
•

Český úřad zeměměřický a katastrální
Úrad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

Praha, únor 1995
Roč. 41 (83) • Číslo 2 • str. 23-44

Cena Kč 7,-
Sk 7,-



odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ing. Jiří Černohorský (předseda redakční rady), Ing. Juraj Kadlic, CSc. (místopředseda redakční rady), prof. Ing. Jaroslav Abelovič,
CSc., Ing. Marián Beňák, Ing. Petr Chudoba, Ing. Ivan lštvánffy, doc. Ing. Zdenek Novák, CSc., Ing. Zdenka Roulová

Vydává Český úřad zeměměřícký a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Ves-
mír, spol. s r.o., Národní 3, IlO 00 Praha I, tel. 24 22 9181. Redakce a inzerce: Zeměměřický úřad, Kostelní 42,17000 Praha 7, tel.
4792790,3745 56, fax 38 22 33 a VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava, telefón 29 6041, fax 29 20 28. Sází Svoboda, a. s.,
Praha 10-Malešice, tiskne lV Press, spol. s r. o., Praha, závod Hradecké tiskárny, Hradec Králové.

Vychází dvanáctkrát ročně. Rozšiřuje PNS, a. s. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá admínistrace PNS,
doručovatel tisku a předplatitelské středisko. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, a. s., Administrace vývozu tisku, Hvožďan-
ská 5-7,14831 Praha 4-Roztyly.

Náklad 1200 výtisků. Toto čislo vyšlo v únoru 1995, do sazby v prosinci 1994, do tisku 10. února 1995. Otisk povolen jen s udánim
pramene a zachovánim autorských práv.

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.
Přibližné řešení ortogonality variavalentního zobra-
zení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23

Ing. František Beneš, CSc.
Ověření nivelačního přístroje Wild NA 3000

OZNAMY .

ZPRÁVY ZE ŠKOL

29

34,40 Doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc.,
Mgr. Tomáš Cebecauer

Geodetický, kártografický a geografický motív na
poštových známkach 41Doc. Ing. Jiří Pažourek, CSc.,

Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
25. výročí obnovení studijního oboru geodézie a kar-
tografie na Stavební fakultě Vysokého učení technic-
kého v Hrně . . . . . .. 35



528.235.2

HOJOVEC, V.

Přibližně řešení ortogonality variavalentního zobrazení

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, č. 2, str. 23-28,
4 obr., I tab., lit. 9

Metoda řešení variavalentního zobrazení s podmínkou ortogo-
nality. Původní práce prokazujíci přínos zmíněné podmínky
pro variavalentní zobrazení.

528.541 Wild NA 3000

BENES, F.

Ověření nivelačního přístroje Wild NA 3000

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, č. 2, str. 29~34,
5 obr., 7 tab., lit. 4

Výsledky testovaciho měření přístrojem Wild NA 3000 na nive-
lační základně a v síti nivelačních pořadů Československé jed-
notné nivelační sítě (ČSJNS). Porovnání dosažených výsledků
s kritérii pro různé řády nivelační sítě. Pokus o separaci jedno-
tlivých vlivů na přesnost měření přístrojem NA 3000. Doporu-
čení pro užití přístroje v ČSJNS.

528.235.2

HOJOVEC, V.

Approximate Solution of Orthogonality at Variavalent Projection

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 2, pp. 23-28,
4 fig., I tab., 9 ref.

Solution of variavalent projection with the condition of ortho-
gonality. Original method showing contribution of this condi-
tion to variavalent projections.

528.541 Wild NA 3000
BENEŠ, F.

Verification of Wild NA 3000 Level

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 2, pp. 29-34,
5 fig., 7 tab., 4 ref.

Results of verification with the Wild NA 3000 on the compari-
son base live and in the net of levellíng traverses of the Czecho-
slovak Uniform Levelling Net (ČSJNS). Comparing results
with criteria applied to different orders in the levelling net. An
experiment to separate individual constituents that influence
the precision of observation with the NA 3000 instrument. Rec-
ommendation to use this instrument in the ČSJNS.

528.235.2

HOJOVEC, V.

Approximation de la solution de I'orthogonalité de la projection
variovalente

Geodetický a kartografický obzor, 41,1995, No 2, pages 23-28,
4 illustrations, I planche, 9 bibliographies

Méthode de solution de la projection variovalente á la condi-
tion qu'elle soit orthogonale. Travail original démontrant l'ap-
port de cette condition pour la projection variovalente.

528.541 Wild NA 3000

BENES, F.

Homologation de I'appareil de nivellement Wild NA 3000

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No 2, pages 29-34,
5 illustrations, 7 planches, 4 bibliographies

Résultats de l'épreuve de mesurage effectué par appareil Wild
NA 3000 sur base de nivellement et dans le reseau de chemine-
ments de nivellement du Réseau de nivellement Tchécoslova-
que unique (ČSJNS). Comparaison des résultats obtenus avec
les critéres pour différents cheminements du réseau de nivelle-
ment. Essai de séparation des influences individuelles sur la
précision de mesurage effectué par appareil NA 3000. Conseils
pour l'utilisation de l'appareil dans le ČSJNS.
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HOJOVEC, V.

Approximative Liisung der Orthogonalitiit der variavalenten Ab-
bildung

Geodetický a kartografický obzor, 41,1995, Nr. 2, Seite 23-28,
4 Abb., I Tab., Lit. 9

Methode der L6sung der variavalenten Abbildung mit der Be-
dingung der Orthogonalitiit. Eine Origínalarbeit, die den Bei-
trag der erwiihnten Bedingung fiir die variavalente Abbildung
nachweist.
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BENES, F.

Testung des Nivelliers Wild NA 3000

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Nr. 2, Seite 29-34,
5 Abb., 7 Tab., Lit. 4

Ergebnisse der Testmessung mit dem Geriit Wild NA 3000 auf
der Nivellementsbasis und im Netz der Nivellementszuge des
Tschechoslowakischen 'einheitlichen Nivellementsnetzes
(ČSJNS). Vergleich der erzielten Ergebnisse mit den Kriterien
fur verschiedene Ordnungen des Nivellementsnetzes. Versuch
um eine Separierung der Einflusse auf die Messungsgenauig-
keit mit dem Geriit NA 3000. Empfehlungen fiir die Nutzung
des Geriites im ČSJNS.
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Katedra geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave, Inštitút fotogrametrie
a dial'kového prieskumu Zeme Technickej univerzity (TU) Vi-
edeň a Český a Slovenský fotogrametrický komitét usporiadali
medzinárodný ORIENT seminár za účasti 6 európskych štátov
(Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Pol'sko, Rakúsko, Slovensko).
Seminár sa konal 28. až 30. septembra 1994 v učebno-vzde-

lávacom zariadení SvF STU Kočovce (okres Trenčín) v rámci
viedenského projektu Centrálnej európskej iniciatívy (CEl).
KG SvF STU má na tomto projekte aktívnu účasť od roku
1991 v pracovnej skupine ORIENT1) a od roku 1992 aj v pra-
covnej skupine SCOP2).

Z týchto dóvodov bol a KG SvF STU iniciátorom a hlavným
organizátorom ORIENT seminára za účasti zainteresovaných
stredoeurópskych štátov na viedenskom projekte CEL Ná-
plňou seminára bol o zhrnúť praktické skúsenosti získané jed-
notlivými pracoviskami s využívaním software ORIENT, ako

') ORIENT je univerzálny programovací software na riešenie úloh ana-
lytickej fotogrametrie s využitím metrických kamier.

') SCOP je komplexný software na ríešenie úloh v oblasti dígitálneho
modelu reliéfu

528.541 Wild NA 3000
I>EHEIll, <1>.
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Pe3YJlbTaTb1 OnblTHb1X 1f3MepeHlfil C nOMOWblO nplf60pa Wild
NA 3000 Ha HIfBeJllfpHOM 6a3lfce If B ceTIf HIfBeJllfpHblX XO.uOB
4eXOCJlOBaUKOMe.uIfHoil HIfBeJllfpHOM ceTIf (ČSJNS). CpaBHe-
Hlfe .uOCTIfTHYTblXpe3YJlbTaTOB C KplfTeplfllMIf .uJlll pa3Hblx
KJlaCCOBHIfBeJllfpHOMceTIf. nonblTKa paC'IJleHeHlfll OT.ueJlbHblX
BJllfllHlfil Ha TO'lHOCTb 1f3MepeHlfM nplf60poM NA 3000. PeKo-
~leH.uaUIfIf no IfcnOJlb30BaHlflO nplf60pa B ČSJNS.

aj vykonanie tretieho kurzu ORIENT pracovníkmi Inštitútu
fotogrametrie a dial'kového prieskumu Zeme TU Viedeň.

Prednášky boli rozdelené do dvoch blokov. V prvom bloku
odzneli prednášky o aplikáciách software ORIENT v jednot-
livých štátoch:
Prof. dr. P. Grussenmeyer-B. Merekel (Francúzsko):
ORIENT Applications at the Oepartment of Surveying of
E.N.S.A.1. Strasbour:g. Vyrovnanie polárnych kontrolných me-
raní na katedrále v Strasburgu s využitím software ORIENT.
Ooc. dr. P. Bartoš-doc. dr. V. Gregor (Slovensko): Photo-
grammetric Measurements of Spatial Oeformations of the
Lock Gate Utilizing the Analytic Software ORIENT. Využitie
software ORIENT pri dynamických skúškach pravej a l'avej
vratni plavebnej komory vodného diela GabČíkovo.
Ing. J. Orlinská-Ing. dr. R. Preuss (Pol'sko): System
ORIENT in Scientific Activities of the Institute of Photogram-
metry and Cartography. Využitie Orient systému vo vedeckých
aktivitách Inštitútu fotogrametrie a kartografie TU Varšava.
Ooc. dr. V. Gregor-doc. dr. P. Bartoš (Slovensko): Photo-
grammetric Measurements of Spatial Form of Suspended Ca-
ble Bridge. Využitie software ORIENT pri určovaní geome-
trických parametrov potrubného lanového mosta v Zimnom
prístave v Bratislave.
Prof. dr. T. Fiedler-Ing. L. Semak (Chorvátsko): Precise
Photogrammetric Measuremcnts in Architecture and Civil En-
gineering. Určenie vyrovnaných priestorových súradníc po-
drobných bodov (vlicovacie body na fasáde) s využitím soft-
ware ORIENT a ich porovnanie so súradnicami určenými geo-
deticky.
Ing. dr. V. H anzl (Česko): Photogrammetric Plotting of Area
Fracture Surface of a Rock Material. Využitie software ORI-
ENT pri meraní tvaru lomovej plochy skalného materiálu.
Ing. P. Ovořáček-Ing. K. Pavelka (Česko): Using ofSy-
stem ORIENT for Education and for Special Purposes in
Practice. Využitie systému ORIENT v oblasti medicíny.
Ing. M. Ragalová-doc. dr. V. Gregor-doc. dr. P. Bar-
to š (Slovensko): Photogrammetric Monitoring of Landslide
Territory. Etapové sledovanie pódneho zosuvu s využitím so-
ftware ORIENT.

Druhý blok prednášok bol venovaný otázkami využiti a soft-
ware ORIENT pri rekonštrukcii historických pamiatok v obla-
stiach Bosny a Hercegoviny zničených vojnou.
Prof. dr. T. Fiedler (Chorvátsko): The Oestructions in Cro-
atia and Bosnia-Hercegovina. Prednáška bol a zameraná na ro-
zsah deštrukcie kultúrnohistorických pamiatok v Bosne a Her-
cegovine za posledné roky.
Or. H. Kager (Rakúsko): The Reconstruction ofthe Cupola
of a Church Towcr fTOmHistorie Photographs (1985). Rekonš-
trukcia kopule kostolnej veže z historických nemetrických sni-
mok, s využitím software ORIENT.

Účastníci seminára (obr. I) vyslovili spokojnosť s jeho orga-
nizáciou, ako aj potrebu usporiadať podobný seminár o rok,
a to v Oubrovníku (Chorvátsko). Zo seminára bol vydaný
sborník referátov v anglickom jazyku.

Doc. Ing. Pavel Bartoš. CSc ..
katedra geodézie SvF STU v Bratislave



Geodetický a kartografický obzor
ročník 41183, 1995, číslo 2 23

Přibližné řešení ortogonality
variavalentního zobrazení Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,

Praha

V úvodu připomeneme některé skutečnosti daného té-
matu. Jedním ze základních úkolů matematické karto-
grafie je určení funkcí f, g pro tzv. zobrazovací rovnice

v nichž předpokládáme, že postačí uvažovat jako refe-
renční plochu kouli o jedničkovém poloměru (zeměpis-
ná šířka U, zeměpisná délka V); x, y jsou pravoúhlé
rovinné souřadnice bodu zobrazeného do roviny. Hlav-
ní náplní dísciplíny je jednak nalézt uvedené funkce na
základě předem vyslovených podmínek, dále pak po je-
jich vyvození zjíšťovat jako důsledek další vlastností na-
lezeného zobrazení. Značná pozornost je věnována ko-
rektnímu zadání určujících podmínek tak, aby kartogra-
fická úloha nebyla přeurčena, např. [I, 6] atd. V souvis-
losti mj. s anamorfózami map jsou v poslední době
podrobována úvahám tzv. va r i a val e n t n í zobrazení
Gejich význam je uveden např. ve [4]). V české literatuře
jsou takovým zobrazením věnovány práce např. [3, 4, 5].
Třída variavalentních zobrazení je velmi široká, neboť
v nich stačí (vedle některých přirozených matematíc-
kých podmínek) splnit pouze jednu parciální diferen-
ciální rovnici

fu gv - fv gu = Pcos U, (2)

kde fu, fv, gu, gv značí parciální derivace na základě (I),
P je pak zadané plošné zkreslení, obecně závislé - po-
dle základní literatury - na obou zeměpisných souřad-
nicích. V nejjednodušším případě, jestliže identicky
P = I (příp. jiné konstantě), nazýváme zobrazení ekvi-
valentním.

