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Test n.. overenie lilleárnej
hypotézy
o parame,troch
v Iineárnom
regresnom
model!
Geodetický a kartografický
'Obzor. 3!J, 1984, Č. 9, str.
205-211, lit. 4
Na te>stovanie lubovoln8'j hypotézy o lineárnej
vazbe
medzi určovonýml parametrami
každého z platich základných mode,lov line'árne'j teórie odhadu sa za předpokladu
normálneha
rozdelBnia
priamo
mef'8ných
vstupných
údaj ov odvodila te>stovacla štatistika s FishNovým-Snedecorovým
rozde'lenírn pravdepodobnosti
so stupňami
volnosti
závislými od hodnosti
matice
hypotézy, počtu priamo meraných hodnot a hodnosti
matice plánu.
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Obecné řešení kuželových zobrazeni
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, Č. 9, str.
211-220, 7 obr., lit. 8
Rozbor souboru kUŽelových zobrazení z hlediska obe'cného přístupu
s vypracovdním
jednoho netradičního
zobrazenÍ.

528.441:631.111.3
PALČI~(, ].
Príspevok
k oclnau\!
pornohospod:lrskeho
podneho
fondu
Geode'tickv a kartografický
obzor, 3D, 1984, Č. 9, str.
221-223, 5 tab., Ht. 2
Analýza pohybu polnnhospodárske'ho
pOdneho fondu
SSR v rokoch 1966·-1980. Zdro;e úbytkov a prlrastkov p::Jlnohospodilrskej
a ornej pOdy. Podlel re'zortu
SÚGI< na ochrane polnohospodárékeho
pOdneho fondu.
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Mamuti můstek pro le'!y na lyiÍ>~h v Harrachově
Geode'tický a kartografický
obzor, 3J, 1984, Č. 9, str.
224-Z25,
2 obr., lit. 3
POpis úcasti geodotu pti výstavbě střediska
zimnlch
sportů v Krkonoších,
zejména ffiGrnutího můstku pro
sk::Jky na lyžích v Hurachově.
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Geodetický a kartogl'afický
obzor, ;ID, 1984, Nr. 9, Seite 205-211, Lit. 4.
Zur Tcstllng e,lner beiíebigen Hypothe'se> von eine,r Iifi8'3ren VBrbindung zwischen zu bestimrnenden
Paramet3rn von jcodem de>r filn! GrundmodeUe der linearen
Schatzungsthc'orie
wurde unter Vorrauc,setzung
einer
Norm,"lteilung
de·r gemessenen
Eingabedate>n
elne,
T'~ststatlstik
mil der
i'ischsr-Snedecorschen
WahrscheinlichkeitsE'lntet:ung
mit LJso,tuf911 abgeleitet, :lle
von dmr. Rang der Hypothesenmatrix,
der Zahl von
gEmessenen Werten und dem Rallg de,r Planmatrix abhilnglg 1st.
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AlIgemeine Liisung van Kegelabblldungen
Geod,e'tický a kartografický
obzor, 3D, 1984, Nr. 9, Selte 211-220, 7 Abb., Lit. 8.
Analysls eln8'S Komplexes der Kegej,abbildungen
vom
al!gBmelnen Standpunkt
mlt Bearbeitung
e,lner untradltion"Uen Abbildung.
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PALČlK, J.
Beilrag zum Schutz des landwlrtschafUichen
Bodenfonds
Geode>tický a kartografický
obzor, 3D, 1984, Nr. 9, Seite 221-223, 5 Tab., Lit. 2.
Analyse
der Anderungen
des landswirtschaftlichen
Bodé,nfonds der SSR in Jahren 1966-1980. Quellen der
Minderungen
und Zuwachse
de,s LandwirtschaHsbodens und de,s Ackerlandes.
Anteil des Ressorts SÚGK
am Schutz des landwirtschatflichen
Bodenfonds.
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VAŠA, I.
Rlesensprungschanze
filr Skiefliige ln Harrachov
Geode'tlcký a kartografický
obzor, 3D, 1984, Nr. 9, Seite, 224-Z25, 2 Abb., Lit. 3.
Beschrelbung
der T'ellnahme de,r Geod1iten be'lm Aufbau des Wlntersportzentrums
ln Rlesengeblrge,
be'sonders der Rle'sensprungschanze
fiir Skie>fliige in Harrachov.

519.237:528
KUBAčKOVA, L. - KUBAčEK, L.
Test for Verlficatlon
of the Linear Hypothesls about
Parameters
ln the Linear Regresslon Model
G,eode'tlcký a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 9,
pp. 205-211, 4 reL
For test ing an arbilrary
hypothesls
on linear
dependence
among parameters
under determlnation
of
each from five basic models of the linear theory of
estimation,
the testing statistics
wilh the FIsher-Snedecor
dlstribution
of probabllity
and degrees
of
freedom depending
on the rank of the matrlx of
hypothesls
number
of direct measured
values, and
the r'ank of the matrix of plan, was derived unde,r
assumption
of normal dlstribution
of direct measured
input data.

528.235.1
PYSEK, J.
General Use of Conlcal Projectlllns
G,eo.cte~ický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 9,
pp. ,'211-220, 7 flg., 8 reL
Analysls of the set of conical proje,ctions from the
viewpolnt of la general approach wilh elaboratlng
one
non-traditlonal
projection.

528.441:631.111.3
PALČlK, J.
Contrlbutlon to Preservatlon
of the Agrlcultural
Land
Fund
Geodetlcký
a kartografiCký
obzor, 3D, 1984, No. 9,
pp. 221-223, 5 tab., 2 reL
Analysis of motlon of the agrlcultural
land fund of
SSR ln 1966-1980. Sources of decreases and increases
of agricultural
and orable land. The share of the
branch of SOGC in preservation
of the agricultural
land fund.

528.48: [624.21.036.2:196.9] (234.571)
vASA, I.
The Glant Skl-Jump for Skl-Flying ln Harrachov
GeOdetický a kartografický
obzo,r, 30, 1984, No 9,
pp. 224-225, 2 fig., 3 reL
Description
of the surveyors'
share in constructlon
of the winter sports centre ln the Krkonoše Mountalns, especially
of the giant sk!- jump for skl-flying
ln Harrachov.

519.237:528
KUBACKOVA, L. - KUBAčEK, L.
Test pour la vérificatlon
de I'hypothese
Ilnéaire des
parllrmetres dans le modlile Iluéalre de régression
Geodetlcký a kartografický
obzor, 30, 1984, No 9, page,s
205-Z11, 4 blbllographles
A la suite de tests d'une hypothése quelconque a construction llnéalre sntre paramétres détermlnés
de>chacun des cinq modéles élémentaires
de la théorie linéalre d'évolution,
on a déduil, a raison d' une divlslon normale des dOlmées d'entrée,
me,surées dlrectement, la 'statistique pour tests a divislon de pro~ablllté de Fisher-Snedecor
avec le,s degrés de libe,rté
dependant
du grade de la matrice d'hypothése,
du
nombre de v'aleurs mesurées dlrectement
et du grade de la mtrlce du plan.

528.235.1
PYŠEK,

J.

Solution en général de la projeetion
con:que
Geodetický
a kartografický
obzor, 3D, 1984, No 9,
pages 211-220, 7 Illustrations,
8 bibliograph:es
Analyse ďensemble
des projectlons coniques du point
de vue accés général
avec élaboration
ďune projection non tradltlonnelle.

528.441:631.111.3
PA1'ClK, J.
ContrlbuUon
a la protectlon du fonds foneler agrlcole
Geodetlckf a kartografický
ob:aor, 3D, 1984, No 9, pages
221-223, 5 tableaus, 2 bibliographies
Analyse de I'évolutlon du fonds foncie,r agrlcole Slovaque dans la période de 1966-1980. Sources relatlv,es aus pertes et a I'accroissement
de terres 'agrlcoles et arables. Partlcipatlon
du ressort de SÚGK a la
protection
du fonds foncier abrlcole.

528.48: [624.21.036.2:796.9] (234.571 J
VAŠA,

I.

Le pont géant pour sauts a skl de Harraehov
Geodetický a kartografický
('bzor, 30, 1984, No 9, pag8ls
224-225, 2 Illustratlons,
3 blbliographies
De'scriptlon de la participation
de géodéslens
a I'édiflcation du Centre d,e sports d'hlver sltué dans les
~lontagnes
des Géants, surtout du polnt de vue du
po nt géant pour sauts a skl fr Harrachov.
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Test na overenie lineárnej hypotézy
o parametroch v lineárnom regresnom
modeli

Spracovanie nameraných údaj ov veTmi často vedie na
aplikáciu piatich základných lineárnych modelov
teárie odhadu, ktoré sú pomerne podrobne rozpracova·
né [2, str. 126], [3, str. 127]. Na aplikáciu týchto
základných lineárnych odhadovacích modelov sa
reštringujú aj mnohé situácie, ktoré možno označiť
za dynamické, t.j. také, ktoré sa modelujú pomocou
stochastických funkcií. K tejto reštrikcii dochádza
z dvoch dovodov; prvým z nich je skutočnosť, že
meranie spojitých funkcií mažeme často vykonať
iba v diskrétnych bodoch záujmovej oblasti a druhým
potom skutočnosť, že realizácia spracovania nameraných údaj ov sa vykonáva prevážne pomocou číslicových počítačov [3, str. 301].
Uvedené skutočnosti vymedzujú rozsah parametrických testov, ktorými je účelné sa zaoberať a ktoré
pokrývajú veTkú časť problematiky parametrických
testov.
V ďalšom sa ohraničíme na regulárnu situáciu, kedy
kovariančná matic a vstupných údajov, matica plánu
aj matica H, prostredníctvom ktorej formulujeme nulovú parametrickú hypotézu o hodnotách určovaných
parametrov prípadne o vazbo medzi nimi, sú regulárne (regularita uvedených matíc tu znamená ich
plnú hodnosť).
2. Zadanie úlohy (formulácia problému)
Všeobecne hypotéza o číselných hodnotách zložiek
vektorového parametra
= (e1> e2, ... , e,,)' odhadovaného prostredníctvom
už uvedených piatich
lineárnych odhadovacích modelov má tvar Ha = h,
vyjadruje teda nielen predpoklad o číselných hodnotách jednotlivých parametrov, ale aj o ich prípadných
lineárnych kombináciách (H je h X k rozmerná regulárna matic a - pre jej hodnosť R(H) platí R(H) =
= h <k, h je h rozmerný vektor).
Aby sme overili túto parametrickú hypotézu, vykonáme pokus, ktorého výsledkom je n-tica reálnych
čísiel Xl' X2, ••• , X ktoré sú realizáciami n rozmernej
náhodnej premennej ;, o ktorej predpokladáme, že je
normálne rozdelená, ;"'.....
N(Aa, 0'21), kde A je n X k
rozmerná regulárna matica plánu (R(A) = k <n),
a je k rozmerný vektor paramctrov, o ktorých sa vyslovuje nulová hypotéza.

a

Il,

Základné tvrdenie: Nech; = (';1' ';2' ... , ;,.)'"",-,N(Aa,
0'21)
(A je n X k rozmerná matic a plánu, R(A) =
= k < n,
je k rozmerný vektor parametrov). Náhodná premenná

a

(Ri-Rg)jh

Rgj(n-k)

,

RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková. DrSc ••
Geofyzikálny ústav SAV. Bratislava.
RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc ••
Matematický ústav SAV, Bratislava

Rg = min {(; -

Aa)' (; -

Aa), a ERk}

=

= ;'(1- A(A'A)-lA');
Aa)' (; - Aa), Ha = h} =
= ;' {I- A(A'A)~l A'
A(A'A)-l H'[H(A'Arl H]-lH(A'A)-l A'};- 2h' [H(A'A)~l H']-l H(A'Atl A';
h' [H(A'Atl H']-l h,

Ri

+

(2)

=

min {(; -

+

+

+

(Ha = h je predpokladaný vzťah medzi zložkami
vektorového parametra a, H je regulárna h X k roz·
merná matica s hodnosťou R( H) = h ::;: k, h je h rozmerný reálny vektor), má necentrálne Fisherovo-Snedecorovo rozdelenie pravdepodobnosti s han - k
stupňami vornosti a s parametrom necentrality <5=
= (Ha - hl' [H(A'A)-l H']-l(Ha - h)j<52 1).
Takto vyslovené základné tvrdenie umožňuje testovať nulovú hypotézu Ho: Ha = h proti alternative
Hl :

Ha -:ft

h. Ak testovacia štatistika

(R!-R ~)Ih

Ro/(n - k)
(ri - rg)jh
91
> F" . (n-k) (IX),
r(í (n- k)
kde F". ,,,-li (IX) je kritická hodnota centrálnej
Fisherovej ..Snedecorovej náhodnej premennej s h
a n - k stupňami vornosti pri hladinc významnosti IX,
tak na tejto zvolenej hladine významnosti nulovú
hypotézu odmietneme. Súčasne ale toto základné
tvrdenie umožňuje konštruovať silofunkciu tohto
parametrického testu (pojem silofunkcie testu je po.
písaný napr. [1, str. 238], resp. [4, str. 489)].
Dokazy všetkých pomocných tvrdení potrebných
na dokaz fundamentálneho výroku sú uvedené v apendixe. Teraz, v chronologickom poradí ich aplikovania,
uvádzame prehrad tých tvrdení, ktoré potrebujeme
nielen na dokaz základného tvrdenia, ale najma na
dokladnejšie objasnenie vnútornej štruktúry riešeného
problému.
. .
sa reahzuJe do hodnoty

1. Náhodná premenná R~ = (; - Aa*)' (; - Aa*),
kde;
= (~l' ';2' ... , ';n)' ""'-' N(Aa, I), A je n X k
rozmerná regulárna matic a plánu (R(A) = k ::;: n).
je k rozmerný vektor neznámych parametrov, kto-

a

1) O náhodnej premennej Fm•n hovoríme, že má
necentrálne Fisherovo-Snedecorovo rozdelenie pravdepodobnosti s rn a n stupňami volnosti, ak Fm.n =
= [x2(rn,
15)/rn] : [x2(n, O)/n].
Tu X2(rn, 15) je náhodná
premenná s chí-kvadrát rozdelením pravdepodobnosti
s rn Rtupňami volnosti a s parametrom necentrality 15
a X2 (n, O) je náhodná premenná s chí-kvadrát rozdelením pravdepodobnosti s n stupňami volnosti, s nulovým parametrom necentrality, pričom náhodné premenné x2(rn, tI) a x2(n, O) sú navzájom stochasticky
nezávislé.
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rého odhad podfa metódy najmenších štvorcov má
tvar 0* = (A'A)-IA'1; (2. model - nepriame merania, [3, str. 129]), má centrálne (t.j. s nu'ovým parametrom necentrality) chí-kvadrát rozdelenie pravdepodobnosti s n - k stupňami vofnosti (R~ ,..."" X2
(n- k)).
2. NáhodnápremennáRi = (1;-A0*"')' (~-A0**),
kde 1; = (~1' ~2' ... ,1; )' ,...""
N(A0, I), A je n X k rozmerná regulárna matica plánu (R(A) = k < n), 0 je
k rozmerný vektor neznámých parametrov viazaných
podmienkou H0 = h (H je h X k rozmerná matica,
pre hodnosť ktorej platí R (H) = h ~ k < n h, h je
známy h rozmerný vektor), ktorého odhad podľa metódynajmenšíchštvorcov má tvar0*'" = {(A'A)-IA'(A'A)-1 H' [H(A'A)-1 H']-1 H (A'A)-I}A' t;+
(A'A)-IH'[H(A'A)-IH']-lh
(5. modelnepriame
merania s podmienkou, [3, str. 134]), má necentrálne
chí-kvadrát rozdelenie pravdepodobnosti s n - R(A)
R( H) = n - k
h stupňami vofnosti a s parametrom necentrality

+

ciou matice plánu previesť na tento model), nie je
potrebné na dokaz základného tvrdenia testovaciu
štatistiku voliť v závislosti na konkrétne použitom
lineárnom odhadovacom modeli. V tomto zmysle majú
uvedené 4 tvrdenia univerzálnu platnosť. Podrobnejšie
pozri Aplikácie. Z praktických dovodov však niekedy
je vhodné zvoliť testovaciu štatistiku na testovanie
parametrickej hypotézy práve v závislosti na konkrétne použitom lineárnom odhadovacom modeli. Ak je
výpočet jednoduchší, pozornosť treba venovať správnemu stanoveniu stupňov vofnosti Fisherovej-Snedecorovej testovacej štatistiky. V ďalej uvedených príl
kladoch je použitý prvý sposob. Čitatef by si však maprepočítať obidva príklady bez úpravy na 2. model.

+

+

c'J

+

+

HT1 (H0 - h) (Ri""""
,...""X2 (n - k
h, (Hah)' [H(A'A)-1 H't1 (H0 - h))).

= (Ha -

h)' [H(A'A)-1

+

-

3. Nech R~ je náhodná premenná z tvrdenia 1
a Ri nech je náhodná premenná z tvrdenia 2. Potom
náhodná premenná Ri - R~ má necentrálne chí-kvad·
rát rozdelenie pravdepodobnosti s h stupňami voTnosti
a s parametrom necentrality
c'J

[H(A'At1 H']-1 (H0 - h) (Ri(H0-h)'[H(A'A)-1
H't1(H0-h))).

= (H0-h)'

-R~""""X2(h,

4. Nech Ri - R~ je náhodná premenná z 3. tvrdenia
a nech R~ je náhodná preme:nná z 1. tvrdenia. Potom
náhodné premenné Ri - R~ a R~ sú navzájom stochasticky nezávislé.

a) Hypotéza

Výpočet

testovacej

Y= x

=

+ (-200,00)
O

b) = (100,29
54,00) +

=

r-

45,OS
= (-146,00),

100,29
45,OS

O
8

(11:-1 8(2] =

(-t -~)'

A~Au = (-1,1, O)(-1, -1)
-1, O, 1
1,
O
O,
1

=

(2, 1),
1, 2

(A'u Au )-1 = ~3 ( 2' -1) .
-1,

Výpočet realizácietestovacej
počtu jej stupňov vofnosti:

2.

