 2.6 v [2J.

2. Popis modelu

Meraním vykonávaným skupinou prístrojov, ak každá
dvojica merač-prístroj je charakterizovaná svojou
jednotkovou disperziou, odpovedá model

IYl(nl) ] IXl~l' k)

Ym~nm) - Xm;nm.k)

IYlvar :

Ym

m
~ nI = n (indexy v zátvorkách označujú rozmer pri-
;=1
slušného vektora, resp. matice).
Úlohou je určit Eo·najlepší odhad vektorového para-

metra ~ prvého rádu a Eo-najlepší odhad vektora
(o-i, .", 0';'), neznámych jednotkových disperzií.
Formulovanú úlohu budeme nešit v jej zovšeobecne-

nej podobe, a to za predpokladu, že výsledky merania
sú zatažené nielen vlastnou chybou merania, ale aj

RNDr. Ing. Ludmila Kubálková, DrSc.,
, Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

ďalšími náhodnými efektami s nulovou strednou hod-
notou. To znamená. že náhodný komponent ovplyv.

Pi
ňujúci výsledok j-tého merania je ~ eii' Budeme teda

i=1
pracovat v rámci pomerne všeobecného lineárneho
regresného modelu tvaru

Pl
~ eli(nl)
i=1

P",
~ emi(nw)
i=1

Pl
Y1 ~ -Dli H lí(nl' nI) , , • " O(nl• nm)

i=1

Pm
• , ., ~ 1}mi Hmi(nm,nmJ

i=1

Tu (Y~, "., y:nr je n-rozmerný vektor merania,
jednotlivé jeho bloky modelujú merania vykonané
jednotlivými prístrojmi. Analogicky sa rozpadá na
bloky aj (n X k) rozmerná matica plánu a (n X n)
rozmerná kovariančná matica vektora merania. Ma·
tice Hii, j = 1, ,." m, i = 1, .", Pi' V modeli (2)
sú známe symetrické matice (matica var( Y) je aspoň
kladne sellŮdefinitná) na rozdiel od modelu (1), v kto·
rom matice Hl' .. " Hm sú aspoň kladne semidefi·

I I m
nitné; {j. == (1}l(PI)' ,." 1}m(Pm»' je I: Pi - rozmer-

• i=1
ný vektor neznámych parametrov druhého rádu.
V ďalšom budeme predpokladat, že sú splne-

né predpoklady regularity, t. j. R( X(n,k» = k < n,
R(var(Y» = n (R označuje hodnost matice) a že ma-
tice Hu,'.', H1PI' "" Hm1, "., Hmp,n sú lineárne
nezávislé,

3. Špecifikácia úlohy

Úlohou je určit Eo-lokálne najlepší odhad neznámeho
parametra ~ prvého rádu a charakterizovať ho kova-
riančnou maticou (jej odhadom), na čo sú potrebné
Eo-Iokálne najlepšie odhady neznámych parametrov
kovariančnej matice vektora merania, Súčasne po·

1990/157
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žadujeme, aby výsledné algoritmy v maximálnej miere
rešpektovali existenciu "riedkej" kovariančnej matice
blokového vektora merania. Tu

Pl
.~ DlO;Hl;, ... , O

i=l
I:o = .

Pm
O, ... , ~ DmOiHmi

i=l

a &0= (&~o, ... , &;"0)'je vektor približných hodnOt
neznámych parametrov druhého rádu. Pre skrátenie
zápisu použijeme označenia

Pi
var(Y) = I:(8-)= I:, ~ 1?iiHii= I:j(8-i)=

i=l

4. Optimálny odhad parametrov prvého rádu

I:o.lokálne najlepši odhad (I:oLBLUE == I:o·locally
best linear unbiased estimator) parametra p v modeli Y,
E[Y] = Xp, var(Y) = I: má tvar

P*( YII:o)= (X/I:ol X)-l X/I:QlY. (3)

var[p*( YII:o)lI:o]= (X/I:ol X)-l,
var*[p*( ylI:o)] =

= (X/I:Ql X)-lX/I:olI:(8-*)I:Ql X( X/I:ol X); (4)

var[p*( YII:o)lI:o]vyjadntje varianciu odhadu P*( YII:o)
v bode I:o na rozdiel od var*[p*( YII:o)],ktorý predsta. .
vuje odhad variancie odhadu P*( YII:o)daného vzťa·
hom (3); I:(8-*) je odhad variancie vektora merania
(pozri odsek 6). V prfpade regulárneho modelu pred.
poklad R(X) = k má za následok, že každý prvok
vektora p je nevychýlene odhadnutefný.
Rešpektovanie špeciálnej blokovej štruktúry ako

aj "riedkosti" variančnej matice vektora merania
vo vzťahu (3) vedie besprostredne k hladanému algo-
ritmu pre I:o·LBLUE p:

I Yl I. - N-l~ •••
P* y'm II:o - j=•••l X;I:;:olYi, N =~ X;I:iOlXi,

i=l

•••= N-l ~ XjI:jolI:j(8-j)I:jijlXjN-l.
j=O

P*(YII:o) =

[ IElo1, , O IIXl 1]-1
= (X~, , X;") ~l •

O, ,I: •••o Xm

IE1o
l

, ••. , O IIYl I
. (X~, , X,',.) "~l : =

o, , E•••o Ym

Ó. Optimálny odhad parametrov dmhého rádu;
všeobecné tvrdenia

Z pomedzi 4 rOznych typov I:o-Iokálne najlepšich od·
hadov parametrov druhého rádu (pozri napr. [3]),
budeme uvažovať I:o·lokálne najlepši (t. j. s minimál·
nou disperziou) kvadratický nevychýlený a invariant·
ný odhad (I:o-LMVQUlE= I:o·locally minimum va·
riance quadratic unbiased and invariant estimator)
lineárnej funkcie parametrov druhého rádu (samo-
zrejme takej funkcie, ktorá je nevychýlene a invariant·
ne odhadnuterná).
Kvadratický odhad lineárnej funkcie ,'8-,8- e 8-C

C RP, parametrov druhého rádu je odhad typu
(,'8-)* (Y) = V'TY; tento odhad je nevychýlený, ak
E[(,'8-)* (Y)] = ,'8-, je invariantný, ak je nezávislý
od parametra prvého rádu a je I:o.lokálne najlepší,
ak pre každý zvolený vektor približných hodnot
neznámych parametrov druhého rádu má v množine
všetkýoh nevychýlených a invariantných kvadratic·
kých odhadov tejto funkcie najmeI1Šiudisperziu. Pri
odvodzovaní vzťahov pre lokálne najlepšie odhady
parametrov druhého rádu Ba pre jednoduchosť pred.
pokladá normalita vektora merania (ak tento pred-
poklad nie je splnený, odvodenie explicitných vzťahov
pre odhady požadovaných vlastnosti si vyžaduje uva·
žovaťmatice centrálnych momentov tretieho a štvrté·
ho rádu vektora merania).
I:o·LMVQUIE lineárnej funkcie ,'8-, 8- e 8-CRp,

parametrov druhého rádu v modeli Y, E[y] = Xp,

var( Y)=i~l8-iVi existuje, ak , e .L( C~~), kde C~
je (p X p) rozmerná I·kriteriálna matica definovaná
vzťahom

{C~~}"i= Tr[(MxI:oMx)+Vi(MxI:oMx)+Vi]' (7)
i = I, ... , p;

tu (MxI:oMx)+= I:ol (1_ p~l),

p~l = X(X/I:ol X)-l X/I:ol

je projektor v norme I:ol na lineárny priestor.L( X)
generovaný stlpcami matice plánu X.
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Eo·J~MVQUIE lineárnej funkcie g' {J. parametrov
druhého rádu v modeli Y, E[Y] = X{J, var( Y)=

'I>
= I: {J.iVimá tvar
i=1

a systém koeficientov ;'jl), i = 1, ... , P, je riešením
systému romc

kde c~ je I-kriteriálna matica daná vzťahom (7).
Tvrdenie je jednoduchá modifikácia teorému 5.6.4
z [1], str. 189.

6. Optimálny odhad parametrov druhého rádu
v modeli (2)

, .
Úlohou je aplikovať uvedené všeobecné vzťahy na špe-
ciálny prípad modelu (2),v ktorom {J.= ({J.~, , {J.:n)',
{J.; = ({}ji, , {}jPi) a postupnosť matíc Vn, , V1Pl'
, .. , Vml, , VmPm je tvorená "riedkymi" maticami

(10)

Eo-LMVQUIE lineárnej funkcie g'{J., {J.e {J.C RP
v modeli (2) má tvar

j = 1, , .. , m, i = 1, , .. , Pi' q = 1, .. " m, P =
= 1, "., Pq.
(p X p) rozmerná I-kriteriálna matica Cg]omá samo-
zrejme tiež blokovů štruktúru. Tvorí ju m X m blokov,
z nich (j, q)tý je (Pi X Pq) rozmerný, pričom {C!:.>}..

~ 11,Q'l>

je (i, p)tý element (j, q)tého bloku.
Ak teraz vo vzťahoch (11) a (12) rešpektujeme blo-

kovů štruktúru modelu (2) spolu s existenciou "ried .. '
kych" matic tvaru (10), dostaneme hladaný vzťah pre
Eo·LMV,QUIE funkcie g'8- v tvare

(g'{J.)* I~'I1:0] =~t ).jnYi~-
, i=1 .=1
Ym

- Xi{J*( Y IEu)]'EjOl H;oEjol[ Yi- Xi{J*( Y IEu)] =

m Pi
= I: I: ;'Wvj (Y 1EO):E.io1Hi~lV}( YIEo), (13)
;=1 i=1

kde vj( Y I Eu) = Yi- Xi{J*( Y 1 Eo) je ni rozmerný
vektor opráv v j-tom bloku,

C~ol(1) = g, {C~Jji.i'l>= Tr(Eji/HjiE.io1Hj'l»-
- 2Tr(E';í/ HiiEjOlXj N-l X;EjOlX1EjOlHjq) +
+ Tr(N-IX1Eic/HiiEj(/ XiN-lXjEio1Hjp1:jOlXi),

(14)
{C(I)} _

Eo ji.q'l>-

= Tr(N-lX;EiolHiiEjOl XiN-lX,;E~(/HP'l~l Xq),

j =I:- q, j = 1, ... , m, i = 1, .,., Pi' q = 1, ... , m,
m

P = 1, , .. , pq a N = I: X1EjolXj
J=1

Idea odvodenia (resp. dokazu platnosti) vzťahov (13)
a (14) je jednoduchá avšak jej realizácia vefmi pracná.
Odvodenie preto uvedieme v skrátenej forme vystihu-
júcej hlavné obraty a to pre m = 3 a Pl = P2 = Pa = I,
t. j. pre prípad kovariančnej matice vektora merania
z modelu (I). Znamená to, že dostaneme explicitné
vzťahy pre jednotkové disperzie jednotlivých prístro-
jov, nakofko tento tvar kovariančnej matice modeluje
situáciu, kedy jediným náhodným elementom poso-
biacim na výsledky merania sú náhodné chyby me-
rania.
Najprv v súlade s (8) odvodíme explicitný vzťah pre

Y'(MxEoMx)+Vi(MxEoMx)+Ypre blokovú štruktúru
modelu (1) a pre "riedke" matice Vi tvam (10). Pre
zkrátenie zápisu zavedieme nasledujúce označenie

m
Fii= Eii/ XiN-lX;Eio!, kde N = E X;Eio1Xj' Platí

j=1

(MxEoMx)+ = EOl - EOlX( X'EOl X)-l X'Eol =

(
E1ot,O, O ) (1:101Xl N-l )

= O, E2Ot, O - 1:201X2N-l (X~Elvt,
O, O, ESol ESolXSN-l

(
:&1;, O, O )

X~E20t,X~ESol)= O, E2Ot, O -
O, O, ESol
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(0, O, 0) (0, F12H2, 0)
- O, E201H2, ° - O, F22H2, ° ,

O, 0, ° 0, F32H2, °
z čoho plynie evidentné pravidlo, že matica
(MxEoMx)+Vj má nenulový j-tý element diago-
nály a v druhom jej člene je nenulový iba j·tý
stlpec. Analogické pravidlo platí pre Y'(MxEoMx)+V 2:

Y'(MxEoMx)+V2 = (O, Y~E201H2' 0)-(OiE
1
Y;2H2' O)

(v tomto prípade ide samozrejme o vektory).

Pre .i = 2 ďalej platí

Y'(MxEoMx)+V2(MxEoMx)+Y =

= [0, ( Y~E201-i~1 Yi~i2H2). OJ.
3

EloIY1 - ~ F1iYi
i=1
3

E201 Y2 - ~ F2iYi
i=1
3

E301ys - ~ FSiYi
i=1

= (Y~E201-.~ Y;Fi2) H2 (E201Y2-.~ F2iVi) ,.=1 .=1
teda

Y'(MxEoMx)+Vj(MxEoMx)+Y =

=o (Y;Eji/ -. ~ Y;Fij) Hj (E;o1 Yj -~ F'i Vi)
.=1 i=1

3 3
~lYj - ~ Fji Yi = Ejiil Yj-Ej;/ XjN-l ~ X;E;ol Yi =

i=1 ;=1

= E;ol( Yj - Xj,8*(Y IEo)) = Ejii1Vj( Y I :to) (pozri (5)),

dostávanie

Y'(MxEoMx)+Vj(MxEoMx)+Y =
= [Yj -- Xj,8*(Y IEu)J'EjiilHjEjiil[Yj - Xj,8*(YIEo)] =

= V;( Y IEo)EjiilHiEjii1Vj( Y IEo)'
Predtým než tento výraz ďalej upravíme pre náš

špeciálny prípad modelu (1), uvedomme si, že v mode-
li (2) platí

Y'(MxEoMx)+Vji(MxEoMx)+Y =

= v; (Y 'Eo)Ejiil HjiEjiilVi( Y IEo),
pretože index j je spojený 8 blokovou štruktúrou vek-
tora Ya matíc X a E, zatialčo index i súvisí iba s vnú·

Pj

tornou štruktúrou matíc ~j = ~ DjiHji.
i=1

Keďže v modeli (1) platí Ejo = a;oHj, E;olHjEjOl =
4H-l dá·'= a.;o i. ' ost va-me

Y'(MxEoMx)+Vj(MxEoMx)+Y =
= C1Oj~V;(Y ! :to)Hj1Vj( Y IEu),

takže a~.LM:VQUIE lineárnej funkcie ,'O'Z (0'2=
= (ar, ... , a;,)') jednotkov~~ch disperzií má tvar

a je iba špeciálnym prípadom všeobecného vzťahu (13)
platného v modeli (2).
Pokial ide o odvodenie rovnice (14) na určenie ne-

známych Lagrangeových koeficientov vystupujúcich
v (13), použijeme predchádzajúce parciálne výsledky.
San;lOzre.ime dókaz urobíme v modeli (I) pre m = 3.
Najprv odvodíme diagonálny element I.kriteriálnej

matice. Podla (7)

{C~:} .. = Tr[(MxEoMx)+Vj(MxEuMx)+Vd.~o }.J

{c~}i.i = Tr(EjiilH;EjiilHj)-

- 2Tr(EjOl HjE;ol Xj N -1X;E,;(ilHj) +
+ Tr(E.i01XjN-l X~E;olHjEjiil XjN-IX;E;olHj),

pretože Tr(FjjH;EjiilH;) = Tr(EjiilHjFjjHj). Tým sme
dokončili dókaz tvrdenia (14) pre diagonálne bloky
I-kriteriálnej matice. Pre nediagonálne elementy tejto
matice platí (zvolíme j.= 2 a q = 3)

(MxEoMx)+V2(MxEoMx)+Va =

~(O'O, 0) (0, F12H2, 0)]= O, E201H2, ° - O, F22H2, O
O, O, O -- O, FS2H2, O

~(
O, O, ° ) ( O, O, FlSHs)~O, O, O -- O, O, F23Hs =
O, O, E301Hs O, O, F33Hs

(
O, O, O ) ( O, O, F12HzF23'Hs)

=' O, O, E201HzF23Hs + O, O, FIZH2F23Hs ,
O, O, O O, O, FszHzF2sHa

{C~Ll =
= Tr(~l Xq N-lX;Ejiil H;E;ol Xj N-l~1 Hq) ,
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Clm je dókaz tvrdenia (14) v modeli (1) skončený.
Z rovnakých dovodov, ako sme uviedli u vzťahu (13)
možno bez problémov zovšeobeclliť odvodené vzťahy
aj pre model (2).
Ak teraz vo vzťahoch pre elementy I-kriteriálnej

matice v modeli (1) využijeme skutočnosť, že E;o =
= O'ŤOHi, dostaneme

{C~o}j.j= 0'j(i4Tr(l(nj,nj» - 0'j(i42Tr(Ej(i1XjN-1X;) +-
+- 0'j(i4Tr(Ej(i~XiN-1 X;EjQ1 XjN-1 X;) (15)

a

{C(I)} -2 -2T ("It'-lX N-1X'''It'-lX N-1X').•... = O'jO O'qO r ~qO q j~;O j q •"'0 1.«
(16)

HYadanýO'~-LMVQUIE lineárnej funkcie "02 vekto-
ra 02 = (01, ... ,0';')' jednotkových disperzif je daný
V".lťahom.(15), koeficienty Ail), ... , ~), ktoré v ňom
vystupujú, sú riešením systému romc C~l(l) = "
kde diagonálne a mimodiagonálne elementy J-krite.
riálnej matice C~o sú dané výrazmi (15) a (16).

Pre m = 1, kedy Tr[Eo1 X( X'Eil1 X)-l X'] =
= Tr[(X~Hl1 X1)-lX'H11 Xl] = Tr(I(k,k»= k,

Tr(Eil1 XN-1X'EQ1 XN-1X')=Tr[(X~Hl1 Xl)-lX~ .
H-1X (X'H-1X )-lX'H-1X] = k {C(I)} =1 1 1 1 1 1 1 , 1:0 1.1

= ao4(n - k), A(I) = O'M(n - k) a

(a2)*(Y1) = v'(Y1)H11v(YI)/(n -- k)

je rovnomerne najlepší kvadratický nevychýlený a in-
variantný odhad jednotkovej disperzie v modeli YI,
El Y1] = Xlp, var( Y1) = 0'2Hl (hovoríme o rovnomer·
ne najlepšom a nie o lokálne najlepšom odhade, pretože
uvedený odhad je invariantný na apriórnu hodnotu
~; to isté platí o odhade parametrov prvého rádu).

1. Zostavíme matice Hii, j = 1, ... , m, i = 1, ... ,
pj, vyskytujúce sa v modeli (2).

2: Určíme matice EiO' j = 1, ... , m, podra vzťahu
Pj

Ejo = E("'jo) (koniec odseku3.) = ~ "'OiiHii, kde
m=l

{]oiO= ({]oM, .•• , "'OiP/ je vektor približných hodnot
parametrov druhého rádu.

111

3. Určíme maticu N =~ X/Ej(i1Xi; matice Xi'
;=1

j = 1, ... , m, sú uvedené v (2).

4. Zostavíme l~lPj Xi~l Pil rozmernú maticu

C~ pomocou vzťahu (14): (i,-p)tý element (j, q) teho
bloku je

{C(I)} =
I:o ii.qp

- Tr(N-IX'E-1H ..E;;;lX.N-IX''J'!-lH 'J'!-lX)'- i jO l' iO} qaoqo pq-qo q,

5. Preveríme regularitu matice C~o napr. pomocou
determinantu, ktorý musí byť kladný; uvažovaná ma·
tica je totiž vždy aspoň pozitívne semidefinitná. Keby
uvažovaná matica nehola regulárna, nebolo by možné
určiť odhady všetkých parametrov druhého rádu, čo
by znamenalo, že projekt merania nehol správne pri.
pravený.