Z definice variavalentních zobrazení rovnicí (2) je zřej-
mé, že pro určení rovnic (I) je třeba provést omezení,
neboť na základě samotné rovníce (2) není možné na-
lézt obě hledané funkce pro rovnice (I); problém je
analogický určení ekvivalentního zobrazení rovnicí (2)
při P = 1, kdy takové zobrazení - podle základní lite-
ratury - hledáme např. ve třídách zobrazení jednodu-
chých apod.

V našich dosavadních řešeních jsme dosud nalezli tří-
dy variavalentních zobrazení při zjednodušení např. po-
žadavkem, aby zobrazení bylo současně pseudocylin-
drickým (lit [4], ale i některá specifická řešení v literatu-
ře zahraniční). Pro obecný průběh plošného zkreslení
jsme se v [5] zabývali takovým jeho tvarem, který je jako
charakteristická funkce vhodný pro řešení obecného
variavalentního zobrazení, tedy s obecným průběhem
obrazu poledníků a rovnoběžek. Obecná řešení mají vý-
hodu v takových šírších třídách zobrazení pro možnosti

optimalizace třeba minimalizací hodnot globálních kri-
térií, sestavených např. pro hodnoty úhlových zkreslení.
Obecnosti řešení je proto stále častěji i v naší literatuře
užíváno i v zobrazeních jednoduchých (např. [7, 8]).

V práci [3] je užito takového řešení rov. (2), které je
možno nazvat obecným (obrazem poledníků a rovnobě-
žek jsou obecné křivky). Úplné obecnosti však ani zde
není dosaženo, neboť užitá (známá) matematická meto-
da to nedovoluje.

Za korektní definici variavalentního zobrazení může-
me pokládat diferenciální rovnici (2), jestliže ji doplní-
me další diferenciální rovnicí, definující důležitý poža-
davek z hlediska extrémního úhlového zkreslení. Uká-
žeme v dalším, že takovým požadavkem může být or-
to g o n a Ii t a poledníků a rovnoběžek v obraze.

3. Vztah extrémního úhlového zkreslení a zkreslení ploš-
ného

Zavedeme-li místo extrémního úhlového zkreslení L1 OJ

jeho funkci

L10J
T= 1 +2tg2--

2 '

pak při plošném zkreslení P obecně závislém na obou
zeměpisných souřadnicích budou pro obě lokální
charakteristiky T, P platit rovnice známé (a upravené)
ze základní literatury. Je to rov. (2) a dále

2 T Pcos2 U = (ft + gt) cos2 U+ (f~ + g~). (4)

Řešením rovnic (2) a (4) podle parciálních derivací fv.
gv dostaneme (lit. [1] a [2])

gv = (2Pfu cos U ± {4 p2 ft cos2U -4 (ft + gt) [P2
cos2 U - 2 T P g t cos2 U + gt (ft + gt) cos2 Ul} )

[2 (ft + gt >rl (5)

Z předchozích výrazů vidíme, že řešení je reálné, jest-
liže diskriminant v odmocnině v rov. (5) je nezáporný.
Z toho pak plyne

T? p2 + (~ + g t/
- 2 P(gu+ Jlu)

Plošné zkreslení P, dále ft i gt jsou vždy kladnými
hodnotami. Z výrazu (7) tedy vyplývá, že vždy T ~ 1;
to je ostatně zřejmé i ze zvoleného významu Tpodle (3).
Je proto v lokálním smyslu výhodné uvažovat vztah
(7) jako rovnost

T= p2 + (Jt + gt)2
2 P(gt +Jt)

1995/23
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Pak budou výrazy (5) a (6) při nulovém diskriminantu
v (5)

Pcos U - Pcos U
gv = r2 + 2 fu, fv = f2 + 2 gu· (9)

lu gu u gu

Z množiny zobrazení, které vyhovují plošnému zkresle-
ní P a výrazu T podle (7), vyplývají z volby T podle (8)
zobrazení výhodná podle lokální charakteristiky. Ze
známého vzorce pro zkreslení (9 úhlu mezi poledníkem
a rovnoběžkou

dosazením výsledných rovnic (9) zjistíme, že -(9 = O.
Platí tedy, že rov. (9) jsou rovnicemi ortogonálních
zobrazení (poledník a rovnoběžka jsou hlavními pa-
prsky, osami Tissotovy indikatrix). Je tedy namístě do-
plnit variavalenci ortogonalitou.

Uvedený požadavek je znám ze zobrazení ekvivalent-
ních. Zobrazení ekvivalentní, ortogonální v obrazu po-
ledníků a rovnoběžek, se nazývají Eulerovými. V lit. [6]
je zkoumána vhodná počáteční podmínka při jejich ře-
šení, vedoucí k optimalizaci podle globálního minima-
ximálního kritéria. V lit. [I] a [2] je při přibližném řešení
takových optimalizovaných zobrazení postupováno po-
dle globálního součtového (variačního) kritéria. V dal-
ším ukážeme analogii pro zobrazení ortogonální varia-
valentní.

1995/24
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Obr. 2 Závislost charakteristiky zobrazení S na koeficien-
tu Ul počáteční podmínky

Pozn.: Jiná analogie by byla možná pro zobrazení konformní.
Ze vzorce (8) řešením podle P dostaneme totíž

Podle (3) pro zobrazení konformní platí T = I a tedy

P = ft + gL (12)

což je ostatně v konformním zobrazení základní vzorec pro
plošné zkreslení (P = ni2, kde m je délkové zkreslení).
Bude pak platít pro konformní zobrazení podle (9)

gv=cosUfu, fv=-cosUgu. (13)

Řešením, dále ukázaným pro ortogonální varíavalentní zobra-
zení a v lit. [I, 2] pro zobrazení ekvivalentní, by bylo možno
provést minimalizaci podle globálního součtového krítéría pro
plošné zkreslení (nebo délkové). Tuto myšlenku není třeba dá-
le sledovat, protože v konformních zobrazeních je obdobná
myšlenka propracována při globálním minímaximálním krité-
riu a výsledky jsou známy jako teorém (:ebyšev-Graveův.
Ostatně takové zobrazení ani nepatří do námi sledované třídy
zobrazení variavalentních se zadaným průběhem plošného
zkreslení.

4. Přibližné řešení zobrazení při podmínce ortogonality
a zadané variavalenci

Východiskem pro naše přibližné řešení budou vzor-
ce (9), o nichž bylo ukázáno, že jsou diferenciálními
rovnicemi pro ortogonální zobrazení. V nich plošné
zkreslení probíhá podle daného (předem určeného, po-
žadovaného) zákona, o kterém předpokládáme, že byl
vyjádřen např. metodou podle [5] nebo jinak. Zákon
může tak být vyjádřen vzorcem Gako závislost plošného
zkreslení obecně na obou zeměpisných souřadnicích),
nebo v některých spíše ojedinělých případech dostateč-
ně hustou tabulkou číselných hodnot plošného zkresle-
ní pro uzlové body.
Ukážeme, že diferenční cestou lze rozvinout podle

rov. (9) zobrazení, jestliže pro určitou čáru (např. střed-
ní, základní poledník V = O) zvolíme jeho obraz.
Zohrazovanou oblast pokryjeme dostatečně hustou sítí

uzlových bodů a hodnoty parciálních derivací pak
aproximativně nahradíme výrazy z diferencí podle [9],
jak je běžné při řešení parciálních diferenciálních rov-
nic metodou sítí.
Jestliže tedy zvolíme při daném plošném zkreslení

P ( U.V) (charakteristické funkci pro naši variavalenci)
na čáře V = O hodnoty fu, gu [a tím též podle (8) druhou
charakteristiku n pak naše rovnice (9) dávají hodnoty
fv, gv· Nahradíme-Ii dále v dostate~ně hustých uzlových
bodech vypočtené derivace výrazy z diferencí, můžeme
počítat hodnoty funkcíf, g(tj. x, y) na další čáře (po led-
níku V = konst.). Na této čáře je možno z diferencí ve
směru zeměpisné šířky numericky dále určit hodnoty fu,
gu a opět podle rovnice (9) získat hodnoty fv, gv, z nich
opět diferenčním způsobem pro další čáru (poledník)
hodnoty f, g (tj. x, y). Opakovaným, stručně popsaným
způsobem rozvineme zobrazení při současném výpočtu
hodnot T, resp . .1w nebo i jiných potřebných charakte-
ristik, závislých - jak známo - na hodnotách parciál-
ních derívací.
Výsledkem není tedy - jak obvykle bývá - zobraze-

ní dané zobrazovacími rovnicemi, tj. analyticky vyjá-
dřenými funkcemi f, g v rov. (I), nýbrž dostatečně hus-
tou tabulkou pro kresbu obrazu poledniků a rovnobě-
žek z uzlových bodů a se všemi charakteristikami
v těchto bodech. V literatuře jsou již vypracovány meto-
dy, jak případně získat funkce f, g pro zobrazovací rov-
nice (I) z takové tabulky s potřebnou přesností.
Vhodnou volbou fu, gu na základní čáře, např. V = O,

je možno hledat různé varianty ortogonálních variava-
lentních zobrazení. Ze vztahu modelovaného počítačem
mezi počáteční podmínkou na základní čáře a vhod-
ným globálním kritériem, např. podle [3]

" .1wS= L.Ptg2-
2

je možno též určit optimální zobrazení minimalizací
hodnoty sumačního výrazu (14), počítané pro uzlové
body zobrazovaného území. Globálního kritéria (14)
bylo specificky při P = I pro ekvivalentní zobrazení
užito v [I, 2].
V [9] jsou popsány diferenční metody pro přibližné

stanovení parciální derivace. Nejjednodušší z nich je
pro nezávisle proměnnou U a závisle proměnnou f pro
poledníky

I' -'- f( U + .1 U) - f( U)
JU- .1U '

nebo s vyšší přesností

I' -'- f( U +.1 U) - f( U -.1 U)
JU - 2.1 U '

kde .1U je krok (přírůstek) nezávisle proměnné U. Vzor-
ců (15) nebo (16) bude užíváno při numerickém zpraco-
vání pro výpočet parciálních derivací při známých
funkčních hodnotách na běžném poledníku. Obdobné
vzorce platí pro funkci g.
Analogicky pro rovnoběžky bude

I' -'- f(V+.1 V) - f(V)
JV- .1V '

nebo s vyšší přesností

I' -'- f( V + .1 V) - f( V - .1 V) ( I ~)
JV- 2.1V '

kde .1 V značí přírůstek nezávisle proměnné V. Vzorců
(17) nebo (18) bude užíváno při numerickém zpracová-
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ní pro výpočet přírůstků (úbytků) L1 Vz parciálních de-
rivací fv. počítaných podle (9) na běžné rovnoběžce.
Obdobné vzorce platí pro funkci g.

Zbývá dodat, že za vhodnou (jednoduchou) počáteč-
ní volbu parciálních derivací fu, gu, která s rovnice-
mi (9) dourčuje jako počáteční podmínka definici naší
úlohy, budeme volit požadavek, aby střední poledník
V = O byl zobrazen jako přímý do osy x. Tedy může být

f(U, O) = Ul U+ U2 U2 + ... , (19)

g (U, O) = O. (20)

V rov. (19) je absolutní člen položen rovným nule, ne-
boť znamená pouhý posun. Speciálně pak při Ul = I

a U2 = ... = O bude obraz středního poledníku ne-
zkreslený, tedy pak pro V = O bude jednoduše

V příkladech užijeme výsledků podle diplomové práce
na katedře mapování a kartografie Stavební fakulty
ČVUT v Praze: Miroslav Brož - Řešení ortogonality
zobrazení, 1994 (ved. Ing. Petr Buchar, CSc.).

Uvedeme několik variant, získaných počítačem podle
programů, v diplomové práci sestavených. Varianty
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jsou důsledkem různých koeficientů v rovnici (19) při
základní počáteční podmínce, aby se střední polední k
zobrazil jako osa x. Pro srovnání s výsledky v lit. [3] je
užito stejného zobrazovaného území i všech definují-
cích údajů: zobrazováno je pět oblastí Čech, které mají
podle příkladů z [3] vykazovat daná průměrná plošná
zkreslení podle

P = (Poo + PIO U + PoI V + P20 U2 + PIJ UV
+ Po2 ~)2, (22)

kde při transformaci vzorce z [5] pro střední poledník V
15°00' byly vypočteny koeficienty
Poo = - 2309, 8370 P20 = - 3038, 9569
PIO = 5300, 7150 Pil = 203, 4410 (23)
Pili = - 185,9509 Po2 = - 774,4211

V rov. (22) značí pak Vzeměpisnou délku, redukovanou
ke střednímu poledníku.
Všechna zobrazení mají vedle dané variavalence spl-

ňovat podmínku ortogonality.
Pro řešení je užíváno rovnic (19), (20), (9), dále pak

(15) a (17), případně přesnějších (16) a (18). Současně
jsou vedle pravoúhlých rovinných souřadnic počítány
též lokální hodnoty T, z nichž je pro každou z variant
vyčíslována hodnota globálního kritéria (14) jako cha-
rakteristika příslušné varianty. Na severním okraji úze-
mí je třeba brát v úvahu pro výpočet hodnot parciálních
derivací podle (15) nebo (16) širší šířkový rozsah; hod-
noty do součtového kritéria (14) jsou samozřejmě uva-
žovány pouze uvnitř a na kontuře zobrazovaného úze-
mí.
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5.1 Varianta s nezkresleným přímým obrazem
středního poledníku

Výchozí podmínkou jsou pro střední poledník hodnoty
parciálních derívací podle (21).
Důležitou úlohou na samotném začátku výpočtu je

numerické určení kroku (zvolíme .1 U = .1 V) spolu se
stabilitou numerického procesu. Je možno se domnívat,
že potřebná hodnota kroku nebude závislá na počáteční
podmínce. Proto určení provedeme pro její volbu podle
(21) a ponecháme je pak pro všechny další varianty zo-
brazení. Pro názor uvedeme v tab. I pro různou volbu
kroku .1 U = .1 V výsledky souřadnic x (horní údaj),
y (dolní údaj) pro bod U = 50°, V(reduk.) = r,počíta-
né podle vzorců (15) a (17).
I když shoda nemusí být teoreticky důkazem správ-

nosti, je možno z tabulky zjistit, že za vhodný krok je
možno považovat .1 U = .1 V = 2'30".
Užitím zjištěného kroku dostaneme pro území Čech při
nezkresleném a přímém obrazu středního poledníku
globální charakteristiku S = 24,58. Na její hodnotu je
samozřejmě nutno pohlížet relativním způsobem ve
srovnání s dalšími variantami [v nich jsou při užití vzor-
ce (14) uvažovány do součtu stejné uzlové body]. Výsle-
dek zobrazení je uveden v obr. I. Všechny nákresy
zobrazení jsou výsledkem grafického zařízení počítače,
kontury vznikly přímkovým propojením zvolených cha-
rakteristických bodů.