štatistiky R~ a určenie

Au(A~Au)-1 A~l y =

(-146'00)'1(1' O,O) 100,29
O, 1, O
45,OS O,O, 1

=

+ ([8(1)]-1

8(1) = (1), 8(21 = (1, 1),

O

má necentrálne Fisherovo-Snedecorovo rozdelenie
pravdepodobnosti s han
- k stupúami voJ'llosti
a s parametrom necentrality

y'[I-

štatistiky

0(1) = (01), 0(2) = (02, (3)',

Au

=

v trojuholníku

Ide o model priamych meraní s podmienkou (3. model).
Podmienka viažuca neznáme parametre 01' O2 a 03
má tvar (1,1,1) 0 = 200g, teda B = (1, 1, 1), b =
= -200g; 0 = (01, O2, (3), n = 3, q = 1.
Prevedenie na univerzálny 2. model (nepriame merania), v ktorom neznámymi parametrami budú O2 a 03

(Ri-R~)/h
Rgj(n-k)

1'~

uhla

Kech vektor x = (54,00!!100,29!!45,OS!!)'je realizáciou
trojrozmerného náhodného vektora 1; ,...""N(10, I)
a predstavuje výsledok priameho zmerania všetkých
troch uhlo v 01, O2 a 03 v rovinnom trojuholníku.
Úlohou je testovať nulovú hypotézu Ho: O2 = 100g
(motiváciou tu riešenej úlohy je napr. nutnosť preveriť
správne vytýčenie pravého uhla).

Ak Ri - R~ ,...""X2 (h, (H0 - h)'[H(A'A)-IH']-1
(H0 - hl) a R~,..."" X2 (n - k) sú stochasticky nezávislé
náhodné premenné, potom náhodná premenná

Matica plánu A uvažovaná v uvedených tvrdeniach
je maticou plánu 2. modelu lineárnych odhadov.
Pretože tento model má v rámci lineárnej teórie odhadov univerzálne postavenie [2, str. 130] (každý z ostat·
ných štyroch modelov je možné vhodnou transformá-

o hodnote

f

~ (-1, -1)
2, -1) (-1,
1, O -1,
2 -1,
O, 1

(-146,00)'(1/3,1/3,
1/3)(-146,00)
100,29 1/3, 1/3, 1/3
100,29
45,08 1/3, 1/3, 1/3
45,08

1984/206

=

O)l (-146,00)
100,29

1,
O, 1

0,1323;

45,OS
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R(Au)

c= ku = 2, teda počet stupňov
vornosti náhod·
nej premenllf'j B~realizovanej do hodnoty r6 = 0,1323
je n - kF cc 3 - 2 = 1.

Výpočet

real izác ie testovacej

Bi

štat istiky

Podmienku 82
100,00~ stanovenú nulovou hypoté.
zou Ho zapíšeme takto: (1, O) 9(2) - 100 = O, teda
H = (1, O), h = ]00, h == 1;
c.~

1
H(A~Autl

H'

=:3

(1, O)

(-i: -~J(~)

= 2/3,

[H(A~Au)--1 H'r1

Ti

~c

y'

y'[l-

2. priamky. V bode t = 8 musia mať obidve priamky
rovnakú poradnicu.
Výsledkom merania je vektor
= (],2 1,2 1,6 1,9
2,2 2,2 2,6 2,5 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 5,5 5,8)', ktorý je
realizáciou náhodnej premennej ;=(~1'~2"'"
~15)',.....,
",-,N(A9, I), kde 9 = (81,82,83,84)' (parametre 81
a 82 sa vzťahujú na prvú priamku, 83 a 84 sú parametre 2. priamky), A je matica plánu tvaru

= (1' 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, O, O, O, O, O, 0, 0,)'

°

A

1,2,3,4,5,6,7,8,0,
O, 0, 0, 0, 0,
0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,
I, 1
0,0,0, O, O, O, O, 0,9,10, 11, ;~, 13, 14, 15

= 3/2,

+

{I - Au(A~Au)-l A~

Au(A~Au)-1 H'[H(A~Au)-l H']-1 H(A~Au)-1 A~} y- 2h' [H(A~Au)-l H']-l H(A~Au)-1 A~y -+- h' [H(A~Au)-l HTl h,
Au(A~Au)-l A~] Y = r6 = 0,1323,

y'Au(A;;Au)-l H'[H(A~Au)-l H']-lH(A~Au)-l
A~y =
1
6 (-14.,6,00)'(-1,
-1) ( 2, -1) (1) (1,0) ( 2, -1) (-1,1,
0) (-146,00)
lW,29
],
O -1,
2 O
-I, -2
-1, O, 1
100,29
415,08
O, 1
45,08
1
tf (-146'00)'(
1, -2,
1) (-146,00) = 15 150,3750,
100,29 -2,
4, -2
100,29
45,08
1, -2,
1
45,08
2h'[H(A~Au)-1
= 100 (], O)(

H']-l H(A~Au)-l A~y =

2, -1) (-1, 1,0) (-146,00) =
-1,
2 -1,0,1
100,29
45,08
== 30150,0000,

h'[H(A~Au)-l
=

ri

H']-l h

=

+

+ 15150,3750

- 30150,0000
15000,0000 = 0,5073.

Podmienka má tvar (1,8, -1, -8) 9
B = (1, 8, -1, -8), b = O,q = 1.

= 1, n

=

3, ku

+

B

= (B(1),8(21),Bil) = (1), B(2)= (8,-1,-8),9(1)=
= 81, 9(2) = (82, 83, 84)',
Au = A (_[BlITI

=

2) ;

O, teda

Úlohou je testovať nulovú hypotézu Ho, že obidve
priamky majú tú istú smernicu, to znamená, že ide
o tú istú priamku.

ReaFzác'a testovacej štat:stiky
(Ri - R~)/h
R2/(
k
(h
o nu)

+ O=

Prevedenie 5. modelu - nepriame merania s podmienkou na 2. model - nepriame merania (z pod.
mienky B0 = O určíme 81, neznámym vektorovým
parametrom bude vektor (82, 83, 84)'):

3
---10 000 0000 = 15 000 0000
2'
"

= 0,1323

=

B(2]

(ri - r6)/h
r~/(n-ku)

= 2,834;
porovnaním tejto hodnoty s kritickými hodnotam
Fisherovej-Snedecorovej
náhodnej premennej s 1
a ] stupňami vol'nosti, ktoré pri hladinách význam.
nosti lX. = 0,01, lX. = 0,025 a lX. = 0,05 sú postupne Floi
(0,01) = 4050, Fu (0,025) = 648 a Plol (0,05) = 161,
prichádzame k záveru, že nemáme dóvod na odmietnutie uvcdenej nulovej hypotézy.
V následujúcom príklade na výpočet realizácií testovacích štatistík r5 a ri použijeme priameho postupu
pomocou odpovedajúcich opráv v.
b) Hypotéza
priamok

o rovnosti

smerníc

_[Bll)]-l

(

dvoch

V úseku osi t medzi hodnotami 1 až 8 sa merali poradnice 1. priamky, v úseku 9 až 15 sa merali poradnice

1984/207

1

B(2»)= (-8,

1, 8) je Au
1, O,
0,1,0
0,0,1

°

= -7, I, 8
-6, 1, 8
-5, 1, 8
--4,1, 8
-3, 1, 8
-2, I, 8
-1,1, 8
0,1, 8
0, 1, 9
0, I, 10
0, I, 11
0,1,12
O, I, 13
0,1,14
0, I, 15
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74480

Transformácia vstupných údajov:
1]

=;

+ A (_[8~]-1

b

l

pretože b

= O, platí

'YJ

= 4200 (

= ;.

(A~Ar;t1 H'[H(A~Au)-1 H']-1 H

Výpočet odhadu vektora neznámých parametrov
9(2)
A~Au

= (e2, e3,

9*(2)

(4)',

= ( 140, -28, -224)'

= (A~Au)-lA~y,
det (A~Au)

=

=

takže

(1/74480) ( 1 316,
10 192,
-784)
10 192, 166544, -14448
-784, -14448,
1316

=

(A~Au)-1A~ =
(1/74480) -5292, -20 384, 1568 "
-3976, -10 192,
784
-2660,
O,
O
-1344,
10 192, -784
-28,
20384, -1568
1288, 30576, -2352
2604, 40 786, -3136
3920, 50 960, -3920
3136, 36 512, -2604
2352, 22064, -1288
1568,
7 616,
28
784, - 6832,
1344
01 -21 280, 2660
- 784, -35 728, 3976
-1568, -50 176, 5292}

e; =
9*(l)

0,2211,
=

=

e; =

-0,9263,

_[8(11]-1b (-8,1,8)

e: =

(A~Aut1 H'[H(A;JAr;)-1 H']-1 H(A~Au)-1 A~ =
= (420. 7448t1 (-144060,
-1 690,304,
I440t:'Ol"
- 99960, -I 172864,
99960
- 55860, 655424,
55 860
- 11 760, 137 984,
11 760
32 340,
379456, - 32 340
76440,
896 896, - 76440
120540,
1414336, -120540
164640,
1931776, -164640
120540,
I 414336, -120540
76 440,
896 896, - 76440
32 340,
379456, - 32 340
- 11 760, 137 984, - 11 760
- 55 860, 655,424,
55860
- 99960, -1 172864,
99960
-141060 ,-1690304,
I44060}

ri

[8(1)]-18(219*(2)
=

= (A9** - x)' (A9** - x) = 1,102250.

Výpočet realizácie tcstovacej štatistiky

9*(21 = 0,9368.

e

L19*(2)= (A~Au)-1 H'[H(A~Au)-1 H']-1h(A~Au)-1 H' [H(A~Au)-1 H']-1 H(A~Au)-1 AuY,

H(A~Au)-1H'

2 100, O,- 2 100) ,
24640, O, -24640
-2 100, O,
2 100

0,4539,

Výpočet korekčného člena na splnenie doplnkovej
podmienky:
-

==

takžeL1e; = 0,1164, L1e;= 1,3663, Lle: = -0,1164 ~
~ e;* = 0,3375, e;* = 0,4400, e:* = 0,3375, teda
skutočne er* = e;* a e~* = e:*.

Výpočet realizácie testovacej štatistiky R~ a stanovenie počtu jej stupňov vofnosti:
r~ = (A9* - x)'(A9* - x) = 0,140 395 (druhý sp6sob
výpočtu podIa vzťahu (2) pre jeho náročnosť vynecháme); R(Au) = 3, teda n - R(Au) = 15 - 3 a náhodná
premenná R~ má v našom prípade 12 stupňov vofnosti.
Aby sme stanovili realizáciu testovacej štatistiky Ri,
musíme zopakovať predchádzajúci výpočet, ovšem pri
rešpektovaní podmienky stanovenej nulovou hypotézou Ho:
h = O, kde H = (1, O,
2 =
4 (teda H9(2) -1), h = O.

e

(1/4200) (

= 74480,

- 28, 15, 148
-224,
148, 1548
(A~Au)-1

1, O, -1)'
O, O,
O
-1, O, 1

(Ri- Rg)/h
R~(n -

ku)

a stanovcnio počtu jej stupňov vofnosti
h = 1,11 = 15, R(Au)

= ku

(ri- rg~

=

3, teda

=

82,213.

rU(n-ku)
Porovnaním tejto hodnoty s kritickými hodnotami
Fisherovej-Snedocorovej náhodnej premennej s I a 12
stupňami voInosti, ktoré pri hfadinách významnosti
lX = 0,01, ex = 0,025, lX = 0,05 sú portupne F1.12(0l)=
== 9,33, 1"1,12(0,025)
= 6,55, Fl.dO,05) = 4,75 zisťujeme, že aj pri hladino významnosti 0,01 musíme na zá.
klade vykonaného merania nulovú hypotézu zamietnuť.

= (1/74480) (I, O, -I) ( 1316,

10 192,
784) (
10 192, 166544, -14488
-784, -14448,
1316-1

4200
1) = 74480'
O

K obidvom príkladom je znova potrebné pripome.
núť nasledlljúce: VzhIadom na ekvivalenciu regulár.
nych modelov L3,str. 127], nie je v praxi vždy potrebné
určovať hodnoty
a
úpravou na 2. model. Napr.

r~ rt

1984/208
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v prvom príklade možno r~ určiť priamo z 3. modelu
(priame meranie s podmienkami), v druhom príklade
možno ri vypočítať priamo z 2. modelu.

~[Y VI _ 2it _

0= _

2

VI -

2. )

]2+ ita2 __

2ita

2ita
1- 21t .

2it

Ďalcj aplikáciou substitúcie
5. Apendix
Lema 1. Nech; = (~1' ~2' ... , ~r)' ,....."
N( m, I), b nech
je rubovorný p rozmerný vektor. Potom náhodná pre.
menná
má necentrálne

chí·kvadrát

YJ

.VI- 2'

+ bil
V----1- 2itAi

2itAj(mj

,_

ItAl

dostaneme

rozdelenie pravdepodob-

p

nosti s n

= 2: Aj (n

~ p) stupňami

i=l

vofnosti a s para-

+

+

metrom necentrality O = (m
b)' i.( m
b) práve
vtedy, keď A je p X P rozmerná dlngonálna matic a
s n jednotkovými a p n nuhvými elementmi

(A = diag (Av

A2, ...

, ),/,), Aj

=<~,

j =

1, 2,

... ,

p).

Dókaz: Porovnáme charakteristické funkcie náhodnej
premennej T definovanej výrazom (A 1) a náhodnej
premennej Z ,....."X2 (n, O) (zhoda charakteristických
funkcií znamená zhodu distribučných funkcií [3, str,
89]).
Charakteristická
funkcia qJT(')' t E R, náhodnej
premennej T je definovaná vzťahom
qJT(t) = E[exp {it T}] = E rexp {i\~/,MJ
p

= TI E [exp {it ),MI

+ b )2}]
j

=

+ bj)2}]

Pre charakteristickú

i=l

(posledná rovnosť plynie z predpokl~du nezávislosti
komponentov náhodného vektora ;). Upravou jednot.
livých zložiek postupne dostávame

funkciu náhodnej

premennej

= ;';, ; = (~H ~2' .. " ~n)' ,....."N(fL, I))

Z,....." X2 (n, O) (Z
platí
qJz(t)

= E [exp {itZ}] = E [exp {iti~1

~l}] =

fl

= TI E [exp {it (1Jj+ ,ui)2}],
i=1

+ ,u1)2}] =
!Yi + it(Yi + ,ui)2} dYi =

E [exp {it(1Ji

I

= VI

21t -00

=

f

1 00 exp
-..=V21t -00

exp { {

r

-- 1 Yj VI-2it2

+

it,ul
I-2it

2't·
l,ul.
2it

VI -

}
dYj,

takže
qJz(t)

n
= TI
(1- 2it)-1j2 exp

i=1

= (1 -

=

2it)-nj2

(1-

2
1 I't,u~.
lt

}

"
}
exp { - I't . 2:,ul
I-21ti~1

2it)-nj2 exp { 1~ 2it

Je evidentné, že rovnosť

1984/209

{

o}.

=

=

]2 +
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výrazov pre charakteristické funkcie náhodnej premennej T definovanej vzťahom (A 1) a náhodncj premennej Z ,...., X2 (n, o) nastáva práve vtedy, keď Aj sú
nuly alebo jednotky, ak súčasne platí
P

lJ

~ Aj= n a O
;~l

= ~ A,(mj
;~l

+ b )2
j

= (m

+ b)'

A(m

+ b).

Pomoc ou lemy 1 dokážeme nasledujúcu lemu 2,
ktorú už bezprostrcdne použijeme na dokaz prvých
dvoch tvrdení časti 3.
Lema 2. Nech; = ($10 $2' ... , $r)' ,...., N( m, I), t nech
je rubovorný p rozmerný vektor, T nech je p X P
rozmerná symetrická matica. Potom náhodná premenná
má necentrálne chí-kvadrát rozdelenie pravdepodobnosti s počtom stupňov vornosti rovným hodnosti
matice T a s parametrom necentrality 0= (m + tj'.
.T(m + t) práve vtedy, keď matic a T je idempotentná.
Dokaz plynie z predchádzajúcej lemy. K rubovornej
reálnej symetrickej matici typu p existuje p X P
rozmerná ortogonálna matica Ps vlastnosťou P'TP =
= A, takže T = PAP', kde A je diagonálna matic a
vlastných čísiel matice T a pp, = I (jednotková matica
typu p- veta o spektrálnom rozklade reálnej symetrickej
matice, [4, str. 62]). Ak dosadíme do (A 2) za maticu T
jej spektrálne vyjadrenie, dostaneme postupne ($
+ tj' T (; + t) = (; + t)' PAP'(; + t) = (P'; +
+ P't)'A(P'; + P't). Ak ďalej položíme P'; = Yj
a P't = b, možeme náhodnú premennú Y definovanú
vzťahom (A 2) zapísať v tvare

+

Y

= (Yj

+ b)'

A(Yj

+ b),

(A2')

kde Yj = P';,...., N(P'm, P'IP = I)a A je p X P rozmerná diagonálna matica. Náhodná premenná Y má
podra predchádzajúcej lemy necentrálne chí-kvadrát
p

rozdelenie pravdepodobnosti

s ~ Ai stupňami vornosti
i~l

a s parametrom necentrality 0= (P' m + b)' A (P' m +
b) práve vtedy, keďA je p X P rozmerná diagonálna
matica s n jednotkovými a p - n nulovými diagonálnymi elementmi. To nastáva práve vtedy, keď matic a
T je idempotentná. Matica T je idempotentná práve
vtedy, keď jej prislúchajúca matica A je idempotetná
(nech T = T2, potom PAP' = PAP'PAP' = PA2P' =>

+

A2; naopak, nech ..t = ,t2, potom PAP' =
PA2P',! ale PAAP' = PAI,tP' = PAP'PAP' => T = T2,
pretože matica P je ortogonálna). Rovnosť A = A2
dvoch diagonálnych matíc nastáva práve vtedy, keď
ich diagonálne elementy sú alebo jednotky alebo nuly.
Nakoniec pre hodnosť matice T postupne dostávame
=> A =
=

je evidentne symetrická
a idempotentná
(( 1-A(A'A)-lA')(I-A(A'A)-lA')=
1-2A(A'A-l) A' +
+ A(A'A)-lA'A (A'A)-lA~ =1 I - A(A'A)-lA').
Podra lemy 2 má te:.la R~ centrálne chí-kvadrát rozdelenie pravdepodobnosti s R( I - A(A' A)-lA') =
= Tr(I-A(A'A)-lA')
= Tr(I)-Tr(A(A'A)-lA')
=
= R (I) -R(A)
= n - k stupňami vornosti. Priamym
výpočtom Silopresvedčímc, že parameter necentrality
náhodnej premennej R6 Silorovná nule. V našom
prípade máme m = Aa, t = O, takže 0= a'A'(I- A(A' A)-lA')Aa = a'(A' A-A' A(A' Ar IA' A)a =
= O. Tým sme dokázali tvrdenie 1.
Tvrdenie 2 dokážeme analogickým postupom.
V tomto prípade a** = {(A'A)-IA' - (A'A)-lH'
[H(A'A)-l H']-l H(A'Arl A'};
(A'A)-lH'[H(A'
A)-lH]-lh. Dosadením tohto výrazu do vzťahu prc
Ri po početných ale jednoduchých úpravách dostaneme Ri = {; - A(A'Ar1H'[H(A'A)-IH'rIh}'
{I - A(A'A)-IA' + A(A'A)-IH'[H(A'A)-lH']-IH(A'
A)-lA'} {; - A(A'A)-lH'[H(A'A)-IH'r1h}
a to je
zápis, ktorý umožňuje bezprostrednú aplikáciu lemy 2.
Priamym výpočtom Silomožno presvedčiť, že matica
I A(A'A)-lA'
A(A'A)-lH'[H(A'A)-lH']-l.
· H(A' A)-lA je idempotentná. podra lemy 2 potom
ná.hodná premenná Ri má necentrálne chí-kvadrát
rozdelenie pravdepodobnosti s R{I - A(A'A)-lA' +
A(A'A)-IH'
[H(A'A)-lH']-lH(A'A)-IA}
= Tr
{I - A(A'A)-lA'
A(A'A)-IH'[H(A'A)-l
H']-l.
.H(A'A)-lA} = n - k + h stupňami vornosti a s parametrom necentrality O = {Aa - A(A'A)-lH'.
.[H(A'A)-lH']-lh}'{1
A(A'A)-IA'
+ A(A'A)-l.
· H'[H(A'A)-lH']-lH(A'A)-lA'}
{Aa - A(A'A)-l.
.H'[H(A'A)-lH']-lh}
= (Ha - hl' [H(A'A)-IH']-I .
.(Ha-h).