111

6. Určíme P*(YIEo) = N-l ~ X;Ejo1Yivzťah (5).
;=1

Vj = Yj- XjP*(YIEo), j = 1, ... , m.

8. PodYa (13) a (11) určíme

m Pj

(,' {]o)* = ~ ~ AWv;Ej(i1 HijEj(i1Vi
;=1 i=l

••(I) _ (1(1) 1(1) 1(1) )'
A - 1111"'" IIl,Pl' ••• , A/,Pj ,

zo vzťahu C~l(l) = ,. Tu za , postupne volíme
111

~ Pi rozmerné vektory, ktoré pozostávajú zo sa-
;=1
mých núl R výnimkou jednotky v i-tom komponente
j·teho bloku, ktorý je Prrozmerný; teda (,'{]o)* =
= {};;,j = 1, ... ,m,i=l, "',Pi'

9. PodYa (6) zostavíme maticu
111

N-1 ~ XlEj(i1E;({}*)Ej(i1XjN-1, ktorá je odhadom ko·
;=1

variančnej matice odhadu ~*(Y IEu)·
Poznámka: Postup sub 2. až sub 9. možme zopako-

vať tak, že namiesto {]ojO použijeme {]o:o,ktoré sme
určili v kroku 8. Dostaneme (krok 6.) P**(YIE({]O*»
a {}J;*(Y IE({]O*»(krok 8.) a nový odhad kovariančnej
matice odhadu P**( YIE({}*»(krok 9.). Hodnoty získa-
né v tomto druhom iteračnom kole sa nesmú výrazne
odchylovať od hodnot získaných v prvom iteračnom
kole. V prípade, že rozdiely sú výrazné, boli približné
hodnoty {}Oii určené nedostatočne presne (odporujú
nameraným údajom). Výpočet musíme zopakovať
s novými hodnotami {}Oij.V prípade, že máme zaručenú
dostatočnú presnosť hodnot {}Oii, nie je potrebné počí.
tať druhé iteračné kolo.

Odhad parametra tJ tvaru (5) je založený na základnom
principe minima štvorcov odchýlok. Je ekvivalentný
s odhadom (3), zohladňuje však blokovú štruktúru
modelu (2) a "riedkosť" matice var(Y). Súčasne uka·
zuje, že akékolvek (aj keď podla metódy najmenších
štvorcov) odhadovanie parametra P po jednotlivých
blokoch a následné priemerovanie získaných parciál.
nych odhadov vedie k strate informácie už o para·
metroch prvého rádu, a teda k jeho skresleniu. Samo·
zrejme má.za následok stratu informácie o paramet.
roch druhého rádu. Ich význam, najmá v súvislosti so
spracúvaním mera11Í,cielom ktorých je zistiť prípadnú
existenciu zmeny polohy bodov (napr. atómové elek·
trárne, telesá priehrad a iné velké stavby) pomocou
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testovania hypotéz, narastá. Znamená to, že je potreb-
né venovať mimoriadnu pozornosť ako rozboru náhod-
ných vplyvov pósobiacich na v~~sledky merania
(v prípade nutnosti používať lůe jednoduchý model (1):
ale objektívnej realite adekvátnejší model (2)), tak aJ
odhadu parametrov druhého rádu, používať teda nie
heuristické, ale ich štatisticky zdóvodnené odhady.
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Komponentnosť, rozvrstvenie
a kompozícia mapy

1. Úvod

Viacerú súčasní kartografi považujú mapu za vý-
sledok vyjadrovania sa prostredníctvom mapového
jazyka (kartografického jazyka, jazyka mapy, mapo-
vého symbolizmu). Jej skúmanie zo semiologicko-jazy-
kového llladiska je naozaj opodstatnené.
Takýto prístup k mape sčasti nadvazuje na infor·

mačno-komunikačnú koncepciu, ktorá ovplyvňovala
kartografické myslenie v predchádzajúcom dvadsať-
ročí. Avšak ,Vi úlohe ústrednej kategórie namiesto
kartografickej informácie v jazykovej koncepcii vy-
stupuje mapový znakl) ako jazykový znak a namiesto
komunikačnej funkcie ako hlavnej funkcie mapy sa
stavia do popredia mapový jazyk2), ktorý má dve hlav-
né funkcie: poznávaciu (gnozeologickú) a dorozumie-
vaciu (komunikačnú).
V systéme mltpového jazyka rozlišujeme signiku

(rovinu znakovej zásoby - analogicky ako lexiku
v systéme prirodzeného jazyka), morfo~a~u ~morfo-
lógiu), syntax a štylistiku. O kartografickeJ slgmke sme
sa prvý raz zmienili vo výskumnej správe roku 1980
[2], v Geografickom časopise roku 1982 [3] a na strán-
kach Geodetického a kartografického obozoru roku
1984 [4]. Morfografii kartografických znakov sme ve:
novali samostatnú štúdiu roku 1988 [5] a syntaxI
dve štúdie roku 1989 [6, 7]. Príspevok o mapovej šty-
listike pripravujeme do tlače. ,
Tento príspevok nadvazuje hlavne na posledne dve

štúdie [6, 7] o mapovej syntaxi, v ktorých sme sa ~a-
oberali mapovým znakom ako základnou syntaktlC-

to t '

1) Termln "mapový znak" považujeme z~,semiologicko-
-jazykovedného hradiBka za vhodneJBl ako termín
"značka mapová", uvedený v ČSN 730402.

!) Analogicky aj termín "mapový jazyk" považujeme za
vhodnejší ako termín "jazyk mapy", uvedený v ČSN
730406.

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV,

Bratislava

kou jednotkou mapy a syntaktickými (kartosyntak-
tickými) typmi a subtypmi. Teraz si všímame ďalšie
syntaktické problematiky - komponentnosť, roz-
vrstvenie a kompozíciu mapy.

2. Komponentnost' (komponika) mapy

V kartografii je známe delenie máp na druhy a typy.
Druhy máp sa rozlišujú podra územia, mierky, obsahu
a ďalších kritérií. Zo syntaktického llladiska je však
zaujímavé členerue na typy, t. j. na analytické, kom-
plexné a syntetické mapy. Toto členenie máp vzniklo
na základe zovšeobecnenia empirických poznatkov
v kartografii a spomína ho už roku 1955 K. A. Sališ-
čev [8], ktorý rozlišoval poradie: analytické, syntetic-
ké a komplexné mapy a roku 1966 aj E. Arnberger
[1], ktorý rozlišoval elementámoanalytické, komplex-
no analytické a syntetické mapy ..
Z pozície jazykovej koncepcie nazeráme na mapu

ako na syntaktický celok, zložený z mapových znakov
prostredníctvom kartosyntaktických (mapo~ý~h sy~-
taktických) typov a subtypov, reprezentuJuClch su-
stavu pravidiel (paradigiem, vzorov) mapovej znako-
skladby, syntaxe. Z tejto pozície je problematika tejto
skupiny (typov) máp súčasťou komponentnej syn-
taxe - komponiky mapy.

Komponentnosť (komponika, tektonika) mapy
je jej zloženie zo syntaktiokých elementov alebo syn·
taktických komponentov. Pod syntaktickým elemen-
tom rozumieme každý jednotlivý znak, vysvetlený
v legende mapy a jeho množinu v.poli m.apy. Pod
syntaktickým komponen~m rOZUlDleme tfledU (ako
tematické zoskupenie) syntaktických elementov mapy.

Rozlišujeme:
- analytickú komponiku, t.j. komponiku analytic.

kých, syntakticky jednoduohých máp, vyjadrujú-
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cich rozmiestnenie jedného alebo viacerých syn·
taktických elementov,

- komplexnú komponiku, t.j. kOPlponiku syntakticky
zložitejšÍch máp, vyjadrujúcich rozmiestnenie jed-
ného alebo viacerých syntaktických komponentov,

- syntetickú komponiku, t.j. komponiku syntetic-
kých máp - máp s vnútomou, skrytou integráciou
(syntézou) syntaktických elementov' a (alebo)
syntaktických komponentov.

Mapová komponika (komponentnosť mapy) je teda
taký druh mapovej syntaxe, ktorý sa vyznačuje roz-
nym stupňům zložitosti grafickú-významovej štruk-
túry (elementnej a komponentnej stavby) mapy. Podla
toho, ako sa navonok táto štruktúra prejavuje, rozli-
šujeme:

- zjavnú komponiku (exotektoniku) analytických a
komplexných máp a

- skrytú komponiku (endotektoniku) syntetických
máp.

CI m"no.' rudy
C) medMt' rwdy
• entimónov' rudy
O polym".lick' rud,

V rámci analytickej komponiky podfa počtu syn·
taktických elementov rozlišujeme:

- monoelementnú komponiku (monoelementnosť kom-
poniky) analytickej mapy (obr. 1) - ak Ba na nej
vyjadruje rozmiestnenie jedného syntaktického
elementu,

- bielementnú (obr. 2), trielementnú (obr. 3) kompo-
niku analytickej mapy - ak sa vyjadruje rozmiest-
nenie dvoch-troch syntaktických elementov, ktoré
netvoria ucelenú triedu, komponent,

- polyelementnú (multielementnú) komponiku analy·
tickej mapy (obr. 4) - ak sa na mape vyjadruje
viac syntaktických elementov, ktoré netvoria uce·
lený syntaktický komponent.

V rámci komplexnej komponiky podfa počtu syn·
taktických komponentov rozlišujeme:

- monokomponentnú komponiku (monokomponent-
nosť komponiky) komplexnej mapy (obr. 5),
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- bikomponentnú (obr. 6), trikomponentnú (obr. 7)
komponiku,

- polykomponentnú (multikomponentnú) komponi-
ku (obr. 8).

Komplexnost mapy je relatívny pojem. Má viac
stránok a okrem počtu syntaktických komponentov
možno na nej rozlišovat rozsah, tematickú úplnost
a pód. Podfa rozsahu možno rozlišovat mikro-, mezo-,
makro-, prípadne superkomplexy - a tomu zodpo.
vedajúcu komponiku mapy, ale z hfadiska tematickej
úplnosti je situácia zložitejšia, pretože existujú nielen
monotematické, ale aj róznehierarchizované poly-
tematické, či interdisciplinárne komplexy, pričom
úplnosť komplexu sa častokrát zužuje len na relevant-
né syntaktické komponenty (čiastkové komplexy).
V tomto smere mapovú komponiku treba považovat
za otvorenú.
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V rámci syntetickej komponiky rozlišujeme:
- regionalizačnú komponiku (obr. 9) - ak na mape

sa vyjadrujú regióny ako individuálne (neopako-
vatefné) územné jednotky, ktoré vznikli na základe
syntézy viacerých syntaktických elementov alebo
komponentov,

- typizačnú komponiku (obr. 10) - ak sa na mape
vyjadrujú typy ako všeobecné územné jednotky,
ktoré vzn*li syntézou viacerých syntaktických
elementov alebo komponentov,

- valorizačnú, diagnostickú, prognostickú, potenciá-
lovú (obr. 11) ... atď. komponiku - jednotlivé
komponiky sa rozlišujú podfa vedúceho princípu
syntézy syntaktických elementov alebo kompo-
nentov.
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Rozvrstvenie (vrstvovitosť, vrstvenie, stratifikácia)
mapy je jej zloženie z hfadiska diferenciácie syntaktic-
kých úrovní (horizontov, "poschodí", vrstiev). Pod
syntaktickou vrstvou rozumieme zoskupenie syn-
taktických elementov, komponentov až komplexov,
ktoré l!Pložňuje vnímať na mape pozadie a popredie.
Tento jav sa vyskytuje hlavne na tematických ma-

pách: ak má mapa pozadie (napr. mapovú osnovu,
topografický podklad vytlačený v menej výraznej
farbe) a popredie (napr. tematický obsah vyt,lačený vo
výrazných farbáeh), je minimálne dvojvrstvová (obr.
12). Ak sa rozvrstvuje aj podklad, aj tematický obsah,
hovoríme o viacvrstvovej či mnohovrstvovej mape,
syntaxi mapy.
Rozlišujeme zámerné a imanentné rozvrstvenie ma-

py. Zámerné rozvrstvenie sa zakladá na úmyselnom,
ciefavedomom rozlíšení vrstiev mapy (pomocou fareb-
nosti, vefkosti znakov a pod.). Imanentné rozvrstvenie
sa zakladá na psychofyzikálnych schopnostiach perci.
pienta (čitatefa) vnímať a selektívne extrahovať jed.
notlivé zoskupenia syntaktických elementov, kompo-
nentov až komplexov tak, že si myšlienkovo rozvrst-
vuje mapu na záujmové horizonty. Takto možno
v mape vidieť napr. len vrstvu názvov, riek, hraníc
a pod.
Rozvrstvenie mapy je už dlhšiu dobu (a obzvlášť

geografmi) registrovaný jav. Nazdávame sa, že je
možné (aj potrebné) podchytiť ho aj z teoreticko-kar-
tografického hfadiska, v rámci mapovej syntaxe,
skúmať ho, objasňovať a následne aj viac prakticky
využívať.

4. Kompozfcia mapy

Kompozícia (architektonika) mapy je celkové roz-
loženie (zloženie, sklad, zostava) a usporiadanie jej
kompozičných prvkov. Pod kompozičným prvkom
mapy rozumieme každý syntaktický element (kompo-
nent, komplex, vrstvu) mapy, ako aj ďalšie grafické
náležitosti a doplňky (rám, záhlavie, mierku, legendu,

hned' horské p6dy__ s prechodom

_Ir.pocb:olom
~v'p.n.tky

II11II slier\outky

1:::::::::::1 nivné p6dy

ti±9lužné p6dy

vrezky, potlač a pod.). Je to pojem blízky doteraz
v praxi používanému pojmu "grafická úprava"
mapy. Ak si komponika všíma horizontálne rozloženie
znakov mapy podfa miery samostatnosti, komplex.
nosti či syntetičnosti a rozvrstvenie si všíma rozlože-
nic znakov podfa vertikálneho usporiadania úrovní,
kompozícia si všíma celoplošné rozloženie znakov ma-
py so všetkými jej náležitosťami a doplnkami.
Rozlišujeme vnútornú kompozíciu (intrakompozí-

ciu) a vonkajšiu kompozíeiu (extrakompozíciu) mapy.
Intrakompozícia je rozloženie a usporiadanie intra·

kompozičných prvkov vlastnej mapy, pofa mapy.
Intrakompozičnými prvkami sú predovšetkým mapo-
vé (figurálne, čiarové, diskrétne areálové a spojité
plošné) znaky (najma ich tvary a vefkosti), ich morfo-
grafia (spó~ob zloženia, štruktúra), ich syntax (podla
syntaktických typov a subtypov) a v neposlednom
rade aj ich farebnosť (tón, sýtosť a jas ich farby).
Ďalšími intrakompozičnými prvkami sú názvy (sídiel,
štátov a pod.), skratky a rózne ďalšie alfanumerické
a grafinké náležitosti, doplňky.
Extrakompozícia je rozloženie a usporiadanie extra-

kompozičných prvkov mapy, je to grafická úprava
bezprostredného a širšieho okolia poTa mapy. Pretože
okolie mapy móže byť veTmi rozmanité, rozlišujeme
extrakompozíciu jednotlivej, samostatnej mapy (napr.
turistickej mapy, automapy a pod.), listu mapy ako
súčasti viaclistovej mapy (napr. listu topografickej
mapy), mapy z edície-série máp (napr. geologickej
mapy vydávanej podla jednotlivých pohorí, geomorfo-
logických celkov), atlasovej strany (napr. mapovej
strany či listu-hárku z Atlasu SSR) a nakoniec aj
mapového atlasu (resp. série atla.sov) ako celku (napr.
školského zemepisného atlasu alebo série školských
atlasov).
Extrakompozičnými prvkami spravidla sú: záhla-

vie mapy (nadpis, titul, vrátane priestoru venovanému
celému záhlaviu), legenda mapy (jej usporiadanie a
priestorové umiestnenie), rám mapy (ak existuje,
vrátane alfanumerických údajov a ďalších grafických
sÚČa.stíalebo náležitosti) a rózne doplnkové mapy-
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vrezky, schémy, profily, grafy, tabufky, mierka mapy,
tirážne a ďalšie údaje a grafické či alfanumerické mi·
morámové doplnky.

V kompozícii mapy okrem kompozičných prvkov
rozlišujeme aj kompozičné faktory, ktorými sú najma

grafická zaplnenosť, grafickézdoraznenie a grafická
vyváženosť.

Grafická zaplnenosť mapy je stupeň jej nasýtenosti
(zaťaženosti) kompozičnými prvkami. Rozlišujeme
grafickú zaplnenosť pofa mapy (intrakompozičnými
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prvkami) a grafickú zaplnenost mapy ako celku (vrá-
tane extrakompozičných prvkov). Množstvo kompo.
zičných prvkov v poli mapy závisí od viacerých kri-
térií: od konkrétnej témy (a najmi od jej rozsahu),
od konkrétneho územia (a najmii.od početnosti výsky.
tu znakmi označených objektov a javov), od velkosti
znakov (a najma od ich farebnosti) - atď. Zaplnenosť
mapy ako celku si uvedomujeme najčastejšie vtedy,
keď je na nej buď málo, alebo príliš vela intrakompo-
zičných a extrakompozičných prvkov, t.j. keď vzniká
problém s ich rozlišovamm a vnímaním. Existujú
snahy vypočítať grafickú zaplnenosť mapy v percen-
tách, ako pomer potlačenej (graficky "obsadenej", za-
ťaženej) a nepotlačenej (graficky volnej) plochy, ako
aj informačnú zaplnenosť mapy (v bitoch). Táto ob-
last je ešte predmetom skúmania, pretože treba roz-
lišit pociťovanú (našimi zmyslami vnímanú a následne
si uvedomovanú) zaplnenosť od exaktne meranej za-
plnenosti mapy, pričom hranice maximálnej (tak gra-
fickej ako aj informačnej) zaplnenosti sú na roznych
mapách rozne a závisia od roznych činitelov, okolností.

Grafické zdoraznenie je kompozičný faktor, ktorý
znamená diferenciáciu intrakompozičných a extra·
kompozičných prvkov mapy z hJadiska ich optickej
(vizuálnej) výraznosti. Mapové znaky, názvy (písmo)
a rozne grafické útvary sa možu zvýrazniť-zdorazniť
vačšími rozmermi, jasnejšími alebo sýtejšími farbami,
kontrastom, podčiarkovaním, orámovamm - atď.
Grafické zdoraznenie móže byť buď zámerné (z Wa-
diska určitého ciela), alebo mimovolné, nezámerné,
prejavujúce sa tým, že v dosledku nedostatečne zvá-
žených rozhodnutí niektoré kompozičné prvky sú
nežiadúco nápadné. Takéto nevhodné a nežiadúce
zdoraznenie može vzniknút aj v dosledku zhusteného
výskytu znakov (hoci aj v súlade s realitou), ktoré
je pri tvorbe mapy vopred ťažko predvídať do všet-
kých detailov.