5.2 Varianta podle počáteční podmínky
J( U, O) = Ul U

Závislost výsledné charakteristiky S na Ul je uvedena
grafem v obr. 2
V obr. 3 je znázorněn výsledek zobrazení při minima-

lizaci globální charakteristiky S pro Ul = 1,125. Hodno-
ta S = 23,91.

5.3 Varianta podle počáteční podmínky
J( U, O) = Ul U + U2 Ul

Varianta má volné koeficienty Ul, U2 v počáteční pod-
mínce. Byly řešeny procesem modelovaným na počítači
při minimalizaci globální charakteristiky S podle lit. [I,
3] atd. Vychází Ul = 1,125, U2 = -0,001 a S = 23,91. vý-
sledné zobrazení je patrno z obr. 4.

Naše metoda pro ortogonální variavalentní zobrazení
navazuje volně na předchozí literaturu [3, 5]. I když je
to metoda přibližná, není sporu o tom, že pro praktické
případy bude jistě vyhovovat. Podmínka předepsané
variavalence je v nich jistě splněna s dostatečnou přes-
ností. Ani neznalost výsledných zobrazovacích rovníc
není na závadu, neboť všechna zkreslení je možno v po-
čítačovém procesu numericky vyhodnocovat z parciál-
ních derivací a současně tisknout. V literatuře je ostatně
popsána metoda, jak z dostatečně husté výsledné tabul-
ky numerických výsledků zobrazovací rovnice dodateč-

Krok 20' 10' 5' 2'30"

x= 0,8787 0,8752 0,8740 0,8736

y= 0,0224 0,0198 0,0188 0,0183

ně zjistit. Oproti [3]je uvedená metoda řešením při další
podmínce - ortogonality obrazu poledníků a rovnobě-
žek - vedle předepsané variavalence. Ani závislost
plošného zkreslení nemusí být vyjádřena analyticky po-
dle polohy bodu tak, jak tomu je v našich příkladech.
Stačí znát závislost vyjádřenou numerickými hodnota-
mi podle dostatečně husté tabulky. Uvedenou metodou
je možno podle volby počáteční podmínky regulovat
hodnotu globální součtové charakteristiky. V našich
příkladech je zřejmý její postupný pokles. Je však nut-
no případ od případu posoudit, do jaké míry je tento
pokles významný z hlediska užítí takového zobrazení.
Předložená metoda řešení variavalentního zobrazení

s podmínkou ortogonality nebyla v naší ani zahraniční
literatuře nalezena. Obdobné myšlenky bylo námi dříve
užíto při řešení ortogonálního zobrazení ekvivalentního
(Eulerova) v [I, 2].
Prací je prokázán přínos podmínky ortogonality pro

variavalentní zobrazení, patrný z porovnání grafických
výsledků s výsledky práce [3], v nichž ortogonalita ne-
byla uvážena. Ostatně ortogonalita je jednou z podmí-
nek konformity.
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Ověření nivelačního přístroje
Wild NA 3000 Ing. František Beneš. CSc .•

Zeměměřický úřad. Praha

WILD NA 3000 je přesný digitální nivelační přístroj,
který ve spojení s kódovýmí invarovými nívelačními la-
těmi má vyhovovat pro nivelační měření s přesností
vyšší než 0,4 mm/km obousměrné nivelace. Podle pro-
spektu je tak vhodný např. i pro velmi přesné nivelace
I. a II. řádu.

Podrobný popis je uveden např. ve [4]. Dalekohled pří-
stroje zvětšuje 28 x, což při f = 36 mm znamená, že prů-
měr zorného pole činí 3,5 m pro 100 m záměru. Elektro-
nické měření je možné pro záměry od 1,8 m do 60 m,
optické měření (s přesností 2,0 mm/km) již od délky zá-
měry 0,6 m.

Činnost kyvadlového kompenzátoru je průběžně
a automaticky kontrolována. Přesnost jeho urovnání či-
ní 0,4". Přístroj je opatřen děleným vodorovným kru-
hem a na stanovisku se měří i délky záměr. Přesnost
určení jejich délek je vyšší než 5.10-4•

Měřené údaje se registrují automaticky nebo podle
pokynů z klávesnice, jak je popsáno v [3] pro vývojově
předcházející obdobný typ přístroje WILD NA 2000.

Součástí nivelační soupravy jsou i kódové invarové
nivelační latě OPCL 3. V roce 1993 byla v Zeměměřic-
kém ústavu (ZÚ) testována souprava:
- nivelační přístroj WILD NA 3000, výr. č. 90206 a
- 2 ks nivelačních latí WILD OPCL 3, výr. č. 25146,

25147, pro které byla určena lineární rovnice tepelné
roztažnosti I = I m - 0,0014924 mm + 0,00055 t
mm, kde t je uváděna ve stupních °C.

Při ověřovacím měření byl zvolen následující postup
práce na stanovisku:
- urovnání přístroje podle krabicové libely (citlivost

12'),
- vložení údajů (+ registrace), tj. oddíl, teplota vzdu-

chu, směr a síla větru, druh povrchu a stav vozovky,
- záměra vzad s jednou registrací (z),
- záměra vpřed s jednou registrací (p).

Před zahájením měření se nastaví i datum a čas měře-
ní. Při měření, které je možné jen při urovnaném kom-
penzátoru, se kontroluje (akustickým signálem) činnost
všech záznamů.

Doba práce na stanovisku je kratší než I minuta. Vět-
ší část pracovního času zabírá přesun ze stanoviska na
stanovisko. S ohledem na postup měření (z, p) dochází
jen k minimálním časovým ztrátám při přechodu laťařů.

Nevýhodou přístroje je nutnost počítat rozdíly mezi
TAM (T) a ZPĚT (Z) ručně, protože tyto hodnoty nelze
získat jednoduchým postupem přímo ze záznamníku.
Další nevýhodou je výrazná citlivost přístroje na vítr.

V roce 1993, v období od poloviny dubna do konce říj-
na, bylo uvedenou soupravou zaměřeno 7 nivelačních
pořadů a nivelační základna v Šárce. Celková délka po-
řadů činí 52,940 km, bližší údaje jsou v tab. I. Ve všech
případech se jedná o opakovaná měření dříve zřízených
a již zaměřených pořadů, obr. I.

Mezní odchylka mezi měřením T a Z byla stanovena
na 2,25 fR (mm), kromě nivelační základny, nivelační-
ho pořadu Ja24 a částí pořadů Ja2 a Ja 16, kde byla sta-
novena mezní odchylka 1,5 fR (mm). R je délka pořa-
du v km. Při měření byly nivelační latě stavěny na pře-
nosné podložky, tzv. placáky.

Pro posouzení přesnosti vykonaného měření byly pro
jednotlivé pořady určeny a vypočteny další charakteris-
tiky, uvedené v tab. 2. Přitom byly pořady rozděleny
podle převýšení, měřených v oddílech (hR) a sestavách
(h'), na části homogenní (stále stoupající nebo klesající)
- A, a na části s proměnlivým převýšením po sesta-
vách oddílu - B. Nivelační pořad Ja2 byl zpracován
jako jeden celek.

Přeměřeno
Nivelační Měřeno Délka Počet Počet Měřická oddílů

pořad v měsíci (km) oddílů sestav přesnost
počet %

Nivelační 16.4. 1,850 13 80 1,5 fR O O
základna

22 1,5 fR 9 41
Ja2 6/7 14,230 64 - 346

42 2,25 fR 2 5

Ja 12 10 6,550 30 196 2,25 fR I 3

14 1,5 fR 4 29
Ja 16 6/7 7,130 22 - 162

8 2,25 fR O O

Ja 17 7 5,660 20 136 2,25 fR 1 5

Ja 18 7/8 4,500 20 117 2,25 fR 2 10

Ja24 10 8,500 30 220 1,5 fR 4 13

Ja25 8 4,520 14 106 2,25 fR I 7

79 1,5 fR 17 22
Celkem 52,940 213 f--- 1363

134 2,25 fR 7 5
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Počet IR Ip IlhlR Ilhl'
o délka 0 0 0 pih pih,

Nivelační pořad sestavy plsest. pls= lm Ihl' h=lm h, = lmoddílů (m) (mm) (m) (m) (m) (mm) (mm) (m) (mm) (mm)

Nivelační A 7 I 150 + 1,15 87 19,2 0,019 0,0010 1,45 0,013 0,013
základna

B 6 700 + 1,33 7 35,0 0,066 0,0018 0,190

13 I 850 + 2,48 94 23,1 0,031 0,0013 0,026

Ja 2 64 14230 + 16,02 41,1 0,046 0,0011

A 19 3370 + 3,21 95 95 .28,6 0,027 0,0009 0,81 0,034 0,034

Ja 12 B II 3 180 + 3,31 48 80 40,8 0,042 0,0010 0,069 0,041

30 6550 + 6,52 143 175 33,4 0,033 0,0010 0,89 0,046 0,037

A 15 5400 + 9,30 79 79 42,8 0,074 0,0017 0,63 0,117 0,117

Ja 16 B 7 I 730 + 2,80 7 42 48,0 0,078 0,0016 0,400 0,066

22 7 130 +12,10 86 121 44,0 0,075 0,0017 0,68 0,141 0,100

A II 3380 + 7,10 59 59 42,2 0,089 0,0021 0,74 0,120 0,120

Ja 17 B 9 2280 + 4,00 15 37 40,7 0,071 0,0018 0,267 0,108

20 5660 +11,10 74 96 41,6 0,082 0,0020 0,71 0,150 0,116

A 9 I 870 + 4,60 48 48 34,0 0,084 0,0024 0,87 0,096 0,096

Ja 18 B II 2630 + 3,90 15 44 42,4 0,063 0,0015 0,260 0,089

20 4500 + 8,50 63 92 38,5 0,073 0,0019 0,77 0,135 0,093

A 24 6550 + 8,31 144 144 37,2 0,047 0,0013 0,82 0,058 0,058

Ja 24 B 6 I 950 + 1,13 10 23 44,3 0,026 0,0006 0,113 0,049

30 8500 + 9,44 154 167 38,6 0,043 0,0011 0,76 0,061 0,057

A 8 2560 + 3,40 56 56 40,0 0,053 0,0013 0,88 0,061 0,061

Ja 25 B 6 1960 + 1,80 II 38 46,6 0,043 0,0009 0,164 0,047

14 4520 + 5,20 67 94 42,6 0,049 0,0012 0,88 0,078 0,055

Pro posouzení přesnosti byly uvažovány
- rozdíly mezi měřením T a Z,
- uzávěry nivelačních polygonů a
- rozdíly mezi novým a starým nivelačním měřením.

5.1 Rozdíly mezi měřením T a Z

Pro klasická kritéria přesnosti nivelace je ve výsledcích
na prvý pohled nápadné, že rozdíly p mezi měřením T
a Z jsou sice malé, ale v převážné většině oddílů klad-
ného znaménka. Stejná situace byla zjištěna i v [3], kdy
byla uvažována možná spojitost s funkcí kompenzátoru
- s odkazem na [I], str. 391.

Vzhledem k popsanému způsobu měření (z, p) je
možné hledat zdroje a původ systematických rozdílů
mezi měřením T a Z v
- chybě z urovnání záměry kompenzátorem,
- pohybech stativu s nivelačním přístrojem,
- pohybu podložek s nivelačními latěmi.

Při měření na nivelační základně, kdy jsou nivelační
latě stavěny na stabilizované pře stavové značky, nedo-
chází k pohybu podložek s latěmi a uplatní se pouze
prvé dva vlivy. Je nápadné, že při měření s přístrojem
NA 3000 (Valenta, 1993) a NA 2000 (Kuldová, 1991)
jsou součty rozdílů mezí T a Z přibližně stejně velké -
1,40 mm, respektíve 2,10 mm v úseku mezi nivelačními
body 6b až 12a. V roce 1991 byly záporné hodnoty roz-
dílů mezi T a Z v oddílech 6b-6a, 7 -8 a v roce 1993
mezi body 6b-6a, 7-8 a 12-12a.

5.1.1 Korelace mezi délkou pořadu (L = I:R)
a velíkostí rozdílu mezi T a Z (l:p)

Na obr. 2 je znázorněna situace, která vyjadřuje velmi
vysoký stupeň závislosti (koeficient korelace r = 0,86)
s vyrovnávací přímkou ve tvaru

l:p = 2,32 + 1,00 I:R,

kde pro R v km je l:p v mm.
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o
Ryje

Vysvětlivky: 1 Nivelační pořad zaměřený přístrojem
WILD NA 3000 s přesností p < 2,25 fR mm

2 Nivelační pořad zaměřený přístrojem WILD NA 3000
s přesností p < 1,5 fR mm

3 Pořady zaměřené jinými nivelačními přístroji

Obr. 1 Schéma sítě v nivelační oblasti II. řádu Ja
a uzávěry nivelačních polygonů

Pod přímkou je jednak hodnota Ep z nivelační zá-
kladny a dále hodnoty Ep z pořadů (la 12 a la24) měře-
ných na podzim, kdy byla nižší teplota vzduchu a lze
předpokládat menší pohyb stativu přístroje i podložek
pod nivelačními latěmi.