+

+

+

+

Aplikáciou lemy 2 rovnakým sposobom ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch dokážeme tvrdenie 3.
Je zrejmé, že náhodnú premennú Ri - R~ možeme
zapísať takto Ri -R5 = {;-A(A'A)-IH'[H(A'A)-l.
· H']-Ih}' {A(A'A)-lH'[H(A'A)-IH']-1
H(A'A)-lA'}.
.{; - A(A'A)-IH'[H(A'A)-IH']-Ih},
kde matic a
A(A' A)-l H'[ H(A' A)-I H']-l H(A' A)-IA' je symetrická a idempotentná a jej hodnosť je h. Pre parameter
necentrality platí O = {Aa-A(A'A)-lH'[H(A'A)-I.
· H'rIh}' {A(A'A)-IH'[H(A'A)-l
H']-lH(A'A)-lA'}.
{Aa A(A'A)-lH'[H(A'A)-lH']-lh
= (Ha - h)'[H(A'A)-lH']-l
(Ha -. hl.
Lema 3. Nech; = ($1' $2' ... , $n) ,...., N(m, I). A a B
nech sú rubovorné n X n rozmerné symetrické idempotentné matice, a a b nech sú rubovorné n rozmerné nenáhodné vektory. Ak AB =0, potom kvadratické
formy (;' - a)'A(; - a) a (; - b)'B(; - b) sú navzájom stochasticky nezávislé.

P

R(T) = R(PAP')

=

R(A) = Tr(A)

= ~ Ai, tým je stai~l

novený počet stupňov vornosti. podra lemy 1 pre parameter necentrality O platí 0= (P'm + b)' ..t(P'm +
+ b). Ak za b dosadíme b = p' m, dostaneme O =
= (P'm + P't)'A(P'm + P't) =(m + tj' PAP' (m +
+ t) = (m + t)'T(m + tj.
Bezprostrednou aplikáciou tejto lemy dostaneme
dokazy prvých troch tvrdení čilosti 3: Dosadením
a* = (A'A)-lA'; do výrazu pre R~ dostaneme R~ =
= ~'(I- A(A'A)-lA')~, lebo matica I-A(A'A)-lA'

Dokaz: Podfa už citovanej vety o spektrálnom rozklade symetrickej matice typu n existuje n X 11
rozmerná ortogonálna matica P a diagonálna matica
A = diag (AI'A2, ••• , An) také, že A = PAP' a podobne
ortogonálna 11 X n rozmerná matic a Q a diagonálna
matica X = diag Xv X2' ... , X,,) (také, že B = QxQ'·
Matice A a B sú ďalej podra predpokladu lemy idempotentné, teda aj matice A ax sú idempotentné. Z toho,
ako sme ukázali v dokaze lemy 2, plynie, že ich diagonálne elemteny sú alebo jednotkové alebo nulové
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"

11

•=1

>=1

= ~ Ai> E(B) = ~ X'i' '1'ieto skutočnosti nám

a R(A)

dovoIujú písať
A

=

PAP'

=

PA2P

=

PAP(A)'

= UU',

(A3)

n

kde U je n

X ~

A;rozmerná matica, ktorá vznikla z ma-

Pomocou lemy 3 teraz dokážeme tvrdenie 4. Náhodné premennéRiR~ = {I; - A(A'A)-lH'[H(A'A)-l .
.H']-lh} {A(A'A)-lH'
[H(A'A)-lH']-lH(A'A)-lA'}.
.{I;- A(A'A)-lH'[H(A'A)-lH']-lh
a R~ = 1;' (I - A(A'A)-lA')1; sú navzájom stochasticky nezávislé,
pretože [I A(A'A)-lA'] A(A'A)-lH'[H(A'A)-l.
.H']-lH(A'A)-lA'
= O.

>=1

tice PA vynechaním
(samozrejme R(U)

všetkých

jej nulových stlpcov

=,~/i)'

Celkom analogicky

B = QXQ' = QX2Q' = QX(QX)'
kde V je n

••

X ~

= VV',

(A4)

Xi rozmerná matica, ktorá vznikla

>=1

z matice Q vynechaním všetkých jej nulových stlpcov

=i~/l

Úpravami podmienky AB

(R(V)

=

Opomo-

cou výrazov (A 3) a (A 4) postupne dostaneme AB =
= UU'VV' = O => U-UU'VV'(V')= O (U- je
11

~ Ai
i

= I, (V't je

X

n rozmerná matic a taká, že U-U

X

n rozmerná matic a taká, že V'(V')-

1
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n

~ Xi

= I), čiže

i~ 1

U'V = O. Z takto prepísanej podmienky AB = O
plynie, že náhodné vektory U'I; ,.....,
N(U'm, U'U)
a V'I; ,.....,
N(V'm, V'V) sú navzájom stochasticky
nezávislé, lebo cov {U'I;, V'I;} = E[U'(I; - ml.
.(1;- m)'V] = U'V = O. Ak náhodné vektory U'I;
a V'I; sú navzájom stochasticky nezávislé, potom aj
náhodné premenné (U'I; U'a)' (U'I; U'a)
a (V'I; - V'b)'(V'1; - V'b) sú navzájom stochasticky
nezávislé. Tým sme ale dokázali stochastickú nezávislosť náhodných premenných (I; - a)'A(1; - a)
a (I; - b)'B(1;- b), pretože (U'I; - U'a)'(U'1; - U'a) = (I; - a)'UU'(1;- a) = (I; - a)'A (I; - a)
a analogicky (V'I;- V'b)' (V'I;- V'b) = (1;- b)'VV'.
.(1;- b) = (I; - b)'B(1;- b).

Príspevok je po obsahovej i formálnej stránke pre priemerného čitatela náročný. Ale právo použitý sposob
matematického prístupu a forma vyjadrenia umožřllljú
v praktických aplikáciách dospieť k tak~'m výsledkom
pri regresnej analýze, ku ktorým sa klasická geodetická
matematika nevie dopracovať, nevie ich formulovať
ani zvládnuť,. Obť,ažný a zbytočne komplikovan,Ý sa zdá
aj inštruktívny príklad, ktorý je vo svojej podstato
jednoduchý. Po jeho preštudovaní a pochopení podstaty
celého postupu sa však čitatolovi otvorí obzor širších
možností aplikácio vypracovanej metódy testovania
lineárnej hypotézy vo výskumných prácach. Náročnejšia prax by mohla príspevok uvítať nielen preto, ale
aj vzhladom na konkrétny prínos autorov k postupnému
zvyšovaniu úrovne matematického
spracovania výsledkov geodetických meraní, ktorý je v súlade so
svetovými trendmi.

Ing. Jiří Pyšek, CSc.,
katedra zeměpisu,
Pedagogická fakulta v Plzni

Všechna kuželová zobrazení patřící do třídy jednoduchých zobrazení jsou definována diferenciální rovnicí
[4,6]

dn
--ntgrp
drp

kde ~

E

= ---,

~m

cosrp

Jako referenční plochu uvazuJme plochu kulovou
o poloměru R. Určitá zobrazení dostaneme tak, že
požadujeme, aby na charakteristikách Eulerovy -Urmajevovy soustavy [3, 4, 5] byla splněna jistá podmínka.
Diferenciální rovnice (1) váže dvě charakteristiky
zobrazení m(rp), n(rp) a navíc parametr ~. K definování
určitého zobrazení je tedy nutné rovnici (1) doplnit
dalšími dvěma podmínkami.

(0,1),
2. Ekvivalentní zobrazení

m je zkreslení ve směru poledníku, n ve směru rovnoběžky a rpzeměpisná šířka.
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nice (1) podmínky ekvivalence pro ortogonální zobrazení

OI:(!

n:::=----,
R cos ep
Řešením (1) a (2) pak dostaneme zobrazovací rovnici
pro všechna kuželová ekvivalentní zobrazení uvnitř
třídy jednoduchých zobrazení [6], stále však v závislosti na parametru ex.
Věnujme se nyní získání výše zmíněné zobrazovací
rovnice. Z (2) vyjádříme

cos2 ep

a dosadíme do (1)
dn
--dep

2R2

(!2 =

sinep

C R2
+ __
1_;
ex2

ex

1
01:
n cos ep

ntgep----.

=

+ CI

-2ex sin ep

Př'epsáním rovnice do tvaru
dn
--- n ta ep = dep
o

01:

n-1

---

cos ep

poznáváme, že se jedná o Bernoulliho diferenciální
rovnici. Užitím substituce

Konstantu C2 určíme z podmínky, aby zemeplsná
rovnoběžka o šířce ep = epose zobrazila kružnicí o poloměru (! = (!o,
9

2R2.

+ --

C2 = (!iJ

01:

sm epo'

Dosazením (9) do (8) dostaneme známý tvar zobrazovací rovnice ekvivalentních kuželových zobrazení
převedeme rovnici (4) na lineární diferenciální rovnici
1

dz

---z
2 dep

taep

= ---

o

2R2
+ --

o
"
(!"
= (!o

ex

(sm
. epo-

') ep .
sm

01:

cos ep

K jejímu řešení užijme metody variace konstanty

dz

--

dep

dále položme C

=

=

o

2 ztam
o,,

C(ep), pak

z=

C(ep)
cos2 ep

Vyjádříme-li
dz
_dC~ __ ~I_
di =
dep cos2 ep

+ 2C(ep)

~n ep__
cos3 ep

kde
vyjadřuje úhel, který svírá obraz poledníku
s obrazem poledníku základního a J. je zeměpisná
délka,.
V zobrazovací rovnici (10) není dosud určen parametr 01: a konstanta (!O' Chceme-li získat konkrétní
ekvivalentní zobrazení, musíme zobrazovad rovnici
(10) doručit ještě dvěma podmínkami.
Uvažujme kuželovou plochu v normální poloze,
která se dotýká referenční plochy kulové v rovnoběžce ep = epo'
Předpokládejme, že obrazem uvažované rovnoběžky
je kružnice o poloměru (!o(střed kružnice je v obrazu
pólu), která se nezkresluje

a dosadíme do (5), dostaneme
sm ep
_L _d_C_(ep_)_1__ + C( ep) C~)S3-;P--

2

dep cos2 ep
C(ep)
- ---- 2 taep
cos ep '"

1 dC(ep)
--- ------2
dep
C(ep)

z =

-

ex

= -

cos ep

1
cos2 ep

= -2ex

sin ep

sin ep
----.-- 2
cos ep
-201:

Zkreslení v rovnoběžce je určeno vztahem (6) resp.
(7). Mó,-linastat v rovnoběžce ep = 1J0 extrém, pak

+ CI

+ CI

= n

n=~-=I
R cos epo

'

2•
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d(

!X()

do
.
---"--cos rp f1 sm f1
!X
drp
R
cos2 rp

+

)

R cos rp
drp

f15

+.
sm rp1 sm rp2
4R2

SlIl

do cos rp + f1 sm
. rp I
"ď
= O.
rp
a='To

rp1

+.sm rp2)2

2 = -2R2

4R2

+

f10

+

(1

+

+ sin rp1sin rp2) ,

+

1
sin rp1sin rp2
(sin rp1 sin rp2)2

1
sin rp1sin rp2
(sin rp1 sin rp2)2

4R2

+ sin rp2
2

->.

+ (.

Aby byl splněn vztah (13) pro rp = rpo,musí být

sin rp1

4R2

=

+

+

= 2 + 2R2.
f10

Dosazením tohoto vztahu do (20) dostaneme

R2 cos2 rp

-

---

f10

!X

f12 =

o

-

+ f10 sin rpo = O.

Úpravou tohoto vztahu pro rpo #- O získáme
poloměr obrazu nezkreslující se rovnoběžky

2= 2
f1
f10

f1o, tj.

4R2

.

SlIl

rp1

+ sm. rp2 sin rp + f15 + 2R2

+ 2R2

(1 _

2 sin rp
)
sin rp1 sin rp2 '

+

(21)

tj. zobrazovací
rovnice ekvivalentního
kuželového
zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami,
Parametr !X v závislosti na zeměpisné šíi'ce rpovyjádHme dosazením (16) do (14)
!X

= sin rpo'

-2!X sin rp

=

+ CI I

2
cos rp

= 1.

(18)

rovnice je podle (11) a (19)

= sin rp1 + sin rp2 ,

O

(17)

Vztahy (16), (17) dourěují zobrazovací rovnice (10)
a (11) pro případ tečné polohy kuželové plochy.
Uvažujme nyní další možnost, případ sečné polohy
kuželové plochy vůči referenční kulové ploše, pak
n2

Druhá zobrazovací

2
Další ekvivalentní zobrazení mohou vzniknout položením nejrůznějších podmínek.
Požadujme např., aby zkreslení v rovnoběžce rp =
= rp1 bylo o tolik větší než jednotka
o kolik bude
menší než jednotka pro rp = rp2' př'ičemž rp1 < rp2'

gO='Tl
<P='T2

Tímto vztahem jsou vlastně určeny
!X a CI' Jejich
í'ešením dostaneme
sin rp1

dvě rovnice pro

+ sin rp2
2

CI =~ 1

Dosazením za
2

o
~

a CI do (8) dostaneme

!X

= -

2R2.
sm rp
sm rp1 sm rp2
2

~.----;-----

+

R2

l

+ sin rp1 + sin rp2'

+ --.
". +.
sm rp1 2

SlIl

02 = -

+

4R2

sin rp

sin

(Pi

aby rovnoběžka

. sin rp1
rpo = arcsm

2!X sin rp2'

CI -

+

CI
(20)

SlIl

Budeme-li př'edpokládat,
šíi'ce

2!X sin rp1'

k)2 cos2 rp2 = CI -

0

4R2

SlIl

cos2 rp1 = CI -

Rovnice navzájem váží pět hodnot, z nichž tři je nutné
volit.
Zvolme například rp1 = 30°, rp2 = 60 a k = 10-2.
Pro zvolené hodnoty platí

)2 (1 + sin rp1+ sin rpJ ,
rp2

-"-~----

+ k)2

(1 -

+ sin rp2
+ ( . rp1 + . rp2)2 (1 + sin rp1 + sin rp2)'
.~

(1

o zeměpisné

!X

= 0,75 1,0P

-V3!X =

0,250,992.

Z této soustavy rovnic již snadno určíme parametry
!X a CI poti'ebné
k dourčení konkrétního kuželového
ekvivalentního zobrazenÍ.
3 1,0P -

+ sin rp2

!X=

-

4(V3 -1)

2
CI

1984/213

=

0,992

3 1,0l~-0,992
4(V3 -1)

+ ~1,OP,
4
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Porovnáním vztahů (6) a (7) při užití takto určených
parametrů IXa CI dostaneme zobrazovací rovnici

li =

/

R2
-2

(Cl-2IXsin<p).

IX

\

Druhá zobrazovací rovnice je v tomto i v dalších uvedených zobrazeních dána vztahem (11).
Chceme-li určit rovnoběžky. v nichž nedochází ke
zkreslení, položíme zkreslení v rovnoběžce rovno
jedné

V

CI -

21Xsin <p
cos2 <p

, \

\

\

\

\\
.\

\\

\\

= 1.

\

Y našem případě dostáváme (obr. 1)

\
\

<p~ = 32°39'08.2"

cp; = 61°47'42.6

\

1
'

Dejme si dále úkol vyšetřit zeměpisnou šířku
rovnoběžky, v níž dochází k extrémnímu zkreslení
(pro konkrétní zobrazení s určenými parametry IX
a CI)' Hledáme tedy extrém funkce n = n(<p) z (6).

dn

(CI

-

21Xsin <p) sin <p -IX cos2 <p
cos2 cp C1 - 21Xsin <p

V

drp
a položíme

1.012

dn
d<p-=O.

IX=---=--,

2(V3-1)

V tom případě

C =

IXsin2 <p -

-+-

C1 sin <p

.

(sm CP",h.2 =

IX= O,

C1 ± VCi -

1.012 3 Vil -

1

4

1

V3 -;- 1

Dosazením parametrů IXa CI do (23) dostáváme zobrazovací rovnici. Pro n = 1 určíme

2

41X

21X

<p~ = 32° 53' 20.5

1

Řešením posledního vztahu (pro náš případ) dostáváme pouze jednu hodnotu

'

,

<P; = 58° 15' 45.7" ,
tedy rovnoběžky, v nichž nedochází ke zkreslení.
Zeměpisnou šířku rovnoběžky uvnitř pásu (<Pv <P2)'
v níž nastává extrémní zkreslení, určíme opět z pod.
mínky extrému funkce n = n(<p)
<pex = 47° 03' 30.9".

