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528.024-187.4: 528.088.3
BENES, F.
Přlspěvek ke studln přesnosti nlvelaěnlho měřeni
Geodetlck~ a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 3,
s. 53-57, 4 obr., 2 tab., lit. 4
Pl'esnost nlvelačniho měl'eni je možno určit z rozdHů
přev~šeni lev~ch a prav~ch stupnic nivelačnlch latI.
Tato metoda dovoluje určit střednl náhodnou chybu
měřeni a odhadnout vliv i smysl pohybu přístroje. Po-
mocí korelačnl anal~zy jsou studovány vybrané fyzi-
kálni korelace na pol'adu Tl'eboň-Slavonlce. výsled-
kem práce je zjištěni, že přesnost nlvelace je závislá
hlavně na vyloučeni systematlck~ch chyb při práci na
stanovisku.

528.024.4:551.59
MICHALCÁK, O. - SOKOL, S.
Vplyv atmosferickfch podmienok na trigonometrické
meranie vfšok v inžinierskej geodézii
Geodetlck~ a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 3,
s. 58-63, 2 obr., 4 tab., lit. 6
Experimentálne overenle a vyhodnotenle vplyvu zmien
atmosferlck~ch podmlenok na presnost trigonometric-
kého meranla v~šok v Inžlnlerskej geodézU. V~sled-
ky experlmentov, vyhodnotené regresnou analýzou,
potvrd1l1 vplyv zmlen skúman~ch atmosferlck~ch fak-
torov na presnost v~sledkov trigonometrického me-
ranla.

528.443.004:528.936(084.3-11] :528.236.3
VÁLKA, O.
Některé transformai!nl možnosti převodu nehomogen-
nich map velkfch měl'ltek do homogennlho systému
Geodetlck~ a kartografick~ obzor, 27, 1981, Č. 3,
s. 63-68, 4 obr., 5 tab., lit. 6
Využiti staršich, ne zcela homogenn1ch, měřeni pro
obnovu mapy velkého měřltka. Transformaci po blo-
cich se zv~ši homogenita ("Integrační" metoda]. Dvě
al terna t1vy transformace: podobnostni [Helmertova)
a druhého stupně.

347.235.11:681.3:69.002.1
KULHAVÝ, M.
Automatizace pl'edbi!l!né záborové dokumentace
Geodetlck~a kartograflck~ obzor, 27, 1981, Č. 3,
s. 69-70, 1 obr., lit. 2
Využiti v~početni a zobrazovaci techniky při zpraco-
váni pl'edběžné záborové dokumentace s využltlm
operátů evidence nemovitosti a projektové dokumen-
tace, přlnášejici racionalizaci a zvýšenou kvalitu pra-
cí s přehledn~m uspořádáním podkladů pro návazné
správni řizenL

528.024-187.4: 528.088.3
BEHEIII, <D.
3eMenH oG H3yqeHHH TOQHOCTHHHBeJIHpHMX H3Mepe-
HHŘ
reO,lle3HQeCKHH H KapTorpaipHqeCKHH 0030p, 27, 1981,
No 3, CTp. 53-57,4 pHC., 2 Ta6., JIHT. 4
TOqHOCTb HHBeJIHpHMX H3MepeHHH MOJKHOonpe,lleJIHTb
no pa3HHn;aM npeBLlllleHHH JIeBblX H npaBblX IllKaJI HH-
BeJIHpHbIX peeK. 9TOT MeTO,ll n03BOJIHeT onpe,lleJIHTb
Cpe,llHIOIOCJIyqaHHYIO 0lllH6KY H3MepeHHH H On;eHHTb
BJIHHHHeH HanpaBJIeHHe ,llBHJKeHHHnpH60pa. C HCnOJIb-
30BaHHeM KOppeJIHn;HOHHOro aHaJIH3a H3yqalOTcH H3-
6paHHbIe ipH3HqeCKHe KOppeJIHn;HH Ha HHBeJIHpHOM no-
JIHrOHe TpJKe6oHb-CJIaBOHHn;e. Pe3YJIbTaTOM H3yqeHHH
HBJIHeTCHYCTaHOBJIeHHe,qTO TOqHOCTbHHBeJIHpOBKH3a-
BHCHT rJIaBHbIM 06pa30M OT HCKJIlOqeHHHCHCTeMaTHqeC-
KHX OlllH60K B npon;ecce H3MepeHHH Ha CTaHn;HH.