Porovnáním s mezními odchylkami Ep pro nivelační
pořady 1., II. a III. řádu Československé jednotné nive-
lační sítě (ČSlNS) je zřejmé, že kritéria nebyla dodrže-
na.

•• pořady zaměřené na podzim

ti ostatní nivelační pořady

Obr. 2 Graf závislosti Ep na délce pořadu R a mezní od-
chylky pro nivelační pořady 1., II. a III. řádu

5.1.2 Korelace mezi počtem sestav (En s) a velikostí
rozdílu mezi T a Z (Ep)

Situace pro všech osm pořadů je na obr. 3. Opět, s vel-
mi vysokou úrovní korelace (r = 0,77), je prokázána zá-
vislost ve tvaru

Ep = 2,32 + 0,04 En, v mm.

Pod vyrovnávací přímkou jsou jak hodnoty z nivelač-
ní základny Šárka tak i z obou pořadů zaměřených v říj-
nu 1993.

5.1.3 Korelace mezi délkou sestavy (s) a velikostí
plsestavu

Na obr. 4 jsou vyneseny hodnoty velikostí plsest., vy-
počtené pro homogenní části nivelačních pořadů i z ce-
lého pořadu. Koeficient korelace r = 0,66 a vyrovnáva-
cí přímka

plsest. = - 0,019 + 0,00192 s

v mm, když délka sestavy je uvedena v metrech, jsou vy-
počteny pro hodnoty z celých pořadů.

Pod úrovní vyrovnávací přímky jsou opět hodnoty
z pořadů zaměřených v říjnu 1993. Není však patrný
rozdíl mezi homogenními částmi pořadů a hodnotami
z celých pořadů, tj. včetně proměnlivých převýšení po
sestavách oddílu.
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() homogenní část pořadu
• celý pořad

Obr. 4 Graf závislosti p/sest. na průměrné délce
sestavy s

Na obr. 5 jsou údaje, které vyjadřují normované veliko-
sti rozdílů p na 1 m převýšeni, na sestavu a pro délku
sestavy s = 1 m. Ze znázorněných údajů lze usuzovat na
různé závislosti, které logicky vycházejí z faktu, že sou-
čet absolutních hodnot převýšení načítaných po sesta-
vách v pořadech je větší než naměřená převýšení oddí-
lů:

- Nebyla prokázána korelace mezi délkou sestavy (s)
a velikostí p/ s = 1 m, protože r = 0,29.

- Naopak silná závislost je mezi délkou sestavy (s)
a velikostí p/ h = 1 m, když r = 0,75 pro celé pořady,
nebo r = 0,62 pro součty převýšení po sestavách
(v absolutních hodnotách).

- Průměrná hodnota p/l m převýšení, která je rovna
0,091 mm, není určena příliš přesně (střední chyba
0,076 mm), ale hodnota

se jeví jako reálná (střední chyba jen 0,0004 mm)
a představuje systematický vliv 1,40 mm/km.

Ve [2] je uvedena hodnota 0,0032 mm pro záměru délky
1 m, což odpovídá námi zjištěné hodnotě pro s = 2 m.

Tyto výsledky dovolují provádět i další úvahy, zalo-
žené na odhadech přesnosti měření v závislosti na dél-
kách sestav, oddílů i pořadů.

Vysvětlivky: 1 10 (p/sest., s = 1mj
2 p/sest.
3 p/h, h = 1m
4 p/h" h, = 1 m

Obr. 5 Průměrné hodnoty p v zaměřených nivelačních
pořadech

5.1.5 Výpočet středních chyb z rozdílů mezi T a Z

Pro určení velikosti střední kilometrové chyby obou-
směrné nivelace z rozdílů mezi T a Z v nivelačních od-
dílech byl použit Lallemandův vzorec

1
"2

mo,p = 0,5 «~p)2:~R) .

V tab. 3 jsou uvedeny i hodnoty mO,L a mezní hodno-
ty středních chyb pro I. a II. řád ČSJNS.

Z podtržených hodnot v tab. 3 je zřejmé, že výsledky
vyhovují pro II. řád ČSJNS, což odpovídá i použitému
kritériu

Pmez = 2,25 .JR.
U nivelační základny a v pořadu Ja24, kde bylo pou-

žito kritérium Pmez = 1,5 .JR, vyhovuje dosažená přes-
nost i I. řádu ČSJNS. V tomto případě však bylo třeba
přeměřit 13 % oddílů.

Kritériu I. řádu ČSJNS vyhovuje i přesnost zaměření
pořadů Ja 12 a Ja25, kde lze dobré výsledky přisoudit
omezení poklesů nivelačních podložek i stativu s nive-
lačním přístrojem v podzimním období.

S ohledem na dříve uvedenou systematickou závis-
lost, kdy p/,= lm = 0,0014 mm, nelze považovat mo,p, vy-
počtenou z nivelačních oddílů, jen za produkt náhod-
ných nivelačních chyb.

Systematické znaménko rozdílů mezi T a Z se plně
uplatní v hromadění sčítaných odchylek ~p v úsecích
a nivelačních pořadech a následně ve výpočtu střední
chyby mo,L' Určit náhodnou složku střední chyby mo je
možné např. způsobem, uvedeným v tab. 4.
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Nive- Ja
lační Celkem
akladna 2 12 16 17 18 24 25

Přesnost
.5.(R ,5 .(R

1,5.(R - ,25.(R I--- ,25fif ,25.(R l,5.fif ,25.(R
měření ,25.(R .25.(R

mo,p mm 0,48 0,50 0,38 0,59 0,65 0.63 0,46 0,58 0,52

mu mm 0,91 2,12 1,27 2,26 2,33 2,00 1.62 1,22 1.90

mezní mo.p Ii 0,61 0,49 0,53 0,55 0,56 0.56 0,53 0,59

mezní mo.p IIi 0.67 0,55 0,60 0.62 0.63 0.63 0.60 0,66
- -

Nive· Ja
lační Celkem
akladna 2 12 16 17 18 24 25

L = IR km 1,850 14.230 6,550 7.130 5.660 4.500 8,500 4,520 52,940

Ip mm +2,48 + 16,02 +6,52 + 12,10 + 11.10 +8.50 +9.44 +5.20

c=I,40IRmm 2,59 19.92 9.17 9,98 7,92 6,30 11,90 6,33

Ip - c mm -0,15 -3,90 -2,65 +2,12 +3,18 + 2,20 -2.46 -1,13 H,49)

11\1=0,5
0,521 0,52~(I:p-C)l 0,06 0,40 0.67 0,52 0,42 0,27 0,48

I:R i

Určit systematickou složku 110 střední chyby lze i způ-
sobem uvedeným v tab. 5.
Výsledná hodnota 110 = 1,62 mm/km potvrzuje reál-

nou velikost dříve uvažovaných systematických vlivů
(1,40 mm/km). Porovnáním s náhodnou složkou střed-
ní chyby, kterou několikanásobně převyšuje, signalizu-
je, že kritérium pro mezní odchylku pro úsek nivelační-
ho pořadu nebude dodrženo. Povolená relace mezi
mezními hodnotami pro oddíl a Ip pro úsek předpoklá-
dá, že systematická složka tvoří méně než 30 % z celko-
vého rozdílu mezi T a Z (vychází z porovnání kritérií r
k{R a kV(l:R)2 pro různé řády nivelační sítě).

5.2 Uzávěry nivelačních polygonů

Na obr. 1 je síť nivelačních pořadů, které byly zaměře-
ny přístrojem WILD NA 3000 v roce 1993 a které, spo-
lečně s částmi dalších nivelačních pořadů, zaměřených
jinými přístroji, vytvořily 7 uzavřených nivelačních po-
lygonů. Hodnoty uzávěrů jsou uvedeny v tab. 6.
Kromě polygonu d, kde byla o 20 % překročna mezní

hodnota pro polygony 1. řádu ČSJNS, vyhovují všech-
ny ostatní uzávěry svou velikostí kritériím 1. řádu (mez
mo.'P = 21P, kde F je délka obvodu polygonu v km.)
Velikost uzávěru v polygonu d, který je celý tvořen

nivelačními pořady III. řádu, vyhovuje kritériím pro
tento řád nivelační sítě.

Nivelační Ja Cel-
zakladna 2 12 16 17 18 24 25 kem

(moLl' 0,83 4,49 1,61 5.11 5.43 4.00 2,62 1.49

(mop)2 0.23 0,25 0.14 0,35 0,42 0,40 0,21 0,34

0'0= 0.77 2.06 Ul 2.18 2.24 1.90 1,55 1.07 1.62
~ mJ.L - m~.p mm

Polygon

b d f
Celkem

a c e g

F obvod polygonu 14 8 11 19 15 14 19 (37)
km

ql uz3věr polygonu -2.23 -1,07 + 6.23 + 10,46 -0.60 -0,33 -5,10 (-7,36)
mm

ql mezní pro L řad 7,48 5.66 6.63 8,72 7.75 7,48 8,72 (12,16)
mm

Ja

2 12 16 17 18 24 25

I(N-S) - 0,28 - 1,93 - 1,54 - 1,69 + 5,92 - 4,10 - 1,57mm

Celková střední kilometrová chyba ze všech uzávěrů

mo,'P = ~ l:<p2/ l:F = 1,34 mm

je značně menší než mO.L = 1,90 mm a potvrzuje, že
v souboru výsledků, dosažených nivelačním přístrojem
WILD NA 3000, nelze uplatnit hodnoty mO.L za kritéri-
um přesnosti nivelace. Obvykle totiž platí

5.3 Rozdíly mezi novým a starým nivelačním
měřením

V tab. 7 je uveden přehled rozdílů mezi novou (N)
a starou (S) nivelací, t.j. (N - S).
Výsledky dokazují, podobně jako hodnoty uzávěrů

nivelačních polygonů, že je velmi dobrá shoda mezi
hodnotami získanými přístrojem WILD NA 3000 a ji-
nými přesnými nivelačními přístroji. Dalším rozborům
by bylo třeba podrobit skutečnost, že poměr počtu po-
řadů s kladnými a zápornými hodnotami I(N - S) činí
1 :6.
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6. Pokus o separaci jednotlivých vlivů na výsledky
nivelace

Při uvážení uvedených poznatků, i s vědomím, že exis-
tuje významná korelace mezi výchozími hodnotami, lze
odhadnout velikosti
- střední kilometrové chyby náhodné ryo = 0,45 mm,
- střední kilometrové chyby systematické

110 = 1,60 mm.
Přitom systematická složka je způsobena souborem

vlivů, z nichž
- chyba z urovnání záměry kompenzátorem činí 62 %,
- pohybu stativu s nivelačním přístrojem 18 %,
- pohyby podložek s nivelačními latěmi 20 %.

Tyto hodnoty byly určeny z velikostí p pro s = I m
pro nivelační pořady
- Ja 12 + Ja24 - měřené v říjnu, za předpokladu, že

působily jen vlivy kompenzátoru, kdy pro s = I m,
p = 0,00105 mm,

- nivelační základnu - měřenou na pře stavové stabili-
zované hřeby, kdy působily vlivy kompenzátoru
a pohyby stativu s přístrojem, p = 0,00130 mm,

- Ja2 + Ja 16 + Ja 17 + Ja 18 + Ja25 - kdy působily
všechny vlivy, p = 0,00160 mm.

Výsledky dosažené v ZÚ v roce 1993 nivelačním pří-
strojem WILO NA 3000 a soupravou kódových in"varo-
vých nivelačních latí:
a) Vyhovují - přesností vypočtenou z rozdílů T a Z pro

libovolný řád ČSJNS. Při použití kritéria 1,5 fR lze
dosáhnout vyhovující přesnosti i pro I. řád ČSJNS.
Je však třeba počítat s přeměřováním 10 až 15% ni-
velačních oddílů.

b) Nedovolují - používat kritérium pro mezní odchyl-
ku sčítaných rozdílů mezi měřením T a Z v nivelač-
ním úseku nebo pořadu.

c) Potvrzují - vhodnost použití tohoto přístroje a latí
pro většinu prací v ČSJNS, a to dále i pro jeho snad-
nou obsluhu a návaznost výstupů ze záznamového
média přístroje na systém výpočetních programů naPc.
V závěru r. 1993 byla zaměřena opakovaně nivelační

základna v Šárce. Výsledky potvrdily všechny výše uve-
dené závěry. Systematická tendence v hromadění rozdí-
lů Ip je téměř vyloučena, což lze vysvětlit minimalizací
poklesů stativu s přístrojem na pevné (chladné) vozov-
ce, když pohyby latí jsou vyloučeny úplně - latě jsou
stavěny na stabilizované sestavové hřeby.

Pro další poznání vlastností přístroje a pro zkvalitně-
ní výsledků měření by přispělo:
a) Provést ověřovací měření, při kterém bude krabicová

libela urovnávána střídavě při záměře vzad a vpřed.
Měl by být vyloučen systematický vliv z urovnání
kompenzátoru.

b) Ověřit přesnost přístroje na zkušební 60 m základně
podobným způsobem jako při zkouškách nivelačního
přístroje ZEl SS NI 002.

c) Úprava software pro jiný systém čtení nivelačních la-
tí, např. pro metodu velmi přesné nivelace.

d) Jiný postup registrace měřených dat, aby nebylo po-
třebné počítat rozdíly mezi T a Z pro nivelační oddí-
ly ručně.

LITERATURA :
[I] BOHM J.-HORA L.-KOLENATÝ E.: Vyšší geodézie-

díl I. [Skripta.] Praha ČVUT 1979. 447 s.
[2] INGENSAND H.-MAURER W.-SCHAUERTE W.:

Die Digitalnivellierfamilie WILD NA 2000/NA 3000. XI.
Internationaller kurs fůr Ingeniermessung, 21.-26. 9.
1992, Ziirich.

[3] KULDOVÁ M.: Digitální nivelační přístroj NA 2000 a je-
ho zkoušky. GaKO, 37(79),1991, Č. 5, s. 100-104.

[4] KULDOVÁ M.: Digitální nivelační přístroj NA 3000.
GaKO, 38(80), 1992, Č. 3, s. 66-67.