Zkreslení v rovnoběžkách
zobrazení rozloženo takto

je tedy

v uvažovaném

Zkreslení v základních rovnoběžkách je tedy rozloženo
takto (obr. 2)

<p
1.01
30°
32° 39' 08.2" 1
49° 19' 25.8" 0.97
60°
0.99
61° 47' 42.6" 1

<P

1.010
32° 53' 20.5" 1
47° 03' 30.9" 0.976
58° 15' 45.711 1
1.010.
60°

Budeme-li požadovat, aby na rovnoběžkách <p =
= rp1a cp = <P2 bylo zkreslení shodné, a to n = 1 -+- k,
kde k je zvolená konstanta, pak podle předešlého

-+-

k)2 cos2 <P1

=

C1 -

21Xsin <P1

(1 --i lt)2 cos <P2

=

C1 -

21Xsin <P2'

(1

2

Pro <P1 = 30°, <P2 = 60° a k

=

10-2 dostaneme

n

30°

Požadujme nyní, aby na krajních rovnoběžkách
zobrazovaného pásu bylo stejné zkreslení (n > 1)
a navíc, aby uvnitř pásu existovala jedna nezkreslená
rovnoběžka (tečná poloha kuželové plochy).
Pro názornost užijme opět pás ohraničený zeměpisnými rovnoběžkami <P1 = 30° a <P2 = 60°.
Na obou krajních rovnoběžkách je tedy zkreslení
n = 1
k, kde k > O, tedy podle (18)

+

1984/214

Geodetický a kartografický obzor
ročník 30/72, číslo 9/1984 215

z čehož podle (17)
CP"-1 = 47" 03' 30.9".
Dosadíme-li vypočítanou
me

hodnotu do CI

=

f((X},

určí·

Vztahem (23) je určena zobrazovací rovnice zvoleného
zobrazení (s výše určenými parametry (X a CI)'
Rozložení zkreslení v základních rovnoběžkách

(obr. 3)

cp
30°
1.035276
47° 03' 30.9" 1
1.035276.
60°
Nechť naším dalším úkolem je najít zobrazení s opti.
málním rozložením zkreslení uvnitř pásu (CPI' CP2)'
Parametry (X a CI získáme snadno na základě výsledků
předcházející úlohy. Stanovíme Llnmax = nmax - 1,
kde nmax je zkreslení v krajní rovnoběžce pásu (n'l'l =

= n'l'2)'

Vyšetřujeme zeměpisné šířky rovnoběžek v níchž
zkreslení n = 1. Parametry (X a CI nejsou však dosud
určeny; v zájmu jejich určení položíme

+ k.= n(C
1 + k = n(Cv

1

I, (X,

9?I)'

(x, 9?2)'

Úpravou získáme vztah mezi CI a

=

CI

3

a porovnáme opět s (18).
(X

Dostaneme

V3-

1

(x.

(1

2

Určujeme parametry (X a CI pro zobrazení, v nemz
nebude zkreslena pouze jedna rovnoběžka, tedy dru·
hou podmínku CI= f((X),
potřebnou ke stanovení
hodnot (X a CI' získáme řešením rovnice n = 1, kde n
je dáno vztahem (6).
Po úpravě dostáváme
sin2 9?-

2(X

sin cp

+ CI -

1

= O,

Vzhledem k tomu, že vyšetřujeme parametry
pro tečnou polohu kuželové plochy, musí platit
D

=

4(X2-4(C1-1)

=

(X

a CI

O.

Z této podmínky vyplývá

I(XI=
pro

(X

E

(O, 1) pak

VC

1

-1,

[(XI = (X

a tedy
Porovnáním obou výrazů pro CI dostaneme
tickou rovnici v proměnné (X

kvadra·
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(I

+ k)2 cos
+ k)2 cos

2

9?1

2 9?2

= CI -

2(X

==

2(X

CI -

sin

9?1

sin CP2'
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(2=

(45° - -}).

sin

-~;

O

=

(tA.

To jsou zobrazovací rovnice známého ekvivalentního
zobrazení, ve kterém se pól zobrazuje jako bod a nezkresluje se navíc rovnoběžka o zeměpisné šířce CPI'
Poloměr kružnice obrazu nezkreslené rovnoběžky určíme z (25) nebo z (26) a (24) dosazením cp = CPI'
(21

(t 45°-

= 2R

g

l

~I

Zobrazovací rovnice (26) můžeme také odvodit z (10)

=

(2 l'TO~90o
(2

2

2R2

(2p

= O,

.
(l-smcp),

= --'

(t

(22

4R2

= ---

sin2

tedy dvě rovnice pro dvě neznámé, a to dosud neurčené
parametry (t a CI'
Po dosazení vypočítaných hodnot do (23) resp. (11)
>;ískáme zobrazovací rovnice.
Pro případ našeho pásu <cpv CP2)' kde CPI = 30, CP2 =
= 60 a k = 0.0175 (Llnrnax z posledního příkladu uvažujme na čtyři desetinná místa) dostaneme

(t=

CI

=

Chceme-li získat konkrétní zobrazení, musíme určit (t.
Položme například podmínku, aby rovnoběžka o zeměpisné šířce cP = CPI se nezkreslovala, pak

(0.0175)2
2(V3-l),

(1.0~75)2 (4

(t

+ V3),

2R . (4
V~
sm 5

c

= 56° 38' 40.5"

CP,x

= 47° 03' 30.9" .

aby se zeměpisný

. LIm
sin -2

pól

4R2

= ~- ----1

+ sin

.cos CPI ,

CPI

jako v (24) resp.

(t

n-m
n+m

= -----.

Všechna konformní kuželová zobrazení jsou tedy
definována diferenciální rovnicí
CPI'

(I CPI

R

Zobrazovací rovnice konformního zobrazení získáme
řešením diferenciální rovnice (1) po dourčení podmínkou konformity pro ortogonální zobrazení

dn
-~-ntgcp
dcp

dosadíme-li do (8) dostaneme
[12

+ sin

=

CPI

2

CI = 1 + sin

1

Dostali jsme stejné vyjádření
v(19).

n
cP
1.0175
30°
35° 22' 43.5" 1
47° 03' 30.9" 0.9828
56° 31' 21.8" 1
1.0175
60°

+ sin

CPI )
2

2

cP;

1

-

po úpravě

cP~ = 35° 22' 43.5"

Položme dále podmínku,
zobrazil jako bod, tedy

J!.. ,

2 -

(t

sin cp),

(tn
cos cP

= - -~.

Jde o diferellciální rovnici se separovatelnými
měnnými
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+ 450) ~---

C

cos <P tg'

]

= O.

cos <Po

~

-

.

+ 45°)

(~
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[

= -------------------
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tedy

ex )
cos <P ;

.
ex
( <Po
(lo Sl11<P0-2tg2-

n

i!íslo

Porovnáme-li (33) a (7)
C

ex(l

-------

R cos <p

cos <ptg"

(~

+ 45°)

ex(lo
----=

,

I,

R cos <Po

dostáváme tak zobrazovací rovnici pro rovnoběžky
Položme nyní podmínku, aby se nezkreslovaly dvě
rovnoběžky o zeměpisných šířkách <p = <Pla <p = <P2'
Vyjdeme z podmínky (33), přičemž n = I, tedy

RC

--..._~----_._---------

+ 45°)

ex tg' (~

cos <P2 tg'

RC
(10 =

+ 450)

ex tg" ~~o

(lG

+ 45°)

oos <Pltg' (~

Konstantu C určíme z podmínky, aby se rovnoběžka
o zeměpisné šířce <p = CPo zobrazila kružnicí se středem
v obrazu pólu o poloměru (l = (10

= C,

(~2 + 450)

=

C,

,

(-T- + 45°)

ex tg'

R
ln cos <P2 -

Dosazením (35) do (34) dostáváme zobrazovací
rovnici konformních kuželových zobrazení, ve kterých
se rovnoběžka <Po zobrazí kružnicí o poloměru (lo

(l

=

r.tg ((:- + 45')) l'

(lo

2- + 45°

tg

Chceme-li získat zobrazovací rovnice konkrétního
konformního kuželového zobrazení, musíme na zobrazovací rovnice (36) a (37) položit ještě dvě podmínky.
Konstantu (10i parametr ex určíme např. za předpokladu tečné kuželové plochy v normální poloze podél
rovnohěžky <p = <Po, přičemž
nr=ro

=

+

sin <p

I.

~~ cos <p

(l

= O Ir~ro

dosa d'lme d<p
d(l vYla
"d rene z (36)
v

(~1 + 45°) -

Mezi vyrovnávací zobrazení můžeme
ekvidistantní v polednících. Abychom
vací rovnice kuželových zobrazení
v polednících, dourčíme diferenciální
mínkou
Dostaneme
stranou