528.024.4:551.59
MHXAJIqAK, O. - COKOJI, III.
BJIHHHHe aTMocipepHQeCKHX YCJIOBHŘHa TpHrOHOMeTpH-
QeCKoe H3MepeHHe BIoICOTB HHJKeHepHOi reO,lle3HH.
reO,lle3HqeCKHH H KapTorpaipHqeCKHH 0630P, 27, 1981,
No 3, CTp. 58-63, 2 pHC., 4 Ta6., JIHT. 6
9KcnepHMeHTaJIbHaH npOBepKa H On;eHKa BJIHHHHHH3Me-

HeHHH aTMocipepH'!eCKHX YCJIOBHHHa TOqHOCTb TpHro-
HOMeTpHqeCKOrOH3MepeHHH BblCOT B HHJKeHepHOH reo-
,lle3HH. HTorH 3KCnepHMeHTOB, oopa60TaHHblX C HcnOJIb-
30BaHHeM perpeCHoro aHaJIH3a, nO,llTBep,llHJIH BJIHHHHe
H3MeHeHHH H3yqaeMblX aTMocipepHqeCKHX ipaKTopOB Ha
TOqHOCTb pe3YJIbTaTOB TpHrOHOMeTpH'!eCKOrO H3Mepe-
HHH.

528.443.004:528.936 (084.3-11) :528.236.3
BAJIKA, O.
HeKoTopLle TpaHcipopMan;HOHHble B03MOJKHOCTHnpe06pa-
30BaHHH HeO.llHOpO.llHLlXKapT KpynHoro MacIllTa6a B O.ll-
HOpO.llHYIOCHCTeMY.
reO.lle3HqeCKHH H KapTorpaipH'!eCKHH 0630P, 27, 1981,
No 3, CTp. 63-68, 4 nHC., 5 n6., JIHT. 6
IlpHMeHeHHe CTapIllHX, He COBceM O,llHOpO,llHbIX,H3Me-
peHHH ,llJIH 06HOBJIeHHH KapTbl KpynHoro MaclllTa6a.
Ilpeo6pa30BaHHeM no 6JIOKaM noBHCHTCH O,llHOpO,llHOCTb
("HHTerpaJIbHbIH" MeTO,ll). ):(Be aJIbTepHaTHBLI npeo6pa-
30BaHHH: nO,llOOHH (reJIbMepTa) H BTOPOH CTeneHH.

347.235.11:681.3:69.002.1
KYJIXABhI, M.
ABToMaTH3an;HH npe,llBapHTeJIbHoií: ,llOKYMeHTan;HHH3H-
THH

reO,lle3HQeCKHH H KapTorpaipliQeCKHH 0630P, 27, 1981,
No 3, CTp. 69-70, 1 pHC., JIHT. 2
IlpHMeHeHHe BblQHCJIHTeJIbHOHH OT06paJKalOIIJ;eH TeX-
HHKH npH 06pa60TKe npe,llBapHTeJIbHOH ,llOKyMeHTauHH
H3HTliH C HCnOJIb30BaHHeM MaTepHaJIOB yqeTa He,llBHJKH-
MOCTeH H npoeKTHoH ,llOKYMeHTan;HH,npHHOCHlIJ;ee pa-
n;HOHaJIH3an;HIO H nOBLlllleHHoe KaQeCTBO pa60T C Ha-
rJIH,llHbIM ynopH,llOQeHHeM oCHoBaHHH ,llJIH nOCJIe,llYlOlIJ;e-
ro a,llMHHHCTpaTHBHoro ,lleJIa.