Do redakce došlo: 19. 5. 1994
Lektoroval:

Ing. Ján Vanko,
VÚGK v Bratislave

11. kartografická konferencia
v Bratislave

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (SR)
a Kartografická spoločnosť Českej republiky (ČR)
usporiadajú v dňoch 19. a 20. 10. 1995 v Bratislave

11. KARTOGRAFICKÚ KONFERENCIU,

ako spoločné odborné podujatie slovenských a českých
kartografov ale aj všetkých záujemcov o kartografiu.

Tematický obsah konferencie je rozdelený do týchto
hlavných oblastí:
- štátne, rezortné a lokálne informačné systémy,
- analógová a digitálna kartografia,
- kartografia a životné prostredie,
- autorské právo v kartografii.
Súčasťou konferencie bude aj výstava máp: SR, ČR,
Európa a svet.

Odborným garantom konferencie je doc. Ing. Milan
Hájek, CSc., z katedry mapovania a pozemkovych
úprav Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzi-
ty v Bratislave.

Prípravný výbor konferencie, ktorého predsedom je
Ing. Pavol Kontra, CSc., riaditel' Vojenského kartogra-
fického ústavu, š. p., Harmanec, vydá zborník referátov.
Okrem toho redakcia Kartografických listov pripravuje
osobitné číslo 3 (1995) so zameraním na obsah konfe-
rencie. Aj nás odborný a vedecký časopis sa pripravuje
pozdraviť rokovanie kartografov tým, že v čísle 9 uve-
rejní 7 až 8 vybraných príspevkov.

Predbežný účastnícky poplatok je Sk 400,- a skladá
sa: z nákladov na organizovanie konferencie; z ceny za
zborník, za časopis Geodetický a kartografický obzor,
1995, č. 9, za Kartografické listy č. 3 a za spoločenský
program.

Uzávierka prihlášok na konferenciu, vrátane prihlá-
šok na ubytovanie a zaplatenie účastníckeho poplatku
je 31. 8. 1995.

Kontaktná adresa: Kartografická spoločnosť SR,
Radlinského 11,81368 Bratislava

(Ooc. Ing. Jozef Čižmár, CSc., a doc. Ing. Milan Hájek,
CSc., telefon: 07/494330, fax: 07/494116; Ing. Pavol
Kontra, CSc., telefón: 0881798257, fax: 0881798 153)
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25. výročí obnovení studijního
oboru geodézie a kartografie na
stavební fakultě Vysokého učení
technického v Srně

Ooc. Ing. Jiří Pažourek, CSc.,
Ooc. Ing. Josef Weigel, CSc.,

Ústav geodézie Stavební fakulty,
Vysoké učení technické v Brně

Studijní obor geodézie a kartografie na Vysokém učení technickém v Brně má dlouholetou tradici, která sahá
až do minulého století a obdobně jako celé brněnské školství prošel i tento obor dramatickým vývojem.

Počátky odborné technické výchovy na Moravě spadají
do 19. století, kdy bylo v Brně v roce 1849 založeno
Technické učiliště. Mezi prvními profesory této školy
byl jmenován i Karel Kořistka, který se stal uznávaným
odborníkem evropského formátu. Zajišťoval výuku
praktické geometrie a tento studijní předmět se stal zá-
kladem pro postupný vývoj dnešního oboru geodézie
a kartografie. Po odchodu prof. K. Kořistky do Prahy
se jeho nástupcem stal Dr. Antonín Winkler a po
r. 1860 Gustav Niessel.

Na rozdíl od Prahy žila v Brně po celá staletí značná
část německy mluvícího obyvatelstva. V roce 1873 do-
šlo k přeměně Technického učiliště s dvojjazyčnou výu-
kou na Vysokou školu technickou s výhradně němec-
kým vyučovacím jazykem. Postupně sílily snahy o zalo-
žení samostatné české techniky na Moravě, které byly
završeny v roce 1899 slavnostním otevřením c.k. České
vysoké školy technické Františka Josefa I. Na německé
technice byl samostatný dvouletý zeměměřický kurs za-
ložen v roce 1896 a na české technice již rok po jejím
založení, t.j. v roce 1900. V souvislosti s otevřením I.
ročníku kursu pro vzdělávání zeměměřičů byla na škole
v roce 1900 zřízena stolice nižší a vyšší geodézie a jejím
prvním přednostou byl jmenován ing. Josef Líčka (řád-
ným profesorem od r. 1903). V období I. světové války
byla velká část studentů i profesorů povolána na fron-
tu, výuka byla silně omezna a přemístěna do náhrad-
ních prostor, protože budovy školy sloužily za rakouský
vojenský lazaret.

Po vzniku samostatné Československé republiky byl
na České vysoké škole technické v Brně roku 1921 roz-
dělen geodetický ústav na I. stolici nižší a vyšší geodé-
zie, vedenou prof. ing, Dr. Augustinem Semerádem
a na II, stolici nižší a vyšší geodézie, vedenou profeso-
rem dr. Bohumilem Kladivem. Česká vysoká škola
technická, přejmenovaná ve třicátých letech na Vyso-
kou školu technickou Dr. Edvarda Beneše (VŠT) vycho-
vala za dobu své existence stovky kvalifikovaných od-
borníků geodetů z celé tehdejší republiky i ze zahraničí.
Souběžně s touto školou existovala v Brně i Německá
vysoká škola technická s obdobnými obory a obdobnou
náplní studia.

Úspěšný rozvoj studia byl přerušen v listopadu 1939,
kdy došlo k násilnému uzavření českých vysokých škol.
Nacističtí okupanti vytvořili z Kaunicových student-
ských kolejí obávanou vězni ci s popravištěm a budovy

na ulici Veveří, postavené pro českou techniku v roce
1911, byly obsazeny německou armádou. V protější bu-
dově patřící dnes právnické fakultě sídlilo velitelství
Gestapa. Mnoho studentů a profesorů bylo internová-
no a řada z nich se už nevrátila. Kromě jiných i prof.
B. Kladivo, který zemřel na následky věznění za války.

V roce 1945 po osvobození Brna došlo k obnově po-
škozených budov brněnské techniky a rekonstrukci
ústavů a sbírek. Podařilo se zachránit zbytky přístrojo-
vého vybavení a literatury z německé vysoké školy tech-
nické, kam byly v roce 1939 přemístěny. Došlo samo-
zřejmě i k reorganizaci oborů a studia. Postupně od
roku 1945 do roku 1951 vzniklo na oboru zeměměřické-
ho inženýrství 5 ústavů. Byly to: ústav nižší geodézie ve-
dený ing. Peňázem a později doc. ing. dr. Bedřichem
Chrastilem, ústav vyšší geodézie vedený prof. ing. dr.
Josefem Bohmem, ústav praktické geometrie vedený
prof. ing. dr. Antonínem Štvánem, ústav geodetické
astronomie a geofyziky vedený prof. ing. dr. Jaroslavem
Procházkou a ústav fotogrammetrie vedený doc. ing.
Adolfem Fikerem. Zeměměřické studium na brněnské
technice tak mělo rozhodující předpoklady pro úspěšný
rozvoj. Ve školním roce 1950/51 již nebyl otevřen
1. ročník studia zeměměřického inženýrství na ČVUT
v Praze a výhledově mělo být toto studium soustředěno
v Brně. Došlo však k nečekanému zvratu. Tehdejší poli-
tické a vládní orgány rozhodly v roce 1951 o zrušení br-
něnské techniky (VST se všemi čtyřmi fakultami) a do-
šlo k vytvoření Vojenské technické akademie (VTA)
v Brně.

Budovy, sbírky a knihovny zrušené "civilní techniky"
byly předány vojenským orgánům prakticky ze dne na
den. Studenti dostali na vybranou. Bud' mohou vstoupit
do armády a dokončit studium na vzniklé Vojenské
technické akademii nebo se zapsat ke studiu na vysoké
školy do Prahy či Bratislavy. Pouze studenti nejvyššího
ročníku VŠT dokončili studium zeměměřického inže-
nýrství ve školním roce 1951/52 na nově zřízené Vysoké
škole stavitelství, která však představovala jen malé tor-
zo bývalé VŠT. Téměř všechny geodetické katedry (dří-
ve ústavy) ze zaniklé VŠT, poměrně dobře vybavené
personálně a materiálně, se staly součástí VTA, později
přejmenované na VAAZ. V důsledku toho bylo studium
geodézie a kartografie v Brně zachováno alespoň na té-
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to vysoké škole a prakticky stoletá historie studia země-
měřictvi nebyla definitivně přetržena.

Již samotná existence Vysoké školy stavitelství byla
velkým přínosem pro výchovu inženýrů na Moravě a je-
jím zakladatelům, kteří v nelehké době vzniku Vojenské
akademie udržely civilní technické studium, patří nále-
žitý dík. Součástí nově vzniklé školy byl i ústav praktic-
ké geometrie, který se změnil na katedru geodézie a fy-
ziky, vedenou prof. ing. dr. Antonínem Štvánem. Kate-
dra zajišťovala výuku geodézie pro studenty stavebních
oborů ovšem bez dostatečného materiálního zabezpeče-
ní. Rozhodnutí o zrušení brněnské techniky (t.j. VŠT) se
brzy ukázalo jako neuvážené a již v roce 1956 bylo v Br-
ně založeno Vysoké učení technické (VUT) se třemi fa-
kultami (Stavební, Strojní a Elektrotechnickou). Pro tu-
to školu byly uvolněny některé budovy užívané vojen-
skou akademií, především ty, které do padesátých let
patřily církvi. Výuku geodézie na stavební fakultě zajiš-
ťoval kolektiv učitelů, který v čele s prof. A. Štvánem
přešel v r. 1957 ze zrušené katedry geodézie a fyziky na
katedru dopravních staveb. Samostatná katedra geodé-
zie na Stavební fakultě (FAST) byla zřízena v roce 1960
a jejím vedoucím se stal prof. ing. Matěj Pokora.

3. Obnovení studia geodézie a kartografie na VUT
v Hrně

Koncem šedesátých let se na Moravě začal projevovat
cítelný nedostatek inženýrů geodetů. Absolventi Vojen-
ské akademie byly umísťováni k vojenské topografické
službě s lepšími finančními, materiálními a sociálními
podmínkami a samozřejmě s povinností dlouholetého
závazku k armádě. Absolventi moravských středních
škol neměli dostatečný zájem studovat obor geodézie
a kartografie v Praze či Bratislavě a proto generace po-
sledních absolventů VŠT Brno neměla své nástupce
v potřebném počtu. Rok 1968 přinesl některé demokra-
tické změny ve společnosti a současně byla na krátkou
dobu umožněna svoboda veřejného projevu. Toto ob-
dobi rovněž umožnilo iniciovat snahy o obnovení stu-
dijního oboru geodézie a kartografie (GaK) na Stavební
fakultě VUT v Brně. Požadavek na obnovení oboru vý-
razně podpořily nejen moravské podniky zaměstnávají-
cí geodety, ale i některé společenské organizace, zejmé-
na dřívější Československá vědeckotechnická společ-
nost (ČSVTS). Po důkladném průzkumu potřeby vyso-
koškolských odborníků tohoto zaměření a po četných
jednáních na různých úrovních povolilo Ministerstvo
školství ve školním roce 1969170 otevřít na Stavební fa-
kultě VUT v Brně první ročník denního studia samo-
statného oboru geodézie a kartografie. V následujícím
roce bylo zahájeno na tomto oboru i studium při za-
městnání, které však nebylo otevíráno každoročně, ale
podle potřeby moravských podniků a množství zá-
jemců.

Je přirozené, že počátky obnovení oboru nebyly jedno-
duché. Hlavní tíha odpovědnosti za vybudování oboru
ležela na katedře geodézie. Díky pochopení odborné
veřejnosti a pedagogické pomoci katedry geodézie

Tab. 1 Absolventi obnoveného oboru G a KF AST VUT
v Brně

Období Denní studíum Studium při
zaměstnání

Počet z toho cizinců Počet
absolventů absolventů

1974-78 129 10 12

1979-83 234 3 23

1984-88 158 12 19

1989-94 160 7 8

a kartografie VAAZ se podařilo v těchto kritických do-
bách zabezpečit náležitou úroveň studia. V průběhu let
katedra geodézie FAST přijímala vedle mladých pra-
covníků do svých řad i významné pedagogy a zkušené
odborníky z praxe. V roce 1982 měla katedra jako nosi-
telka výuky na oboru 4 profesory, 3 docenty a II odbor-
ných asistentů, z nichž mnozí dosáhli hodnosti kandi-
dáta věd.

Toto personální posílení umožnilo zřídit na stavební
fakultě školící pracoviště pro vědní obor geodézie a fa-
kulta dostala společné oprávnění s ČVUT Praha zřídit
komisi pro obhajoby kandidátských disertací. Její pra-
covníci se stali členy řady odborných a pedagogických
orgánů a komisí s celostátní a mezinárodní působností.

V roce 1979 bylo na všech vysokých školách v Česko-
slovensku zkráceno denní studium geodézie a kartogra-
fie z pěti na čtyři roky. K opětovnému rozšíření na 5 let
došlo až v roce 1990. Informativní přehled o počtech
absolventů oboru geodézie a kartografie za uplynulých
25 let je uveden v tab. I. Vyšší počet absolventů v obdo-
bí 1979-83 je způsoben společným ukončením souběž-
ného čtyřletého a pětiletého studia.

V období 1981-1990 vedl katedru geodézie Doc.
ing. Miloslav Veselý, CSc. Od r. 1990, kdy katedry byly
přejmenovány na ústavy, je vedoucím ústavu geodézie
Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc.