Grafická vyváženosť je ďalší kompozičný faktor,
ktorý znamená docielenietakého stavu, kedy Bamapa
vníma ako harmonický kompomčný celok. Kompo-
zičná harmónia mapy znamená súlad, vyrovnanost
jej grafických zložiek, kompozičných prvkov - avšak
pri rešpektovaní relevantných funkcií týchto zložiek,
prvkov. Rozloženie a tvar kontinentov, regiónov,
štátova ďalšíchteritoriálnych útvarov, rozmiestnenie
sfdiel, vodných tokov, komunikácií a vobec všetkých
mapových znakov, označujúcich rozmanité objekty,
javy a ich vlastnosti - to všetko výsledne posobí ne·
pravidelne, nerovnomerne, nesymetricky. Preto gra-
fická vyváženosť je vždy kompromisom medzi priro·
dzeným nerovnomerným výskytom mapových znakov
a ideálnou tendenciou ku grafickej harmónii (k pra·
videlnosti, rovnomernosti, symetrii a pod.). Stav
grafickej vyváženosti Ba docieluje obvykle vhodnou
volbou tvarov a verkostí mapových znakov, vhodným
koloritom mapy a symetrizačnými tendenciami pri
rozmiestňovam kompozičných prvkov (napr. umiest-
nemm legendy ako optickej protiváhy, umiestnemm
diagramových znakov v optickom centre diskrétnych
areálov, umiestnením titulných, tirážnych údajov,
mapových vreziek a pod. symetricky podla niektorej
z osí mapy - atď.).

Kompozíciu mapy ovplyvňuje viacero činitelov.
SÚ to hlavne schopnosti a sklony autora (pOvodcu),
spracovatela a redaktora mapy, ale aj technické mož-
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nosti sposobu rozmnožovania máp, rozne edičné zá-
mery, ktoré bývajú spravidla sprevádzané štandardi-
začnými, normalizačnými, unifikaěnými a ďalšími
tlakmi, hoci tvorba máp sa týmto tlakom poddáva
dosť ťažko.

Kompozičné prvky a faktory sUne vplývajú na
estetiku mapy. Každá mapa, keby bola akokolvek
vyhraneným inžinierskotechnickým dielom, ako gra-
fický prejav má vždy aj estetickú stránku, lebo aj na
ňu sa vzťahujú kritériá krásy, krásna. Mapy majú bliz-
ko k dielam užitej grafiky a ojedinele vznikajú aj ako
umelecko.grafické diela.

Estetika mapy pozostáva z 'estetiky mapových zna-
kov a ich morfografie, z estetiky ich skladby-syntaxe
(a najma kompozície), z estetiky na nich použitého
písma, z estetiky ich knihárskeho spracovania (skla-
dania, vazby) a pod. Estetický vkus ludí (prípadne
určitých skupín rudí) nie je konštantný, mem sa s ča-
som, je rozny v roznych krajinách a regiónóch, a pre-
to časovo-priestorovo sú diferencované aj estetické
požiadavky na kompozíciu máp.

Kategórie mapovej kompozíciea estetiky vychádza-
jú za rámec mapovej syntaxe a tvoria prirodzené pre-
mostenie s rovinou mapovej štylistiky. Viaceré strán-
ky kompozíciea estetiky mapy sú organickou súčasťou
mapového štýlu.

Jazyková koncepcia mapy umožňuje skúmať mapu
z iného zorného uhla, než to umožňovala doterajšia
klasická (empirická), alebo aj informačno-komunikač-
ná koncepcia mapy. A nový uhol nazerania poskytuje
príležitosť uvidieť v "starej dobrej" mape niečo na-
vyěe, niečo viac ako tomu bolo doteraz.

Na "komponentnosť" mapy treba nazerať ako na
relatívne samostatnú, čiastkovú problematiku mapo-
vej syntaxe a súčasne ako na nový termín v kartogra-
fii, ktorý nebráni používať aj doterajšie termíny "ana-
lytická", "komplexná" a "syntetická" mapa. Po-
skytuje však prehfbeným poznatkom o komponent.
nom zložemmapy zodpovedajúce terminologickémož.
nosti. Aj problematika a termín "rozvrstvenie"
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mapy dovoruje zaradiť do~mapovej syntaxe dlhší čas
pociťovaný", problém "mnohovrstvových" či "viac.
vrstvových" máp. Podobne je tomu aj so syntaktickou
kategóriou "kompozícia" mapy, ktorá napriek tomti,
že je z jazykovedno.kartografického hradiska celkom
priezračným termínom a napriek tomu, že sa k nej
vecne približovala v praxi a vo výučbe akceptovaná
problematika "grafickej úpravy" máp, nenašla do·
posiar svoje miesto v žiadnej kartografickej učebnici,
ani v žiadnom kartografickom výkladovom slovníku.
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Ing. Dulan Hrněiar, CSc.,

VÚGK v Bratislave

Sklon terénu a jeho vplyv na hodnoty
rýchlostí RVPZP na území BtR

Doc. in!. Dimitr Žekov, CSc.,
in!. Slavejko Gospodinov,

Sofla, BI:.R

Mapa ako súhrnný model skutočnosti predstavuje
vefké nmožstvo informácií. Tento vefký informačný
obsah možno využiť na zistenie vzájomných vzťahov
medzi znázornenými javmi a procesmi, t.j. existuje
osobitná reprodukcia informácií. Práve táto vlast·
nosť mapy. poskytuje možnosť riešenia širokého
okruhu otázok, jednou z ktorých je zistenie a hodnote·
nie stupňa vzájomného súladu a vzájomného poso-
benia dvoch alebo niekorkých javov.
Predmetom výskumu v tomto príspevku sú tri

mapy recentných vertikálnych pohybov zemského
povrchu (RVPZP) územia Bulharskej fudovej repub-
liky (BER) [4, 5, 6]. S ciefom výskumu boli mapy
doplnené zákresom nivelačných linií, na ktorých sú
ako výsledok opakovaných meraní zobrazené rých-
losti RVPZP, ktorých hodnoty sú pre celé územie
BER znázorncné pomocou izočiar. Useky s roznymi
sklonmi terénu sú určené podfa nivelačných ťahov.
Rozdiely vertikálnych rýchlostí koncových bodov
úsekov so zodpovedajúcou hodnotou sklonu terénu,
interpolOvané z roznych máp, boli spracované metó-
dou jednofaktorovej disperznej analýzy [1]. Výpočto-
vý proces bol realizovaný pomocou programu zosta-
veného autormi nll. osóbnom počítači IBM PCjXT.
Získané výsledky ~vedčia o systematickom vplyve

sklonu terénu na zobrazené (znázornené) rýchlosti
RVPZP na mapách [4, 5, 6] pre územie BER na hla-
dine významnosti 0,01. Na podporu uvedeného slúži
aj tá skutočnosť, že pri nestálosti stredných variancií
(aritmetických priemerov z interpolovaných rozdielov
rýchlostí) sú pre zodpovedajúcu varianciu sklonu te-
rénu na roznych mapách hodnoty rozdielne od nuly.
Vidieť celkovú tendenciu narastania hodnot stredných
variancií pri zvýšení sklonu terénu. Závislosť medzi

varianciami sklonu terénu a hodnotami stredných Va-
riancií je pre každú mapu osobitne znázornená gra-
ficky na obr. 1.
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Obr. 1
- - - - posun strednej variancie pre mapu [4]
- . - . - . posun strednej variancie pre mapu [5]

posun strednej variancie pre mapu [6]
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Na spofahlivejšie vysvetlenie mechanizmu ne·
pochybne zisteného systematického vplyvu sklonu
terénu na určené rýchlosti RVPZP sú potrebné ďalšie
výskumy tak z teoretického, ako aj z praktického
hfadiska. Len na základe celkovej analýzy získaných
výsledkov bude možno metodickou cestou (pomocou
zavedenia opráv alebo technologických zmien metód
merania),prípadne pomocouprístrojov, čiastočnekom·
penzovať alebo odstrániť tento vplyv.
Vykonaná disperzná analýza, ako aj niektoré získa-

né výsledky dávajú možnosť už teraz urobiť niektoré
;c.áverya vysloviť predpoklady. Predmetom našej
pozornosti budú tri krivky na obr. 1. Z neho vidieť,
že krivky majú analogický priebeh a v celomintervale
hodnot sklonu terénu, pre ktorý sú získané, možno
nájsť tri subintervaly.
Prvý subinterval (od O % do 2,75 %) sa vyznačuje

~elatívne malým systematickým posunom strednej
variancie. Zistenú zvláštnosť možno vysvetliť takto:
Ak sa nivelácia vykonáva v sklonenom teréne má zá·
mera "napred" polomer zakrivenia odlišný od polo-
meru zakrivenia zámery "nazad" [7] (obr. 2). Toto
vzniká preto, žezámera v obidvoch smerochprechádza
cezvrstvy vzduchu s roznym gradientom indexu lomu
atmosféry. V tomto prípade bude rozdiel polomerov
zakrivenia obidvoch lúčov tým vačší, čím vačší bude
rozdiel výšky zámer v obidvoch smerochnad terénom.
Pretože prvý subinterval na obr. 1 patrí hlavne do
oblasti malých hodnot sklonu terénu (roviny a pahor-
katiny), bude výška zámer nad terénom v smeroch
"nazad" a "napred" skoro rovnaká. To znamená, že
v tejto polohe bude rozdiel čítaní na obidvoch latách
z hfadiska refrakčnej krivky menší, čo vysvetfuje
malý systematický posun strednej variancie v uvede·
nom subintervale i pre tri mapy. Existujúci systema-
tický vplyv vzniká pravdepodobne za snahy nivelá-
torov (meračov) využívať zámery s maximálnou drž.
kou 40 m, dovolenou podfa predpisu [2]. Ale vt.edy

(obr. 2) bude mať chyba v čítani maximálne možnú
hodnotu z refrakčnej krivosti zámerného lúča.
Druhý subinterval (obr. 1) Ba pohybuje v rozpati

2,75 % až 4,5 % a ukazuje zretefný rast systematic-
kého vplyvu sklonu terénu na určené hodnoty rých.
lostí RVPZP v BER. Tu vzniká problém držky záme·
ry, pretože pri sklonoch terénu vačších ako 2,5 %
sa musili.používať zámery kratšie ako 40 in. Toto
je názorne uvedené na grafoch zostavených autormi
(obr. 3), ktoré poskytujú predstavu o závislosti sklonu
terénu a držky zámery pri vermi presnej (geometric.
kej) nivelácii. Na začiatku tohoto subintervalu má
nivelátor ešte možnosťvarióvať dofava alebo doprava
od strmej zámery (podfa zvláštnosti terénu, rastlin·
ného"krytu, zástavby a pod.) a može sa mu podariť
nivelovať s maximálne dovolenou (podfa predpisu)
dfžkou zámery, alebo blízko dovolenej držky zámery.
Tak budú čítania na latách okolo 2,5 m pre "nízku"
a 0,5 m pre "vysokú" latu. V tomto prípade, ako už
bolo uvedené, sa zvačšuje vplyv nivelačnej refrakcie.
Tento vplyv sa hromadí na stanoviskách po celej
držke nivelačného ťahu. Okrem toho v tomto prípade
može mať vplyv na čítania aj prípadná nezávislosť
"nižšej" laty. Podfa predpisu sa laty stavajú do zvislej
polohy pomocou špeciálnych tyčí, v medziach pres·
nosti kruhovej libely pripevnenej na. telese laty. To
znamená, že nezávislosť lát nebude mať pravdepo.
dobne systematický vplyv na čítania. Preto možno
predpokladať, že v druhom subintervale zobrazený
(obr. 1) rýchlo rastúci systematický vplyv sklonu te·
rénu na získané hodnoty rýchlostí RVPZP vyplýva
z rozdielu refrakčnej krivosti zámernej priamky, zod·
povedajúco pre zámeru "nazad" a pre zámeru "na-
pred".
Možemepredpokladať, že takmer konštantná hod-

nota strednej variancie tretieho subintervalu (od 4,5%
do 6 %) vyplýva z toho, že vynútené skrátenie držky
zámer vedie k zmenšeniu vplyvu nivelačnej refrakcie.
Ako je vidieť z obr. 2, systematické zavedenie chýb
čítaní z roznej krivosti obidvoch zámerných priamok
slabne so zmenšenímdržky zámery. Okrem toho treba
maťna zreteli, žeťahy s verkými sklonmi terénu Sil. na-
chádzajúv oblastiachsvefkounadmorskouvýškou,kde
pre prízemné vrstvy atmosféry existuje lepšie teplotné
vyrovnanie, t.j. teplotný gradient sa málo mení [3].
Grafy na obr. 1svedčiao tom, žev rozpore s blízkym

charakterom funkčných kriviek sú hodnoty strednej
variancie pre rozne mapy pri tej istej hodnote sklonu
terénu rozne. Najvačší je posun kriviek jednej od
druhej pri sklone terénu okolo 4,25 %, t ..j. na konci
druhého subintervalu. Dá sa predpokladať, že zistené
rozdielyhodnot stredných variancií vyplývajú pravde-
podobne z nestacionárneho charakteru RVPZP. Ak
rýchlosti týchto pohybov sa zmenšujú podfa modulu
v čase, budú sa zmenšovať aj hodnoty aritmetického
priemeru rýchlostí pre každý neskorší cyklus výsku.
mu. Okrem toho treba dodať, že výsledky nivelačných
meraní, ktoré sa využili pri zostavení zodpovedajú-
cich máp,patria k roznym epochám. Rozne cykly me-
raní sa uskutočnili za roznych atmosferických pod-
mienok a špeciálne pri roznych hodnotách vertikál-
neho gradientu prízemnej vrstvy vzduchu a pri roznej
refrakčnej krivosti zámernej priamky.
Z uvedeného sa vytvára. dojem, že s cieromzmenše-

nia vplyvu vertikálnej refrakcie pri vermi presnej
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geometrickej nivelácii je treba voliť dížky zámer,
ktoré zabezpečia pre konkrétne podmienky terénu
možnosť čítania na latách vo výške vačšej ako mini-
málne dovofuje [2], t. j. 0,5 m. Treba poznamenať, že
účelnosť minimálne dovolenej výšky zámery nad te-
rénom 0,5 m, zvlášť pri stredných hodnotách sklonu
terénu, v bezveternom a horúcom počasí, tak aj za
podmienok vefmi vyžarujúceho zemského povrchu,
vyžaduje dodatočné zdovodnenie.
Ako už bolo poznamenané, skrátenie dížky zámery

vedie tiež k čiastočnému oslabeniu refrakčného vplyvu.
Na určenie vhodných dížok zámer je možno s úspe-
chom využívať krivky na obr. 3. Pri uplatnení takého
prístupu stretávame sa s radom technologických ťaž-
kostí, ktoré spomafujú proces merania. Okrem toho
vzniká aj otázka určenia váh nivelačného ťahu a ak
je vedený v oblasti roznorodého reliéfu, v jeho smere
budú oddelené úseky rozneho stredného sklonu. Me-
rania týchto úsekov sa budú vykonávať s róznymi
dížkami zámer, čo by viedlo k zvýšeniu počtu stano-
vísko V takom prípade musíme a je to aj možné, pojať
do vyrovnania jednotlivé úseky ťahu s roznymi váha-
mi, čo do určitej miery komplikuje postup výpočtov.
Závery uvedeného experimentu podrobnej analýzy

zistenia systematického vplyvu sklonu terénu na
určené hodnoty rýchlostí RVPZP vyvolávajú pre-
svedčcnie, že sklon terénu nepriamo vplýva na tieto
hodnoty. Inak povedané, sklon terénu podporuje
prejav refrakčného vplyvu na výsledky nivelačných

meraní. Toto jasne ukazuje, že je treba do výsledkov
meraní zaviesť opravu z nivelačnej refrakcie, ktorá
ako sa predpokladá má najvačšie hodnoty pri nízkych
a dlhých zámerách.
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K moinosti zpřesněni ČSTS novým
výpočtem - testováni na pi'ikladu
S - Praha Inl' David Jindra

Geodetický a kart0lrafický podnik Praha, s. p:

ZaváděIÚ nové a nyní již nepo~tradatelné přístrojové
tecnnologie a moderIÚch geodetických metod umož-
ňuje dosahovat stále kvalitnějších výsledků geodetic-
kých prací. Zejména přesné měřeIÚ délek elektronický-
mi dálkoměry znamená kvalitatiVIÚ skok v poloho-
vých měřeIÚch. československé geodetické polohové
základy již svou přesností nestačí uspokojit současné
požadavky. Jedním z kroků k jejich modernizaci je
v prVIÚ fázi nové výpočetIÚ zpracování všech moder-
IÚch měřeIÚ, které mj. umožIÚ odhalit závažné neho-
mogenity a deformace v československé trigono-
metrické síti (CSTS).
Situace v Ceskoslovensku je, jak známo, specifická

v tom, že zde vedle sebe existují dva souřadnicové sy-
stémy: S-42 a S-JTSK. V S-42 byla vyrovnána
astronomicko-geodetická síť (AGS). Pro civilní účely
se však výhradně používá S-JTSK, ve kterém AGS
nebyla dosud nijak použita. Nyní, v souvislosti s dru-
hým souborným vyrovnáním v rámci JAGS a vytvo-
řeIÚm systému S-42/83, se naskýtá optimální mož-
'nost využití sítě AGS k vytvoření nového, přesnějšího
civilního systému (viz např. [3], [12]).
Cílem tohoto článku je na příkladu konkrétní loka-

lity ukázat velkou důležitost a užitečnost nového,
i když pouze početního zpracováIÚ CSTS. HlavIÚm
smyslem je doložit, jak se zmenší deformace a zlepší
tvar a rozměr sítě, a to jiným způsobem vyrovnání do
nového, přesnějšího základu (AGS). K tomuto účelu
byla vybrána lokalita Praha, kde vedle zmíněných

. dvou trigonometrických sítí existuje i velmi přesná
městská síť MTSP (MístIÚtrigonometrická síť Praha)
ve vlastIÚm souřadnicovém systému (S-Praha - viz
např. [1], [2], [4], [6], [7], [9]), která velmi dobře po-
sloužila k testováIÚ deformací v S-JTSK. Pro nový
základ k převyrovnáIÚ sítě byla využita část AGS,
vyrovnaná k tomuto účelu jako volná síť.

2. Připrava nového geodetického základu pro převy-
rovnáni CSTSna územi Prahy

Téměř všechny body AGS jsou fyzicky identické
s body CSTS prVIÚho řádu, případně nižších (i když
souřadnice jsou v jiných systémech 'pochopitelně od-
lišné), nebo jsou mezi centry AGS a ůSTS známy cen·
tračIÚ vztahy. Bylo proto možné AGS v S-JTSK vy·
rovnat a využít jí jako přesného základu pro pře-
vyrovnáIÚ bodů nižších řádů.

2.1 Výběr veličin vstupujících
do vyrovnání AGS

Protože v rámci přípravy vyrovnání JAGS bylo v r.
1974 provedeno rozsáhlé testovací vyrovnání čs. AGS
[8], na jehož základě byly vybrány astronomické
veličiny, délky a stanoveny váhy, bylo výsledků
testovacího vyrovnáIÚ v maximální míře využito.
V rozsahu vyrovnávaného území byly vybrány tytéž
měřené veličiny, které vstupovaly i do vyrovnání
JAGS.