lineární
dn

~-ntg<p

I

(~o + 450)'
I

.-t~~,-=~
(~+ 45°) ~:~1
~~~50) ,

(~2 + 45°) .

Z vyjádření ex v (41) je vidět, že nelze získat konformní
zobrazení, ve kterém by se pól zobrazil jako bod.
Další, více méně, neomezené množství konformních
zobrazení můžeme dostat položením nejrůznějších
podmínek, např. stejných, jakých jsme užili v zobrazeních ekvivalentních, pouze n budeme uvažovat ve
tvaru (33) místo (6).

,

~: = _ ex~~ tgx

ln tg

Konstantu C vyjádříme ze (40) dosazením ex.

1

Do výrazu (15)

ln tg

ln cos <Pl

d<p

diferenciální

řadit zobrazení
získali zobrazoekvidistantních
rovnici (I) pod.

rovnici

s pravou

ex

= ---o

cos <P

Jejím řešením získáme zkreslení v rovnoběžce jako
n = n(({J, CI)' a to ve tvaru
-ex({J

n=-----

+ CI

cos({J
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Hledanou zobrazovací rovnici C
náním (7) a (44)

= (!(rp)získáme porov-

Konstantu CI určíme z podmínky, aby rovnoběžka
o zeměpisné šířce rp = rpo se zobrazila jako kružnice
o poloměru C = (lo,
(lo

CR
+--,
1

= -Rro

<X

(l = (!o+ R(rpo-rp)·
Ve druhé zobrazovací rovnici podle (11)

= <xA,

c5

není dosud určen parametr <x, v prvé (47), pak poloměr
kružnice obrazu rovnoběžky o zeměpisné šířce rpo'
tedy (lo.
Položme např. podmínku, aby rovnoběžka o zeměpisné šířce rponebyla zkreslena, tedy
n=l
Zobrazovací rovnice ekvidistantního
kuželového
zobrazení, ve kterém se pól zobrazí jako bod, dostane·
me, položíme. li na (47) podmínku

a podle (15)
dQ
Tcosrp+esmcp

I

.

rp

=. O

'P=CPO

I!

Derivaci g podle cp vyjádříme z (47)

I 2" = ep = O,
'PO =

de

-=-R.
dcp

Dosazením do podmínky extrému (15) určíme

Budeme-li požadovat navíc, aby se nezkreslovala
rovnoběžka o zeměpisné šířce CPo, pak druhá zobrazovací rovnice je podle (II) a (51)

Ilo = R cotg rpo'
Parametr

<X

stanovíme z podmínky

ncP= CPo

<x(!o

=----=

R cos rpo

c5
1,

Vzt>l,hy (50) a (51) dourčují zobrazovací rovnice kuželového zobrazení ekvidistantního v polednících (47)
a (48) s nezkreslenou rovnoběžkou rp = rpo.
Položíme-li podmínku, aby se nezkreslovaly dvě
rovnoběžky c ~eměpisných šířkách rp = rpl a cp = rp2
d,:~taneme další variantu ekvidistantních
zobrazeni

+ CI

~<xrpi

=

= Asin rpo'

(55)

Další, neomezené množství ekvidistantních zobrazení v polednících múžeme dostat opět jako v případě
ekvivalentních
zobrazení položením nejrúznějších
podmínek (např. stejných), ovšem pro vyjádření n
musíme uvažovat tvar (44).
Jako další vyrovnávací zobrazení uvažujme ekvidistantní zoI' razení v rovnoběžkách, tedy

-to- rp =

1,

o

<xm
- --cos rp

cos rpi
řešením této rovnice, přičemž např. podle [1, 2, 8, 4]

m=-~,
cos f{'1

<X

'c~ ------.

-

CP2 -

Konstantu
CI vyjádříme
z rovnic (52).

dg
drp

cos rp2
rpl

dosazením

(53) do jedné

R
e = ~-cos
cp +
lX
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Požadujme

dále, aby rovnoběžka

o zeměpisné šířce

C!

CPo se zobrazila kružnicí o poloměru C!O' pak

C

= C!o -

-

R
(X

cos CPo'

Dosazením (59) do (58) dostaneme
zobrazovací rovnice

C! = c!o

R

+-

(X

(cos cp -

upravený

cos CPo).

tvar

(60)

=

(c!o

(X),.

Při požadavku, aby pól se zobrazil jako bod, dostáváme (obr. 5)

= C!p = O

2

C!

= -cos
(X

R

cp.

V zobrazovacích rovnicích (61) a (62) není dosud
určen parametr (X; můžeme ho určit např. tak, že budeme požadovat tečnou kuželovou plochu v rovnoběžce o zeměpisné šířce CPo'

Druhá zobrazovací rovnice má opět tvar
c5

I

1'1'= ..::.
I

jako v (51).
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= ~

cos cpo)

n

((10

=

R cotg CPo)
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Uvažme rovněž sečnou polohu kuželové plochy vůči
kulové referenční ploše Země. Nechť kuželová plocha
protíná referenční kulovou plochu v rovnoběžkách
cp = cp!, cp = CP2' pak

eo =

R cotg

IMI

II

0,4.['\

\

1\\41.w

+2 CP2

cp!

•

:

I
I
I
I
I
I

I

\

\
\

\

03

".1\

I
I

I
I
I

,

,"

\

Zajímavá budou netradiční
vyrovnávací zobrazení, která definujeme rovnicí (1) a podmínkovou rovnicí [4, 5, 71

I
I.
, I

\
\

,,

\

p.!\

I

\
\

'"
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"

",

'"

" iI

\
\
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"

Uvažujme například tečnou polohu kuželové plochy
podél rovnoběžky

"

'\

"",

"

=3 a

k!

= 2, k2 = 1,

n<po

'"

l
I

I

"~I ....
~
'"

I

I

I

/

I

'~

-<",'2'_

= 1;

I

I
I

I
I
1/'

-

CPo

II

\
\

\

n

.
I

I
I

\

I
I

I'

:r.o,

80

,

1!3

\
\
\
I
\

\

n+2
2n

+1

Dosazením (66) do (1) získáme diferenciální rovnici,
definující naše zobrazení
dn
dcp

. -- = n

tg cp -

sin CPo n
----cos cp 2n

+2
+1

= f(n, cp).

(67)

Vzhledem k tomu, že se jedná o nelineární rovUlCl,
užijeme k jejímu řešení numerické metody, a to typu
prcdiktor - korektor s formulemi

V článku je proveden rozbor souboru kuželových
zobrazení na základě obecného přístupu. V souboru
vyrovnávacích zobrazení je ukázáno praktické uplatnění obecného řešení vytvořením nového netradičního
zobrazení.
LITERATURA:

Ik+ll _

ni+!

pro h

-

ni

+

h f(ni,
--

cp;)

+ j<kl(ni+l>
2

CP'i+1) , (68)

n

= 36- a k = O, 1, ....

Výsledkem řešení diferenciální rovnice (67) jsou hodnoty zkreslení v rovnoběžkách s krokem h. Zkreslení
v polednících m vypočítáme z (66), zkreslení plochy P
a extrémní úhlové zkreslení L1w podle (30) a poloměr
obrazu rovnoběžek e z (7).
Pro názor uveďme výsledky zobrazení nákresem
sítě v obr. 6 a grafickým znázorněním průběhu hodnot
zkreslení rn - 1, n - 1, P - 1 a L1w v obr. 7.
Vzhledem k tomu, že v (65) lze volit k1, k2 více méně
libovolně, a to jako konstanty nebo funkce zeměpisné
šířky cp, míHeme dostat neomezené množství nových
netradičních kuželových zobrazení s požadovaným
rozložením zkreslení.
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Príspevok k ochrane pol'nohospodárskeho
p8dneho fondu

PoTnohospodárska poda je jedllým zo základných
prírodných bohatstiev nášho štátu. Je základným výrobným prostriedkom v pornohospodárskej výrobe.
Jej množstvo a kvalita sú teda llajdoležitcjšími predpokladmi pre zabezpečenie výživy národa.
Z uvedeného vyplýva, že využívaniu a ochrane
pornohospodárskej pody je treba venovať veTkú pozornosť.
Keď sa však pozrieme na štatistické údaje o vývoji
podneho fondu Slovenskej socialistickej republiky
(SSR) za obdobie rokov 1966-1980 zistíme, že tento
je nepriaznivý. Výmera poTnohospodárskej ale i ornej
pody v správnych hraniciach SSR za uvedené obdobie
sústavne klesá.
2. Pohyb v pofnohospodárskej

a ornej pode v rokoch

1966-1980
Údaje v taburke 1 skutočne potvrdzujú opodstatnenosť
tvrdenia, že vývoj poTnohospodárskeho pádneho fondu
(PPF) na území SSR v sledovanom období je nepriaznivý. Ak si uvedomíme, že k tomuto nepriaznivému
vývoj u došlo i napriek tomu, že poTnohospodárska poda bola predmetom zákonnej ochrany, nutným záverom tu musí byť požiadavka zintenzívnenia ochranných opatrení.
Jedným z intenzifikačných faktorov je rozhodne
novelizácia zákona o ochrane PPF. Keď sa však pozrieme na údaje tabuTky 1 zistíme, že nepriaznivý
vývoj v PPF pokračuje aj naďalej a je dokonca ešte
výraznejší, čo potvrdzujú absolútne hodnoty medziročných úbytkov poTnohospodárskej pády a v rámci
nej úbytky ornej pody. Kým v rokoch 1966-1970
sa výmera poTnohospodárskej pOdy SSR znížila
o 15 021 hektárov (ha), v rokoch 1971-1975 o 40 505
ha a v rokoch 1976-1980, teda v čase platnosti zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane PPF v znení zákona
č. 75/1976 Zb., to bolo až 61 632 ha. O rok nesk6r
ubúdlo dokonca v priebehu jediného kalendárneho
roka 53405 ha poTnohospodárskej pody [I].
Obdobná situácia bola v ornej pode, kde za obdobie
rokov 1966-1970 ubúdlo v rámci SSR 29774 ha,
v rokoch 1971-1975 63 275 ha a v rokoch 1976-1980
to už bolo 75 725 ha. Aj tu bol nasledujúci rok rekordným a ubúdlo počas neho 35103 ha ornej pOdy [1].
Za sledované obdobie sa v rámci SSR znížila výmera pornohospodárskej pody o 117 158 ha a výmera
ornej pády o 168774 ha. Tento pokles sa adekvátne
odráža v nepornohospodárskej pode, respektíve v ostatných ku1túrach PPF, ako to vidieť z taburky 1.
PPF na Slovensku v sledovanom období zazname·
nal evidentné štrukturálne zmeny podTa ku1túr, pretože tieto v dosledku intenzifikačného a integračného
procesu podnej základne vykázali odlišné vývojové
tendencie.

Ing. Juraj Palčík.
Geodézia. n. p., Prešov

V rokoch 1966-1980 vzrástla výmera chmerníc
o 1211 ha (+496,3 %), viníc o 10 490 ha (+52 %),
záhrad o 8217 ha (+12,7 %), ovocných sadov o 5647 ha
(+31,5 %), pasienkov o 78726 ha (+16,1 %), kým
výmera lúk poklesla o 52675 ha (-15,7 %) a výmera
ornej podyo 168 774 ha (-9,8 %) [I].
Obdobne v sledovanom období došlo k podstatným
zmenám aj v štruktúre ncpoTnohospodárskej pády.
Lesná poda, ktorá zaberá najviičšiu plochu územia
SSR, vzrástla 065 895 ha (+3,6 %), rybníky s chovom
rýb o 291 ha (+18,7 %), ostatné vodné plochy
o 3326 ha (+4%), zastávané plochy o 21 985 ha( +24,8
%) a ostatné plochy vzrástli o 29631 ha (+12,9 %)
[1].
3. Výmera pofnohospodárskej
obyvatefov

pOdy v pomere k počtu

Keďže poda je základným prostriedkom výživy obyvateTstva, na jej kvantitu je zaujímavý pohrad cez
počet obyvateTstva, ktoré má živiť. Na území SSR
je nepriaznivý vývoj v poTnohospodárskej pode
aj v pomere k počtu obyvateTstva ako to vidieť
v tabuTke 2. Pokiar ešte v roku 1966 výmera pornohospodárskej pody na jedného obyvateTa prevyšovala
0,6 ha (6028 m2), v roku 1980 už dosiahla len 5098 m2•
Celkový pokles teda robí 930 m2, čo predstavuje
15,4 % základnej výmery sledovaného obdobia. V orncj pode je situácia obdobná. Kým v roku 196H na
jedného obyvateTa pripadalo ešte 3917 m2, v roku
1980 už len 3126 m2 a celkový pokles sa rovná 791 m2,
čo predstavuje 20,2 % počiatočnej výmery v sledovanom období. Ešte viac je znepokojujúca skutočnosť,
že trend výmery poTnohospodárskej i ornej pOdy na
jedného obyvateTa je sústavne klesajúci.

Tab. 1: vývoj p6dncho fondu na Slovensku za obdobie
rokov 1966-1980 podTa [1]
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Rok

Pofllohospoc1ál'ska p6da

I

Z toho
orná pád"

I

Kepofllohospodárska páda

V j"mcra v ha k I. 1-

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

2 647 324
2642121
2639043
2635595
2632303
2 628 812
2619458
2 612 768
2606278
2591 798
2560461
2553930
2 548/061
2 539 961
2530 I ti6

1 720 118
1 710774
1 703 784
1 696 877
1 690 :344
1 683 463
1 677 276
1 669004
1 653 021
1 627 069
I 591 655
I 583389
1 580042
1 574 tíH
1 551 :344

I

I

2 250410
2255548
2 259 051
2262535
2269076
2 272 563
2281 912
2288605
2295095
2 :309561
2340893
2347385
2353297
2 3ti1 821
2 :nl 538
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Tab. 2: Výmera poInohospodárskej a ornej pody na
jedného obyvateIa SSR v jodnotliv)'eh rokooh sledovaného obdobia (v ha) podIa [1]
V~TlnCJ'a

1966
1967
1968
1969
1970

Výmera
ornej pody
na 1 oby,ateTa

poTnohosIlodárskei
pody
na 1 oby,ateTa

Rok (k 1. 1.)

0,6028
0,5962
0,5906
0,5884
0,5871

0,3917
0,3860
0.3813
0,3769
0,3743

1971
1972
1973
1974
197!j

0,5841
0,5718
0,5650
0.5580
0,5491

0,3739
0,3661
0,3609
0,3539
0,3447

1976
1977
1978
1979
1980

0,5375
0,5304
0,5237
0,5168
0,5098

0,3341
0,3288
0,3247
0,3204
0,3126

I

Pokles za roky
1966~1980

0,0930

Pokles za roky
1966~1970

0,0157

0,0174

Pokles za roky
1971~1975

0,0380

0,0296

Pokles za roky
1976-1980

0,0393

0,0321

4. Zdroje úbytkov pofnohospodárskej

V súvislosti s týmto záverom sú zaujímavé nasledujúce skutočnosti:
a) Požiadavky na podu na účely pol'nohospodán;kej
výstavby naďalej rastú, napriek tomu, že socializácia
pol'nohospodárstva v SSR je už dávnejšie takmer
100 % ukončená.
b) Úbytky pol'nohospodárskej (a tiež ornej) pOdy
do nepol'nohospodárskej z titulu devastácie a zamokrenia sú velmi vysoké a naďalej rastú naprick tomu, že do rekultovácie devastovaných a odvodnenia
zamokrených pod štát investuje vel'ké prostriedky.
c) Napriek tomu, že lesná poda sa svojou plochou
na výmere SSR podiel'a najvačším percentom, naďalej
jej výmeru umelo zvačšujeme delimitáciou ďalších
pol'nohospodárskych ploch.

0,0791

I

Potenciálne najviičším zdrojom úbytkov ornej pody
do nepol'nohospodárskej pody boli znovu zalesnenie,
ohčianska a bytoVlí výstavba, devastáeia a zamokrenic.
Jednotlivé zdroje sa na celkových úhytkoch ornej
pody do nepol'noJ:lOspodárskych kultúr v rokoeh
1966-1980 podiel'ali takto (pozri tabul'ku 4).
Úbytky pol'nohospodárskej a ornej pody do nepol'nohospodárskej pi'ldy po roku 1975 klesajú. Vzrastajúei trend si aj naďalej udržujú len úbytky zalesnením, devastáciou a zamokrením pozemkov a pokiaf
ide o ornú podu, tak aj úbytky sposobené pol'nohospodárskou výstavbou.

a ornej pOdy

Úbytky výmery pol'nohospodárskej pody vznikali jej
záberom na nepol'nohospodárske účely zahrňujúce
v sebe požiadavky investičnej výstavby na podu.
Najvačším zdrojom úbytku pol'nohospodárskej pody
boli delimitácie svahovitých a iných pozemkov do
lesnej pody. Pomerne vel'kou mierou sa na úbytkoch
pol'nohospodárskej pody podiel'ala devastácia a zamokrenie pozemkov, budovanie vodných nádrží a ob·
čianska a bytová výstavba. Okrem toho to boli nové
náleziská rúd a štrkopieskov, priemyselná a pol'nohos.
podárska výstavba a iné.
Jednotlivé zdroje sa na celkových úbytkoch pol'nohospodárskej pody v rokoch 1966-1980 podiel'ali
takto (pozri tabul'ku 3).
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Zdroj

úbytkll
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,!4<O
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priemyslová výstavba
občianska a bytová výstavba
poTnohospodárska výstavba
výstavba priehrad, rybníkov
a ostatnýeh vodohospodárskyeh
stavieb
~ výstavba ciest, železníc a iné
účely investičnej výstavby
~ ťažba uhlia
~ ostatná ťažba (rudy, zcmina ... )
- zalesňovanie
- devastácia, zamokrenie pozemkov a iné

.8
0'<'
"~p

g~~
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~ ••.p

5442
9373
2987

10,14
17,47
5,57

7598

14,16

6067
10
695
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1I,30
0,02
1,30
21,62

9882

18,42
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0'0
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Zdroj

úbytku

~o

0'<'

+'~p
~~'"
~8~", I 8~+'
,~8.~:"•."".o
p0,!4

>.

~ ••.p

~
'~
~

priemyslová výstavba
6712
občianska a bytová výstavba
14813
poInohospodárska výstavba
4632
výstavba pdehrad, rybníkov
a ostatnýeh vodohospodárskyeh
stavieb
13 547
~ výstavba eiest, ~elezníc a iné
účely investičnej výstavby
9995
',- ťažba uhlia
21
~ ostatná ťažba (rudy, zemina ... )
1496
~ zalesřlovanie
135 165
'--- dl'vustácia, zamokrenie pozemkov
a iné
46418

2,88
6,36
1,99
5,82
4,29
0,01
0,65
58,06
19,94

Vzhl'adom na to, že pol'nohospodárska a orná poda
sústavne ubúda, hl'adajú sa možnosti premeny nepol'nohospodárskej pody na podu pol'nohospodársku,
prípadne ornú. Takéto zmeny druhov pozemkov (ak
nejde o zmeny, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie,
napríklad odlesnenie lesného pozemku), sa pri komplexnej previerke údajov evidencie nehnutel'ností (EN)
zapisujú do EN, pretože užívatelia pozemkov ich
spravidla nehlásia. Týmito zmenami sa aspoň čiastočne
eliminujú úbytky pol'nohospodárskej pody do pOdy
nepol'nohospodárskej.
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Prírastok pornohospodárskej a ornej plldy v ha
Hoky

Rekultiváciou ostatnej
nepornohospodárskej pudy

Odlesnením pozemkov
pornohospodárska poda
(z toho orná poda)

1966-1970
1971--1975
1976-1980

15756
7 712
7 1!J5

1966-1980

30663

I

Pornohospodárska poda
(z toho orná puda)

I

911
898
572
2 381

Celkom

I

I

Pornohospodárska poda
(z toho orná poda)

10959
7202
12 047

5034
3337
5103

26715
14914
19242

5945
4235
5675

30208

13474

60871

15855

Prírastky pornohospodárskej a ornej pody z ne·
pornohospodárskej pody v sledovanom období (roky
1966-1980) sú vyznačené v taburke 5.
Z taburky je vidieť, že na prírastkoch pornohospodárskej pody sa zúčastňujú približne rovnakým dielom
odlesnenie lesných pozemkov a rekultivácia ostatnej
nepornohospodárskej pody (staré cesty, rokliny, zamokrené pozemky ., .). Prírastky pornohospodárskej
pody získané odlesnením robia 30663 ha, čo predstavuje 50,4 % a prírastky pornohospodárskej pody
získané rekultiváciou robia 30208 ha, čo predstavuje
49,6 % z celkových prírastkov pornohospodárskej
pOdy z pOdy nepornohospodárskej.
Podstatnú časť ornej pody získanej z nepornohospodárskej pOdy tvoria rekultivované plochy ostatnej
nepornohospodárskej
pody, ktoré svojou výmerou
13474 ha predstavujú 85 % prírastkov. Orná pOda
získaná odlesnením pozemkov vo výmere 2381 ha
tvorí zbývajúcich 15 % prírastkov ornej pody z nepornohospodárskej pody.
Vzájomným porovnaním údaj ov z tabuliek 3, 4 a 5
zistíme, že pornohospodárska poda získaná v sledovanom období z nepornohospodárskej pody tvorí iba
26,1 % celkovej výmery úbytkov pornohospodárskej
pody do pody nepornohospodárskej.
Prírastky ornej pody z nepornohospodárskej pody
za toto obdobie sa svojou výmerou rovnajú 29,5 %
celkových úbytkov ornej pOdy do nepornohospodárskych kultúr.
Vzhradom na už uvedené je možné povedať, že ak
chceme úby tok pornohospodárskej a ornej pody zastaviť, alebo aspoň spomaliť, treba rekultivácii nepornohospodárskych pod venovať dostatočnú pozornosť všade tam, kde sú na to podmienky.
Pokiar ide o ornú podu, tej sa viac získavá premenou