Politické a společenské změny po roce 1989 přinesly řa-
du zásahů i do činnosti vysokých škol. Nový zákon
o vysokých školách č. 172/l990 Sb., zvýšil samostatnost
a pravomoci fakult a škol, které jsou nyní řízeny děka-
ny a rektory, volenými senáty fakult a škol. Zákon
umožňuje i výraznější zapojení studentů do řízení. Vy-
soké školy se přizpůsobují některým zvyklostem existu-
jícím ve školství vyspělých demokratických zemí. Tvor-
ba nových učebních plánů respektuje výrazné posílení
samostatnosti studenta při rozhodování o jeho studij-
ním zaměření a výběru předmětů, kde vedle předmětů
povinných existuje řada předmětů volitelných a dopo-
ručených. Studenti na VUT v Brně studují podle tzv.
kreditového systému, který jim umožňuje získávat za
každý předmět předepsaný počet bodů nazvaných kre-
dity.
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Na oboru geodézie a kartografie má student v závěru
studia možnost volby jednoho ze tří zaměření a to kata-
stru nemovitostí, inženýrské geodézie a fotogrammetrie.
Velký zájem studentů je zejména o zaměřeni katastr ne-
movitostí, kde fakulta velmi úzce spolupracuje s Práv-
nickou fakultou Masarykovy university v Brně a kata-
strálnimi úřady. Do učebních plánů jsou zařazovány
nové předměty jako např. Geografické informační sy-
stémy či Počítačová grafika. Posílení nastává i při výuce
cizích jazyků a zvyšování právního a ekonomického vě-
domí studentů. Zavedení nových studijních předmětů
umožnila výrazná modernizace technického vybavení
ústavu. Ústav disponuje špičkovou přístrojovou techni-
kou pro geodetícké práce v terénu včetně družicových
aparatur GPS (Global Positioning System) a vlastní po-
čítačovou učebnou. Po 40 letech se ústav geodézie v ro-
ce 1991 vrátil do původních prostor brněnské techniky
na ulici Veveří, které musel uvolnít v roce 1951 pro teh-
dy vzniklou Vojenskou technickou akademii.

Na oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty
VUT v Brně je možno mimo řádné iženýrské studium
absolvovat i postgraduálni doktorandské studium. Fa-
kulta úzce spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť.
Studenti oboru navštěvují v rámci exkurzí některé za-
hraniční university zejména v Rakousku.

Velký zájem o geodetické odborníky ze státní i sou-
kromé geodetické sféry v posledních letech dává před-
poklady pro rozvoj oboru, o jehož studium je mimořád-
ný zájem mezi nově příchozími studenty. Obdobně jako
v některých jiných institucích se musí fakulta potýkat
s odchody mladých učitelů, kteří mají v současnosti
v geodetické praxi výraznější finanční ocenění. Výsled-
ky práce členů ústavu geodézie a velký zájem o studium
oboru geodézie a kartografie zvyšuje prestiž ústavu i na
fakultě, kde tento obor je zařazen mezi obory prioritní.
Všechny výše uvedené předpoklady dávají dobrou per-
spektivu rozvoje tohoto oboru v Brně, kde studium ze-
měměřictví má dlouholetou tradici.

G. L. Strang van Hees, IR.
Delft University of Technology,

Faculty of Geodetic Engineering,
Netherlands

Minulé léto jsem podnikl týdenní plavbu po Středo-
zemním moři velkou výletní lodí "Achílle Lauro" s 950
pasažéry a posádkou čítající 400 osob. Jednoho dne
jsem seděl na palubě u plaveckého bazénu a pozoroval
horízont, nebo lépe řečeno hranící mezi nebem a mo-
řem. Vodorovná rovina se neztotožňuje přesně s hori-
zontem, díváme-li se dolů k zemi z bodu nad úrovní
moře. Náhodou se ocitlo zábradlí lodi ve stejné výšce
jako mé oči, takže se promítalo na horizont. Uvědomil
jsem si, že to musí být zakřivení Země! Byl jsem udiven,
protože jsem si nikdy nemyslel, že zakřivení Země by
mohlo být pozorovatelné bez přístrojů pouhým okem.
Zkusil jsem odhadnout zakřivení horizontu. Když jsem
své oči pootočil tak, že zábradlí protínalo horizont ve
dvou bodech asi 60° nalevo a napravo ode mne, pak ho-
rizont přede mnou byl asi 6 mm nad zábradlím. Výška
mých očí nad mořem byla asi 15 m a vzdálenost od zá-
bradlí asi 3 m. Zkusil jsem z těchto pozorování vypočí-
tat poloměr Země a po nějaké době jsem přišel na to, že
je to možné. Způsob výpočtu bude popsán dále.

Výsledky mých pozorování daly odhady zemského
poloměru mezi 4 000 a 8 000 km. To není tak špatné,
jestliže si uvědomíme, že poloměr Země je 6 400 km
a že tyto odhady byly dosaženy bez použití jakýchkoliv
přístrojů. Kdybychom použili tuto metodu, a ne z plo-
voucí lodě, ale z vrcholu hory s výhledem na moře a po-
užili přitom pásmo a měřické latě, muselo by být možné

určit poloměr Země s přesností na I %. Použití teodoli-
tu by zvýšilo přesnost o jeden řád. Kdybychom opako-
vali tuto jednoduchou metodu mnohokrát na různých
místech, muselí bychom dosáhnout přesnosti I: I 000
a lepší. Kdybychom určili poloměr Země ve směru se-
ver-jih a rovněž ve směru východ-západ, bylo by
možné určit z rozdílu křivostí i zploštění Země. Toto je
zajímavá matematická úloha k řešení.

Pokud vím, nebyla výše uvedená metoda určení polo-
měru Země dosud nikdy použita ani publikována.
V současné době jsou dostupné přesnější metody určení
poloměru Země, používajicí družic, ale je velmi zajíma-
vé objevit jednoduchou metodu, která, dává dobré vý-
sledky bez složitých přístrojů. Dokonce ji mohli použít
již staří Egypťané, Řekové nebo Římani, ale je pozoru-
hodné, že nikdo z nich tuto metodu neobjevil, ačkoliv
žili kolem Středozemního moře.

Nejstarší měření pro určení poloměru Země provedl ve
starém Egyptě asi 230 let před Kristem Eratosthenes.
Měřil vzdálenost ve směru sever-jih mezi Alexandrií
a Syenou (dnešní Asuán) tak, že spočítal, za kolik dní ji
urazí karavana a kolik mil karavana urazí za den. Výsle-
dek byl 575 mil, tedy 925 km. •

Dále měřil výšku Slunce na obou místech v poledne.
V Syeně se nacházela studna, v níž stálo Slunce za letní-
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ho poledne ve svislici. Ve stejnou dobu změřil délku stí-
nu věže v Alexandrii (obr. I). Z těchto veličin lze učit
úhel a, který je roven rozdílu zeměpisných šířek 7,2°.
Poloměr Země, vypočtený jako podíl 925 km/ a (v ra-
diánech), vychází 7 360 km. Je to vlastně náhoda, že se
tato hodnota neliší o více než 1,6 % od současné hodno-
ty 6372 km.
Toto měření si pravděpodobně vyžádalo mnoho let

příprav, ale není lepší než jednoduchá metoda využíva-
jící zakřivení horizontu.

Uvažujeme vodorovnou rovinu v nadmořské výšce h
v úrovni našich očí. Horizont, hranice mezi nebem
a hladinou moře, je poněkud níže než vodorovná rovi-
na. Deprese horizontu je malý úhel mezi vodorovnou
rovinou a horizontem a je závislý na h (obr. 2).

R cos a
Z obr. 2 plyne cos a = -R h nebo R = h I .+ - cos a

Protože úhel a je velmi malý, můžeme v čitateli položit
cos a = 1a ve jmenovateli 1 - cos a = lh a2 (a v radi-
ánech). Pak:

R=~
a2

Tato aproximace je možná, protože h je mnohem menší
než R. Změříme-Ii h a a, můžeme vypočítat R. Úhel
a by měl být opraven o refrakci, která je důsledkem za-
křivení světelného paprsku atmosférou. Měřený úhel je
asi o 7 % menší než úhel a.
Úhel a nemůže být měřen přímo, protože vodorovná

rovina není viditelná. Pomoc nám poskytne vodorovné
zábradlí lodi. Bude-Ii zábradlí ve stejné výšce jako naše
oči, bude ležet ve vodorovné rovině. Zábradlí protíná
horizont poněkud pod vodorovnou rovinou. Je-Ii vzdá-
lenost našich očí od zábradlí 1 a vzdálenost vodorovné
roviny od horizontu přímo před námi je a, potom
(obr. 3)

Pohlédneme-Ii nalevo a napravo od nás pod úhlem y,
\zdálenost našich očí a zábradlí vzroste úměrně

- ---zdán Iivý hori zont
h

l/cos y. V průsečíku zábradlí a horizontu je vzdálenost
od vodorovné roviny rovna b, takže

b=_a_. (3)
cos y

Rozdíl (b - a) je vzdáleností mezi zábradlím a hori-
zontem před námí

d=h-a=la(_I_-I). (4)
cos y

Podržíme-Ii naše oko v takové výšce, že průsečík vidí-
me pod úhlem 60°, tak cos y = 0,5 a po dosazení do (4)
obdržíme

d
d = la, nebo a = f' (5)

To znamená, že vidíme a přímo a můžeme jej určit
z měřených d a I. Jestliže a a h jsou známy, můžeme ur-
čit R z (I).
Jak bylo napsáno v úvodu, je nejlépe provést takové

měření z vrcholu kopce s výhledem na moře. Čím větší
bude výška h nad hladinou moře, tím větší bude
a a může být změřen přesněji.
Na kopci nepotřebujeme žádné zábradlí. Použijeme

4 měřických latí, které sestavíme do trojúhelníku, jak je
ukázáno na obr. 4. Na lať A umístíme značku ve výšce
našich očí. Na latích B, CaD dáme značky ve výšce zá-
měry mezi okem a horizontem. V C dáme další značku
ve výšce spojnice značek B a D. Tato spojnice nahrazu-
je vodorovné zábradlí. Vzdálenost obou značek na C,
dělená vzdáleností AC, je úhel a. Ten zvětšíme o 7 %,
o korekci z refrakce. Měření mohou být zpřesněna pou-
žitím teodolitu. Tento přístroj však neměli staří Egypťa-
né k dispozici. Všimněte si, že tato metoda je nezávislá
na směru tíže a dokonce není nutné urovnávat teodolit.
Je zajímavé dokázat, jak depresi horizontu lze určit
z měření vertikálních úhlů nejméně ve třech směrech
s neurovnaným teodolitem (to ponecháváme na čte-
náři).
Největší námahu při této metodě představuje určení

výšky hory. Ta může být určena nivelací nebo trigono-
metricky. Vzorec (I) dává poloměr Země. Na druhé
straně můžeme poloměr Země považovat za známý,
6372 km, a určit výšku h z (1). Nebo můžeme určovat
refrakci, známe-Ii R i h.
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Obr. 3 Vzdálenosti mezi zdánlivým a skutečným
horizontem a zábradlím lodě

Obr. 4 Měřické latě v trojúhelníku k určení deprese
horizontu

Výška hory 500 m
Vzdálenost AC 6 m
Vzdálenost značek na lati C 70 mm
, 70
Uhel a = 6000 + 7 % = 0,01248 rad

Poloměr Země R = 2~ = 6 417 km.
a

Moderní metoda určení poloměru Země používá lase-
rových měření vzdáleností družic. Laserové měření
vzdálenosti na družice se provádí z mnoha pozemních
stanic. Z těchto měření může být určena poloha stanice
a dráha družice s přesností několika centimetrů. Střední
poloměr Země pak vychází s přesností I m. Princip mů-
že být vysvětlen následovně.
Předpokládejme, že máme zjednodušený model

s dvěma družicemi ve výškách h I a h 2 na kruhové dráze
(obr. 5). Z těchto laserových stanic jsou měřeny výšky
hl a h2. Poloměry drah jsou al, a2 a poloměr Země R,
takže můžeme psát

hl=a,-R a h2=a2-R. (6)

Z třetího Keplerova zákona plyne

a; a~
tf t}'

kde t" t2 jsou oběžné doby družic, které mohou být mě-
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~-
A

řeny velmi přesně. Z uvedených tří rovnic určíme a" a2
a R. Obdržíme

R = h2 - ph,
p-I

3

p= c~r·
V praxi bychom vzali v úvahu excentricitu dráhy dru-

žice, zploštění Země a polohu laserových stanic. Dosta-
neme množství rovnic o mnoha neznámých, ze kterých
vyrovnáním podle MNČ určíme poloměr Země, zploš-
tění a polohu stanic. Nakonec použitím třetího Keple-
rova zákona můžeme vypočítat i hmotnost Země.

Dále si vysvětlíme výpočet opravy z refrakce. Refrakcí
rozumíme zakřivení paprsku světla způsobené atmosfé-
rou. Podle Frenetova zákona světelný paprsek jdoucí
z A do B nesleduje nejkratší dráhu (přímku), ale nej-
rychlejší dráhu. Rychlost světla ve vzduchu závisí na je-
ho hustotě. Blízko zemského povrchu je rychlost menší,
ve vakuu je rychlost světla c maximální.
Blízko Země je vzduch hustší než ve vyšších vrstvách,

takže rychlost je větší ve vyšších vrstvách. Vodorovný
světelný paprsek z A do B bude mít tendenci směřovat
poněkud nad přímou spojnici AB, takže se bude ohýbat
se zakřivením Země (obr. 6).
Uvažujme dráhu světelného paprsku jako kruhový

oblouk s křivostí k = 1/ r, kde r je poloměr kružnice.
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1&=2ks.

Vzdálenost s k horizontu je podle obr. 2

k=l-~c dh'

c-v
-c-=ap.

--.!!!...... = _ adp
c- v p

Podle stavové rovnice plynů je

pTp=konst.,

kde p je měrná hustota, T teplota a P tlak vzduchu.
Diferencováním rovnice (13) obdržíme

1 dp 1 dT 1 dP
-p dh =Tdh-Pdh'

Dosaďme (12) a (14) do (II), pak

k= c- v (1- dT _1- dP) (15)
c T dh P dh .

Velikost zlomku (c - v)/v je asi 0,000270. Dosadíme
některé přibližné hodnoty pro standardní iltmosféru

T= 20 oe = 293 K,

P = 1 013 mbar = 101,3 kPa,

dT/dh = -10 K na I km výšky,

dP/dh = -120 mbar na 1 km výšky.