K vyrovnání byl použit výpočetní program [11],
upravený v GKP P. Vyžvaldou a L. Zajíčkem. Výpočet
byl proveden ve třech variantách, jejichž odlišnosti jsou
popsány dále. K redukci směrů a azimutů byly 'použity
tížnicové odchylky vztažené ke Krasovského ehpsoidu,
ke kterému jsou redukovány i použité délky. Ve výpo-
četním programu, který řeší výpočet sítě v zeměpisných
souřadnicích na ploše referenčního elipsoidu, jsou však
použity parametry Besselova elipsoldu. Směšováním
redukcí ke dvěma různým elipsoidům se tak dopouští-
me určitých n~řesností. Teoretický rozbor, provedený
v [5], ukázal, ze pokud použijeme pro vyrovnání části
AGS pouze jediného azimutu k orientaci sítě a síť
vyrovnáme jako volnou, nedopustíme se žádných ne-
přesností, které by ovlivnily naše výsledky. Jiná mož-
nost orientace sítě je použít všechny azimuty ve vy-
rovnávané omezené části AGS a opravit je o průměrnou
hodnotu oprav, které obdržely po 1. iteraci, po níž
došlo k zastavení výpočtu. Při vyrovnání rozsáhlejší
oblasti by však již bylo nutno azimuty z Krasovského
na Besselův elipsoid transformovat [5]. Oba způsoby
orientace byly v úloze využity.

2.2 Výsledky vyrovnání části AGS

1. varianta

V prVIÚ variantě se řešila část AGS s měřenými směry,
délkami a orientovaná jedIÚm azimutem (viz tab. 1).

Tab. 1 Maximá.lní opravy měřených směrů a délek
a maximální přírůstky v poloze v jednotlivých
variantách vyrovnání části AGS

varianta 1 varianta 2 varianta 3

směry ["] - 0,72 - 0,71 - 0,76

délky [mm] +27 -20 +73

poloha [ml 0,57 1,09 0,44

U varianty 3 se hodnota maximálního přírůstku v poloze
vztahuje pouze na území omezené rozsahem lokality
z prvních dvou variant.
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V této variantě byla řešena rozsáhlejší část AGS. Zá-
kladní bod a azimut zůstaly tytéž jako v 1. variantě,
celkový počet určovaných bodů však vzrostl na 70
(prakticky polovina b0dů AGS v ČSFR). Do výpočtu
bylo zařazeno 13 délek, totožných s délkami z testo·

. vacího vyrovnání v r. 1974.
Z rozboru provedeného v [5] vyplynulo zjištění, že

vektory posunů mají přibližně stejný směr, i poměr
jejich velikostí zůstává zachován, velikost vektorů je
však jiná. Znamená to, že pouhé rozšíření vyrovná.
vané oblasti způsobilo zmenšení rozměrů sítě při jinak
stejných měřených veličinách v původní lokalitě
zpracované variantami 1 a 2, a to o 1 mm/km. Toto
systematické zmenšení rozměru sítě bylo způsobeno

20km zařazením dalších 8 délek do vyrovnání (varianta
I 1 ... 5 délek, varianta 3 ... 13 délek), které jsou však

od malé lokality Praha značně vzdáleny a působí zde
zprostředkovaně přes značné množství dalších měře·
ných veličin. Zmenšení rozměrů je ovšem vzhledem
k velikosti lokality Praha a středním souřadnicovým
chybám v ČSTS prakticky zanedbatelné.
Zvětšení vyrovnávané oblasti ovlivnilo i tvar sítě,

a to na všech bodech okrajového řetězce a místy i na
bodech druhého sledu. Body v centru sítě zůstaly
zvětšením oblasti prakticky nedotčeny.
Přesto, že nebyly k dispozici kovarianční matice, je

z výsledkŮ.vyrovnání dobře patrno, jak proces vy.
rovnání působil. Některé charakteristiky jednotlivých
variant jsou v tabulce 1.
Za základ pro vyrovnání sítě nižšího řádu a testo·

vání souborů identických bodů byly použity výsledky
třetí varianty. Pro porovnání byla tatáž síť nižších
řádů vyrovnána rovněž do sítě bodů AGS získané
variantami 1 a 2.
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Základním bodem sítě byl zvolen trigonometrický
bod č. 1 Ládví, který je jako jediný bod AGS na území
Prahy a je současně bodem MTSP - viz obr. 1, na
kterém je schematicky znázorněna MTSP a nejbližší
okolí AGS (čísla bodů jsou pouze pracovní). Orientaci
zajišťoval azimut 1-5 (Ládví-Pecný), který byl
opraven tak, aby přírůstky souřadnic byly minimální
(aby nebyla překročena kritická hodnota přírůstků
souřadnic). Směry obdržely střední chybu 0,28",
délky pak střední chybu podle Nevosáda [8], závislou
na počtu mezibodů (týká se základny kosmické trian·
gulace) - od 0,031 m do 0,047 m. Azimut měl maxi.
mální možnou váhu, kterou připouští použitý pro-
gram. Celkem byly určovány souřadnice 26 bodů
AGS.
Z výsledků vyrovnání je patrno, že rozměr sítě se

po vYl'Ovnání zvětšil. Průměrný relativní délkový
rozdíl činí 1 : 610000, velikost stran v síti se v průmě-
ru zvětšila o 1,6 mm/km. Je to způsobeno s největší
pravděpodobností zařazením pěti měřených délek do
vyrovnání, které opravily rozměr sítě.

2. varianta

Tato varianta se liší od předchozí tím, že do výpočtu
bylo zařazeno 5 azimutů totožných s azimuty vybra.
nými testovacím vyrovnáním v r. 1974, a to se střední
chybou 0,42". Základní bod zůstal nezměněn, stejně
jako ostatní měřené veličiny vstupující do vyrovnání.
Urěovaných bodů bylo opět celkem 26. Průměrný
relativní délkový rozdíl činí 1 : 515000, tzn., že strany
sítě se po vyrovnání zvětšily průměrně o 1,9 mm/km.
Soubory vyrovnaných souřadnic, získané varian-

lindra, D.: K možnosti zpřesnění tSTS .... .

tami 1 a 2, byly vzájemně porovnány Helmertovou
transformací se všemi body identickými:

Y2 = YT + (XI-XT)b + (YI- YT) a,

X2 = XT + (Xl - XT) a - (YI - Y T) b.

Ukázalo se, že zařazení pěti azim~tů místo původně
jediného změnilo poněkud výsledky vyrovnání. Maxi·
mální zbytkový rozdíl v poloze je 0,10 m, střední roz·
díl v poloze je 0,06 m. Rozdíl v měřítku je nepatrný.

Tab. 2 Maximální a střední r02<dílyv souřadnicích a po-
102<e·na souborech identických bodú v lokalitě Praha

I JTS-ČSTS I JT8-MT8P IČSTS-MT8P

LJy [mJ 0,03 0,05 0,07

LJx[m] 0,08 0,05 0,06

LJp[m] 0,08 0,05 0,07

my Cm] 0,01 0,03 0,03

m", Cm] 0,05 0,02 0,04

m:p Cm] 0,05 0,03 0,05

LJy LJx LJp značí maximální rozdíly v souřadnicích
y, ~ a p~loze, my, m:e, m:p značí střední rozdíly v souřad-
nicích y, x a poloze.
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Obr. 2 Grajické vyjádření polohových vektorů JTS -
(JSTS; měřítko vektorů 1 : 4

3. Nové vyrovnáni ěásti původni CSTS a zhodnoceni
výsledků

3.1. Postup vyrovnání
Cást CSTS(1.-3. řády) v zájmovém území byla znovu
vyrovnána do nově získaného přesnějšího základu,
tvořeného sítí nově vyrovnaných bodů AGS v okolí
bodu Ládví (viz obr. 1).
Výpočet-probíhal podle vyrovnání měření zprostřed-

kujících, bylo použito téhož programu jako při vy-
rovnání části AGS. Celá vyrovnávaná síť obsahovala
7 daných bodů, 176 určovaných bodů, 2 099 směrů;
neobsahovala žádnou délku ani azimut. Tižnicové od-
chylky ani výšky kvazigeoidu nebyly v tomto vyrov-
nání uvažovány, nebyly ani pro body detailní sítě
k dispozici.
7 určovaných bodů je přímo identických s centry

sítě MTSP (podle [9] je MTSP identická s CSTS na
sedmi bodech 1.-3. řádu). 3 body MTSP jsou iden-
tické s excentry CSTS a byly s dostatečnou přesností
převedeny na centra.

3.2. Zhodnocení výsledků vyrovnání,
porovnání deformací na souborech
identických bodů

K dispozicimáme nyní tři soubory deseti identických
bodů. MTSP v S-Praha považujeme pro náš účel za
bezchybný etalon. S ním jsme porovnávali zbylé sou-

bory a k němu vztahovali deformace. Nejdříve jsme
však porovnali oba zbylé soubory (původní CSTS
a nově vyrovnaný, který nazveme - JTS).

Porovnání souborů JTS a CSTS:
Ukázaly se poměrně značné rozdíly v poloze bodů
(viz obr. 2) a to i přesto, že TB Ládví uprostřed sítě
byl daný. Vektory v jižní části sítě vykazují zřetelnou
systematickou tendenci posunů k jihu, a to až o 8 cm,
nově vyrovnaných bodů proti původním bodům sítě
CSTS.Maximálnía střední rozdíly v souřadnicích a po-
lozemezi oběma soubory jsou v tab. 2. Převyrovnáním
sítě do nového základu došlo ke střednímu posunu
bodů sítě o 5 cm, což je poměrně značná hodnota.

Porovnání souborů JTS a MTSP:
Bylo provedeno ve dvou krocích:
I. Umístění sítě nově vyrovnaných identických bodů
modifikovanou Helmertovou transformací (bez
změny měřítka) vzhledem k MTSP, která je pova-
žována za pevnou.

2. Vlastní srovnání souborů identických bodů JTS
aMTSP.

Rozdíly v poloze se pohybují od nuly do 5 cm (pře-
hledně viz tab. 2, 3).Nová síťmáprotiMTSPv S-Pra-
ha poněkud menší rozměr, průměrný relativní délkový
rozdíl je asi 1 : 410000. Znamená. to, že délka stran
v S-Praha je asi o 2,4 mmfkm větší než v nově vy-
rovnané JTS. Protože délky v S-Praha z roku 1974
jsou asi o 3 mmfkm "větší" než délky z obnovy vnitřní

3
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Obr. 3 Grafické vyjádření polohových vektorů JTS -
MTSP; měřítko vektorů 1 : 4
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spojnice 1-7 1-10 4-7 5-6
[ě. b. - ě. b.l MF1 MF2

délka [ml 20652 22210 23794 28334

JTS - ČSTS I Lil [m] 0,012 0,073 0,035 0,041
I
Ll2 [mm/km] 0,6 3,3 1,5 1,4 1,7 2,0

MTSP -JTS Lil [m] 0,078 0,030 0,105 0,042

Ll2 [mm/km] 3,8 1,3 4,4 1,5 2,8 2,4

MTSP - ČSTS Lil [m] 0,090 0,103 0,140 0,083

Ll2 [mm/km] 4,4 4,6 5,9 2,9 4,5 4,4

Lil značí rozdíl délek v metrech, Ll2 značí relativní délkový rozdíl (délkový rozdíl Lil převedený na jednotku
délky a vyjádřený v milimetrech).
MFl je měřítkový faktor u,rčený z uvedených čtyř délek spojnic; v posledním sloupci je pro srovnání uveden
měřítkový faktor z Helmertovy transformace (MF2), obě hodnoty vykazují dobrou shodu.

části S-Praha v r. 1984 [7], je možné, že rozdíl uka-
zuje na horší stanovení rozměru S-Praha v r. 1974
a naopak správně změřené délky v r. 1984.

Porovnání souborů ČSTSa MTSP:
Postup byl stejný jako při porovnání JTS a MTSP.
Rozdíly v poloze jsou však podstatně větší (tab. 2,
3). C~lkové zmenšení ČSTS vůči S-Praha (obr. 4)
je výraznější než u nově vyrovnané sítě. Průměrný
relativní délkový rozdíl je asi I: 230000, délka
v S-Praha je v průměru o 4,4 mm/km větší než
v S-JTSK v této lokalitě.

Pozn.: V roce 1974 při zpracování MTSP bylo zjištěno
smrštění S-JTSK vzhledem k S-Praha o 5,4 mm/km,
oba výsledky se tedy poněkud liší, což zřejmě vyplývá
z jiného počtu identICkých bodů než při současném
testování.

Srovnáme-li nyní vzájemně všechny výsledky, do-
jdeme k těmto závěrům:

1. Vyrovnání sítě do nově získaného základu zlepšilo
v průměru rozměr sítě téměř o 50 %, délkové de-
formace byly v průměru zmenšeny bezmála na
polovinu.

2. Střední rozdíly v poloze bodů (tab. 2) svědčí o tom,
že i poloha bodů se novým vyrovnáním zlepšila
průměrně cca o 40 %.
Na závěr byla vyrovnána tatáž síť nižších řádů na

úzelnÍ Prahy s použitím pevného základu získaného
oběma zbylými variantami (viz odst. 2.2). Srovnání,
tentokrát pouze na sedmi bodech identických s centry
MTSP, dalo tyto výsledky:

Strany v síti jsou asi o I mm/km větší než u základní
varianty 3, což zcela souhlasí s porovnáním obou zá-
kladů. Vzhledemk S-Praha je tedy rozměr sítě jen
01,4 mmfkmmenší.

3
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Obr. 4 Grafické vyjádření polohových vektorů
ČSTS - MTSP; měřítko vektorů 1 : 4

Varianta 2.

Vektory. pOlohovýchrozdílů jsou poněkud větší, do-
sahují centimetrových hodnot. Rozměr sítě vzhledem
k S-Praha je jen o 1,1mm/km menší.
Rozdíly v hodnotách souřadnic oproti S-Praha se

tedy na identických bodech podstatně zmenšily, ale
stále existují. Nebylo ale možno očekávat o mnoho
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lepší výsledky nebo dokonce shodu s S-Praha, pro-
tože použitý základ pro vyrovná.ni je sice přesný, ale
ne dostatečně hustý. Měřeni pro S-Praha byla přes-
nější než pro S-JTSK, bylo zaměřeno množství délek
elektronickým dálkoměrem, takže výsledky musí být
nutně odlišné. Jde o dva nestejnorodé systémy.

P02<n.:Ze srovnání mkladů a detailní sítě je vidět
i proměnlivéměřítko působící v CSTS.Např. 2<porov.
nání CSTS a JTS na ú~emí Prahy plyne, že délky
stran nově vyrovnané JTS jsou v průměru o 2 mm/km
větší než v CSTS, zatímco porovnání obou základů
uká2<alodélkový r02<díljen 0,6 mm/km.

Na příkladu lokality Praha je ukázána možnost pod-
statného zpřesněni tvaru a rozměru stávající ČSTS,
a to pouze výpočetní cestou bez použití nových mě.
ření. Práce se týkala jen jediné, rozměry a počtem
bodů omezené lokality. Bylo zde však skutečně pro-
kázáno, že použití přesnějšího základu pro vyrovná.ní
původní čSTS a souborného vyrovnání měřených ve-
ličin výrazně zlepšilo tvar a rozměr sítě a deformace
zmenšilo v průměru prakticky na polovinu. Tyto
konkrétní výsledky tedy znovu potvrzují oprávněnost
a účinnost využití AGS pro modernizaci našich civil·
ních geodetických polohových základů výpočetní
cestou.
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Kvalitativnf hodnocenf polygonových
pofadil Inl' Martin Dldourek,

Geod6zle, I. p., Pardublce

Polygonové pořady patři k nejrozšířenějšímzpůsobům
určováni PBPP všech tříd pfesnosti. Jejich využití
dostalo novou dimenzi s rozvojem elektronických
dálkoměrů, umožňujících s vysokou přesností současně
měřit úhly i vzdálenosti. Určitou nevýhodou polygo.
nových pořadů při aplikaci vyrovná.ni MNČ je malý
počet nadbytečných veličin. Dále je to značně obtížné
kvalitativní hodnocení dosažených výsledků. Infor-
mace o skutečných chybách měření a jejich vzájemná
korelace jsou zakódovány do uzávěrů Oz, 0'" Ou>'
Přibližné souřadnice vypočtené z měřených veličin
jsou ovlivněny dvojím sčítáním chyb úhlů. úhlové
chyby jsou svým prostým součtem obsaženy v hod-
notě uzávěru O•••a funkčním součtem, transformova·
ným do souřadnicových os, v hodnotě uzávěrů Oe,
O". Mohou nastat situace, že přes nulovou hodnotu

úhlového uzávěru dosahují ostatní uzávěry značnýoh
velikostí. Obecně lze říci, že vzhledem k složitému
mechanismu vzniku uzávěrů nel2lCz jejich velikosti
usuzovat na. skutečné rozloženi chyb měřených nebo
daných veličin. K tomu je třeba provést takové hod·
noceni, které by postihovalo jednotlivé fáze výpočtu
a separovalo vliv jednotlivých činitelů.
Vlastni vyi-ovná.nipolygonového pořadu znamená.

přizpůsobeni konfigurace dané měřenými veličinami
na. rozměr a orientaci spojnice připojovacích bodů.
Navic je nutno si uvědomit, že vyi-ovná.níse děje k po-
loze připojovacích bodů daných svými souřadnicemi
a ne jejich skutečnou polohou v terénu. Při vlastním
~čtu se jedná o anula.ci uzávěrů za podmínky
MNČ, aby opravy měřených veličin vyhovovaly
vztahu (PY,V -+ min). Při řešení kvalitativních otázek
je důležité nejprve provést hodnocení vlastního sou-
boru měřených veličin. Významnou informací je vztah
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přesnosti měřených úhlů a vzdáleností, ktcrý vyjadřuje
poměr podélné a příčné odchylky na konci polygonové
strany, nebo pořadu. Dále je důležitý způsob vyrovná-
ní. Při srovnatelném vlivu úhlového a délkového mě-
ření, dáváme při použití počítačů přednost vyrovnání
MNČ. Pouze ve speciálních případech, kdy požadu-
jeme zachování hodnot vnitřních úhlů, nebo při eli-
minaci systematických chyb délek, vyrovnáváme po-
řad podobnostní transformací.

Všechny způsoby určení souřadnic v předem zvoleném
souřadnicovém systému, doplněné kvalitativním hod-
nocením, nazýváme geodetická úloha. Lze ji obecně
vyjádřit schématem:

vstupní hodnoty -+ algoritmus -+ výsledné hodnoty
řešení

Vstupními hodnotami jsou měřené veličiny a souřad·
nicc daných bodů. Algoritmus řešení představuje
přímý, nebo zprostředkovaný funkční vztah mezi
vstupními a výslednými hodnotami. Výsledné hodno-
ty tvoří vypočtené či vyrovnané souřadnice. Každá
geodetická úloha je charakterizována procesy mezi
tí'emi množinami veličin T (měřené veličiny), S (zpro-
středkující veličiny) a X (souřadnice bodů). Lineari-
zovaný model geodetické úlohy je charakterizován
množinami jejich diferenciálních změn;' ;., a h. Prin-
cip řešení úlohy vychází z dvojí definice zprostředku.
jících veličin pomocí měřených hodnot, nebo souřadnic.
To lze schematicky vyjádřit ve tvaru

{

Sl = fl (Xl' , xn)}
Au;;) = .

8m = !n,(xt, , xn)
za podmínky

{

!!l(Xl, ... , xn) = O}
G(;r)= •••••••••

flp(Xl' ... , xn) = O

Komplexní řešení geodetické úlohy a jejího modelu
včetně teoretických odvození bylo na stránkách
GaKO několikrát publikováno. V poslední době na-
příklad v [5], [7] a nebylo by účelné ho znovu uvádět.
Připomeňme si některé důležité závěry potřebné pro
další výklad.