ostatnej pornohospodárskej pody, ako premenou nepornohospodárskych kultúr. Za sledované obdobie sa
takýmto sposobom získalo celkom 74843 ha ornej
pody, čo je približne 5 krát viac ako výmera ornej
pody, získanej v tomto období premenou nepornohospodárskej pOdy.
Z uvedenej výmery sa 64431 ha ornej pOdy, čo robí
86,1 % celkového prírastku, získalo rozoraním málo
výnosných lúk a pasienkov. Zvyšných 10 412 ha, čo
predstavuje 13,9 %, sa získalo premenou ostatnej
pornohospodárskej pOdy, napríklad záhrad a málo
výnosných ovocných sadov a viníc.

Nedostatkam'i v hospodárení s PPF sa sústavne zaoberajú najvyššie stranícke a vládne orgány. ÚV KSČ
na svojom 13. plenárnom zasadnutí po XV. zjazde
označil starostlivosť o podu za slabé miesto v systéme
pornohospodárskej výroby. 13. plenárne zasadnutie
ÚV KSČ uložilo využiť a obrobiť každý hektár pornohospodárskej pody a žiada jej venovať zvýšenú pozornosť.
Problematikou pornohospodárskej výroby a zvlášť
ochranou PPF sa zaoberal aj XVI. zjazd KSČ.
Súdruh Gustáv Rusák tu okrem iného povedal:
"Chrániť každý ár pody, nedovoliť s ňou hazardovať
je životným záujmom celej spoločnosti" [2J.
Po XVI. zjazde sa otázkou ochrany a zvefaďovania
PPF znovu s plnou vážnosťou zaoberá 4. plenárne
zasadnutie ÚV KSČ na konci roka 1981.
Po ňom na úseku ochrany PPF sa zaviedli niektoré
sprísnené opatrenie. Tieto, ako sa zdá urobili zásadný
obrat v prístupe k hospodáreniu s podnym fondom
najma v oblasti investičnej výstavby, ale aj inde.
Už v roku 1982 klesol ročný úbytok pornohospodárskej
pOdy na 3904 ha a ornej pOdy dokonca pribúdlo
354 ha v rámci SSR [I].
Roci tieto údaje sú poznačené znovuprinavrátením
niektorých nesprávne delimitovaných ploch ich povodnému účelu, predsa svedčia hlavne o vznikajúcom
novom vzťahu spoločnosti k pode.
Rezort Slovenského úradu geodézie a kartografie,
ktorý zabezpečuje EN v súlade so skutočnosťou
a poskytuje straníckym a štátnym orgánom závazné
údaje o stave v povodnom fonde tiež nezostal po
XVI. zjazde stranou. Do svojej činnosti zaviedol nové
prvky, ktoré prispievajú k racionálnejšiemu využívaniu a intenzívnejšej ochrane PPF - jedinej to ceste
k zabezpečeniu sebestačnosti vo výrobo hlavných
potravinových článkov.

[1] Štatistické ročenky o pódnom fonde v ČSSI{ padla
údaj ov evidencie nehnutelnosti za roky 1!J66-1982.
Praha, ČÚGK a SÚGK 1966-1980.

[2] XVI. zjazd KSČ - dokumenty a materiály. [Správa
o činnosti strany a vývoji spoločnosti od XV. zjazdu
KSČ a ďalšie úlohy strany - 24. strana.] Bratislava,
Pravda 1981.
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Mamutí můstek
v Harrachově

obzOl'
9/1984

pro lety na lyžích
Geodézie,

lh'acovníci n. p. Geodézie Pardubice se podílejí na
uskutečřlOvání snu mnoha českých lyžařských generací - na výstavbě rozsáhlého střediska zimních sportů v Krkonoších. Po dokončení hude harrachon;ké
sUcdisko patht k jedn(~m z nejlepších na světě.
Dominantou sportovního areálu, ale i Harrachova,
je mamutí můstek pro lety na lyžích. Šestf' a poslední
v J'adě na světě. První obř'í mústek byl postaven již
\T roce 1936 v jugoslá vské Planici.
Dalších pět bylo
postaveno po druhé světové válce. Oberstdorf (NSR)
lB50,Kulm
(Rakousko) 1952, Vickersund (Korsko.
HWl), lron\Yood (eSA) 1967, Harrachov (ČSSH,) 19S0)
vývoj lehl na lyžích, této atraktivní lyžařské disciplíny, byl zdlouhavý, V počátcích nebyly lety na lyžích
uznávány mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Od
roku 1972 stanovila FIS pravidla pro lety a pol"ádá
mistrovství světa v této disciplíně ve dvouletém
intervalu.
Autorem profilu mamutího lyžal"ského mústku P 120
v Harrachově je s. .Miloslav Bělonožník. Převzal štafetu v projektování lyžai"skýeh mústkú od Ing. arch.
Karla Jarolímka. Byl dlouholetým čs. reprezentantem
ve skoku na lyžích a později pJ'edním trenérem v této
sportovní disciplíně.

Ing. Ivan Váša,
n. p., Pardubice

Na nájezdu mamutího můstku (viz obr. I) je místo
běžně používaného kruhového oblouku použita hyperbolická pi"echodnice a Hivka pod odrazovou hranou na doskočišti byla vypoi',tena v rámci výzkumu
dotovaného FIS. Průmčrná ki'·ivka. lyžai"e-skokana
byla dokumentována společnč s pracovniky 1.Jniversity
Palackého v Olomouci, vedených dr. ,J. Novosadem,
pomocí záznamú synchl'Onizovaných kamer umístěných na odrazové hraně, dojezdu a podél doskočiště.
K této křivce byl vyhotoven program prlt b(~huideální
křivky terénu na dosko(,išti tak, aby se skokan od
terénu pJ'íliš nev7,daloval (kopíroval terén) a aby ph
dopadu nebylo vótší zatížení závodníka, než jaké je pE
dopadu 7, výše jednoho metru. Do programu byly
začleněny i průměrné fyzikální podmínky pE letu
skokana: složka nosná, odporová a na odrazové hraně
spolupůsobící vertiluílní rychlost.
Profily lyžař'ských mústků i jednotlivé prvky nájezdu, doskočišť a dojezdu jsou dány mezinárodní normou FIS [1]. Všechny lyžařské skokanské mi'lstky
musí mít tyto prvky zapsány podle skuteěnosti v certifikátu.
Z iniciativy Krajské geodetické a kartografické
správy (KGKS) pro Východočeský kraj v Pardubicích
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byla v roce 1977 zHzena funkce odpovědného geodeta
pro oblast Krkonoš. V dubnu 1978 byla skupina
požádána o geodetickou kontrolu rozpracovaných
hrubých terénních úprav na výstavbě lyžaIských
můstků P 120 a menšího P 90 v Harrachově a o geodetické doprovodní práce pokračující výstavby.
Investorem staveb byl TZ ČSTV Jilcmnice a MěNV
v Harrachově, vyšším dodavatelem stavby Agropodnik
Lomnice n. P. a generálním projektantem Stavoproj ekt Liberec.
Púvodní vytyčovací síť byla p,'emóřena a pl-epočítána, projekt byl v sou"adnicovém systému S-JTSK
a výškovém Bpv. Osy obou Iyžařských můstků byly
stabilizovány v návaznosti na vytyčovací plán a určeny v souřadnicovém systému stavby v 1. třídě p"esnosti.
Podrobné vytyčení hrubých i čistých terénních
úprav bylo provedeno po osách můstků. Na nájezdy
a doskočiště můstků bylo uloženo (odebráno) 170 tis.
metrů kubických zeminy do projektovaných profilů.
Ukládání zemin do nájezdů i doskočišť bylo provedeno
(viz obr. 2) postupně shora dolů z příčných lavic
(provedených dozorem) pomocí bagrů. Lavice byly
od sebe vzdáleny 5 m. U zemních strojů byla stálá
geodetická služba. Tolerance uložené zeminy do projektovaných profilů byla projektem stanovena ±1O cm
Po hrubých terénních úpravách se profily upřesňovaly
v rámci čistých terenních úprav ručně (hrabičky,
lopata, krumpáč) a fixovaly se hydroosevem. Před
těmito konečnými úpravami se s pomocí geodetů
osadila svodidla podél nájezdů a doskočišť obou lyžařských můstků, na kterých jsou projektované profily pevně stabilizovány. Nájezdová věž lyžařského
můstku P 120, kabiny televizních komentátorů, věž
rozhodčích, výsledková tabule, plošiny terénú jsou
ocelové konstrukce. Největším problémem všech
účastníkú výstavby byla 75 m dlouhá a 176 t vážící
nájezdová věž mamutího můstku. Zakotvena je do
tHch mohutných patek s třinácti kotvicími otvory
v různých nadmořských výškách. Po betonáži patek
byla provedena směrová i výšková kontrola všech
kotvicích otvorú. Po analýze výsledků bylo kotvení
značeno na beton (minimální opravy kotvícich otvorů).
Nájezdová věž byla při montáži zakotvena k patce
osy můstku a po dílech montována na terénu (podložena pražci) s neustálou geodetickou kontrolou. Prvního listopadu 1979 byla pomocí dvou věží a dvou nesynchronizovaných vrátků během tří hodin vyzvednuta do projektované výše. Souměrné zdvihání bylo
kontrolováno trigonometrickou nivelací pomocí dvou
měřítek přilepených na zádi nájezdové věže. Pomocí
vysílaček bylo veleno obsluhám obou vrtáků k dorovnání levé či pravé strany věže do vodorovné polohy.
Po závěrečné geodetické kontrole vyzvednuté věže
byla zjištěna odchylka osy od projektované 12 mm.
Věž rozhodčích byla montována pomocí jeřábu na
. místě. Kabiny komentátorů Čs. televize byly smontovány do dílů vážících max. 2,5 t na upravené plošině
v Harrachově a na místo dopraveny vrtulníkem.
Podobně výsledková tabule. I zde byla provedena
důsledná geodetická kontrola všech etap výstavby
z vytyčovací sítě.
Značné úsilí si vyžádala i stavba licenční lanové
dráhy (LD) TS-2 Tatrapoma podéllyžařských můstků

Obr. 2. Kontrola konečných terénních úprav na můstku
P 90 a P 120

P 90 a P 120 na Čertovu horu. Tento úsek byl dovršen
výstupní geodetickou kontrolou LD před uvedením
do provozu 8. I. 1983. Geodetické práce probíhaly
v tvrdých povětrnostních
podmínkách ve sněhu
a mrazu.
Geodetické práce byly provedeny pHstroji: teodolit
Zeiss 010 A a 020 A, nivelační přístroj Koni 007 a 025,
elektronický dálkoměr AGA 12.
V nepříznivých horských podmínkách pracovníci
Geodézie, n. p., Pardubice čestně obstáli. Na závěrečném kontrolním dnu výstavby lyžařských můstkú
P 90, P 120 jako části budovaného sportovního
areálu v Harrachově II. 3. 1983 p,'evzal ředitel Ing.
Jan Bumba z rukou ministra Ing. K. L6bla, místopředsedy ČSTV dr. V. Krummera a místopředsedy
VčKNV Ing. Bartáka pro podnik diplom s plaketou
"Budovatel Krkonoš". Odpovědný geodet výstavby
Ing. Ivan Váša př'evzal "Veřejné uznání II. stupně
za zásluhy o rozvoj Čs. tělesné výchovy" od předsednictva ČSTV a "Čestné uznání za výstavbu střediska
zimních sportů" od rady ONV v Semilech, technička
s. J. Eliášová př'evzala diplom s plaketou "Budovatel
Krkonoš".

[I] International Ski federation (FIS): Thp intcrnational
ski. competition rules.
[2] V AŠA, 1.: Harrachov ~ 7. mistrovství světa v lptech na lyžích. Zpravodaj 1/1983, Geodézic, n. p.,
Pardubicc.
[3] V ÁŠA, 1.: Geodeti v Krkonoších. Zpravodaj 1/1983,
Geodézie, n. p., Pardubice.
Do relolakcedošlo: 5. 4, 1984
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PŘíSTROJOV~ TECHNIKY

IX. mezinárodní sympózium o rozvoji
reprografie v zemích socialistického
společenství

i

PHstroj

lfaktory zvětšeni

I

I
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RT 4P
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Ve dnech 17.-19. dubna 1904 usp:>řádal Dům techIliky CSVTS Praha z pověření KomItétu pro rozvoj
reprografie v CS.sR a Ústředního úradu pro informace
a rt'Jkumentaci NDR (ZllD) IX. mezináDudni SYIIlipozium
o rozvoj1 reprografie
v zemích socialistického
společenství.
Jednání se zúčastnilo celkem 332 specialistů z ob::>ru reprografie
z Bulharska, Jugoslávie, Maďarska, Německé
demokrotické
republiky,
Polska,
Sovětskéh:>
svazu [celkem 59) a Československa
[273 účastníků).
Odborná náplň sympózia
Lyla zaměřena
na další
rozšíření il r:>zvoJ reprografie, v účastni,ckých zemích
jak v obJasti uŽÍivatelské, tak i na ,kv,alitu po[řebnéh'o
technologíckého
zpracování s~ zřetelem na d::>stupnoll
přístrojovou a materiálovou základnu.
Předneseué ref0ráty lze, rozdělit do čtyi' skupin:
- ~Gučasný stav a perspek~Íiva využívání reprografie
v jednotlivých zemích,
- problemiltika výuky vedoucích a te,chnicl{ých pracovníků reprografických
pl'ac:>višť,
- otázky standardizace',
zajišťování přístrojového
vybavení a materiálové základny,
- aplikace repr:>grafie v různých oblastech národního
hospodářství.
Z řudy rt'ferátů vyznělo, že účinné využívání reprografie v jednotlivých
otlJastech, přes dosud dosažené
úspěchy, nedosahuje potřebné intenzIty. Tato situace je
ovlivňována řadou příčin, které mohou být shrnuty následovně:
- nasazení reprografie musí být vždy konkrétním přínosem pro uživatele,
d::>konalá proje,ktová příprava zpracování
a využívání je nezbytná spolu s ekonomickým zdůvodněním,
pomalé rozšiřování a ,:>mezené možnosti přístrojové
základny brzdí ši,ršímu využívání technologie,
chybí vyšší stupeo1l standardiazce
používaných přenosových k.análů,
omezeně se využívá mikrografie, ve vazbě na výpotetní techniku,
- Je žád::>ucí vytvořit užší vazbu mezi potřebami uživatelů a normotvornou činností.
Předne,sené referáty jsou publiKovány v samostatném
sborníku sympózia, zpracovaném na mikrofiších. Jejich
aIl:Jtace byly současně vydány tiskem v jednacích jazycích sympózia, tj. v češtině, němčině a ruštině. Každý z účastníkil sympózi,a obdržel rovněž účelovou publlkaci "Názvosloví a symbolika v reprografii",
kteorá
obsahuje vysvětlení každého použitéh'} termínu a abecední rejstříky termínu v jDzyce slovenském, ruském,
nĚ,meckém, anglickém, bulharském, polském a maďarském.
V době l'Onání sympózia uspol'ádal v Majalmvského
só.le. kde jednání probíhal:::>, národní podni,k MEOPTA
Brno zajímavou výstavku čtecích a Čte.cích zvěti§ovncích p,řístrojů, které připravUl jeh'o praC'ovníci pro už;vatele
mikrozáznamů.
Přítomní zástupcí podniku
:>chotnĚ' se.znamovalío zájemce s uživatelskými
parametry vystavených přístrojů, které pati'í do vývojové řady, mli1jí ~ýborný desígn, relativně malou hmotnost a
jsou vybaveny časovým spínačem, který vymezuje
dobu osvitu vloženého mikrozáznamu.
Většina přístrojů
I~ vyba::ena několika faktory zvětšení, což zvyšuje jeJIch umverzálnost, jak je patrno z tabulky 1.
PřístrOje RI mají stínítko odrazné, přís,r:'je RT trrnsparentní. Zvláštní pozornosti se těšily přístroje RT 2C
a RPE 01.
MEOFLEX RT 2e má netradiční
sínítko
o rozmě,"l
BOx420 mm a používá velmi úzké obraz:>vé pole ••mikrozáznamu 1,fix8,75 mm z mikrofiše, mikrostítku
nebo
mi.krokarty.

21

I

--- -I

I

I

--

----

--

--

I

I

48

I

--

I

---

----

-----

___I

42

__
lJ___

I
o

:H II

I

I

I

___._._--

I

I

I

MEOFLEX RPE 01 je nový čte,ci zvětšovací přístwj
s výstupním formátem A 4, pro který je pJužito listavého ZnO papíru, uloženého v zásobníku pro 250 listľ!.
Obsluha přístroje je Jednoduchá a i údržba vyhovuje
lJěžným pnvozním
po:i:adavkum.
Účastníci sympozia byli ré>vněž seznámeni s výrob!Jím programem v. p. Meta Ostrava, kde, jsou vyráběny
různé typy kapsov}'ch a vlepových mi,kroštítkiJ. a mikrokaret. Zajímavá byla i českosl:>venská novinka antistatická
prachovka universal 1., která není chemicky napouštěná la je možno ji vy,prat, aniž ztratí svůj
čistící účine,k.
Jednání sympózia ukázalo, ž~ se dosud využívají jeJ!
omezeně progresívněnJší
faktory zmenšení 42x neoa 48x,
jejichž
apUkace umožňuje
výrazně
zvýšit kapacitní
schopnosti mikr:>grafického média. Zatím se neuplatnil
v plném rozsahu ani mikrozáznam, pořizovaný zařízením COM, ačkoH.v zmíněný způsob představuje v současné době nejlevnější paměťové médium. K jiCihopřednostem patří
vysoká záznamová
rych'ost
i znilčn.'i
úsp'arra tisk'árenského
papíru.
::'ympoziuffi pl'ispělO k dalšímu účinnému
sjEJodncccvání pracovních reprografických
postupů v zemích <;0cialistickéh;} spole,čenství, výměně <l:kušenotí, k hlubšíml' ::>bjasnění problémů spojell~>ch se zaváděním reprografie, osobním setkáním a vytvořilo situaci, potřebnou
pro další účelné a úČi,nné uplatňování reprografických
technol ::>giív nejruznějsích
oblastech a k dalšíqlU rozšiřování a prohlubování mezinárodní spolupráce zúčastněných zemí.
katedra

Deformation

measurements-

Ing. Zdeněk VrMck'j,
mapování a kartografie,
FSv ČVUT v Praze

Deformationsmessungen

(1\1ěření deformací).
Vydavatelé
Joó, 1. Detrektii,
A., naklad. Akadémiai Kiadó, Budapest 1983. Sborník
příspěvků <I:3. mezinárodního
symposia o měření deformací geodetickými
metodami,
Budapest
25.-27.
8.
1982. 900 s., četné obr., tab. a lit.
(048) 528.482.5

Péčí organizátorů
symposia o geodetických
metodách
měření deformací a nakladatelství
Akademie věd MLR
vychází v knižním vydání sborník příspěvků. Obsahuje
celkem 65 příspěvků z následujících sedmi tematických
specializací:
•
1. Geodetické sítě pro měření deformací (7 přísp.)
2. Metody plánování a měření (9 přísp.)
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3.
4.
5.
6.
7.

Nové přístroje (8 přísp.)
Interpretace
(8 přísp.)
Aplikace v hornictví a energetice (10 přísp.)
Aplikace ve stavebnictví a hydrologii (11 přísp.)
Aplikace v jiných oblastech (12 přísp.).

Sborník
obsahuje
také
následující
3 příspěvky
z ČSSR:
ŠVEC, M.: Přesnost geodetických mikrosítí s měřenými
směry a délkami (1. skup.)
KAŠPAR, M. - POSPíŠIL,
L.: Vliv atmosféry na měření deformací metodou laserové záměrné přímky
(2. skup.)
PLÁNIČKA,
A.: Měření deformací
přehrad
pomocí
dálkoměru KERN ME 3000 (6. skup.).
Počin vydat sborník přísphkú
v knižní formě je
třeba
hodnotit
mimořádně
kladně,
neboť zejména
usnadňuje přístup k materiálům
symposia, nehledě na
vhodnější polygrafickou formu knižního vydání než byl
třídílný sborník pro účastníky.
Celkový přínos symposia byl již p~íz~ivě hodn9c.en
v č. 5/1983 tohoto časopisu ve zprave o symposIU,
v knižním vydání vystupují
výsledky symposia j~~tě
výrazněji. Zvlášť cenný je soubor příspěvků studijní
skupiny FIG, týkajících se způsobů určování stabilních
bodů v lokálních sítích a obsahující popis postupů, používaných na 4 vysokých školách a srovnání výsledkú
zpracování
simulovaných
měření v síti o 16 bodech.
Tyto příspěvky navazují na refenít Chrzanowského a kolektivu, č. 6023, přednesený
na kongresu FIG 1981
v Montreux. Významným přínosem k uvedené problematice svmposia jsou také příspěvky
čs. účastníků,
což svědČí o dobré úrovni měření deformací u nás. Knižní
vydání sborníku je pak dokladem, že symposium o měření deformací v Budapešti v r. 1982 je třeba považovat
za jednu z nejúspěšnějších
mezinárodních akcí s odbornou tematikou v posledních létech.
Ing. Miroslav Herda,CSc .•
VUGTK

Informace o Sborníku prací stavební fakulty ČV UT v Praze

Sborník prací stavební fakulty se vydává jako publikace