[ ( - 10 ) (- 120)]k = 0,000 270 293 - ---.---oI3 =

0,000 022 (km~').

Tato oprava se musí přidat k měřené depresi horizontu.
Refrakce má rovněž další aspekt. Protože rychlost

světla závisí na hustotě atmosféry, musíme opravit dél·
ky měřené elektronickými dálkoměry a měření vzdále-
nosti družic s použitím aparatur GPS. Nepřesnost tep-
loty, tlaku a vlhkosti vzduchu je největším zdrojem
chyb v geodetických měřeních. Jeden z německých pro-
fesorŮgeodézie kdysi řekl:

Milý Pánbůh daroval geodetům refrakci, aby si mohlo
mnoho profesorů geodézie vydělávat na svůj denní chléb.

Přeložil:
Ing. Karel Diviš, CSc ..

Zeměměřický úřad. Praha

Ve dnech 4. až 7. dubna 1995 se uskuteční v prostorách nově
zrekonstruovaného Veletržního paláce již II. mezinárodní vý-
stava reprografické, výpočetní a kancelářské techniky Repro
95. Ukončením rekonstrukce paláce získala Praha velmi atrak-
tívní, dobře vybavené a reprezentativní výstavní prostory, které
byly pro tyto účely zvlášť vyprojektovány ve dvacátých letech.

Téma výstavy je zaměřeno na černobílé a barevné kopírová-
ní a vhodné tiskové techniky, mikrografii, integrované paměťo-
vé systémy, výpočetní a komunikační techniku - telefony, fa-
xy. Bude možno shlédnout kancelářské stroje a potřeby včetně
nábytku, různé materiály pro reprografii, mikrografii i papí-
renské výrobky. Návštěvníci budou moci shlédnout výstavu
v uvedených dnech od 10 hodin do 18 hodin.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc ..
Praha

SUTII, J. - WEISS, G.: Súradnicové meranie geodetic-
kých sietí univerzálnymi stanicami

ŠIMON, Z.: Gravimetry LaCoste Romberg

ROULE, M.: Řešení výzkumného projektu "Výstavba
AISGK" napomáhá zlepšovat služby státní správě
i občanům
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Geodetický, kartografický
a geografický motív na poštových
známkach

Doc. Ing. Dulan Cebecauer, CSc.,
katedra geodézie Svf V~DS v Žiline,

Mgr. Tomél Cebecauer,
Geografický ústav SAV, Bratislava

Približne 1% všetkých poštových známo k, t.j. asi 7 000, do ro-
ku 1994, sú známky s geodetickým, geografickým, ale predo-
všetkým kartografickým motívom. Hned' na začiatku si treba
položiť otázku, ktoré známky možno do tejto skupiny zaradiť?
Uvažujeme len také známky, na ktorých je geodetický, karto-
grafický a geografický motív dominantný, alebo inak výrazný
a nie také známky, kde je takýto motív príliš štylizovaný, alebo
len nevýrazný doplňujúci symbol. Táto námetová skupina
nadvazuje na kartofilateliu - zbieranie známok s mapovým
motívom. Pre odborníkov je mapový námet na poštových
známkach kuriozitou, pretože praktícky skoro vo všetkých prí-
padoch dochádza k zjednodušeniu a výtvarnej štylizácii.

Prečo existuje až tak vel'ké množstvo známok s touto témati-
kou? Najčastejšie dóvody sú politicko-propagandistické.
Oznámiť ostatnému svetu svoju existenciu, vznik nového štátu,
vyhlásenie nezávislosti, vznesenie požiadavky viacerých štátov
na rovnaké územia, ale aj zdóraznenie vzájomného priatel'stva.
Častým dóvodom sú významné udalosti, zasadania, športové
i íné podujatia. Mapa, glóbus, prípadne hemisféra majú zdó-
razniť, že ide o udalosť nevšednú, svetovú, európsku, alebo sa
prinlÚmenšom týka niekol'kých štátov. No a nakoniec dóvo-
dom sú aj vedné disciplíny uvedené v názve. Zaujímavé je aj
skúmanie vydávania týchto známok z hl'adiska teritoriálneho
a časového. Najviac známok, viac ako 2 000, pochádza z Ame-
riky, predovšetkým Južnej a Strednej, nasleduje Afrika s po-
čtom približne I 700. Rozdiel je len v tom, že kým v Amerike
vychádzalJ tieto známky už okolo roku 1900, v Afrike a napo-
kon i v Azii až okolo roku 1960. Súvisí to pravdepodobne
s konštituovaním sa nových štátov a s rozpadom kolónií v jed-
notlivých svetadieloch. Na treťom mieste, čo sa týka počtu, je
Európa, okolo I 500 známok, ale na týchto známkach nepre-
vláda politická, alebo iná deklarácia existencie štátov. Z jed-
notlivých štátov vydali najviac známo k Venezuela (270), býva-
lý ZSSR (180), Panama (150), Turecko (120, najma do 2. sveto-
vej vojny) a Kuba (110, najma po roku 1962). Pri Venezuele
a Paname ide často o jeden motív vo víacerých variantoch, pri-
padne s róznou pretlačou.

Prvýkrát sa kartografický motív objavil už v roku 1876 na
známkach Francie na známej sérii Mier a obchod, ako vedl'ajší
motív v pozadí známky [I] (možno ho vidíeť na zachovalých
známkach pri dobrej vóli a so silnou lupou). Vačšina zberate-
l'ov však považuje za prvý prípad mapy na známke mapu Pa-
namy v sieti z roku 1887, vtedy ešte kolumbijského územia
(známka označená písmenom a na obr. I). V róznych mutáci-
ách sa tento motív objavil ešte mnohokrát, do roku 1903 na ko-
lumbijských známkach a po odtrhnutí Panamy na jej znám-
kach, až do roku 1941.

Stúdiom a katalogizovaním známok s mapovým motívom sa
zaoberá špecializovaná záujmová skupina Map Stamp Unít
v USA, ktorá vydala v roku 1959 súpis takýchto známok. K ne-
mu vyšli už niekol'kokrát doplnky. Námetová skupina "mapy"
je zriadená aj pri námetovej komisii Fédération lnternationale
de Philatelie založenej v roku 1926 [I].

Hoci sa hovorí o mapovom motíve alebo správnejšie o kar-
tofilatelii, vhodnejšie je hovoriť o motíve geodetickom, karto-
grafickom a geografickom. Jednak majú tieto príbuzné vedné
disciplíny viacero styčných oblastí, jednak na seba nadvazujú
a prelínajú sa (to, čo geodeti považujú za geodéziu, kartografi
za kartografiu a pod.). Takýto názov vyplýva, ako to uvidíme,
aj z d'alej uvedeného členenia tejto tematickej oblasti. Návr-
hov na členenie exístuje, resp. existovalo, viac [1,2]. Nasledu-
júce členenie navrhol W. Bormann [2] v roku 1973. Vzhl'adom
na uplynulých 20 rokov možno mať k nemu drobné obsahové
i terminologické výhrady, napriek tomu ho považujeme za naj-
vhodnejšie východisko. Bormann zaviedol do členenia syste-
matičnosť, premenoval mapový motív na kartografický motív
a ako podoblasť ju včlenil do širšej oblasti náuky o Zemi.

Okrem toho, pravdepodobne skór než sa pustil do členenia,
mal prehl'ad o vychádzajúcich známkach a nesnažil sa známky
členiť tak, ako sa člení vedný odbor kartografia. Okrem člene-
nia prevzatého z [2] uvádzame d'alej niektoré zaujímavé ukáž-
ky poštových známok (obr. I a 2).

I. Geodézia, kartografia a geografia

1.I Významné osobnosti
b - G. Mercator 1512 až 1594, belgický kartograf
c - E. Abbe, nemecký konštruktér geodetických prístro-

jov - pri príležitosti 110. výročia založeni a firmy
Zeiss

I.2 Náuky o Zemi
d - Medzinárodný geofyzikálny rok 1957 až 1958, mapa

Antarktidy
e - 100. výročie narodenia A. Wegenera, autora teórie

pohybu kontinentov, mapa oddel'ovania sa konti-
nentov

f - štylizovaný symbol obsahu geografie

1.3 Výučba a výskum

1.4 Kozmická a družicová geodézia
g - satelít na pozorovanie Zeme, mapa sveta

1.5 Podrobné meranie a mapovanie
h - 150 rokov podrobného merania vo Svajčiarsku, teo-

dolit, pyramída, obrys Svajčiarska
ch - fotogrametrické mapovanie v Austrálii, vrstevnice,

lietadlo
- fotogrametrické mapovanie v Bolívii, obrys Bolívie,

lietadlo
- starý zememerač D. Thompson v Kanade, zvitok sta-

rej mapy

1.6 Inžiníerska geodézia a pozemkové úpravy
k - meranie a vytyčovanie teodolitom
I - zcel'ovanie pozemkov vo Svédsku

1.7 Prístroje a pomócky
m - teodolit s barometrom

1.8 Elektronické spracovanie údajov

1.9lnštitúcie, kongresy a zasadnutia
n - 17. kongres Medzinárodnej federácie geodetov

(FIG), štylizovaný teodolit
o - valné zhromaždenie Medzinárodnej geodetickej

a geofyzikálnej únie, geodetické a geografické sym-
boly

II. Geografické a vesmírne mapy, glóbusy

II.I Topografické mapy
p - vojenská špeciálna mapa, 200 rokov vojenského ze-

memeračstva v Anglii

11.2Geografické mapy (vrátane atlasov)
q - geografická mapa Pol'ska z roku 1908

11.3 Kozmické mapy (vrátane máp Mesiaca)
r - mapa odvrátenej strany Mesiaca

HA Glóbusy
s - Praetoriusov zemský glóbus z roku 1568
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III. Tematické mapy

III.1 Historické zemepisné mapy, mapy morí, letec-
ké mapy
t - historická mapa ostrova Mykines (Faerské ostrovy)

111.2Historické plány miest a podorysy
u - stará mapa mesta BA<;AIM (portugalská kolónia

v Indii)

111.3Mapy objavitel'ských ciest, dejiny objavov
(vrátane výskumných ciest do Arktídy a Antarktídy)
v - Byrdova antarktická expedícia II, hemisféra s vyzna-

čením trás jednotlivých expedicií
w- mapa Nového Zélandu, J. Cook, plachetnica

111.4Politické mapy
I11.4.1 Štátna politika, nezávislosť a dejiny štátov, teritoriálny

rozvoj, správne členenie, územné požiadavky
x - sporné územie India-Pakistan po rozpade Brit-

skej Indie (Kašmír)
y - mapa Karibskej oblasti v sieti, britská král'ovná

Alžbeta
z - štylizovaná mapa Bermud, britská král'ovná AI-

žbeta
aa - mapa ostrova Niue v Pacifiku, s vyznačením po-

lohy
ab - mapa časti Južnej Ameriky, Argentína s vyznače-

ním provincie San Juan
ac - pohl'ad na Karlštejn na protektorátnej znám ke

Bohmen und M1ihren. Podl'a [3, 4] by mali oblaky
tvoriť povodnú hranicu Československa pred za-
bratim Sudet Nemcami. Takto by mali byť hrani-
ce vyznačené na celej sérii protektorátnych zná-
mok. Pri troche fantázie možno identifikovať hra-
nice, celkom jednoznačne to tvrdiť nemožno. Ak
je to pravda, potom to bol zo strany ryťcov (ná-
met známok bol prevzatý zo známok Českoslo-
venska) hrdinský čin. Možno, že sa ozve niekto,
kto o tom vie viac.

I11.4.2 Koloniálne ríše, zámorské provincie
ad - štylizovaná mapa sveta s vyznačením portugal-

ských kolónií
III.4.3 Medzinárodné pakty a zmluvy, kongresy, štátne návšte-

vy
I11.4.4 Medzinárodné organizácie a odborové organizácie
IIl.4.5 Medzinárodné neštátne organizácie, strany
III.4.6 Vojenská kartografia, vojnové udalosti

ae - 25. výročie bojov o Stredomorie po čas 2. svetovej
vojny, štylizovaná mapa časti Stredomoria

III.5 Hospodárske mapy
I11.5.1 Medzinárodné a národné hospodárske organizácie,

ekonomické kongresy, vel'trhy
III.5.2 Pol'nohospodárstvo
111.5.3 Priemysel a baníctvo

af - energetická spolupráca v južnej Afrike, mapa juž-
nej Afriky, priehrada, energetické trasy

I11.5.4 Obchod

111.6 Dopravné mapy
111.6.1Cestná doprava, cesty, mosty, automobilové preteky

~ - mapa Angoly s dopravnou a vodnou sieťou
111.6.2Zelezničná doprava, kol'ajnice, tunely
I11.6.3 Letecká doprava, priekopnícke činy letectva

ah - prelet cez severný pól, mapa Arktidy a bývalého
ZSSR s vyznačenou trasou letu

111.6.4Námorná a vnútrozemská lodná doprava, kanály a prí-
stavy
ai - mapa pobrežia s majákom

111.6.5 Poštový styk
111.6.5.1 Svetová poštová únia (UPU, UIT), správa pošt, pošto-

vé spolky, kongresy
aj - 75. výročie UPU, geografická mapa Islandu

111.6.5.2 Poštové spoje, letecká pošta, telefón, telegraf, morské
káble, rozhlas, televízia
ak - členenie Rakúska podl'a smerovacích čísel, ma-

pa Rakúska
111.6.5.3 Filatelia
III.7 Športové a turistické mapy, mapy na vol'ný čas
111.7.1Medzinárodné športové súťaže, olympiády
111.7.2Majstrovstvá sveta vo futbale
111.7.3 Iné národné športové súťaže, hry priatel'stva

III.7.4 Turistika
III.7.5 Šachové súťaže
III.8 Mapy z iných oblastí života
I11.8.1 Medicína, farmácia, Červený kríž
I11.8.2 Metereológia

al - metereologická mapa nad Japonskom, izobary
I11.8.3 Botanika a zoológia
III.8.4 Dejiny, dejiny náboženstva
III.8.5 Iné oblasti

IV. Zvláštnosti a kuriozity
IV.I Reliéfy a reliéfne mapy

am - 25. medzinárodný geografický kongres 1984, reliéf
IV.2 Pohl'adové mapy, obrázky z vtáčej perspektí-

vy, panorámy, blokdiagramy
IV.3 Mapy a glóbusy na pečiatkach
IV.4 Celistvosti
IV.5 Kuriozity', chyby, plagiáty

an - známka Sierry Leone v tvare mapy a obsahom ma-
py

ao - anaglyfická hemisféra, ktorú pri prehliadaní červe-
no-zelenými okuliarami vidíme príestorove.