Linearizovaný tvar geodetické úlohy v maticové po-
době O.v = A.h - I, G.h = O má za podmínky
(Pv, v -+ min) řešení ve tvaru (známém jako vyrovnání
zprostředkujících měření)

v = *P-lOTQ(Ah - I),

h = MATQI,

*p je matice vah měřených veličin aQ = (O*P-lOTtl
představuje matici vah zprostředkujících veličin. Pro
vyrovnání vázané sítě M = (ATQA)-l, pro volné sítě

M = (ATQA + GTG)-l. Kvalitativní hodnocení je
založeno na výpočtu matic L a K vyjadřujících pře-
chod mezi skutečnými chybami měřených veličin
*el a skutečnými chybami vyr?vnaných veličin
let>respektive skutečnými chybami souřadnic vyrov-
nané konfigurace lex' Platí

K = MATQO,

L = IT - *PTQ(ls - MATQ) O. (2)

Tyto matice tvoří základ při výpočtu Kovarianční ma-
tice vyrovnaných měřených veličin lM1 a kovarianční
matice vyrovnané konfigurace sítě Mx;

kde mo je aposteriorní jednotková střední chyba.

Závěrcm je nutno uvést nejdůležitější informa-
ce o vyrovnání podmínkových měření. V praxi se
vyskytují geodetické úlohy, při kterých jsou přímo
měřené veličiny spolu svázány přesnými, vzájemně
nezávislými matematickými vztahy. Tyto podmínky
mohou být závislé na zvoleném souřadnicovém systé-
mu (uzávěry polygonových pořadů), nebo nezávislé
(uzávěr trojúhelníka). Podmínky dokonale splňují
pouze absolutně správné hodnoty měřených veličin.
Skutečně naměřené hodnoty vlivem ncvyhnutelných
měřických chyb vytvářejí odchylky, které nazýváme
uzávěry U. Opět uvedeme pouze výsledné vztahy,
linearizovaný tvar úlohy a jeho řešení

O.v+U=O,

v = _*P-lOTQU.

Ostatní lze opět podrobně nalézt v citovahé literatuře
[2,4,5,7].

Jedna z nejčastěji používaných aplikací úlohy vyrov-
nání podmínkových měření je vyrovnání oboustranně
připojeného a orientovaného polygonového pořadu.
Polygonový pořad o n bodech (obr. 1) včetně připo-

jovacích, má (n - 1) stran, (n - 2) vrcholových úhlů
a dvě osnovy připojovacích směrů, tedy celkem (2n-
- 1) měřených veličin. Úloha určuje (n - 2) nových
bodů, které tvoří 2 (n - 2) neznámých veličin. Počet
nadbytečných pozorování je 3 pro jakékoliv n, což
je určitou specifik.ou této metody. Zmíl1ěná nadbyteč.
ná pozorování jsou vyjádřena známými vztahy pro
uzávěry 0x, Ov, 00)' Měřené a dané veličiny jsou vzá-
jemně spojeny třemi nezávislými podmínkami

,,-I
~ *SIcos *<PI= X" - Xl'

1=1

,,-I
~ *81sin *<pj = Y" - Yv

1=1

"~ *Wj - (n -1) 2()()o = (h- uP'
i=l
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Linearizovaný model geodetické úlohy D. v = -U
dostává konkrétIÚ podobu

* * 6.'!h.ncos lpI' ... , cos lpn-l' --, ••• ,
(!cc

. * . * 6.Xl•nSIn fjJl"'" SIn fjJn--l'--, ... ,
(!cc

I ,...,

6.Yn-l.n , O
(!cc

6..n--l.n , O
(!cc

I ,I

n-l
~ *81COS*fjJj- (xn - Xl)
1=1
n-l

= - ~*81 sin *fjJl - (Yn - Yl)
1=1

"~ *Wj- (n -I) 20()t1- (O'k - O'p)
1=1

Dále je nutno zavést váhy a středrú chyby jednotli.
, h vv , h l'v, I tf).kvyc merenyc ve lCln mo = m(l), p(l) = , p", = --,

t + I
m2

p. = -2-
0

u2 a uspořádat je do příslušné matice vah
mB·(!

*_. (m~ m~P - dlag -2-2-' ... , 2 2
(! mS1 (! mSn_

1

tp tk )t + I" I, ... , I, t + I . (7)

Nyrú je možno podle vztahu (4) vypočítat vektor
oprava určit jednotlivé hodnoty vyrovnaných měře.
ných veličin lWj = *Wi + Vi, lSi = *Si + Vi' Prostým
výpočtem polygonového pořadu pomocí těchto hod·
'not dostaneme vyrovnané souřadnice určovaných
bodu IXj.

4. Urěeni charakteristik přesnosti

Nedílnou součástí každé úlohy výpočtu a vyrovnání
je objektivní zhodnoceIÚ přesnosti vypočtených veli.
čin, které má zásadrú význam pro jejich další využití.
KomplexIÚ hodnocení musí obsahovat jednak posouze.
ní relativní přesnosti mezi sousedrúmi body a dále
posouzeIÚ přesnosti nově určených bodu vuči bodum
daným.
Po skončeIÚ výpočtu a vyrovnání určíme odhad

jednotkové středrú chyby oprav

mo = ± V VT:P...!-= ± V_UT ~ U~. (8)

Provedeme test dosažené hodnoty mo 10'0 e (O, 19;
1, 81).

Dále pokračujeme výpočtem modelových matic L
L'. Vyjdeme ze vztahu pro linearizovaný úplný chybo.
vý model D. *St -A.s:c = U. s'" vyjadřuje skutečnou
chybu geodetického základu, *St skutečnou chybu
měřených veličin. Matice A zachycuje vliv připojova.
cích bodu a vznikne pomocí vektoru Si(Exp, ElIp,

EXk, ElIk' Eup, EOk)'

A=( -~ -~ ~
O O O

O O O)100
O-I I

Skutečnou chybu vyrovnaných měřených hodnot 1Stdo
staneme ve tvaru

Modelová matice L vyjadřuje vztah mezi skutečnými
chybami měřených veličin a vyrovnaných měřených
veličin, L' vztah mezi skutečnými chybami geo detic-
kého základu a skutečnými chybami vyrovnaných
měřených veličin. Tyto matice lze dále využít k určení
dalších modelových matic vyjadřujících lineární vztah
mezi skutečnými chybami měření *Sj a základu Srt na
straně jedné a skutečnými chybami funkcí vyrovna-
ných veličin (souřadnicových rozdílu, souřadnic) na
straně druhé. Modelové matice pro vyrovnané délky
a směrníky LB.'!" L~.,!,určíme pomocí matice E1 vy·
jadřující dané funkční vztahy

",
""" O

.....•••.

O.•. 1

LB.'!'= E1 . L, L~.,!,=
E1. L', lS•.,!,= LB.'!'*St + L~.,!,,Srt (II)

Podo bně lze vyjádřiJ příslušné modelové matice pro
vyrovnané šCluřadnicové rozdíly

COSfjJl O
_ 6.Yl

O \
'- (! "'-.'- 6.Yn-l

O cosfjJn-l O ---
(!

SinfjJI O
6.xl O

'. (! '-,".,
o,. 6.Xn--l

O sinfjJn_l O
(!

L.:!= B. E1. L, L<Í=
= B. E1. L', 's.:!= L.:!.*st + Ld.s:c.
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Dalším přechodem pomocí matice E2 získáme vztahy
pro skutečné chyby výsledných souřadnic

1 O
" O

1. . .1
1 O

O :'"
1. .. 1

a.., = El.B.E1.L, a.., =
. = E1 .B. E1 . L', *e", = a.., *e! + L~e", (13)

Ve všech případech můžeme přejít od vyjádření sku-
tečných chyb k určení kovariačních matic jednotli-
vých funkcí vyrovnaných měřených hodnot. Zhod-
nocenípolygonovéhopořadu lze tedy provést ve všech
etapách jeho výpočtu:

Střední chyby vyrovnaných měřených veličin

1M! = m~ L * P-l LT - L' 2M:ll L'T . (14)

Střední chyby vyrovnaných směrníků a stran

Střední chyby vyrovnaných souřadnicových rozdílů

lMil = m~ Lil * p-l L~ - L~ 2M:ll L~ . (16)

Střední chyby vyrovnaných souřadnic

1M", = m~ Lx *P-l LI - L~2M", L~'". (17)

Prvé členypravých stran vztahů (14)až (17)vyjadřují
vliv chyb měřených veličin, vnitřní přesnost vyrovna-
ných veličin vzhledemk připojovacím bodům. Druhé
členy v sobě obsahují vliv chyb vlastního geodetic-
kého základu. Jako celekvyjadřuje vztah (17)úplnou
přesnost bodů pořadu vzhledem k bodům okolním.
Z prvků kovarianční matice 1M", je možno sestavit
submatice pro jednotlivé body a z jejich prvků určit
parametry středních elips chyb. V praktickém pří.
padě je po ukončení ~odnocení přesnosti každý nově
určený bod doplněn hodnotami m"" mu' mxu a elipsou
chyb, které je možno využít v dalším zpracování.

V geodeticképraxi stojíme často před úkolemvybudo-
vat polygonový pořad takovým způsobem, aby vý-
sledné souřadnice splňovaly předem zvolená kritéria
přesnosti. Pro zřizování, určování a vyhledání bodů
podrobného polohového bodového pole 1. až 5. třídy
přesnosti platí metodický návod [6]. Přesně stano-
vuje podmínky, za kterých je možno realizovat po-
lygonovépořady příslušné třídy přesnosti. Tyto pod-
mínky, také označované jako geometrické parametry,
obsahují mezní délku strany, předepsaný poměr sou-
sedních stran a stran v pořadu, maximální vybočení
pořadu, odklon strany od spojnice 8pk> maximální

počet vrcholů a součet délek stran. Vše je seřazeno
v tabulkách pro 28 různých typů polygonových po-
řadů a spolu s dodržením předepsaných mezních od-
chylek O. a OU) zaručuje dosažení zvolení třídy
přesnosti. Citovaný metodický návod se v době svého
vzniku snažil skloubit dva protichůdné požadavky.
Kvalitativní hodnocení souřadnic nových bodů a po-
žadavek na conejjednoduššíkritéria odchylekuzávěrů
vyhovujících praxi. Vzhledemk tomu, že jednoduchá
kritéria rozdělení odchylek jsou odvoditelná jen pro
přibližněpřímé a rovnostranné pořady, vznikla situace
vyjádřená. stavem metodického návodu. Omezující
geometricképodmínky vytvářejí v praktickém použití
obtížně překonatelné bariéry, které je nutno obcházet
volbou neúměrnéhopočtu rajonů, což je na úkor kva·
lity sítě.
Aplikacípostupu popsaného v kapitole 4 je možné,

za předpokladu využití výpočetní techniky, provést
apriorní stanovení přesnosti nově určených bodů. Zá·
kladním předpokladem je znalost modelových matic
L a L'. K jejich výpočtu pak podle vztahů (10)po-
třebujeme znát matice *P, A, D. V těchto maticích
jsou obsaženy 3 základní oblasti ovlivňující přesnost
výsledných souřadnic. Matice *p vyjadřuje spolu
s hodnotou mo přesnost zvolené měřické metody.
Matice A představuje vliv geodetického základu,
v našem případě připojovacích bodů. Nejdůležitější
je matice D vyjadřující vliv tvaru navrženéhopořadu.
Všechny tyto matice je možno získat před vlastním
měřením v terénu. Matici D pak na základě zákresu
navrženého průběhu pořadu do mapy a odměřením
vrcholových úhlů a délek stran. Dále je nutno zvolit
určitou měřickou metodu a získat informace o přes-
nosti připojovacích bodů, pokud neexistuje z před-
chozího výpočtu úplná kovarianční matice. Nyní je
možno provést propočet jednotlivých charakteristik
přesnosti, až po předpokládané střední chyby vyrov-
naných souřadnic, podle vztahů (14) až (17). Matice
1M", je uspořádána tak, že na její hlavní diagonále
. . d tl'-' tYdní h b ( \I \I \IJSouJe no lve s re c y y mx.' ... , mxn' mYl ... ,
m~,.). Předpokládanou střední souřadnicovou chybu
lze určit ze vztahu:

Daný postup umožňuje rozlišjt podíl vlivu měřených
a daných veličin na výsledné přesnosti určovaných
bodů pořadu. Je možno předem hledat optimální
podmínky pro řešení konkrétní úlohy. V průběhu
různých variant je možno změnou metody měření
měnit matici *p a změnou tvaru a průběhu pořadu
matici D. Uvedená metoda je vysoce efektivní a při-
náší úsporu vlastních polních prací.

Při hodnocení je relativní přesnost mezi sousedními
body nejlépe vyjádřena pomocí středních chyb vy-
rovnaných délek stran a směrníků. Pro posouzení
přesnosti nově určených bodů vzhledem k připojova.
cím jsou nejvhodnější střední chyby vyrovnaných
souřadnic. Důležitým kritériem zaručujícím dosažení
předpokládané přesnosti je stanovení mezních odchy.
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lek úhlových a souřadnicových uzá.věrů. Vyjdeme ze
známého vztahu D.*st - A.s •.= U; hodnoty *St,
s'" a U můžeme svým charakterem považova.t za sku·
tečné chyby. Přechodem na kovarianční matice do-
staneme

D *Mt DT + A2M",AT = Mu'

S použitím vztahů *Mt = m~*P-l, N = D *P-l DT
a C = A 2M",ATplatí

Mu= m~N + C. (19)

Provedeme rozpis podle jednotlivých uzá.věrů a do·
staneme:

o; = m~Nll + 011>

O; = m~22 + 022,

O~ = m~N33 + 033,
Podrobným výpočtem jednotlivých členů matic N a O
získámehodnoty

Nu = [sin2lpd~-1+[(Xn ;Xi rr-1,
Ou = m~p + m~k'

N22 = [cos2lpd~-1+ [( Yn (]ccy~-rI-l
022= m;p + m;k'

N33 = n, 033= m~p + m~k'
(21)

Výsledné hledané odchylky dostaneme v konečném
tvaru

o = ±(n m2 + m2 + m? )1/2'" . o ap ak'

08 = ± (n - 1) m~ + [Sik]~-l ;~ + m; + m~r2

(22)

Jejich velikost je závislá, jak se dá předpokládat, na
zvolené metodě měřického procesu, délce a počtu
vrcholů polygonového pořadu, tvaru pořadu a přes-
nosti připojovacích bodů. První člen odchylky O.,
který je nezávislý na tvaru pořadu, nám reprezentuje
kvadrát podélné odchylky a je závislý na přesnosti
déIkovéhoměření. Druhý člen vyjadřuje naopak příč.
nou odchylku a je závislý na tvaru pořadu a na přes-
nosti úhlového měření. Vlastní výraz [8ik]~-1 nabývá
minimální hodnoty pro pořady uzavřené tvarem blížící
se kruhu, opak nastává u pořadů přímých. Poslední
dvojice členů (m~ + m%) zachycuje vliv daného geo-
detického základu, který zvlášť u přesných pořadů
hraje důležitou roli.

Také stanovení mezních odchylek je možno provést
předem již po zákresu pořadu domapy proiltřednictVim
matic * P, A, D. Vhodnou volbou intervalu spolehli.
vosti lze testovat splnění kritérií

O.< ± to<, [m~ (Nil + .m2) + Oil + 0~2]1/2,

O'" < ± to<, [m~Ni3 + Oi3p/2, (23)

to< volíme zpravidla 2 až 2,5. Jsou-li skutečné hodnoty
uzávěrů menší, jsme přesvědčeni o splnění požadované
přesnosti nově určených bodů. .

Rozhodujícím faktorem pro používáni určitých metod
měření nebo výpočtů je momentální stupeň rozvoje
příslušné techniky. Oblast budování podrobných bo-
dových polí je zvlášť citlivá. Měření prováděná elek·
tronickými tachymetry umožňují rozvíjet metody,
při nichž přesnost měření úhlů a délek je srovnatelná.
Jedním z nejrozšířenějších způsobů je polygonový
pořad. S ohledem na dnes používanou výpočetní tech·
niku je pro určení souřadnic nejvýhodnější vyrovnání
MNČ.Základní otázkou však zůstává objektivní zhod-
nocení přesnosti nově určených bodů. Postup uvedený
v tomto příspěvku umožňuje s použitím kovariačnich
matic provést hodnocení nejen výsledné přesnosti,
ale i jednotlivých etap výpočtu. Dále umožňuje lo-
kalizaci případných chyb, nebo slabých míst v řešení.
Největší výhodou je však možnost řešení apriorních
situací, bez předchozího měření. Lze si jen přát, aby
tato metoda nalezla širšího uplatnění v praxi.
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z PŘfSTROJOV~ TECHNIKY

Přístroje Breithaupt pro strojírenská
měření

Tradiční výrobce geodetického instrumentaria. rodinný
podnik F. W. Breithaupt cf: Sohn v Kasselu (SRN).
nabízí více než 100 typu optickomechanických přístroj u
a pomucek pro nivelaci, topografické mapování, úhlová
a magnetická měření, zeměměřické školství (stavebnice
Tecol, z níž je možno složit minutový teodolit, nivelační
přístroj nebo záměrné pravítko), pro justáže a kontroly
geodetických přístroj u a pro speciální účely; některé
z nichž jsou konstruovány podle požadavku zákazníku.
Do posledně jmenované kategorie přísluší (vedle kom-

pletu pro měření železničních kolejí a provažovačU)
přístroj pro prumyslová měření s typovým označením
Jig Transit, vyvinutý firmou Brunson z USA. Slouží
k přesnému vytyčení a ověření přímosti. rovnoběžnosti,
pravoúhlosti a rovinnosti strojních částí např. v letec-
kém, hutním a dřevařském prumyslu, ve výrobě robotu,
při montážích stroj u a dopravních prostředku.
Přístroj má vnější - poněkud staromilský - vzhled

teodolitu. Je opatřen 4 stavěcími šrouby, které spolu
s uložením na kulovém čepu zaručují při horizontacích
neměnnou výšku horizontu. Dalekohled s 30 x zvětše·
ním a vzpřímeným obrazem je prokladný. Nejkratší
ostřicí vzdálenost je pouhých 0,05 m bez užití předsád-
kových čoček, což umožňuje měření ve velmi stísněných
prostorech. Při přeostřování je zaručena v celém roz-
sahu neměnná poloha záměrné přímky. S dalekohledem
je pevně spojena nivelační libela s koencidenčním po-
zorováním, kterou lze urovnat s přesností 1". V mož-
ném příslušenství je lomený okulár, okulár k promítání
ryskového kříže a osvětlení pro autokolimaci. Celková
hmotnost je 13,6 kg.
Na objektiv je montován optický mikrometr s roz-

sahem 2 mm. Na speciálních dvoumilimetrových latích
poskytuje přímé čtení 0,02 mm, odhadem 0,005 mm.
Latě mají délky 0,08; 0,13; 0,25 a 0,50 m a nesou
vždy 4 stupnice s dvojčárkovým dělením. Pro záměry
do 2 m je vzdálenost dvojice rysek 0,1 mm, pro 2-6 m
0,2 mm, pro 6-15 m 0,6 mm a pro záměry delší než 15m
činí 1,2 mm. Mikrometr je otočný o 90° pro měření
ve vodorovném i svislém směru. Tento model nese v ma-
teriálech výrobce označení 771H.
Klopná osa dalekohledu je dutá. U modelu 75H je

z jedné strany uzavřena planparalelní destičkou, z druhé
strany přesným rovinným zrcadlem. Druhým přístro-
jem lze na toto zrcadlo zacílit s využitím autokolimace;
záměrné přímky obou přístroj u potom svírají pravý
úhel s přesností 1". Model 376RHN se vnějším vzhle-
dem od předchozích poněkud liší. V klopné ose má na-
montován druhý dalekohled s mikrometrem. U modelu
76RH je místo něj kolimátor.
V příslušenství na objednávku jsou speciální těžké

stativy fotografického typu s jemným výškovým nasta-
vením, libely a magnetické držáky latí, samolepky cílo-
vých znaku, autorefiexní zrcadla pruměru 13 cm s mag-
netickým přesným uchycením atd. Pokud mohu na
podkladě krátkého seznámení soudit, je obsluha uve-
dených přístroj u velmi citlivá a přesná. Zmínky v ně-
mecké časopisecké literatuře potvrzují přesnost udáva-
nou výrobcem.
Dalekohled typu Jig Transit je konstrukčním zákla-

dem přesného libelového nivelačního přístroje Tilting
Level, který - s využitím dalšího vybavení - je určen
pro kontroly rovinnosti, měření převýšení nebo pro
metodu vodorovné záměrné přímky v průmyslu, a to
ja~ na výrobcích zařízeních, tak na výrobcích.
Radu nabízených přístroj u pro přesná měření ve stro-

jírenství a průmyslu uzavírá vytyčovací dalekohled
s dvojitým mikrometrem, pusobícím v navzájem kol-
mých směrech. Zvětšení je 30 x, vzpřímený obraz, délka
0,39 m, rozsah mikrometru 1 mm, přímé čtení 0,01 mm,
odhadem 0,002 mm. Pozoruhodná je schopnost zaostře-
ní, která je uváděna v rozsahu 0,0 m - 00. Dalekohled

je vkládán do dvou typu podélných vidlic, dovolujících
jemný příčný posun, příp. i omezený náklon ve svislé
rovině, upevněných na podložkách opět se 4 stavěcími
šrouby. Na dalekohled lze sázet koencidenční 1" libelu.
Přístroj muže být na přání dodán slomeným otočným
okulárem, osvětlením, nebo naopak bez mikrometru.
Výrobce doporučuje použití v metodě záměrné přímky,
pro kterou dodává další příslušenství.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT 'II Praze