528.024-187.4: 528.088.3
BENEŠ, F.
Beitrag zum Studium der Genauigkelt der Nivelle-
mentsmessung
Geodetlck~ a kartografick~ obzor, 27, 1981, Nr. 3,
Selte 53-57, 4 Abb., 2 Tab., Lit. 4
Dle Genaulgkeit der Nlvellementsmessung 1st aus der
Dlfferenzen der Hllhenunterschlede der lInken und
rechten Skalen der Nlvell1erlatten mllgllch zu bestlm-
men. Dleses Verfahren ermllgllcht den zumlllgen Mit-
telfehler der Messung zu bestlmmen und den Elnfluss
und den Slnn der Instrumentsbewegung abzuschlltzen.
Mit Hllfe der Korellatlonsanalyse werden dle ausge-
wllhlten physlkallschen Korellatlonen des Nlvelle-
mentszuges Třeboň-Slavonlce studlert. Als Ergebnlss
der Arbelt wlrd festgestellt, dass dle Genauigkelt der
Nlvellements von der Elimlnlerung der systematl-
schen Fehler bel Arbeit auf dem Standpunkt abhiin-
glg 1st.

528.024.4:551.59
MICHALCÁK, O. - SOKOL, S.
Elnfluss der atmosphiirlschen Bedlngungen auf trl-
gonometrlsches Nlvellements ln Ingenleurgeodiisle
Geodetlck~ a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 3,
Seite 58-63, 2 Abb., 4 Tab., Lit. 6
Experlmentelle Oberprllfung und Auswertung des Eln-
flusses der Verllnderung der atmosphllrlschen Bedln-
gungen auf dle Genaulgkelt des trlgonbmetrlschen
Nlvellements ln Ingenleurgeodllsle. Ergebnlsse der
mlttels der Regresslonsanalyse ausgewerteten Expe-
rlmente bestlltlgen den Elnfluss der Veriinderungen
der untersuchten atmosphiirlschen Faktoren auf dle
Genaulgkelt der Ergebnlsse der trlgonometrlschen
Messung.
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528.443.004:528.936(084.3-11) :528.236.3
VÁLKA, O.
Elnlge TransformationsmiigUchkeiten der Umwandlnng
unhomogener grossmasstliblger Karten ln eln homo-
genes System
Geodetlckf a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 3,
Selte 63-68, 4 Abb., 5 Tab., Lit. 6
Ausnutzung alterer nlcht ganz homogener Messungen
fiir dle Erneuerung grossmasstablger Karte. Durch
Blocktransformatlon wlrd dle Homogenltat erhllht
(lntegratlonsmethode). Zwel Transformatlonsalterna-
tlven: Dle Ahnllchkeltstransforma tlon (nach Helmert)
und dle Transformatlon der zwelten Stufe.

347.235.11:681.3:69.002.1
KULHAVÝ, M.
Automatislerung der vorlliufigen Bodenbeschlag-
nahmedokumentation
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, Nr. 3,
Selte 69-70, 1 Abb., Lit. 2
Ausnutzung der Rechen- und Kartlertechnlk bel Bear-
beltung der vorlauflgen Bodenbeschlagnahmedokumen-
tatlon durch Ausnutzung der Llegenschaftevldenzdo-
kumentatlon und der Dokumentatlon bel Projektle-
rung, dle die Ratlonallslerung und dle gestelgerte
Arbeltsquallt1it mlt der llberslchtllchen Anordung der
Unterlagen fťir dle angeknllpften Verwaltungsbe-
handlung belbrlngt.

528.024-187.4: 528.088.3
BENEŠ, F.
Contribution to the Studylng the Accullacy of LevelIing
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, No. 3,
pp. 53-57, 4 flg., 2 tab., 4 ref.
Posslblllty of determlnlng the accuracy of levelIing
by evaluatlng helght dlfferences measured on left
and rlght scales of level rods. Thls method glves a
posslblllty to determlne the mean random error of
measurement and to estlmate the Influence and dl-
rectlon of the Instrumenťs movement. Representatl-
ve physlcal correlatlon are studled by help of the
correlatlon analysls on the levelllng traverse Třeboň-
Slavonlce. As a result It Is found that the accuracy
of levelIing depends malnly on the excludlng syste-
matlc errors durlng the work at a statlon polnt.

528.024.4:551.59
MICHALČÁK, O. - SOKOL, Š.
lnfluence of Atmospherlc Conditlons on the Trlgono-
metrlc LevelIing ln Englneerlug Geodesy
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, No. 3,
pp. 58-63, 2 flg., 4 tab.; 6 ref.
Ihe experlmental verlflcatlon and evaluatlon of the
Influence of changes of atmospherlc condltlons on
the accuracy of the trlgonometrlc levelllng ln engl-
neerlng geodesy. Results of experlments, evaluated
by regresslon analysls, proved the Influence of the
studled changes of atmospherlc factors on the accu-
racy of results of the trlgonometrlc levelllng.