informující zahraniční vysoké školy, vědeckovýzkumná
pracoviště a odborné instituce o vědeckovýzkumné práci a odborné činnosti pracovníků fakulty stavební ČVUT
v Praze.
Sborník má pět řad:
1. K (hnědá) - články z oboru konstruktivně-dopravního, ze stavební mechaniky a matematiky,
2. V (modrá) články z oboru vodohospodářského,
3. P (červená) - články z oboru pozemního stavitelství
a fyziky,
4. E (žlutá) z oboru ekonomiky a řízení stavebnictví,
5. G (zelená) - články z oboru geodézie a kartogra fie.
Každá řada vychází jedenkrát do roka a články se
publikují v anglickém jazyku. Vzhledem k tomu, že obsahem Sborníku mohou být původní články, výtahy

z kandidátských a doktorských disertačních prací a výzkumných úkolů, chceme naši širší geodetickou veřejnost seznámit s obsahem připraveného čísla 3 Sborníku
prací stavební fakulty ČVUT Praha řady G.
Sborník obsahuje následujících deset příspěvků:
fng. Radim Blažek, CSc.: Trigonometrické určování výškových rozdílů v plochých terénech
Tematika příspěvku je aktuální a aplikace umožňuje
rychlé posouzení stability bodů zejména při etapových
účelových sítích. Vliv možných systematických chyb je
ve velké části eliminován současným oboustranným měřením z excentrických stanovisek a zavedením válcového cílového znaku pod centrem. Praktické
měřičské
zkoušky potvrdily, že při dodržení navržených pokynů
z metodického návodu je možno dosáhnout při určování
výškových rozdílů přesnosti na úrovni sti'ední chyby
v poloze bodů.
Ekonomická a časová úspora řadí metodu trigonometrického určování výškových rozdílů do popředí při
zakládání a sledování sítí pro potřeby investiční výstavby při dosažení vysoké přesnosti.
Doc. RNDr. Bruno Budinský, CSc., - Ing. Frant. Hylmar:
Dvojrozměrná náhodná veličina
S pojmem dvojrozměrné náhodné veličiny, čili s pojmem
tzv. dvojrozměrného náhodného vek!oru se v geodézii
často setkáváme. V práci je pojem přesně definován.
Porobně je diskutován pojem rozptylu dvojrozměrného
náhodného vektoru a jeho geometrických interpretací:
rozptylové křivky, inverzní rozptylové elipsy, variační
elipsy, elipsy koncentrace. V závěru článku je ukázána
vzájemná souvislost inverzní rozptylové elipsy s lineární
regresí a korelačním koeficientem. Záměrně je použito
nejprostšího matematického
aparátu,
přestože zpracovaná látka vybízí k použití maticového nebo tenzorového
počtu.
Ing. Pavel Hánek, CSc. - Ing. Jiří Pospíšil: Vliv použití
He-Ne laseru na přesnost upravené metody dlouhých
tětiv
V příspěvku jsou naznačeny úpravy dlouhých tětiv pro
potřeby ČSD se zaměřením na laserovou soupravu vlastní konstrukce s využitím He-Ne laserů firem Tesla Praha
a Carl Zeiss Jena.
Autoři diskutují některé vlivy na přesnost metody,
plynoucí z použití uvedené soupravy a technologie. Je
odvozeno pllsobení vyjmenovaných vlivů na vypočtené
V'zepětí a jejich rozdíl, který je základním kritériem
posouzení plynulosti křivky koleje. Dosažené hodnoty
vyhovují stávajícím čs. drážním předpisům.
Ing. Jošef Hůrka: Redukce zenitových úhlů
Při trigonometrickém určování výškových rozdílů v plochých terénech s přesností odpovída Hcí přesnosti přesné nivelace, je nutné výhradně použití modelu s konstantním refrakčním koeficientem pro záměru a důsledná eliminace všech vedlejších zdrojů chyb, jakými jsou
především chyby v určení výšek teodoliti'l a cílů. Model
;; konstantním refrekčním koeficientem pro záměru vyžaduje současné oboustranné zaměření zenitových úhlil
a tedy i nutná excentrícká postavení teodolitů resp. cílů.
V této souvislosti byl navržen postup nepřímého odvození výšek teodolitů i cílů a způsob redukce excentricky
zaměřených zenitových úhlů, který se tak stává nedílnou součástí navržené metody a tvoří náplň tohoto
příspěvku.
.
fng. Jan Jandourek: Způsoby výpočtu a vyrovnání účelových sítí, aplikovaných pro metodu blokové tachymetrie
V příspěvku je řešena problematika vyrovnání účelových
sítí, připojených na několik pevných indentických bodů,
s možností využití základů blokové tachymetrie při tvorbě PBPP. Uvedená problematika je detailně zpracována
v kandidátské disertační práci autora. Příspěvek podává
obraz o využití vyrovnání účelových sítí a určení přesnosti PBPP s přihlédnutím k přesnosti geodetického základu. Vzhledem k technologii měření a využívání spojovacích bodů je dosaženo značné časové úspory při
Dolních pracích, není nutná vzájemná viditelnost mezi
sousedními stanovisky jednotlivých bloků a je zachována vysoká přesnost Výsledků.
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výsledky

v matematickém

mode-

Pi'íspěvek
je zcela
novým
pohledem
na vyrovnání
geodetických
sítí. Linearizovaný
model
g~)odetické
sítě (ve
tvaru rovnic
oprav)
v = Ah - I je konfronlován
c; třemi
podmínkami:
1. výsledky
2.

měření

model
musí
být
měřených
hodnot

:1. observační

plán

nesmí

být

vzájemně

vyjádřen
pouze
a konfigurace,
musí

být

splněn

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACf
ČÚGK A SÚGK
X. branná soutěž

resortu

ČÚGK

ovlivněny,

v termínech
nejjednodušším

oprav
zPlI-

sobem.

Z pověření
Česl,ého
úí'a(]u geodetického
ho uspoí'i.iclal
n. p. Geodézie
Brn') dne
na sti'e1nici
Savaoarmll
v Brně-Mecllánkách
branné
střelecké
~outěže o putovní
pohár

a kartografické12. května
1984
již 10. ročník
pi'edsedy
ČÚGK.

Dokazuje
se, že v obecném
pi'ípadě
model
není s těmito
podmínkami
kompatibilní,
a proto
se definují
zprosti'edkující
prvky sítě tak, aby současně
byly funkcemi
tvaru
sítě a aby byly nezávislými
funkcemi
měřených
prvků.
Vzr;ik!v
nový model
Dv = Ah - I všechny
uvedell~
podmínky plní.
Ing. Milan
Kašpar,
CSc. Ing. Danuše
Pospíšilová
Ing. lih Pospíšil:
Způsob
interpretace
metody
radiovlnového prozařování
hornin
mezi vrty.
Uvádí se zplIsob
intepretace
metody
radiovlnového
prozařování
hornin
mezi
vrty.
Pro praktické
vyhodnocení
naměřených
hodnot
bylo ti'eba v prvé F!tapě vyjít ze zjednoduš3ných
podmínek
šíi'ení
elektromagnetických
vln
za předpokladu
izotropního
zářiče.
Tato aproximace
neuvažuje
vzájemnou
polohu
antén
ani jejich
charakteristiky vyzařování.
To odstraňuje
nový způsob
intepretace,
který
vychází
z vyzařování
elektrického
dip6lu
v polovodivém
prosti'edí
a využívá
moderní
výpočetní
techniku. Oba zplIsoby
interpretace
byly zhodnoceny
na měření
z několi ka lokalit.
V příspěvku
jsou shrnuty
výsledky
výzkumu
prováděného
v rámci
státního
badatelského
plánu ČSAV.

Obr. 1. Zahájení

soutěže i'editelem
záuodu s. Ing. Koui'ilem
Foto: DU.~an Adámek, Geodézie, n. p., Brno

Dcc. Ing. Zdeněk
Novák.
CSc. - Ing. jaromír
Prochiízka, CSc.: Vytyčování
polární
metodon
s vytyč ovacím
ramenem
Příspěvek
se zabývá
konečnou
fází vytyčování
bodlI polární
metodou,
při použití
moderní
přístrojové
a výpočetní techniky.
K tomu účelu
se doporučuje
použití
vy·
tyčovacích
ramen,
která
usnadňují
a zrychlují
realizaci
bodů
pi'i vysokých
požadavcích
na přesnost
vytyčení
(kolem
10 mm).
jedná
se o zlepšenou
konstrukci
polárního
vytyčovaciho
ramene
vyvinutého
ve spolupráci
s VOGTK
a konstrukci
zjednodušeného
ramene
zařazovaného
do vytyčovacího
směru.
Poprvé
je publikována úvaha
o možnosti
objektivního
vypuštění
výsledku
kontrolního
měření,
na základě
pozorování
teoretické
přesnosti
vytyčení
s pi'esností
požadovanou
projektem.
Doc. Ing. Miloš
jich vyčíslení

Pelikán,

CSc.:

Refrakční

anomálie

a je-

jsou uvedeny
tvary
refrakčních
křivek
v závislosti
na
refrakčních
anomáliích.
jako obecnější
náhrada
refrakční
ki'ivky
je užitá
hyperbola.
Výpočet
refrakčního
úhlu
pomocí
indexu
lomu. je sledován
vliv vlhkosti
vzduchu.
Je popsáno
ověřovací
měření
a aplikace
na horizontální
refrakci
s vlivem
bočního
proudění
vzduchu
s horizontálním
teplotním
gradientem.
Závěry
a doporučení
pro
zhodnocení
refrakčních
vlivů v nestandardním
prostředí.
Ing. Vladimír
Vorel, CSc.: Využití
registru
dat při kontrole
geometrických
parametrů
silničních
komunikací
Příspěvek
se zabývá
ukládáním
a využitím
dat při kontrole
geometrických
parametrů
silničních
staveb.
Registr
dat je definován
jako uspořádaný
soubor
dat realizovaný
počítačem.
Autor
se dále
podrobně
zaměřuje
na využití
registru
dat u dodavatelské
organizace.
Registr
dat je nástrojem
soustavného
řízení
jakosti
na
stavbách.
Ing.

Milan Kašpar, CSc.,
Ing. Jiří Pospíšil,
katedra
speciální
qeodézie
FSv ČVUT u Praze

Obr. 2. Závodníci

pi'i
Foto:

za:lá;ení
- trochu zmrzlí, ale plni
očekávání.
Dušan Adámek, Geodézle, n. p., Brno

Za účasti
náměstka
pi'edsedy
Českého
úřadu
geodetické!lO a kartografického
s. Ing. Kohla, tajemníka
ČVOS
státních
orgánů,
peněžnictví
a zahraničního
obchodu
s.
Boháče,
ředitele
n. p. Geodézie
Brno, s. Ing. Kouřila,
ředitele
Krajské
geodetické
a kartografické
správy
s. Ing.
Ondruška,
zástupců
PV ROH, za SSM, Svazarmu
a dalších
probíhala
celoresortní
branná
soutěž.
Soutěže
se zúčastnili
pracovníci
resortu
ČOGK v následujících
disciplínách:
ve střelbě
ze vzdUChové
pistole
a
vzduchové
pušky, dále ve střelbě
z malorážní
pistole
a malorážní
pušky,
v hodu granátem
a jednotlivá
družstva
se
zúčastnila
formou
testu prověrky
z politických
a odborných znalostí
z oblasti po CO.
Soutěže
se zúčastnilo
celkem
34 žen a 45 mužů,
13
družstev
mužů a 11 družc;tev
žen. jedna žena a šest mužů
se zl!č~stnilo
v závodě
jednotlivců.
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Zasloužilý učitel
Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc .. - 65 let

Obr. 3. Hod granátem
Foto: J)u.~an Adámek,

Geodézie, n. p., Brno

Výsledky v závodě družstev:
Ženy:
1. Geodetický
a kartografický
podnik v Praze, n. p., (Tomšů, Hamplová,
Součková)
2. Geodézie,
n. p., Brno [Mašterová,
Librová,
Svobcdová)
3. Geodézie,
n. p., Parduhice
(I<orelová,
Hanáková,
Liško-

vál
Muži:
1. Geodézie,
n. p., Plzeň (Kasl, Frisch,
2. Geodézie,
n. p., Liberec
[Klatovský,
3. Geodetický
a kartografický
podnj]{
r Ing. Mikšovský, Ing. Kraus, Kalista)

Ing. Kull1ánek)
ZaMlka,
John)
v Praze, n. p"

Obr. 4. Úsměvy náměstka
predsedy ČÚGK s. Ing. Kohla
a tajemníka
ČVOS s. Boháče nad výsledkovou
listinou jde to dobře
Foto: Dušan Adámek, Geodézie, n. p., Brno

Docílené výsledky jednotlivců:
Ženy:
1. Hamplová
(Geodetický
a kartografický
podnik
v Praze, n. p.)
2. Tomšů
[Geodetický
a karlografický
podnik
v Praze,
n. p.)
3. Hanákova
(Geodézle,
n. p., Pardubice)
Muži:
1. Klatovský
(Geodéz~e,
n. p" Liberec)
2. Ing. Kulhánek
(Geodézie,
n. p., Plzeň)
3. Zahálka
[Geodézie,
n. p., Liberec)
Vítězná
družstva
obdržela
putovní
poháry
pi'edsedy
ČÚGK a všichni,
kteří se umíslili
na prvních
třech místech,
~i odváželi
věcné upominky
na tento zlvud.
Odděleni obrany CÚGK

Zasloužilý
učitel
prof. ing. dr. Miroslav
Hauf, CSc., ~~~
dne 24. 7. 1984 dožil životnillO
jub.lea
- 65 let. V Pr:Jze-Libni vystudoval
reálné
gymnázium.
V roce 1938 vstcupil
na tehdejší
Vysokou
školu
speciálních
nauk
v PriiZ8,
kde studoval
zeměměřlctví.
Po uzavi'ení
vysokých
škol
pracoval
v M:adé
Boleslavi
lako prnktikant
a po válce
dokončil
v roce
1947 zeměměřicl,é
studium.
Po jehn
skončení
přešel
na místo
řádného
a později
odborného
asistenta
v Ústavu
geodézie
nižší
a vyšsí u akademika
J. Ryšavého.
V této době projevoval
zájem o instrumentální část geodézie,
což demonstrovala
i jeho doktorská
práce obhájená
v roce 1951V této době se zapojuje
do společensko-politického
života \'e funkcích
v ZO KSČ fakult
speciálních
nauk, zeměměřické
i stavební.
V padesátých
létech
byl externím
pracovníkem
MŠ a podílel
se na návrhu
pětiletého
studia
našeho
oboru,
několik
let byl tajemníkem
děkana
a katedry praktické
geometrie.
Jako odborný
asistent
pllsobil
v předmětech
geodézie
niŽŠí, měření
pCldzemních
prostor
a vyrovnávací
počet. Pro své znalosti
a pěstování
problematiky
geodetických
přístrojů
byl pověřen
př'~lináškilmi Konstrukce
geodetIckých
přístrojů.
Tyto př'~dná$ky,
zdokonalené
a uvedené
na vyšší
úroveň,
byly
z'Íkli!dem přednášek
Teorie
geodetických
přístrojů,
llrčenýf~h
v šedesátých
a sedmdesátých
létech
pro geocletic!w-astronomickou
specializaci.
V roce 1962 přešel
s nově
budovanou
geodetickou
laboratoří
na katedru
vyšší geodézie
k prof. ing. dr. J. Bohmovi,
DrSc. V témže
roce
obhájil
habllilační
práci a byl jmenován
a ustanoven
docentem
geodézie,
v roce 19GB obhájil
kandidátskou
práci
a v roce 1972 byl jmenován
a ustanoven
profesorem
geodézie. Od roku 1971 do minulého
roku vedl katedru
vyšší
geodézie.
JubiJant
je odborné
vci'ejnosti
znám jako znalec,
zanícený propagiJtor
a konzultant
v oboru
nové techniky
a
metod
v ge~dézii.
Jeho článkY
v československých
i zahraničních
ča,op:sech
s<) vyznačují
jasnou a jednoduchou
stYlizací.
Toléž
lze hci
o jeho
přednáškách
ve škole,
na konferencích
a sympoziich
i různých
kursech
pro techniky a praktiky.
Jím budovaná
geodetická
laborat'ř
nabyla po přestěhování
do nové budovy
stavební
fakulty
v Thákurově
ulici v Praze-Dejvicích
lwnečné
formy
a je
příznivě
oceiiována
československými
i zahraničnimi
cdborníky.
V poslední
doM se soustřeďuje
na aplikaci
elektroniky
v geodetických
přístrojích
a vydal
řadu vysoce
oceňovaných
učebních
textů, z nichž např. "Elektronické
teodolity
a tachymetry"
vyšly v ruském
překladu
v Moskvě. ProL Hauf byl vedoucím
autorského
kolektivu,
který
v roce
1982 vydal
Technického
průvodce,
svazek
42
"Geodézie",
příznivě
přijatého
geodetickou
veřejností.
Jubilant
je znám a oceňován
i v zahraničí,
kde llveřejnil řadu článků
a přednesl
řadu referátů
a přednášek.
Vysoce ceněná
je i jeho vědecká
práce ve studovaném
oboru.
Jeho odborná
úroveň
jej přivedla
do redakční
rady časopisu "Geodetický
a kartografický
obzor"
a do zkušební
komise
ČÚGK pro udělování
oprávnění
k ověřování
výsledků
geodetických
prací.
Je předsedou
komise
pro
obhajoby
kandidátských
prací z oboru 11-50-9
- geodézie - při FSv ČVUT, členem
téže komise
při SvF SVŠT
členem
státních
zkušebnícll
komisí
v oboru
geodézie
a
kartografle
na stavebních
fakultách
v Praze, Brně a Bratislavě,
dále je členem
Československého
národního
komitétu
pro FIG a členem
5. komise
tohoto
komitétu.
Politicko-společenské
působení
jubilanta
je příkladné.
Působil
v řadě politických
funkcí
v Komunistické
straně
Československa,
je předsedou
odboru
ZRTV a místopředsedou
výboru
TJ Meteor
PrahEl. Za svou činnost
obdržel
řadu diplomů
a vyznamenání
- medaili
k 50. výročí založení KSČ, medaili
k 30. výročí osvobození
ČSSR, stříbrnou
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Felberovu medaili ČVUT, čestné uznání III. stupně ČSTV
a v roce 1979 titul "Zaslcužilý učitel". Redakční rada
časopisu GaKO spolu s pracovníky katedry vyšší geodé·
zie a učiteli oboru geodézie a kartografie
stavební fakulty ČVUT - a jistě i jménem našich čten<ířů - přeje
jubi:antovi do další činorodé práce zdraví, životní elán
i osobní úspěchy.

Z GEODETICKÉHO

KALENDÁŘE

(červenec, srpen, září)
Výročie 50 rokov:
7. srpna

1984 Ing. Jan Neumann, CSc., vedoucí střediska dálkového průzkumu Země v Geodetickém a kartografickém
podniku v Praze, n. p. V roce 1973 byl
vyhodnocen
jako "Nejlepší pracovník
resortu ČÚGK".
V letech 1967-1980
pracoval jako vědecký a později
samostatný
vědecký pracovník
ve VÚGTK Praha, kde
zastával funkci vedoucího výzkumného oddělení a vědeckého tajemníka ústavu. V těchto funkcích se zaslou:W
o rozvoj automatizace v resortu. Je členem prncovní skupiny pro stranické vzdělávání při OV KSČ Praha 7.
21. augmta
198'1 - Ing. Michal Nazad, v'edúri plánovilcieho oddellenia Slovenskéln
úradu geodéz.ie a karto·
grafie [SlTGK). Rodák z Košaroviec (okres Vranov nad
Topfou). Fo štúdiách na Slovenskej v"sakej škole techllirkej v Bratislave, (SVŠT) v roku 1959 nastúpil na Oblustný ústav geodézie a kartografie
v Prešove (neskol'
Ústav geodézie a kartogrc,fie, lnžinierska geodézia, n. p.
a Geodézia, n. p.), kde d:J 30. 11. 1875 vykonával a riadil práce mapovacie (stredné a ve,Yké mi8ll'I,y) a inžinie-rskej gpodézi,e v r6znych funkciácll až po vedúccho
prevádzky. V jilnuúri 1975 skontil prvý beh postgraduálneho štúdia geodÉÍzie a kartografie, na SVŠT. 1. 12. 1976
prešie'l na SÚGK ako vedúci odborný
refe'rent-špecia1Lsta a od 1. 1. 1980 bol pove,rený vedením plánovacieho odde,lenia. V súčasnosti navšle.vuje postgraduálne
stúdium organizácia systém ov riadenía na Vys:Jkej škole ekonomi,ckej v Bratislave,. Aktívna je jeho činnosť
v KSS, ROH a ČSVTS. Je nositeYom vyznélmenaní: "Nailepší pracovník lT.SKG" (1966) il "Če'stné uznani81 ČSVTS"
( 1971).
26. srpna 1984 - Ing. František Wágner, vedoucí útvaru
řízení výroby v Geodézii, n. p., Brno. Pracuje jako člen
výboru ZP ČSVTS, je držitelem čestného uznání České
rady ČSVTS.
1. září 1984 - Ing. František Kocina, zástupce vedoucího
provozu triangulace a mapování v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze, n. p.
19. září 198/1 Ing. Bohumil Kuba, vedoucí oddělení
v technickém odboru Českého úřadu geodetického a kartografického. Na ČÚGK pracuje od roku 1974, ve vedoucí
funkci cd roku 1982. Je uznávaným odborníkem v oblasti
evidence nemovitostí
a tvorby technických
předpisů.
V roce 1970 mu byl udělen čestný titul Nejlepší pracovník resortu ČÚGK". Na ČlTL:K zastává' funkci předsedy
ZV ROH.

Výročí 55 let:
30. července 1984 - Ing. laros'av Vondráček, zástupce ředitele Krajské geodetické a kartografické
správy pro Se-

veročeský kraj se sídlem v Liberci. Pracuje jako tajemník
KV ČSVTS-společnosti geodézie a kartogrufie.
7. srpna 1984 - Ing. Ladislav Vopalecký, vedoucí útvaru
technickoekonomické
pi'ipravy výroby v Geodet;ckém a