V poslední době se na světovém trhu objevila řada
pomůcek netradičních výrobců, které zjednodušují
a zkulturňují drobné standardní měřické úkony. Může-
me k nim počítat i malé elektronické dálkoměry krátké-
ho dosahu, které - obrazně řečeno - nahrazují sklá-
dací dvoumetr nebo pásmo. Jsou vhodné např. k měření

vnitřních a vnějších oměrek, délek materiálu, k rychlým
kontrolám, ve sportu, při dopravních nehodách atd.
Využijí je tedy nejen geodeti, ale i technici řady dalších
profesí.
Firma Bayerische Massindustrie (BMI) ze SRN nabí-

zela na výstavišti 73. německých geodetických dnů,
konaných v létě 1989 ve Stuttgartu, miniaturní ultra-
zvukový dálkoměr Sonin severoamerické provenience.
Přístroj velikosti krabičky cigaret nese na svrchní

ploše dobře čitelný displej, tvořený tekutými krystaly,
a 3 obslužná tlačítka. Je napájen vloženou 9 V baterií,
teplotně je kompenzován do 40°C. Zacílení se provádí
"z volné ruky". Po dobu stisku tlačítka je kontinuálně
měřena na základě pasivního odrazu měřického signálu
od povrchu cíle šikmá vzdálenost. Ta je podle předvolby
zobrazována v 'metrech (na 2 desetinná místa) nebo ve
stopách. V běžných podmínkách prostředí je přesnost
obvykle vyjádřena jednotkou posledrollo místa displeje.
Vestavěný mikroprocesor s pamětí umožňuje výpočet
ploch a obsahu z měřených hodnot nebo jejich postupné
sčítánÍ.
BMI nabízí celkem 4 typy, značené Sonin 30; 60,

příp. 150; 250. Dosah je od 0,5 (0,4) m, příp. od 0,9 m,
"do9; 17; 40 a 70 m. Pro čtenáře mohou být zajímavé též
ceny, které se pohybují od 160 do 525 DEM (včetně pří-
davné daně), i když podle vyjádření zástupce firmy ex-
port do třetích zemí není možný.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézieFSv ČVUT v Prazi/
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Z D~JIN GEOD~ZIE A KARTOGRAFIE

K historii základniho nivelačniho bodu
Liiov

Referenčním bodem Československé jednotné nf,velaéní sítě,
ke kterému jsou ve výškovém systému "Baltském. po vy-
rovnání" vztaženy normální výšky všech bodů na území
ČSFR, je základní ni~elaéní bod I ..Lišov (ZNB Li~ov) ..
Význam tohoto geodetwkého bodu 1e technwké ve"e1nost~
dobfe znám z četných publikací i z učebnic a není tfeba se
jím zabývat. V mnoha dosavadních pojednáních i v ori-
ginále operátu ZNB Li80v však některé údaje neodpovídají
skutečnosti a ty jsou pak nesprávně opakován.y v dalších
pracech. V zájmu objektivity je zde chci uvést~ na pravou
míru podle původních pramenů 1) a originálu operátu
ZNB Lišov, a to stručným výčtem historie tohoto bodu.

1877 - Vlastní základní bod Lišov (vodorovná vyhla-
zená ploška rostlé skály 15 X 15 cm) - bod
č. 2919 Rakousko.uherského~ojenského země-
pisného ústavu ve Vídni (RUVZÚ) a jeho za·
jišťovací bod č. 2918 poblíž (mosazný kužel ve
skále), byly zřízeny v roce 1877 a nikoliv v r.
1889, případně 1890, jak je nesprávně uváděn.
v různých publikacích i v pamětní listině z r.
1946. Datum vytesané na pomníku ZNB (1889)
a v pamětní listině z 1'.1890 se týká vybudování
pomníku a uložení pamětní listiny a ne zřízení
bodů č. 2918 a 2919. Oba body': i všechny výško.
vé značky pořadu Znojmo-Ceské Budějovice,
na který byl ZNB připojen, byly zřízeny v r.
1877 a zaměření uvedeného pořadu, včetně
odbočně připojeného ZNB, provedl v jednom
směru npor. Josef Waitz (RUVZÚ) v r. 1877
a ve směru zpět npor. Willibald Schwarz
v r. 1878. Tato měření byla užita pro výpočet
výšek v nivelační síti RUVZÚ, která byla za·
měřena v létech 1873 až 1895.

- Připojení celé nivelační sítě k výchozímu bodu
č. I, osazeného otvorovou značkou na celnici
v Terstu, se uskutečnilo zaměřením pořadu
Terst· Sassana npor. Janem Steffanem směrem
jedním v r. 1876 a směrem opačným npor.
Františkem Lehrem v r. 1877 a pořadu Terst·
-Sagrado v r. 1884 v jednom směru npor. Max-
miliánem Chaloupkou a v druhém směru npor.
Josefem Heimbachem.

1890 - V letech 1889 a 1890 byl podle dispozic ve-
doucího nivelačního oddílu kapitána Františka
Netuschilla (RUVZÚ) postaven na ZNB och.
ranný třídílný pomník. Pomník s vytesaným
nápisem s letopočt~m 1889 zhoto!"il .kamenický
mistr Panocha z Ceských BuděJoVlC. Dne 12.
května byla za přítomnosti ředitele astronomic-
kogeodetického odboru RUVZÚ, námořního
kapitána Alexandra Kalmára a kapitána Fran.
tiška Netuschilla uložena do pomníku pamětní
listina.

- Dne 20. května byla u soudu v Lišově uzavřena
mezi majitelem pozemku Ferdinandem Bou-
chalem a zástupcem RUVZÚ kupní smlouva
o koupi 24 m2 lesa, na němž se pomník nachází.

1905 - Vedou~í nivelačního oddělení RUVZÚ Julius
Gregor provedl dne 4. prosince renovaci a při.
pojení poškozeného bodu č. 2918 a uložilo tom

1) Die astronomisch-geodetischen Arbeiten des K. u. K.
Militar-geographischen Institutes in Wien, svazky
č. VII" VII!., X., XIV., XXIV.

záznam do pomníku. Doklad o zaměření nebyl
nalezen. Vlastní otvorová značka zřejmě poško.
zena nebyla, asi jen krycí tabulka. Viz záznam
Zl'. 1940 a 1969.

1920 - Československá republika po nabytí samostat-
nosti VI'. 1918, převzala na svém území se na-
cházející nivelační pořady Rakousko-Uherska
za základ své výškopisné sítě. Nivelační odděle-
ní ministerstva veřejných prací (MVP) ze za-
chovaných podkladů RUVZÚ zpracovalo a v ro-
ce 1920 vydalo "Soupis výškových značek
v nivelační síti 1. řádu Republiky Českoslo.
venské".

- Převzatá síť obsahuje 85 pořadů s 3619 body.
Všechny pořady a výškové body RUVZÚ byly
přečíslovány. Bod č. 2919 (ZNB) dostal číslo
2040, zajišťovací bod č. 2918 pak č. 2039. Jediný
ze tří základních bodů na území ČSR, který se
plně zachoval, a to ZNB Lišov, který byl hod·
nocen za nejstabilnější bod celé sítě RUVZÚ,
byl vybrán za referenční bod československé
sítě 1. řádu. Měl kótu 565, 1483 m v systému
Jadranském.

- Prof. Ing. Dr. Augustin Semerád, českoslo·
venský komisař pro delimitaci československo-
rakouské státní hranice, zjistil dne 12. prosince
ohrožení ZNB těžbou kamene v lomu a vydal
pokyny k ukončení těžby.

1923 - Při soustavné revisi a údržbě nivelačních bodů
v síti bývalého RUVZÚ shledal vrchní komisař
MVP Ing. Jan Svec tyto skutečnosti:
- zajišťovací bod č. 2039, osazený mosaznou
kuželovou otvorovou značkou pod pomníkem
ZNB, byl po odkopání nalezen bez krycí tabul-
ky. Otvor značky byl ucpán zrezivělým hřébí·
kem, jehož vyčnívající část se při pokusu o vy-
tažení ulomila; zbytek nešel vytáhnout a celá
značka proto byla vykopanou zeminou znovu
zasypána.
- Krycí pomník nad bodem č. 2040 (skalní
ploška) byl shledán nepoškozený a proto vlastní
značka nebyla ani odkryta.

- Pro oba body byl vyhotoven polohopisný náčrt.

1927 - Vedoucí nivelačního oddělení MVP, vrchní
stavební komisař Ing. Karel Srba, zaměřil
původní ZNB (č. 2040 - ploška) jako bod č. 1
budovaného pořadu Lišov-České Budějovice
a Lišov-Třeboň. Zajišťovací bod č. 2039 nebyl
zaměřen, byl považován za zničený. Pamětní
listi~~ o zaměření byla do pomníku vložena
9. zan.

1940 - Ing. Karel Hrubee, měřický komisař Zeměmě-
řického úřadu (ZÚ), osadil v blízkosti ZNB
zajišťovací body č. 1 až 5 a se ZNB je ve dnech
5. až 19. září zaměřil odbočným pořadem mezi
body č. 23 a 24 současně měřeného pořadu NZu
České Budějovice-Slavonice. Původní zajiš-
ťovací bod č. 2039 považoval za zničený. Zho-
toveny byly situační náčrty a fotodokumentace.
Dne 19. září byla za přítomnosti vládního rady
Ericha Bohlickeho (Reichsamt fUr Landes-
aufnahme Berlin), měřického rady Ing. Josefa
Čunáta a měřického komisaře Ing. Karla Hrub·
ce (oba ZÚ) do pomníku k pamětním listinám
let z 1890, 1905, 1927 přiložena pamětní listina
Zl'. 1940.

- Přepočtem z měření Zl'. 1940 v J adranském
systému byla určena výška ZNB Lišov kótou
564, 8997 m ve výškovém systému Normal
Null.
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1946 - Ve dnech 6. až 9. května vykonal vrchní komi·
sař Ing. Dr. Max Wittinger (ZÚ) přehlídku
a údržbu ZNB. Pamětní listiny z let 1890, 1905,
1927 a 1940 byly vyjmuty ke zhotovení foto-
kopií a originály předány archivu ZÚ k uložení.

- Fotokopie pamětních listin byly do pomníku
vloženy dne 11. listopadu za přítomnosti před-
nosty ZÚ vládního rady Ing. Františka Mužíka,
vrchního měřického rady Ing. Ondřeje Krčmáře
a vrchního měřického komisaře Ing. Dr. Maxe
Wittingera (oba ZÚ).

1947 - Ing. Dr. Max Wittinger, měřický rada ZÚ za·
měřil dne 20. dubna situační náčrt ZNB Lišov
se zajišťovacími body č. 1 až 5, podle kterého
měřický rada ZÚ Ing. Jaroslav Průša zhotovil
geometrický plán datovaný 25. listopadem.

- Podle nového geologického posudku Ústředm110
geologického ústavu je ZNB zřízen v aplitické
rule a ne v žule, jak se dosud uvádělo.

1960 - Byl proveden přepočet Jadranské výšky ZNB
Lišov do výškového systému Baltského - po
vyrovnání (Bpv) hodnotou 564,7597 m.

1961 - Ing. Alexej Hrabě z Geodetického a topogra-
fického ústavu (GTÚ) vykonal v době od 10.
až 16. května údržbu, situační zaměření a vy·
hotovení místopisů a doplňující fotodokumen·
taci. V pozemkové knize ověřil vlastnické prá-
vo. Pomník byl shledán neporušený a proto
nebyl ani odkryt. Nově byl Ing. Alexandrem
Kurzem sestaven elaborát ZNB a později uspo-
řádán podle desetinného třídění Ing. Bedřichem
Knlisem, CSc.

1963 - Ve dnech 20. a 21. června zaměřil Miroslav
Chvátal (GTú) základní bod a jeho zajišťovací
body č. 1 až 5 odbočným pořadem od bodů
č. 23 a 24.1 současně jím měřeného pořadu
NZu- Uložení zápisu o zaměření do pomníku byl
dne 21. června přítomen vedoucí nivelačního
oddílu Ing. Alexej Hrabě.

1969 - Ing. Antonín Zeman z Geodetického ústavu
(GU Praha) zaměřil dne 13. května ZNB Lišov
se zajišťovacími body č. 1 až 5. Dopoledne
14. května, za přítomnosti komise pro vypra-
cování návrhu na trvalou ochranu ZNB ve
složení: Ing. Dr. Josef Bohm (ČVUT), Ing.
Miloš Cimbálník, Ing. Pavel Vyskočil (oba
VÚGTK), Dr. Antonín Kopecký (ČÚG), Ing.
Václav Halášek, Ing. Alexej Hrabě, Ing. Anto-
nín Pasler, Ing. Antonín Zeman (všichDi GÚ
Praha), byly do pomníku uloženy pamětní
listiny a pak byl pomník a zajišťovací značky
zakryty.

-- Po odjezdu mimo ústavních členů komise si
vedoucí nivelačního oddílu Ing. A. Pasler uvě.
domil, že při měřeních a údržbách v letech
1927, 1940, 1946, 1961 a 1969 nebyla nalezena
původní značka č. 2039 z r. 1877. Rozhodl se
proto využít přítomnosti figurantů s potřebným
nářadím a dal odhrabávat na předpokládaném
místě zeminu a pod vrstvou asi 35 cm se mu
podařilo odkrýt skalní suk a 15 cm pod jeho
horní hranou najít na svislé stěně skály mosazný
kužel otvorové značky bodu č. 2039. Protože
otvor značky byl ucpán ulomeným zrezivělým
hřebíkem, nebyl obvyklý způsob zaměření po-
mocí závěsného měřítka možný. Ing. Pasler se
rozhodl zanivelovat ideální střed otvoru značky
přímo vodorovnou záměrou s odečtením odchyl-
ky od vodorovné na bubínku nivelačního pří.
stroje. S nohami stativu roztaženými v úhlu té.

měř. 140° a v poloze vleže na zemi se mu podaři.
10 poprvé od r. 1878, změřit převýšení mezi body
č. 2039 a 2040 hodnotou + 0,308 22 mm. K to·
muto zaměření musel být jehlan pomníku znovu
odkryt a pak zase nasazen. Na další, v té době
již zakryté body nebylo měřeno. Pro dodržení
zásady dvojité nivelace nechal Ing. Pasler toto
převýšení změřit ještě jednou Ing. A. Zemanem.
Obě měření jim zapsal Ing. A. Hrabě. Měření
obou observátorů se plně shodla. Pro nalezený
bod byl zhotoven situační náčrt. V podzimní
etapě stacionárního polygonu zaměřil Ing.
A. Zeman dne 30. září ještě vztah nalezeného
bodu č. 2039 k zajišťovacímu bodu č. 5.

- V Praze bylo naměřené převýšení ihned po-
rovnáno s hodnotou z r. 1878 a později ještě
s měřením z r. 1971:

rok

1878
1969
1971

2039-2040

+0,30730 m
+0,30822 m
+0,30888 m

+0,92 mm
+1,58 mm

Výborná shoda +0,92 mm po 91 letech potvr.
zuje nejen identitu obou původních bodů, ale
i jejich výškovou stabilitu. Současně to doka-
zuje neoprávněnost poznámky Ing. Hrubce
v technické zprávě z r. 1940, že bod č. 2039 není
původní a že zničený bod č. 2039 byl v r. 1905
nahrazen2).

- Vzhledem k významu a závažnosti tohoto pů-
vodního bodu z r. 1877 rozhodl se Ing. Pasler
převzít ho jako zajišťovací bod č. 6 a zařadit
ho do elaborátu ZNB Lišov. Osobně doplnil ve
všech částech jeho očíslování, vložil do zápisní.
ku zápis Ing. A. Hraběte z polmno měření a za-
psal měření do příslušných částí elaborátu.

1971 - Po větších teréních úpravách navržených k och.
raně ZNB, zadaných stavebnímu podniku z Čes-
kých Budějovic, provedl zaměření ZNB a za·
jišťovacích bodů č. 1 až 5 ve dnech 3. až 12, října
Ing. Karel Lehký (GÚ). Oficiálnímu ukončení
měření, zakrytí značek a uložení pamětních
listin do pomníku byli dno 12. října přítomni:
Anatolij Kuzmič Pěněv, kandidát věd (IFZ
Moskva), doc. Dr. Peter Marčák, CSc., (VÚGK
Bratislava), Ing. Ján Vanko (GÚ Bratislava),
Ing. Pavel Vyskočil, CSc., (VÚGTK), Ing.
Karel Lehký.