LITERATÚRA:
[I] MUCHA, L.: Kartofi1atelie - sbíráni známek s mapovým

motivem. Fi1atelie, 23, 1973, Č. 3, s. 78-79.
[2] BORMANN, W.: Kartographie auf Briefmarken. Karto-

graphische Nachrichten, 23, 1973, Č. 5, s. 183-192.
[3] STAMP, D. L.: Maps on Postage Stamps as Propaganda.

Cartographic Journal, 22,1985, Č. 2, s. 179-197.
[4] JIRANEK, J. J.-FRIEDMAN, B.: Secret Czech Patriotic

Marks on Bohemia, Moravia Stamps. Linn's Stamp News,
30, Aug. 1965, s. 8-9.

Mapy základního i tematického státniho mapového díla
České republiky zakoupíte v těchto prodejnách:

Prodejna map
Bryksova 1061, 19800 Praha 4
Prodejna map
Lidická 11, 37086 České Budějovice
Prodejna map
Radobyčická 12, 303 39 Plzeň (pro okresy
Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih,
Plzeň-sever, Rokycany, Tachov)
Prodejna map
Sokolovská, 167,36005 KarlovyVary (pro
okresy Cheb, KarlovyVary, Sokolov)
Prodejna map
Krčínova 797/2, 40007 Ústí nad Labem
Prodejna map
Havlíčkova 1000,53002 Pardubíce
Prodejna map
Běhounská 26, 601 51 Brno
Prodejna map
Praskova 11, 746 55 Opava
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Vzťahy ceny a kvality prác
Príspevkom chce autor rozvínúť diskusiu o uvedenej téme kto-
rá je vel'mi aktuálna vo sfére komerčnej a aj vo sfére šÚtnej
správy z pohl'adu dosahovania kvalitatívnych ukazovatel'ov
výsledkov geodetických prác preberaných do bázy údajov.
Nie je to návod na určovanie cien, ani návod na posudzova-

nie kvality prác, ale vyslovené otázky ako podklad na diskusiu,
na základe ktorej by mohli byť vyslovené určité odporúčanía
na ďalšie konanie.
Každá práca potrebuje svoj časový priestor. Hodnota tohto

priestoru je ovplyvnená možnosťami zostať v tomto pósobisku.
Tieto možnosti sú výrazne ovplyvnené nákladmi, které treba
~ynalo~iť na možnosť ostať určitý časový priestor na určitej
cmnosti.
Je v podstate jedno, či činnosť je vykonávaná v štátnej sfére

(financovanie rozpočtovým spósobom) alebo v komerčnej sfé-
re na základe hospodárskej súťaže. Vo všetkých prípadoch je
limitujúcim ukazovatel'om možnosti práce krytie nákladovej
položky.
V tomto okamihu sa nebudem zaoberať problematikou fi-

nancovania štátnej správy ~ tam je otázka zabezpečeni a kry-
tia nákladov rozdielneho charakteru.
V príspevku ide o vzťah ceny a kvality, ktorý je dosahovaný

zvláštnou formou. Ak je trh regulárny, korektný, tak cena je
výrazne ovplyvnená hospodárskou súťažou a je v nepriamej
úmere k počtu subjektov vykonávajúcich práce. je to známy
princip ponuky a dopytu.
Len na ilustráciu: na úrovni pósobnosti Katastrálneho úra-

du v Bratislave je počet pracovníkov oprávnených vykonávať
geodetické a kartografické práce 411. Počet organizácii, ktoré
~ajú oprávnenie vykonávať geodetické a kartografické práce
Je 62. To samo ukazuje, že na tomto pomerne špeciálne ·zame-
ranom pósobisku vykonáva práce vel'ký počet subjektov, čo by
malo viesť k stláčaniu cien.
Na vykonávanie geodetických prác je potrebné mať k dispo-

zícii:
I) kvalifikovaný personál s dostatočnými skúsenosťami
2) prístrojové vybavenie meracej techniky, ,
3) prístrojové vybavenie počítačovej techniky a software,
4) dopravný prostriedok,
5) priestor (kancelárie).
Všetky tieto činitele pósobia na tvorbu cien stúpajúcim tren-

dom v závislosti na mohutnosť nasadení a dížky pósobenia
v čase. Tento faktor nám pósobí v protiklade s faktorom ho s-
podárskej súťaže, ktorý ako sme uviedli tlačí ceny dole.
Dá sa teda povedať, že kvalita vybavenia geodetických kan-

celárii (body I až 5) a cena dohodnutá v hospodárskej súťaži
ovplyvňujú časový priestor na výkon činnosti.
A časový faktor je činitel', ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu

vykonávaných prác.
Ako vlastne charakterizovať kvalitu geodetických prác? V

cenníkoch býva uvedené, že ceny platia pri dodržaní kvalita-
tívnych podmienok. Kvalitatívne podmienky sú dané uvede-
ním noriem, inštrukcií, smerníc apod., ktoré definujú spósob
vykonania prác s kontrolnými kritériami.
Dá sa povedať, že kvalita geodetických prác je dodržaná ak

je práca vykonaná podle platných predpisov a sú dodržané
príslušné kritériá. Časová potreba na vykonanie geodetických
prác je úmerná náročnosti kritérií, podl'a ktorých sa vykoná va,
ak cheme dodržať stanovenú kvalitu.
Teraz neuvažujeme s alternatívou, že práce sú vykonávané

neodborne, lajdácky a že pósobí I'udský faktor omylu.
Ak cena dohodnutá poskytuje dostatočný časový priestor na

kvalitný výkon činnosti, tak je to situácia akú vykonávatel'
prác potrebuje. Ale pravidlom býva opak, že pri pokuse o do-
držanie všetkých kvalitatívnych kritérií sa dostáva do problé-
mu s časovým faktorom, ktorý mu určuje cena prác.
V predošlej vete je vlastne vyslovený základný problém: kde

cena určená hospodárskou súťažou vytvára časový priestor na
výkpn činnosti a časový priestor ovplyvňuje kvalitu prác.
Ulohou teda je stanovenie minimálnych časových jednotiek

potrebných na výkon tej ktorej geodetickej činnosti, ako zá-
kladného predpokladu na dodržanie požadovanej kvality prác.
. Kalkuláciou ceny časovej jednotky a určením počtu jedno-
tiek sa dostaneme k termínu "minimálna cena prác".
Stanovená mínimálna cena by mala zaručiť, že z dóvodu zís-

kania zákazky v hospodárskej súťaži nepójde cena pod určitú
hranicu, ktorá ešte zaručuje krytie nákladov na kvalifikovaný
personál a ostatné náklady na dostatočne vel'ký časový pries-
tor na výkon prác v požadovanej kvalite.
Je možné namietať, že stanovenie mínimálnej ceny by mohlo

byť kvalifikované ako nedovolený do hovor a porušenie § 3
ods. 2a zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.
Je si ale treba uvedomiť, že geodetické práce sa nevykonávajú

samoúčelne, ale výsledky geodetických prác sa využívajú pre
štátne mapové diela a v prípade geometrických plánov sa premi-
etajú výsledky do katastra nehnutel'ností, tiež sa vytvárajú rózne
informačné systémy a bolo by možné menovať ďalej.
Záujmom spoločnosti určite je aby bolí vytvorené všetky

možné podmienky zaručujúce kvalitný výkon prác.
Ak by teda mal byť zavedený do života pojem "mínímálna

cena" v oblasti oceňovania geodetických prác (výkonov), je ho
treba realizovať legislatívnym procesom tak, aby našla oporu
v platnej legislatíve.
Určité možnosti už dnes dáva zákon č. 526/1990 Zb. o ce-

nách. V části II. Reguláca cien sa v § 5 ods. 4 dáva možnosť ce-
novým orgánom stanoviť minímálnu cenu, ktorú níe je možné
znížiť.
. Je otázkou dl? diskusie, ktorý cenový orgán by mohol mať
tuto kompetenc\U.
Cenové orgány a ích pósobnosť sú definované zákonom č.

194/1988 Zb. a zákonom Č. 135/1973 Zb. Je možné si predsta-
víť, že po určitej novelizácii uvedených zákonov v úlohe ceno-
vého orgánu pre oblasť cien v geodézii by bol určený níektorý
štátny orgán pósobiaci v rezorte Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky. Predpokladom je súhlas geo-
detickej obce.
Na trhu práce ja zatial' dosť subjektov, pre ktorých by zave-

denie "minimálnych cien" znamenalo určité obmedzeníe. SÚ
to podnikatel'ské subjekty pósobiace popri zamestnaní, kde
n.ákladová položka je skoro nulová, ďalej subjekty, ktoré sú
člastočne dotované zo štátneho rozpočtu, a tiež maJú možnosť
minimalizovať náklady a v neposlednom rade subjekty s vytvo-
renými viac-menej pevnými vazbamí na objednávatel'ov prác.
Túto otázku bude musieť riešiť podnikatel'ská sféra.
V.oblasti sledovania kvality prác v súčasnej dobe, pokial' ne-

vzmkne stavovská organizácia, ktorá by dokázala sledovať
a regulovať podnikatel'ské subjekty, je možné získavať určitý
prehl'ad len u prác, ktoré sú dodávané do katastrálných úra-
dov.
Záujmom štátnej spr~vy je aby do jej údajovej základne boli

preberané len údaje splňajúce kvalitatívne kriériá.
Na záver tedy opatovne otázka do diskusie - je potreba sta-

noviť termín "minimálna cena" ako kritérium, ktoré čiastočne
zabezpečí dostatočný časový priestor na dosiahnutie požado-
vanej kvality prác a zároveň čiastočne napomóže korektnejšie-
mu správaniu sa podnikatel'ských subjektov na trhu práce?

Ing. Jura) Kočan.
Katastrálny úrad v Bratislave

INZERUJTE

V GEODETICKÉM A KARTOGRAFICKÉM
OBZORU



MultiMedia Computer
MultiMedia Computer nabízí data, programové vybavení a služby v oblasti skenování barevných mapových podkladů,
zpracování rastrových dat pro využití v systémech GIS, cenově dostupný a snadno ovladatelný systém pro zobrazování
a editaci dat MaGIS. Dále zajišťuje vývoj speciálních aplikací využívajících globálních pozičních systémů (GPS),
digitálních radiokomunikačních sítí a vazeb na externí datové struktury.

V roce 1994 společnost MultiMedla Computer zvítězila v konkursu na
obchodní zakázku Českěho úřadu zeměměřlckěho a katastrálniho.
umožňující firmě podílet se na vytvoření části projektu ZABAGED 2.
Projekt ZABAGED 2 představuje m.j převedení 4550 základních map
ČR v měřítku 1:10000 do dígítální rastrové podoby. Do konce roku
1994 bude zpracováno celé území České republiky a Jedním z výstupů
projektu bude dígitální barevná bezešvá mapa s rozlišením 400dpl
(0.635 m/pixel) nebo 200dpi. rozdělená do souború pokrývajÍcích
čtverce 2x2 km. Průměrný okres o rozloze 1000 km má objem dat
100 MB a uživatel zaplati 60000,- Kč za 5 licencí Rozsah rastrových
výstupů projektu ZABAGED 2 bude pro celé území ČR přibližně
20 Gbytů.

Data ZABAGED 2 JSou rovněž využitelná ve větŠině používaných
GIS (ARC! INFO, Arc Víew. Microstatlon, MaGIS. atd.). Data mohou
být předávána zákazníkům na CD ROMech. pevnych discích. páskách
aj s prostorovým obsahem dle výběru zákazníka Vykonavatelem
autorských práv k výsledkům projektu ZABAGED 2 Je Česky úřad
zeměměřický a katastrálni v Praze Jediným oprávněnym dodavatelem
dat je Zeměměřický úřad, odbor centrál nich databází. MultíMedla
Computer poskytUje služby souviseJÍcí s výběrem segmentu. konverzi
do Jiných formátů a rozlišení a distribucí na příslušných nosičích

Někollkaleté zkušeností a vytvořené vlastní algoritmy umožňUjÍ .společnosti MultiMedla Computer zpracovat I méně kvalitní mapové předlohy do
vyhovUjÍcího barevného rastrového ekvivalentu. Technologická základna dovoluje zpracovat velké objemy dat v krátkých termínech

Požadavky širšího okruhu uživatelů na jednoduše ovladatelný, cenově dostupný, ale též dostatečně rychlý prostředek pro zobrazování a editaci
geografických dat vyústily ve vytvoření systému MaGIS. Jeho koncepce vycházela z předpokladů jak efektivní práce systému na počítačích PC
střední třídy, tak i snadné integrovatelnosti s dalšími aplikacemi a externími daty. Systém MaGIS byl poprvé uveden v polovině roku 1993.
v současnosti je nabízena verze 1.1

MultiMedia Computer S.r.o.
Novodvorská 994
14221 Praha 4-Braník
tel. (02) 476 2249
fax (02) 472 3551

MultiMedia Computer Brno s.r.o.
Botanícká 68a
66312 Brno
tel. (05) 41 321264 I. 328
fax (05) 351283

MultiMedia MaGIS je registrovaná ochranná známka MultiMedla Computer s.r.o., ARC!INFO, ArcView JSouregistrované ochranné známky Environmental
Systems Research Instítute. Inc, Microstatíon je ochranná známka Bentley Systems Inc, (Intergraph affiliate)
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