kartografickém
podn'ku v Praze, n. p.
27. září 1984 RudoU Vauěk, vedoucí útvaru investic
v Geodetickém a kartografickém
podniku v Praze, n. p.
Výročí 60 let:
1. července 1984 - JUDr. Vladimír Ptáček, vedoucí úl varu ziÍsobování v Geodézii, n. p., Brno. Pracuje jako aktivista měst. výboru SČSP v Brně.
9. září 1984 - Ing. Zdeněk Mikala, v aktivní službě vedoucí SG Frýdek-Místek, nyní v invalidním důchodu, dlouholetý politický a veřejný funkcionář,
nositel čestného
odznaku ,Zasloužilý pracovník podniku" z roku 1974.
12. září 1984 - Ing. RNDr. Václav Novák, CSc., vědecký
pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně (od roku
1967), Rodák z Kobylnice [akr. Brno-venkov),
maturoval
na klasickém gymnáziu v Brně, potom paralelně studoval
geografii na přírodovědecké
fakultě MU v Brně a obor
zeměměřictví na VŠT v Brně, které dokončl1 v roce 1950.
Vědecké hodnosti CSc., dosáhl na KU v Praze v roce
1978. V období 1952-1959
působil pedagogicky na přírověd9cké fakultě v Brně, pedagogické a filozofické fakultě UP v Olomouci a Ostravě, Vyšší škole pejagogicl,é
v Opavě a na katedi'e geodézie VUT v Brně. V letech
1959-1961
věnoval se praktické kartografické
činnosti
v KRÚ v Modre-Harmonii, a v letech 1961-1967
u ÚGK
v Brně jako geodet a vedoucí VTI. Jeho vědecklí, publikační a osvětová činnost ]e velmi bohatá: obsahuje přes
70 titulů, články a pojednání v různých odhorných časopisech, sbornících a monografiích. Ve společenských
organizacích dlouhodobě pracoval v ZP a v krajském výboru ČSVTS-společnosti pro g. a k. v Brně, dosud je
místopředsedfJu
Jihomoravské
pobočky Čs. geografické
společnosti (ČSGS) v Brně a předsedou sekce pro kartografii Čc:GS při ČSAV. Byl členem kom;sí lnternational
Geographic Union (lGU) a účastnikem
mezinárodních
konferencí. Je nositelem čestného uznání UR ČSVTS III.
stupně, čestného uznání CSGS a vyznilmenání
1.-1I1.
stupně ČSCK.
Výročí 70 let:
7. července 1984 Ing. Josef Kulda, v aktivní službě
vedoucí střediska speciálních prací Geodézie, n. p., Praha.
Po skončení studií na vys. škole spec. nauk ČVUT v Praze v roce 1937 přišel o dva roky později do triangulační
kance~áře min. financí. V triangulačních
pracích pokra'čoval ve válečných letech v Zeměměřickém úřadě a v roce
1949 přešel do OÚGK Praha, a dále Geodézíe, n. p., Praha, kde se věnoval mapovacím a specijlním
pracím až
do svého odchodu do dflChodu. Jeha svědomitá práce,
organizační
schopnosti
a dobrá cdbornti úroveň byly
vždy dobře hodnoceny.

Výročí 75 let:
19. července
1984 Ing. Vladimír Brázda, v aktivní
službě vedoucí pracovník u ÚSGK. Po asistentuře na ČVŠT
v Brně vstoupil v roce 1934 do katastrální měflcké služby
na Moravě (v Mor. Třebové a v Brně 1 a po osvobození
byl v roce 1946 povolán k ministerstvu fin2ncí (později
stavebnictví)
jako vedoucí oddělení. V soustředěné geodeticl{é službě u ÚSGK byl v roce 1967-1970
vedaucím
odboru plánovacího. V roce 1973 odešel na odpoČin,-lk.
Kromě své úspěšné resortní činnasti pracoval veřejně
a politicky jako předseda ZV ROH [1954-1956)
a předseda ZP SČSP (1956-1934 J. Jeho odborná a uvědomělá
práce byla oceněna "čestnými uznáními" ÚSGK (1968),
OV SČSP (1969) a ONV Praha 7.

::>5.júla J8[\4 - Ing. Josef Hazucha. Nnodil ~a v Tretíne (okres 'frnava).
Zememeračské
inžinierstvo
skonLil na Sla,ve 1skej vysoke.j škole teclmirke] v Bratislav8'.
Do štátne'j zemem8račskej
služby nastúpíl 26. 2. 1926.
Škála jeho pracovných
a funkčných
zacte!l'ní, ako aj
pracovísk je, veTmi, pestrá. Za 47 rokov svojej pracovnej činnost! yykonával práce· r6znrh"J clfl'h'J. až zakot·
vil na evidencii nehnutefností
[EN). Poso])il !1'.1 Katastrtilnych
meračských
úradoch
v Trnave,
E'rievidzt·
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a Bratislave
(1926-1948),
ďalej na Povereníctvach
financií a stavebného priemyslu a Slovenskom zememe~
račskom a kartografick~m
ústave v Hratislave (194il až
1954). V wkoch 1954-1960
pracoval na Správo geodézie a kartografie
na Slovensku ako vedúci oddelenia
F:N a v rokoch 1960-1969
na Ústave geodézie a kartografie (neskol' Oblastný ústav geodézie) v Bratislave na
úseku EN. V rokoch 1969-1973 pracoval na Slovenske'j
správe geodézie a kartografie
najskor ako vedúci oddolenia EN (1. 3. 1969-30.
4. 1972) a neskol' ako
ústredný odborný referent oddelenia EN. 1. 3. 1973 ojí·
sieI do d6chodku. Zaslúžil sa o wzvoj EN na SlovenSKU. Je nositeTom
rezortných vyznamenaní:
"Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodéz,ie a l\i.ll'tografie," (19611)
a "Najle.psí pracovnik ÚSGK" (1968).
Výročí 80 let:
17. července

1984 - Ing. Karel Tomsa, CSc., vědecký pracovník VÚGTK v Praze. Po studiích na vysoké škole
spec. nauk ČVUT v Praze pracoval na této vysoké škole
jako asistent u prof. Ryšavého. Později pak u prof. Tichého na Vys. škole zemědělské v Brně. Jeho praxe byla
velmi rozsáhlá. Hlavním oborem jeh:l praktické činnosti
byla fotogrammetrie
a je jedním z nejstarších žijících fotogrammetrů u nás. Jeho bohaté zkušenosti a vysoká odborná úroveň jej nakonec přivedly do VÚGTK v Praze.
Byl prvním z československých
odborníků, který podal
praktické řešení analytické aerotriangulace
a zavedl ji
do praxe. Svoji bohatou literární činnost věnoval nejen
fotogrammetrickým,
ale i geodetickým problémům. V roce 1966 vyšla jeho učebnice "Praktická
geometrie lesnická".
B I a h o pře j e m e !

Z dalších výročí připomínáme:
1. července

1884 před 100 lety se narodil v Omicích
u Brna Ing. Vladimír Filkuka, býv. profesor geodézie a
dekan Vysoké školy technické v Záhřebu (Jugoslávie),
kam odešel jako býv. asistent prof. Ing. Josefa Líčky
na ČVŠT v Brně. V Záhřebu, kromě geodézie, přednáš,;l
také předmět agrární operace a v Chorvatsku-Slovinsku
vykonával funkci Wmsl{8ho inspektora
pro tento obor.
Po návratu do ČSR (1923] věnoval se civilně geometrovské
praxi v Brně, kde z1stával tež funkci konzula pro Jugoslávii. V r~c() 1926 byl delegovaným členem na Mezinárodním kongresu zeměměl'ičů v Pal·íži. Od roku 1936 byl
zkušebním komisařem pro civilni geometry při Zemském
úřadě v Brně. Byl publicisticky
č;nný v Zeměměřickém
věstníku, v jeh:Jž redakční u\dé byi dlouholetým členem.
Zemřel 27. únura 1944 v Brně.
3. července 1854 - před 130 lety se narodil v Pelhřimově
Josef Mašek, vrchní inspektor
a dlouholetý
přednosta
pozemkověho kata5tru na Moravě ldo roku 1909). Byl
prvním docentem nauky o katastru a pozemkových knih1Ch na ČVŠT v Brně (od roku 1900). Své bohaté služební zkušanosti zveřejnil v Zeměměřickěm věstníku v r.
1928. Zemřel 5. května 1929 v Erně.
13. července

1884 - před 100 lety se narodil ve Volyni
PhDr. Jindřich Svoboda, profesor sférické astronom'e a
základů vyšší matemaliky
na vys. škole spec. nauk a
rektor ČVUT. Byl budovatelem
astronomické
observatoi'e ČVUT s mechanickými
dílnami, ve kterých vznikla
řada nových podnětných konstrukcí podle jeho návrhů.
Dal zjklad přednáškám o využiti astronomie pro geodetické účely, zavedl přednášky z geometrické optiky. Jeho
literární činnost byla bohatá. Významná byla i jeho činnost v mnoha vědeckých institucích doma i za hranicemi.
Za své vlastenecké
smyšlení byl za okupace internován.
Zemřel v Praze 12. května 1941 na n.'isledky vězněni.
20. jlila 1909 pred 75. r~krni sa narodil v Rovne
(ZSSR) Ing. Jozef Horička. Stúdium zememeračslkél10
inžinierstva začal v ~vove a skončil na S!J.venskej vysokej šk9le tpchnickej
v Bratislava (SVŠT) v roku 1941.
Na SVŠT posobil ako odborný asistent do 20. 12. 1974,
t. j. do udchodu na zaslúžený odpnciDok, s výnimkou
niekofkých
rokov keď pomáhal budovať Vysokú školu
ll'snícku a dreovársku v Košiciach (1946-1952).
Okrem
perlagogir.kej tinnosti, ktorú vykonával vefmi svedomi-

te a až s otcovským prístupom k studentom, mal tiež
bohatú odbornú a expertíznu činnosť pre úlohy v poľno
hospodárstve,.
stavebníctve
a priemysle.
Bol autorom
skrípt z Kartografického
kreslenia a spoluautorom Návodov na cvičenie z geodéz,ie. Znám8J sil jeho Tabufky na
výp:l'Čel polygónových ťahnv (1961) a Tachymetrickt'- tabufky (1963). Zomr81 14. 12. 1975 v Bratislave.
22. července 1784 - před 200 lety se narodil v Mindenu
Frledrich Wilhelm Bessel, profesor astronomie na univerzitě v Královci. Byl významným německým astronomem,
který věnoval značnou pcz:rnost problémům vyšší geodézie a geofyziky. Vypočetl prvky, na tehdejší dobu velmi
dokonalého referenčního
elipsOldu, který byl používán
v Evropě dlouhou dJbu. Bohatá byla jeho činnost literární věnovaná uveden)'m oborům. Zemřel v roce 1864
v Královci.
30. července 1984 - před 70 lety se narodil Ing. Václav
Svoboda, v aktivní službě vedoucí technické dokumentac]
Geodézie, n. p., Praha. Po studiích zeměměřického inž. na
Vš spec. nauk ČVUT v Praze pracoval v triangulační
kanceláři min. financí a později v Zeměměřickěm ú;'adě.
Jeho stranická uvědomělost jej po roku 1948 přivádí k plnění odpovědných funkcí při socializaci vesnice. Nejdříve
pracuje na KNV v Pardub'cích
a od roku 1951 na min.
zemědělství jakJ vedoucí odboru a ředitel hlavní správy.
Má zásluhu na organizaci HTÚP. V roce 1954 se stává
ředitelem Agroprojektu.
V roce 1958 přichází zpět do
resortu ČOGK. Jeho rozsáhlá veřejná, stranická i odborová činnost byla po zásluze oceněna. Zemřel 5. srpna
1984 v Praze.
31. jllla 1969 - pred 15. rokmi vyšla čiastka 1-2
Sllravodaja
Slovenskej správy geodézie a knrtografie,
od 31. 7. 1973 premenolVaná na Spravodaj Slovenského
úradu geodézie a kartografie r SOGK). Spravodaj, určený
orgánom a organizáciám SOGK, orgánom a organizáciám
mimo rezortu SOGK, ktoré vykonávajú geodetické práce
na území SSR, pedagogickým a vedeckým pracovilíko,n
v odbore geodézie a kartografie a ostatným zaintsresovaným orgánom a organizáciám v SSR, sa s'al význ3mným pomocníkom pri skvalitňovaní prác všetkých zaint,]resovaných orgánov a pri zlepšení ich informovan- sti.
20. srpna 1719 - před 265 lety se narodil v Modřicícl1
u Brna Christian Mayer, profesor matematiky a experimentální fyziky na univerzitě v Heidelbergu (1752-1783).
Byl magistrem filosofie, a:e během svého živcta zabýval
se převážně matematikou, astronomii, geodézií a mapJváním. V astronomii vynikl pozorováním dvojhvězd, prokázal je Jich pJhyb kolem společného těžiště a jako první
sestavil jejich katalog. V geodéz:i a kartografii spolupracoval na vyhotovení nové m 'pY Franci8 s astronomy Frangoisem Cassinim
de 'filury,
Cai:em a Landem, od
nichž získal nejen L:kušenosLi, ale také cenné astrcnomicko-geodetické
přístroje. Samostatně měřil základnu
u Schwetzingenu
(o délce 12439,92 m], určil pjí azimut,
trianguloval a zmapoval prull německého území na pravém /Jřehu Rýna. Později vyhotovil mapu ce:é rýnské
Falce. Pobyl též jeden rok v Rusku, kde mimo jiné vypracoval návrh na vyhotovení generální mapy ce,é ruské
země. Byl členem někJlika evropských al{ademií a učených společnosti.
Napcal 34 vědeckých praci. Zemřel
16. dubna 1783 v Heidelbergu.
1. septembra
1959 pred 25. rokmi
prvý ročník odboru geodezia ua Strednej
škole stavebnej v Eratislave.

bol otvon:ný
priemlse:nej

6. září 1884 -

před 100 léty se narodil v Cerhovicich, okr.
Beroun, Ing. Josef JariJš, př8dnoéta zeměměřického cdboru Stavebního úřadu hl. m. Prahy. Svoji praktickou činnDst věnoval zeměmě[·ickým, zejména vytyčovacím pracím
ve stavebnictví.
Pod jeho vedením bylo po 1. světové
válce provedeno vytyčení regulačních
čar nově budované pražské čtvrti Dejvlc. Zasloužil se o rozvoj zeměměřických prací pro potřeby pražského magistrátu. Zemřel 27. června 1952 v Praze.
11. září 1889 - před 95 lety se narodil ve Slavkovicfch
na Moravě doc. Ing. Josef Peňáz, býv. přednosta měřického a regulačního oddělení Stavebního úřadu města Brna.
Byl zeměměřičem-urbanistou
a byl úspěšným účastníkem
urbanistických
soutěží doma i v cizině. Na ČVŠT v Brně
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přednášel předmět "Stavba měst" a "Stavební předpisy
a zákony" a byl členem zkušební komise pro II. státní
zkoušky na odd. zeměměřickém. Své zkušenosti publikoval v Zeměměřickém věstníku, ve Zprávách veřejné služby
technické i jiných časopisech. Zemřel 16. listopadu 1956
v Brně.
20. září 1864 - před 120 lety se narodil v Němčicích na
Hané Ing. František Novotný, řádný profesor nižší a vyšší
geodézie na ČVUT v Praze. Byl vynikajícím pedagogem,
teoretikem i praktikem a důstojným pokračovatelem svého učitele prof. Ing. F. Mullera, s nímž vydal dvoudílnou
učebnici "Kompendium geodesie a sférické astronomie"
(1897], ztíkladní dílo české geodetické literatury. Samostatně napsal "Geodesii vyšší", I. díl, vydání II. dílu se
již nedožil. Velmi cennou a vyčerpávající učebnicí byla
také jeho "Nauka o rakouském katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem pro království České"
(v roce 1911 vyšla ve 2. vyd.). Kromě pedagogických povinností byl publicisticky velmi činný, napsal více než
30 odborných pojednání praktického i teoretického zaměření. Zemřel 27. července 1918 v Senohrabech u Benešova.
21. září 1834 - před 150 lety se narodil v Prostějově
Abraharn Hroch, významný český geodet a býv. ředitel
Triangulační a početní kanceláře ve Vídni v I. 1891-1906.
Jako pokračovatel v budováni geodetických základů pro
katastrální mapování v tehdejším Rakousku zapsal se
do historie stabilního katastru dvěma dalšími průkopnickými činy: Byl autorem textu známého "evidenčního
zákona" z roku 1883, jímž byla zavedena soustavná údržba
katastrálních map v souladu se skutečností a pozemkovými knihami, k čemuž byly na okresech zřízeny instituce (úřady) evidence kat astru. Zavedl do podrobného
katastrálního měření číselnou metodu r misto dosavadní
grafické metody měi'lckého stolu) a k tomu vydal úřední
návod "Instruktion ZUl' Ausfiihrung der trigono- und polygonometrischen Vermessungen flir die Zwecke des Grundsteuer-Katasters"
(1887, 1904 j. Jako příkladů použil triangulace, polygonizace a podrobného měření. Zemřel
v roce 1914 ve Vídni.
24. září 1909 - před 75 lety se narodil v Kyjově Ing. Jin·
dřich Lunga, býv. vedoucí útvaru mapování u OOGK
v Brně (od roku 1954 J. Do této funkce přešel po bohaté
praxi v katastrální službě (Uh. Hradiště a Brno) a u Komunotechny v Kyjově. Byl uznávaným odborníkem a
organizátorem a v I. 1957--1958 byl vyslán jako vedoucí
skupiny expertu pro geodetickou pomoc do Vietnamu.
Byl publicisticky odborně i osvětově činný v GaKO i jiných časopisech, naposled v periodiku Dějiny věd a techniky (DVT 1980) kritickým článkem "Dé.ka českého
(pražského) lokte". V resortu byla jeho práce oceněna
titulem nejiepšího pracovníka ÚSGK" (1958) a ve VDR
čestným uznáním s titulem nejlepšího pracovníka Vietnamské socialistické republiky (1958). Zemřel 24. května
1981 v Kyjově.
29. :l:áří 1809 - před 175 lety se narodil v Praze Václav
Merklas, původně kreslíř a rytec, potom gymnazijní
profesor zeměpisu v Levoči a na německém gymnáziu
v Opavě. Jel10 význam spočívá především v činnosti ryteckokartografické.
Během 16 rokÍl sestavil a do mědi
vyryl 5 zeměpisných atlasů, kapesních i větších, odvozených většinou z geogratických podkladů německých, ale
s původním českým názvosluvím. Jako první zavedl u nás
také Výrobu českých glóbů (z počátku v roce 1848 o miniaturním průměru 2,5 palce). Merklas ryl také mapy
pro P. J. Šafárika pro jeho Slov,anský zeměvid. Na budově
Geodézie, n. p., v Opavě byla na počest 100. výročí jeho
úmrtí odhalena v roce 1966 pamětní deska. Zemřel
2. října 1866 v Opavě.
1799 - pl'ed 185 rokmi sa naI10dil lán Adriany, hanský
j,nžinier a proJesor Banskej a lesnícke<j akadémie v Banskej Štiavnici. Od roku 183,1 prednášal
na akadémii
banské právo, strojníctvo,
fyziku a matematllm.
Od
roku 1341 ako vedúci katedry baníctva prednásal baníctvo a banské meračstvo. Postavil vOdOSlÍpcový stroj
na šachte, OndreJ (1841) a v roku 1852 mu vyšla vo
Vjedni učebnica banského meračstva. Zomrel 19. 3. 1871
v Miskolci (MI3RI.
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Signalizace podrobného bodu pro letecké snímkování
při fotogrammetrickém mapování
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Zařazení výuky moderní výpočetní techniky do učebního poměru vodní hospodářství a vodní stavby je
důsledkem vysokých nároků kladených na tuto oblast a na její odborné pracovníky.

VÝPOČETNí TECHNIKA PRO
OBOR VODNí HOSPODÁŘSTVí
A VODNí STAVBY
Pojednává o využívání moderní výpočetní techniky - číslicových a analogových počítačů při řešení vybraných úloh
z hydrauliky, hydrologie a všech oblastí vodního stavitelství
a vodního hospodářství. Kromě výkladu o principech a metodách programování úloh a číslicových a analogových počítačích obsahuje metodicky vhodně volený výběr algoritmů a
programů řešení některých konkrétních úloh.

Matematické stroje
Analogové počítače
Programování na analogových počítačích
Příklady řešení úloh pomocí analogových počítačů
Číslicové počítače
Základy programování pro číslicové počítače
Programování v jazyku FORTRAN
Programování v jazyku ALGOL 60
Příklady řešení úloh pomocí číslicových počítačů
Posluchačům oboru vodní hospodářství a vodní stavby stavebních faktult vysokých škol technických, výzkumným pracovníkům, projektantům a dalším pracovníkům vodohospodářských
organizací, kteří ve své činnosti přicházejí do styku s novodobými prostředky výpočetní techniky.
504 stran, 157 obrázků, 19 tabu lek, váz. 35 Kčs
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