- Při kontrole prací v terénu dne 20. října zjistil
vedoucí oddílu Ing. Antonín Pasler, že původní
zajišťovací bod č. 2039-6 nebyl Ing. Lehkým
zaměřen a proto ho osobně doměřil. K tomuto
doměření musel být znovu odkryt jehlan pom·
níku. Byl zaměřen pouze vztah k jedinému
nezakrytému boduč. 5, s kontrolou na bodč. 24.1
pořadu NZu' V zájmu dodržení zásady dvojité
nivelace nechal Ing. Pasler zaměřit převýšení
5-6 nezávisle ještě Ing. Lehkým a Tučkem.
Zjištěna byla velmi dobrá shoda vzájemná
i shoda s měřením z r. 1969:

Rok 5-6

1969 -0,161 00 m
1971 -0,161 52 m

2) Formulace poznámky Ing. Hrubee v technické zprávě
z r. 1940 vznikla pravděpodobně nesprávným výkla·
dem německého textu zápisu z r. 1905. Beschadigt
znamenalo poškozen a ne zničen a renoviert renovo-
ván - ošetřen, ne nahrazen. Zápis z r. 1905 měl pa·
trně na mysli poškození krycí tabulky, neboť vlastní
značka vykazuje dodnes plnou shodu s hodnotou
z r. 1878.
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1972- Územním rozhodnutím ONVČeskéBudějovice
z 3. ledna bylo zřízeno "Chráněné území zá·
kladního bodu Lišov" v okruhu o poloměru
150m kolem pomníku.

1978- Dne 12.června zaměřil Karel Kreps ZNBLišov
s jeho zajišťovacími body č. 1-5 odbočným.
pořadem mezi body č. 23 a 24.1 'pořadu NZu-
Zaměření a uloženípamětního ZápISUdo pomní·
ku se zúčastnili: Ing. Pavel Vyskočil, CSc.
(VúGTK), Ing. Emanuel Kolenatý, CSc.
(ČVUT),Ing. Jaroslav Kunssberger, Ing. Alexej
Hrabě, Ing. Vladimír Soudský, Karel Kreps
(všichni GÚ Praha) a hosté.

- Zajišťovací bod č. 6 - 2039 z r. 1877při tom
nebyl zaměřen.

Další - Při opakovaných nivelacích pořadu NZu v le·
tech 1967, 1968, 1970 a 1973 byl ze souhrnu
ZNB Lišov pokaždé zaměřen pouze jediný ne·
zakrytý zajišťovací bod č. 5 (čep ve skále).

Závěr: Původní zajišťovací bod č. 6 - 2039 je stejně
významný a hodnotný jako vlastní bod 1.
Lišov (skalní ploška); svojí existencí vlastně
jeho hodnotu zdvojnásobuje. Hřebík ucpávající
otvor značky se nedá bez poškození odstranit.
Zaměření ideálního středu otvoru je však možné
a při tom přesnější než pomocí závěsného mě-
řítka. Zádoucí by však bylo trvalé upravení
vhodnějšího stanoviska pro přístroj.
Nedostatkem je skutečnost, že při zaměření

ZNB a pořadu NZu y r. 1940nebyly zaměřeny
otvorné značky pořadu RUVZÚ (stejná trasa).
Bylo by žádoucí, aby se tak stalo povinně při
dalších opakovaných nivelacích N~4 a OZ15'

Ing. Antonín Pasler,
GKP Praha, s. p.

Na rozdielod našich odborníkov, ktorí majú s výkladom
pojmov "mapa" a "mapovanie" stále nemalé starosti
(geometrickýplán, plán-mapa mesta, mapová schéma,
priame-neprIame mapovanie a pod.), konjunktúra
používania tohoto pojmu v novinárskej obci - najma
v poslednom období - výrazne rastie. Mapuje sa po-
maly už všctko: verejná mienka, siet služieb, stav
plnenia úloh ...
Nie spasob, avšak rozsah tohoto farbistého novinárs·

keho vyjadrovania, práve s ohfadom na nadobúdanie
už modénnehocharakteru, bol už kritizovaný aj v jazy.
kovej poradni Čs. rozhlasu. Nie je tomu tak dávno, čo
tam odznel i dosť tvrdý názor - podozrenie z indisponi·
bility jazykových nástrojov autorov tohoto "mapova-
nia". Módaje však zrajme lákavejšia ako kultúra slova.
Nečudujme sa preto, že srne už objavili aj nao:z.aj"ori·
ginálny" výrok: obohatenie divadlene; mapy!
Verím, že kto tomu z našich odborníkov-mapérov

nerozumie, maže sa o výklad obrátit na bratislavský
Veěerník (21. marca 1990, na s. 5).

Ing. DuAan Hrnčiar, OSC.,
VÚGK tl Brati8lave

TERMINOL6GIA V GEOD~ZIl
A KARTOGRAFII

Prvá veta v kap. 8.4 časti nr. učebniceHojovec, V. -
Daniš, M. - Hájek, M. - Veverka, B.: Kartografie-
-konštatuje: " ... tyflografické mapy (nesprávně sle-
pecké mapy - tyflomapy) ... "

Preto, aby smemohli vyslovit korektný úsudok o tom,
či je termín vhodný, správny, treba minimálne
skúmať (okremsamotnej účelnosti jeho existenciev uva-
žovanom tvare) aj vnútorné (inherentné) a vonkajšie
(adherentné) znaky pojmu - zjednodušene akéhosi
základu pripravovaného termínu (na tomto mieste nie
je účelné ani možné rozoberať vzťahy: slovo-poj em-
-pomenovanie-termín) .

Pojem "slepecká mapa" obsahuje inherentný (vnú.
torný) znak formy (sposobu grafického vyjadrenia mé-
dia), ktorým je mapa. Čo je mapa vieme a o správnosti
a opodstatnenosti tohoto pojmu zaiste nepochybujeme.
Vonkajším (adherentným) znakom uvažovaného pojmu
je jeho účel; ide teda o určenie použitia mapy. V slo·
venskom jazyku sú naprosto běžnými i správnymi
pojmy ako napr.: slepecký ústav, slepecký pes, ale aj
slepecképísmo, slepecká tlač. Nie je preto dovOĎpochy.
bovať o správnosti obdobnéhospojenia "slepeckámapa"
a rozumieťpod ním mapu určenú pre slepých alebo sla·
bozrakých.

Termín "slepecká mapa" je preto orávnene obsiahnu·
tý aj v Slovníku geodetickej a kartografickej termino·
lógie - KARTOGRAFIA (VúGK v Bratislave, 1986,
heslo č. 156); v obdobnom slovru'ku edície VúGTK
Zdiby (1984,heslo č. 122)je však tento pojem považo.
vaný za nevhodný, hoci vyššieuvedenépríklady z ostat-
ných oblastí života ukazujú, že takéto spojenie vztaho·
vého prídavného mena "slepecký" je i v českomjazyku
bežné (pozri napr.: ON 880118 Polygrafickénázvosloví
- Tisk, por. č. 30/c - "slepecký tisk").
Trochu inou je situácia s uvažovaným. synonymom

"tyflomapa". Pojem "tyflo" funguje v slovenskom
jazyku v takýchto tvaroch v podstate ako predpona
napr. v slovách "tyflopedagogika", "tyflopédia" (ob-
dobne ako "logo.") s významom "náuka o výchove
a vyučovaní krátkozrakých a slepých všeobecne,ako aj
v detskom veku, ale napr. aj "tyflotypografia" -
kníhtlač pre slepcov (tu nemožno skrátit na "tyflogra.
fiu" z dovodu rozdielnosti medzi "typografiou" t.j.
sposobom tlsče a "graf" ako druhou častou zložených
podstatných mien s významami: zapisovanie, zapisova.
tef, napr.: etnograf, polarografia a pod.). Obdobnými
zloženinami sú napr.: polyéder, semifinále,implantácia,
ale tiež heterodyn (elektrónkový generátor), oronymum
(menovrchu, horstva), fixfókus (kinomatograf. objektív
s pevným zaostrením).

Mapa je sama o sebe istou, špecifickou (kartografic.
koul formou grafického stvárnenia obrazu; je tedauž
v samotnej sémantike pojmu "mapa" zahrnutý pojem
grafiky, ako metódy i formy jej vzniku i tvaru. Ne-
vidíme preto dovod pochybovat o významovo zretef·
nom a jazykovo prijatefnom ricšení tvaru termínu
"tyflomapa" v slovenskom jazyku.
Aj na tomto malompríklade je však vidiet, že je treba

rcšpektovať právo každého svojbytného oficiálneho ja-
zyka. na vlastný úzus.

Upozorňujeme na to aj v súvislosti s práve prebieha·
júeou tvorbou terminologického slovníka z geodé:z.ie
a kartografle, ktorý sa má pripraviť v jazykoch sloven·
skom a českom.

Ing. DuAan Hrnčiar, OSc.,
V ÚGK tl B"ati8lave
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KOLEKTIV: Monitoring the Earth's Environment.
A Pilot Project Campign on Landsat Thematic Mappcr
Applications (1985-1987). (Využití dat z přístroje
Thematic Mapper na družici Landsat k monitoringu
životního prostředí - pilotní studie). Noordwijk, ESA
Publications Division, 1989. 340 s., 300 barevných
a černobílých fotografií a obrázku, cena 40 USD.

(048)528.8 LAND8AT

V roce 1985 se západoevropská kosmická agentura ESA
rozhodla umožnit větší využití informací ze sedmipás-
mového skaneru Thematic Mapper (TM), pořizujícího
obrazová data s rozlišovací schopností 30 metru pro
účely dálkového pruzkumu Země (DPZ). Proto v rámci
tzv. "Pilot Project Campaign" prostřednictvím Earth-
net (organizace ESA pro příjem, zpracování, archivaci
a distribuci dat z družic pro DPZ) poskytla uživatelům
za velmi výhodných podmínek data z TM, pracujícího
na družici Landsat-5 (USA).
Během dvouletého období bylo uskutečněno přes sto

projektů zabývajících se rozdílnými aplikacemi. vý-
sledky byly pí'edstaveny na semináři nazvaném "Land-
sat Thematic Mapper Applications", zorganizovaném
Earthnet v italském Frascati v prosinci 1987. Třicet
šest autorů (z nichž více než polovina pracuje na vyso-
kých školách) z Rakouska, Belgie, Francie, Irska, Itálie,
SRN.. Nizozemí, Norska, ěpanělska a ěvýcarska potom
publikovalo své výsledky ve společném dokumentu.
Příspěvky jsou tématicky rozděleny do sedmi kapitol:

I. SNÍH

- Zdokonalený monitoring sněhu a ledovců.
- Multitemporální klasifikace sněhové pokrývky.

2. HYDROLOGIE

- Výzkum irských jezer.
-~ llydrologické mapování.
- Rízení závlah ve dvou oblastech v Itálii.
- Sledování limnologických parametru.
- Analýza barev vnitrozemských vod.

3. POBŘEŽNÍ VODY
- Výzkum charakteristik znečištění Dublinského

zálivu (Irsko). '
- Studium šíření sedimentů ve fjordech v západním

Norsku.

4. GEOLOGIE

-- Mapování rašelinišť a vyhledávání nerostů.
- Mapování zasolených bažin v depresi Qattara

(Egypt).
- Vyhledávání nerostů v aridních oblastech.
- Využití TM pro geovědní účely na Islandu.
- Sledování hydrologických poměrů v krasové ob-

lasti poloostrova Peloponnes (Řecko).
- Detekce krátkodobých změn v geomorfologii

písečných mělčin.
- Využití dat MSS a TM v pohoří ěvábský Jura

(SRN).
- Mapování geologických struktur v pobřežní oblasti

středního Norska. _

5. VYUŽITÍ ZEMSKÉHO POVRCHU
- Využití dat v urbanizované oblasti Bruselu (Bel-

gie).
- Mu.ltitemporální klasifikace využití zemědělské

půdy v Ú<!.olíhorního Rýna.
- Mapování zimních sobích pastvin (ěpicberky).
- Dálkový průzkum ekosystému v oblasti Madridu.
- Porovnání výsled,ků získaných z TM a MSS při
. identifikaci využití půdy v autonomní oblasti

Cantabria (ěpanělsko).

6. LESNICTVÍ

- Mapování poškození lesů v Rakousku.
- Vydělení geobotanických anomálií v jehličnatých

lesích.
- Předběžné výsledky klasifikace malých lesů ve

Flandrech.
- Klasifikace lesů v oblasti Freiburgu (SRN).
- Inventarizace poškození lesů.
- Mapování vegetace v oblasti Dividalen v severním

Norsku.
- Multitemporální analýza snímků pro mapování

lesních požárů v oblasti Středomoří.
- Využití TM v lesním hospodářství.
- Multitemporální analýza lesních oblastí v okolí

Innsbrucku (Rakousko).

7. KARTOGRAFIE

- Porovnání vyuzití dat z MSS a TM k tvorbě map
aridních oblastí (Tunisko).

- Zpracování a interpretace snímků provincie Pia-
cenza.

- Tvorba map z družicovÝch snímků.
- Integrace dat TM a kartografických dat.
- Testování topografického mapování.

Publikace na tradičně vysoké polygrafické úrovni dá-
vá dobrou představu o možnostech využití dat z TM.
Jsou ukázány nejrozmanitěiší aplikace v různých geo-
grafických podmínkách od Spicberk po Egypt.
Pí'estože hlavní důraz je kladen na zpracování dat

z TM, najdeme zde i srovnání s daty z multispektrálního
skaneru MSS (Landsat) a skaneru HRV na francouzské
družici SPOT-I.
Většina příspěvků obsahuje i odkazy na další litera-

turu. V závěru je adresář autorů.
Uvedená publikace poskytuje pracovníkům z praxe

i studentům nejrůznějších oborů možnost seznámit se
s nejnovějšími poznatky o využívání DPZ pro výzkum
přírodních zdrojů i dnes tolik diskutovanou ochranu
přírodního prostředí.

, Ing. Jiří Fruhbauer,
ČHMU - Experimentální pracovišf.ťLibuš

Kajká'ús i bn Iskandar, dvořan tureckých sultán ů
v Ghazně (1083); "Budeš-li zeměměřičem, musíš být
s~l~ý v počtech a nenech uplynout ani hodinu, aniž by
SlS Je opakoval, neboť aritmetika je krušná věda. Jestliže
budeš vyměřovat nějaký pozemek, nejprve si urči úhly,
nepodceňuj různostranné obrazce a neříkej si, že si
změříš jednu stranu a délku zbývajících stran odhad·
neš, neboť při výpočtu plochy by ti pak mohl vyjíti veli-
ký rozdíl. Snaž se vždy přesně vypočítat úhly, můj učitel
mi stále říkal - hleď, abys při výpočtu nezanedbal
úhly, neboť existuje spousta mnohostranných obrazců,
v nichž jsou klenuté úhly, které jsou ostré, přestože na
první pohled vypadají jako tupé, a při tom by ses mohl
velmi splést. ",
Bude-li plocha velmi složitého tvaru, neurčuj jťod-

hadem, ale rozděl si ji nejprve na trojúhelníky nebo
čtverce, neboť neexistuje žádný tvar, který by se nedal
takto rozdělit, a pak je změř jeden po druhém a sečti, až
dostaneš celkový výsledek," ,

Kniha rad, edice Světová četba, Odeon 1977.

Ing. Petr Skála,
ČÚGK
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Dne 26. června '1990 oslavil své životní jubileum Ing. Hy-
nek Kohl, ředitel 'Výzkumného ústavu geodetického, to-
pografického a kartlografického.
Jubilant ipochází 'z Náchoda. Jeho otec zde byl účetním

v textilní tová'rně, byl vězněn za 'Odbojovou :činnost
proti nacistům la zemřel v r. 1943 'v ,Osvětimi. Po absol-
vO'Vání reálného 'gymnázia v, Náchodě I :Vystudoval
Ing. )(ohl obor geodézie 'a kartografiena CVUTv Praze.
Je 'nejen naším' předním lodborníkem v evidencinemo-
vitostí, ale 1 pracovníkem s širokým odborným rozhle-
dem a velkými oIrganizačními schopnostmi. Pracoval
z počátku na 'hospodářsklO te'chnických 'úpravách 'půdy
v trutnovském :okrese a byl vedoucím Střediska geodé-
ziev ;Broumově. V lerech 1959 až 1960 pak ,byl 'odbor-
ným asistentem na katedře geodézie ČVUT .'V' Praze. Po
návratu do' resortu vykonával řadu řídících funkcí. Byl
vedoucím střediska geodézie v Kladně a na p.raze-vý-
chod a d,ále byl IV Ústavu geodézie a kartografie od
r. 11962 postupně provozním inženýrem, vedoucím pří-
Pravy .výroby a ,ved'oucím úseku EN. Od r. 1968 byl ná-
městkem ředitele Oblastního ústavu geodézie Praha,
a od 'r. 1972 technickým náměstkem !ředitele Geodézie,
n. p., Praha, dále v letech 1974-1978 ředitelem Geo-
detické a 'kartografické správy Praha a od jr. 1978 ná-
městkem 'předsedy ICeského úřadu geodetického :a hr-
tografického. Reditelem Výzkumného ústavu geodetic-
kého, topografického a kartografického je od [r. 1987.
Ing. 'Hynek Kohl Je ,čestnýma skromným pracovriíkem,

který svůj život věmwalrozv'Oji naší geodetické a kar·
tografické služby. Ve funkci ředitele VÚGTKvždy pod-
poroval !rOZVOjvědy a snažil se vytvářet prostor pro
nerušenou tvůrčí práci. Dlouholeté 'úsilí věnoval též
práci pro odbory a pro branné sporty a nacházel i čas
pro 'aktivní členství v Pražském ,pěveckém sboru
Smetana.
Přejeme jubilantOVi stálle: pevné zdraví a mnoho

~spěch~a radosti v další práci i osobním životě.

Z GEODETICK~HO
A KARTOGRAFICK~HO ~ALENDÁŘE

15. února 1905 - před 85 lety se narodil Ing. Dr. Karel
Kuěera, CSe., bývalý vědecký pracovník VÚGTK v Pra-
74e,význačný český geodet. Prošel katastrální praxí,
řadu let pracoval v triangulační kanceláři ministerstva
financí, v r. 1946 se stal vedoucím yýzkumného oddělení
v bývalém SZKÚ, později ve VúGTK. Jeho odborná
činnost se týkala zejména oboru. vyšší geodézie, byl
spolutvůrcem základní sítě. Obsáhlá literární činnost
zahrnuje 5 knih a přes 50 článků a vědeckých prací.
Za svoji práci byl vyznamenán státním vyznamenáním
"Za vynikající práci". Byl dlouholetým členem redakční
rady GaKO a časopisu ČSAV "Studia geophysica et
geodaetica". Zemřel v Praze dne 8. prosince 1986.

9. března 1910 - před 80 lety se narodil Ing. Václav,
Plchlik, CSc., býva,lý vedouc~ fotogrammetrického oddě.
lení VÚGTK v Praze. Byl jedním z našich předních
fotogrammetrických pracovníků. Po bohaté praxi v ka·
tastrální JIl,ěřické službě a v triangUlMní kancel8.ři se
plně věnoval provozu a výzkumu fotogrammetrického
mapování ve středních a velkých měřítkách. Bohatá
byla jeho literární činnost a činnost v odborných spo·
lečnostech doma i za hranicemi. Byl dlouholetým před·
sedou OS ČSVTS pro fotogrammetrii. Jeho činnost byla
vždy vysoce hodnocena,. Zemřel v Praze 7. 7. 1988.

10. března 1900 - před 90 lety se narodil ve Skutči
prof. RNDr. Jifi Klapka, DrSc., bývalý profesor na
VUT v Brně, kde byl po řadu let vedoucím katedry
matematiky a deskriptivní geometrie. Obě tyto disciplí.
ny přednášelyosluchačům stavebního a zeměměřického
inženýrství. Četná. byla jeho literární činnost, ze které
uveďme celostátní vysokoškolskou učebnici "Analytická
geometrie". Bohatá. byla i jeho činnost veřejná v Kraj-
ské mírové radě a v JČSMF. Za svoji pedagogickou práci
a zásluhy o budování školy obdržel dvakrát "Zlatou pa·
nWtní medaili" VUT Brno a v r. 1970 mu byl udělen
"Rád práce". Zemřel 12. února 1976 v Brně.