528.443.004:528.936(084.3-11) :528.236.3
VÁLKA, O.
Some Transformation Posslbilities of Converting the
Inhomogeneous Large-Scale !\Ieps Into Homogeneous
System
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, No. 3,
pp. 63--68, 4 flg., 5 tab., 6 ref. .
Utlllzatlon of older, not entlrely homogeneous mea-
surements, for the renoval of large-scale maps.
Transformatlon by grouplng measured objects ln
blocks enables to ralse the homogenelty ("Integratlon
method"). Two alternatlves of transformatlon - the
slmllarlty (Helmerťs) and the second degree trans-
formatlon - are presented.

347.235.11:681.3:69.002.1
KULHAVÝ, M.
Automation of the Prelimlnary Exproprlating Docu-
mentation
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, No. 3,
pp. 69-70, 1 flg., 2 ref.
Employment of the computatlonal and drawlng tech-
nlques ln ·processlng the prellmlnary exproprlatlng
documentatlon uslng real estates works and projec-
tlon documentatlon, resultlng ln ratlonallzatlon and
better quallty of work wlth a clear arrangement of
data for lInklng up wlth admlnlstratlve measures.

528.024-187.4:528.088.3
BENEŠ, F.
Contrlbution il l'étude de la préclslon du levli de nl-
vellement
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, No. 3,
pages 53-57, 4 Illustratlons, 2 planches, 4 blbliogra-
fles
II est posslble de détermlner la préclslon du levé
de nlvellement des dlfférences de surhaussement
ďéchelles gauches et droltes des mlres de nlvelle-
ment. Cette méthode permet de détermlner l'erreur
moyenne de levé éventuelle et ďévaluer l'lnfluence
et le sens du mouvement de l'apparelI. Par l'analyse
de corrélatlon on étudle les corrélatlons physlques
cholsles du chemlnement Třeboň-Slavonlce. Le résul-
tats conslste dans la vérlflcatlon du falt, que la pré-
clslon de nlvellement dépend surtout de l'éllmlnatlon
ďereurs systématlques durant le travall sur le polnt
de statlon.

528.024.4:551.59
MICHALČÁK, O. - SOKOL, Š.
Influ.ence des condltlons atmosphérlques sur levé
trlgonométrlque des hauteurs dans la géodésle d'ln-
génleur
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, No. 3,
pages 58-63, 2 Illustratlons, 4 planches, 6 blbllogra-
fles
Attestatlon expérlmentale et restltutlon ďlnfluence
des modlflcatlons des condltlons atmosphérlques sur
la préclslon du levé trlgonométrlque des hauteurs
dans la géodesle ďlngénleur. Les résultats des expé-
rlences, restltuées par analyse de régresslon, ont
conflrmés l'lnfluence des modlflcatlons de facteurs
atmosphérlques sur la préclslon des résultats du levé
trlgonométrlque.

528.443.004:528.936(084.3-11) :528.236.3
VÁLKA, o.
Certalus moyenes de transformatlon de la transmls-
slon de cartes non homogenes il grandes échelles
dans le systeme homogene
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, No. 3,
pages 63-68, 4 Illustratlons, 5 planches, 6 blbllogra-
fies
UtIllsatlon ďanclens levés, partlellement homogěnes
pour renouvellement ďune carte A grande échelle.
Par transformatlon en blocs, on augmente l'homogé-
nélté (méthode ďlntégratlon). Deux alternatlves de
transformatlon: transformatlon par slmllltude (de
Helmert) et transformatlon du second degré.