13. marca 1910 - pred 80 rokmi sa narodil v Jme pri
Bratislave Ing. František Macháěek. Po štúdiách v Bra-
tislave a v Brne nastúpil do štátnej zememeračskej služ-
by. J;>ósobil v Galante (Kata;;;trálny meračský úrad -
KMU, v Trenčíne (Inšpekt.Orát katastrálneho vymeria-
yania), v Bratislave (KMU) , v M~rtine (Reprodukčný'
ústav) a nakoniec opat v Bratislave (Oblastný ústav
geodézie a kartografie a Inžinierska geodézia, n. p.).
V ptiebehu svojej pracovnej činnosti vykonával práce
rózneho druhu a zastával viaceré, funkcie. Najvačšie
zásluhy má však v reprodukcii. Založil a vybudoval
Reprodukčný ústav v Martine. Zomrel 17. 1. 1973
v Bratislave.

1. dubna 1900 - před 90 lety nastoupil švýcarský inže-
nýr Ing. Heinrich Wild, jako vědecký pracovník u fir-
my Carl Zeiss Jena a zahájil svoji činnost vynikajícího
konstruktéra moderních geodetických přístrojů.

5. dubna 1915 - narozen Ing. Jiti Matějka, bývalý ekono-
mický náměstek ÚSGK.Vystudoval zeměměřické inženýr-
ství na CVUTv Praze. Krátký čas po skončení studU pra-
coval jako technik a dělník v Německu. Poté nastoupil na
stavební 'fakultu CVUT v Praze a 17. listopadu byl se
studenty odvlečen :do koncentračního tábora Sachsen·
hausen. fu návratu [nastoupil v r. 1941 do Zeměpisného
ústavu MV,k!terý byl krátce poté spojen 5 ostatními
zeměměřickými službami do Zeměměřičského .úřadu
V resortu zůstává ,i po skončení války. 'Pro svou zá·
sad'ovost 'a Iosobitou povahu prošel řadou funkcí až po
eklonomického náměstka ÚSGK.,Byl redaktorem závodní-
ho časopisu. Z resortu odešel v r. 1969. Zemřel 26. břez-
na 1989.

9. apríla 1905 - pred 85 rokmi Silo narodil v Nitre
František Molnár. Do štá.tnej zememeračskej služby na-
stúpil 25. 6. 1928. Naposledy pracoval na Geodetickom
úst,ave, n. p., Bratislava odkiar 31. 12. 1979 odišiel do
dóchodku. Ako pracovník triangulácie, doku.mentácie
a vedúci ~vláštneho útvaru. bol príkladom svedomitosti
a zodpovednosti. Zomrel 29. 4. 1988 v Bratislave.

15. apríla 1915 - pred 75 rokmi sa narodil v Leviciach
Ing. Ladislav Sinka. Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Českom vysokom učení technickom
v Prahé roku 1939, celý život zostal verný geodézii
a kartografii. Pósobil v Bratislave na viacerých praco-
viskách: Katastrálny meračský úrad (1939-1948), ze·
memeračský odbor povereníctiev SNR (fi';lahcií, tech-
niky, stavebníctva, - 1948-1953), vedúcl odboru. na
Správe geodézie a kartografie na Slovensku (1954-1960)
a v rokoch 1960-1976 a,ko námestník riaditera Geode·
tického ústavu, Obla,stného ústavu geódézie a Geodézie,
n. p. Aktívne pracoval v odborných re~ortných komi-
siách. BoL'dlhoročným členom Redakčn~j. rady Geode:
tického a kartografického obzoru. Zaslúzll Silo o ~ozvoJ
evidencie nehnuterností na Slovensku. Bol noslterom
rezortných vyznamenaní: "Najlepší pracovník rezortu"
a "čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kar-
tografie". Zomrel 10. 12. 1976 v Bratislave.
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528.063+528.5
KUBACKovA, L.
ElaboratilJD optimalll de levés géodéslques réallsés
par un groupe ďapparells .
Geodetlc'ký a kartografický ob'zor, 36, 1990, No. 7,
pages 157-162, tl Iblbllog'raphies
Pour les levés réallsés: pár un groupe ďapparells de
préclslon dlfférentes, on lndlque les rapportspour
évaluatlons optlmales des parametres de premler
ordre, caractérlsant l'objectif mesuré et pour leurs
caractérlstlques de préclslon justiflées statlstlquement.

912.43
PRAVDA, J.
Composltion, conteuu et strat1fication ďune carte
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 7,
pages 162-168, 12 lllustratlon, 8 blbllographles
En dehors de ,la composltlon UfS Caractěres ,dans le
cadre de la syntaxe cartographlque ďapres les types
et sous-types syntacliques, on répartlt en plus: le
contenu (syntaxe ďéléments et composés, la stratl-
fication Icouches des caracteres] et composltlon de
la carte dans laquelle se dlstlnguent les éléments
et factures de composition.

528.46:631.47
ŽEKOV, D. - GOSPODlNOV, S.
Décllvlté du terrain et son influence snr les valeurs
des vltesses des mouvements verticauI de la snrface
terrestre en terrltoire bulgare
Geodetlcký a kartografický obzor. 36, 1990, No. 7,
pages 168-170, 3 !Ilustratl{)n, 7 blbllographles .
Détermlnalion expérlmentale de l'lnfluence systéma-
tlque de la décllvlté du terraln sur la vltesse des
mouvemenls verticaux de la surface terrestre par la
méthode ďanalyse monofacturlale dlsperslve.

528. 33: 528.1 S-Praha
JINDRA, D.

De la possibillté de preclser davantage le réseau
trigonomét.rlque tchécoslovaque par le Douveau systě-
me de cal cul-test snr exemple S-Prague
Geodetlcký a kartografický obzor, 36, 1990, No. 7,
pages 171-175, 4 illustratlon, 3 p1anches, 12 'blbllo-
graphles
Nouvelle élaboration calculée du réseau trlgonomé-
trlque tchécoslovaque dans la localité de Prague dont
le but est la démonstratlon d'une posslbllé de préclser
davantage la flgure et les dlmenslons du réseau
actue!. L'utillsatlon d'une base plus préclse, nouvelle-
menl obtenue pour la compensation du réseau, alnsl
que la compensation d'ensemble des grandeurs me-
surées, oni contrlbués .i la dlmlnutlon des déforma-
tlcms de 50 %.

528.414:528.]
DE:DOUREK, M.
Evalnation qOtalltative des cheminements polygon8uI
Geodetlcký a kartografický obzor, 36, 1990, No. 7,
pages 175-179, 1 Illustratlo,n, 7 Iblbllographles
L'évaluation qualltatlve des chemlnements ,polygonaux
avel: l'utl1lsatlon ďune technlque de calcul moderne
élarglt les ,pooslbltés Id'utlllsatlon ,pour l'édlflcatlon
de réseaux de polnts d'un ensemble de polnts de
posltlon détal11é. L'analyse de préclslon est effectuée
pou~ toutes les étapes du cal cul. Le procédé publlé
permet, 'en utlllsant les matrlces covarlantes, de
calculer d'avance les parametres de préclslon II la
base du projet de la forme de chemlnement dans
la cart!! et 'le cholx de la méthode de mesurage.

6. května, 1865 - před 125 lety se na,rodil v Kutné Hoře
Ing. Jaroslav Zvěřina, technický referent a, evidenční
ředitel u býva,lého Generálního ředitelství pozemkového
ka,ta,stru ve Vídni. Byl význa,mným odborníkem a, orga,-
nizátorem a, před první světovou válkou spolua,utorem
důležitých návodů a, služebních předpisů ka,ta,strálníeh.
Ja,ko syn na,šeho význa,mného ma,líře Fra,ntiška, Zvě-
řiny vystupova,l vždy ja,ko uvědomělý Čech. Po skon-
čení války přešel do ústředí pozemkového ka,ta,stru
i ministerstva, fina,ncí v Pra,ze, potom působil ja,ko dohlé-
da,cí orgán u Zem.ského finančního ředitelství v Brně
(do r. 1925). Zemřel 18. května, 1939 v Brně.

18. května, 1930 - před 60 lety byla, v Pra,ze za,ložena,
CsI. fotogrammetrická spoleěnost, která se velm,i za,slou-
žila, o rozkvět fotogra,mmetrie u nás. Prvním předsedou
společnosti, do které se přihlásilo celkem 82 členů, byl
prof. Ing. Dr. h. c. Josef Petřík.

19. m,ája, 1910 - pred 80 rokn:ú sa, na,rodil v Nem,šovej
(okres Trenčín) prof. Ing. Ján Krajěi, vÝzna,mný pred-
sta,vitel slovenskej geodézie. Zememeračské inžinierstvo
skončil na, Českej vysokej škole teehnickej v Brne v roku
1934. V tomto roku za,čína, pra,cova,t na, Inšpektoráte
ka,ta,strálneho vymeria,va,nia, v Trenčíne, odkia,l neskor
prechádza, na, Generálne fina,nčné'ria,ditelstvo v Bra,tisla,-
ve. Prvé konta,kty s oddelením zememera,čského inži-
nierstva, Slovenskej vysokej školy techniekej v Bra,-
tisla,ve (SVST) na,dvi~a,l v roku 1940, kde posobil a,ko
a"sistent, neskor a,ko suplent. V roku 1942 za,kládá a,vedie
Usta,v užitej geodézie. V roku 1945 bol vymenova,ný za
mimoria,dneho profesora a, v roku 1966 za, ria,dneho pro-
fesora,. Do služieb SVST prešiel plne pra,cova,t v roku
1946. V školskom roku 1947/1948 vykonáva,l funkciu
deka,na, odboru špeciálnych náuk SVST. V rokoch
1952-1958 bol vedúcim Katedry geodetických zákla-
dov (KGZ) a, v rokoch 1957-1959 aj vedúcim Astrono-
micko-geodetického observa,t6ria, (AGO) pri KGZ. Za,-
loženie a, vybudovanie AGO, a,ko vedeckovýskumného
pra,coviska" bolo priekopníckym činom" ktorého význa,m
zdora,zňuje jeho m,nohoročná úča,st v Medzinárodnej
ča,sovej službe. Na,písa,l 10 doča,sných vysokoškolských
učebníc, m,onogra,fiu "Lokálne geodetické siete" a, dve
desia,tky vedeckých a, odborných prác. Bol nositelom
"Čestného uzna,nia, za, zásluhy o rozvoj geodézie a, ka,rto-
gra,fie". Zomrel 1. 3. 1985 v Košiciach.

1. júna, 1970 - pred 20 rokmi bola, zria,dená Terminolo-
gická komisia pre odvetvia geodézie a kartografie, a,ko
pora,dný orgán Slovenského úra,du geodézie a, kartogra,-
fie na, posudzova,nie a, tvorbu slovenskej geodetickej
a, ka,rtogra,fickej terminol6gie.

24. júna 1905 - pred 85 rokm,isa, na,rodil v Žiline prof.
Ing. Ján Mikuša. Zem,emera,čské inžinierstvo študova,l
v Brne a, v Pra,he. V roku 1927 za,čína, jeho pestrá geode-
tická prax. Po rozsiahlej praxi prichádza v roku 1939
s velkými odbornými a, organiza,čnými skúsenosta,mi na,
novozria,denú Slovenskú vysokú školu technickú v Bra-
tisla,ve (SVST). Ako prvý profesor na, odbore zememe-
ra,čského inžinierstva, ma.l výra,zný a, význa.mný podiel
na, rozvoji, výsta,vbe a orga,nizáeii štúdia, geodézie a, kar-
togra,fie na SVST. Vykonáva,} via,ceré význa,mné peda,-
gogické funkcie: prednosta, Usta,vu náuky o pozemko.
vom ka,ta,stri a, pozemkových úpra,v, dekan odboru
špeciálnych náuk SVST, prodeka,n Sta,vebnej fa,kulty
SVST pre zememera,čské štúdium" vedúci Ka,tedry ma,-
pova,nia a, pozemkových úpra,v. Bol známy nielen a,ko
vysokoškolský profesor a..vynika,jůci orga,nizátor, ale aj
a,ko význa,mný odborník z oblasti evideneie nehnutel-
ností, ma,pova,nia a, pozemkových úprav. Bol nositelom
"Striebornej meda,ily SVST" a, "Čestného uzna,nia, za,
zásluhy o rozvoj geodézie a ka,rtogra,fie". Zomrel 3. 12.
1980 v Bratislave.

1990/186



1935 - před 55 roky vydala Česká akademie věd a umě-
ní Atlas republiky Československé. Práce na atlase
trvaly deset let. Redakci vedl Prof. Dr. Ing. Jaroslav
Pantoflíček a atlas vytiskl Vojenský zeměpisn)" ústav
v Praze.

1900 - př'ed 90 roky na zlom,u roku 1900/190 I vynalezl
Jacques Mliller papír vyztužcný kovem. Používal k tomu
účelu 3 mm tlusté hliníkové desky, které byly z obou
stran polepeny. Další pokusy ukázaly, že stačí deska
o tloušťce 1,75 mm. K deformaci nedocházelo ani při
vyhřátí do 50 cO.

1900 - př'ed 90 roky v budově dnešního polygrafického
provozu Geodetického a kartografického podniku Praha,
zařídil tehdejší majitel M. Schul z světlotisk.

1890 - př'ed 100 lety vynalezl Karel Klíč stírací hlubo-
tisk.

1840 - před 150 lety se narodil v Hlinsku kartograf
Josef Homolka. V letech 1856---1869 působil nejprve
u zemského vyměř·ování. Od roku 1870 byl kartografem
při uherské státní tiskárně, kde mu bylo v roce 1881
svěřeno vedení kartografického oddělení. Nakreslil sta
map, Zvláštní zásluhy si získal pro uherskou kartogra-
fii tvorbou atlasů a nejrůznějších map.

1815 - v září př'ed 175 roky za Františka Posselta,
bibliotékářc Veřejné a universitní knihovny (1810-25)
bylo zavedeno právo povinných výtisků od map a rytin.
Od 4. II. 1815 se tato povinnost vztahovala na kameno-
tisk a na všechny v budoucnu vynalezené polygrafické
techniky.

Př'cd 2100 lety (v I. a 2. století př. n.!.) žil řecký mate-
matik, fysik a mechanik Heron Z Alexandrie. Napsaná
díla zahrnují všechny tehdejší poznatky z uvedených
oborů. Jeho kruhový přístroj otáčivý kolem svislé osy
je vlastně nejstarším známým předchůdcem našeho
teodolitu a nivelačního stroje. Byl vybaven pravítkem
a průzory, včetně měřické latě.

Přcd 2600 lety (asi r. 610 př. n. 1.) se narodil řecký pří-
rodní filosof Anaximandros z Miletu, označený Eratos-
then0m za tvůrce řeckého vědeckého zeměpisu. Jako
první pod vlivem babylonských astronomů a podle
tehdejších poznatků nakreslil m,apu světa. Vysvětloval
vznik života z pralátky a vody, měl již představu o ze-
měkouli a vytušil sílu gravitace hmoty. Zemřel asi
v roce 546 př. n. 1.

OZNAMY

NovA ADRESA

SLOVENSKÉHO URADU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

S platnosťou od 1. júla 1990 má Slovenský úrad geo-
dézie a kartografie novú adresu:
Slovenský úrad geodézie a kartografie,
Hlboká cesta i!. 2
813 23 Bratislava
Telefón (ústredňa): 412

424 51 až 424 59

NovA TELEFONNI tlSLA VÝZKUMNÉHO ,oSTAVU
GEODETICKÉHO, TOPOGRAFICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografic-
ký se sidlem ve Zdibech oznamuje změnu telefonních
čisel:
ústředna - 685 73 42, 685 73 46,

6857354, 6857357,
6857364

sekretariát - 6857907
ODIS - 6857375

685 73 48, 685 73 51,
685 73 60, 685 73 62,

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ fA KARTOGRAFICKÝ
250 66 Zdiby, čp. 98, okres Praha-východ

vypisuje konkurs na místo

odpovědného řeiitele 6.kolu státního plánu ;rozvoje ČR
"Výstavba AISGK".

Podmínky:
• vysokoškolské studium daného směru,
• min. 10 let praxe na úseku státniho

geodetického a ikartografickéhodíla,
• znalosti uplatnění automatizačních pro-

středků v geodézii a kartografii,
• aktivní znalost jednoho neslovanského

světového jazyka.
Termín předložení 'přihliášky nejpozději do 1. 9. 1990
na ladresu ústavu- ,personální útvar. Součástí :přihlášky
je stručný životopis s důrazem na odborný vývoj ucha-
zeče a jeho 'publikační činnost.
Platové zařazení podle Výnosu Státní komise pro vě-
deckotechnicKýa investiční rozvoj Č. 3 ze dne 27. 11.
1987 'O odměňování pracovníků organizací výzkumné
a vývojové základny 'přímo řízených ústředními orgány.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ
25066 Zdiby, čp. 98, okres Praha-východ

vypisuje konkurs na obsazení místa

samostatného ekonoma ústavu.

• vysokoškolské vzdělání ekonomického
směru,

• min. '6 Ilet praxe nejlépe .v podnikové
sféře,

• praxe v oboru geodézie a kartografie
vítána - není však podmínkou.

Termín předložení přihlášky nejpozději do 1. 9. 1990
na adresu úSltavu- personální útvar. Součástí lPřihlášky
je stručný žiVotopis s důrazem na odborný vý\'oj ucha-
zeče'.
Platové zařazení podle Výnosu Státní komise pro vě-
deckotechnický a investiční rozvoj č.3 ze dne 27. 11.
19870 odměňování pracovníků organizací výzkumné
a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány.

Pro příští GaKO připravujeme:

KARSKÝ, G.: Jak pracuje družicový systém GPS?

RATIBORSKÝ, J.: Odhad chyb geometrických veličin

JURÁŠKOV Á, R.: Stereolotogrammetrické určování
tvaru dna na hydraulických mod-elech

POSPíŠIL, J. - VACH, K.: Optoelektrické přijímací
zařízení pro určení polohy laserového svazku

LECHNER, J.: K otázce měření svislých posunů
s využitím principů hydrostatické nivelace



MALÉ VODNf ELEKTRÁRNY 2
Kniha pojednává o /vodních turbínách s pfihlédnutím k je-
jich aplikaci při výstavbě malých vodních elektráren.

240 stran, 180 obrázků, 11 tabulek, váz. '25 Kčs

VODNí HOSPODÁŘSTVí
A VODNí STAVBY

Informuje O oboru vodního hospodářství a vodních sta-
veb. Seznamuje s širokými možnostmi uplatnění v různé
s'pecializaci, s možnostmi výběru pracovního prostředí,
s vývojem oboru v blízké 'i vzdálenější budoucnosti 'atd.

196 stran, 106 obrázků, '8 tabulek, brož. 22 Kčs

PŘEHRADY
Uvádí zásady návrhu přehrad různých typů v daných pří-
rodních podmínkách geologických, morfologických, hydro-
'logických atd.

548 stran, 406 obrázků, 35 tabulek, ~áz. 40 Kčs

SNTL - Nakladatelství technické literatury
odbytový odbor I

Spálená 51
11302 Praha 1
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