347.235.11:681.3:69.002.1
KULHAVÝ, M.
Automation de la documentation préaIable de salsle
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 27, 1981, No. 3,
pages 69-70, 1 Illustratlons, 2 blbllografles
UtllIsa tlon de la technlque de cal cul et de
projectlon pour élaboratlon ďune documentatlon préa-
lable de salsle avec utlllsatlon ďopératlons cadastra-
les et documentatlon de projet, apportant la ratlona-
lIsatlon et la quallté supérleure des travaux il dlspo-
sltlon synoptlque des documents pour 10 gestlon od-
mlnlstratlve ultérleure.
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Příspěvek ke studiu přesnosti
nivelačních měření

V souvislosti s úkoly, které nivelace v současné době
řeší, jako jsou velmi přesné sítě opakovaných nivelací
pro dynamickou geologii nebo rozsáhlé mezinárodní
nivelační sítě pro studium recentních svislých pohybů
zemského povrchu, je třeba se dále zabývat přesností
nivelai'\ního měření. Cílem je hlavně omezit vliv syste-
matických chyb tak, aby přesnost byla charakterizo-
vána převážně náhodnou chybou provedeného měření.
Jednou z vhodných metod je studium přesnosti

s použitím korelačního počtu, zvláště v těch případech,
kdy můžeme působení jednotlivých vlivů separovat.
Úkolem potom je studovat fyzikální korelace a pomocí
regresní analýzy aproximovat přesnost prováděného
měření v závislosti na počtu sestava velikosti převý-
šení, případně na délce pořadu a hustotě nivelačních
bodů.
Budeme-li znát apriorně přesnost jednotlivých nive-

lačních metod, budeme schopni posoudit jakost nive-
lace mnohem dříve, než dojde k uzavření velkých
polygonů. Ukazuje se, že dosud používaná kritéria pro
dopustnou odchylku ema", obousměrné nivelace vod·
díle (nebo v úseku) nezaručí ještě minimální velikosti
uzávěrů. Průběžným studiem přesnosti již během ob-
servace můžeme objevit některé měřické chyby, které
se dají snadno a poměrně levně odstranit v porovnání
s náklady na přeměření celých nivelačních polygonů.

2. Některé charakteristiky nivelaěniho měřeni

Nivelační pořad se skládá z jednotlivých oddílů,
jejichž délku označujeme R. Oddíl je rozdělen na sudý
počet sestav 'JI, výjimečně pro velmi blízké body je
v oddíle sestava jediná. Každý pořad se zaměří sou-
pravou invarových nivelačních latí se dvěmi stupnice-
mi ve dvou směrech "tam" (T) a "zpět" (Z). V každé
sestavě určíme převýšení z levých stupnic (hD, z pra-
vých stupnic (hť), průměrné převýšení hi = (hl + hť):2
a rozdíl mezi stupnicemi di = hf - h'ť, i E (1, 'JI).
Pro celý oddíl uvedené veličiny sečteme a získáme hod-
noty hJ,resp. hr, hi, dj pro každý směr měření (j = T,
Z). Dalším výpočtem určíme průměrné převýšení od-
dílu h = (hT - hz) :2, hodnotu d = dT - dz, rozdíl
obousměrné nivelace z levých a pravých stupnic
~=~+~~=~+~aro~e=~+~
Hodnoty d {rozdíly z levých a pravých stupnic) jsou

prakticky zbaveny vlivu refrakce, změn rozměru lato-
vého metru a při některých měřických metodách
i účinků rovnoměrného pohybu přístroje a latí. Tento
pohyb je důležitým činitelem mezi systematickými
vlivy a proto je v tab. 1 uveden vliv poklesu přístroje
na jednotlivé veličiny při různých měřických meto-
dách.
Při zdvihu přístroje (poklesu latí) jsou výsledky

opačné, než je uvedeno v tab. 1. Předpokládáme, že

Ing. František Beneš, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

pohyby jsou stejné pro oba směry nivelace. To je ale
částečně oprávněné pouze tehdy, vede-li pořad v obou
směrech po stejné trase se stejným povrchem vozovky.
Veličiny uvedené v tab. 1 použijeme pro výpočet

různých charakteristik nivelačního měření. Je možné
určit střední hodnoty rozdílů d nebo e pro jeden oddíl,
pro 1 km pořadu a dále sledovat jejich růst s délkou
úseku, s cílem stanovit velikost a dosah působení
systematických vlivů.
Výpočet se provede podle známého vzorce ma; =

= (~xx : y)1/2, kde za x dosadíme hodnoty d nebo e
(s příslušnými indexy) a za y počet oddílů (n) nebo
součet délek oddílů (~R), chceme-li určit střední rozdí·
ly pro oddíl resp. pro 1 km pořadu.
Střední chyba průměru obousměrné nivelace je po-

tom m = O,5.m",.
Jiné charakteristiky přesnosti nivelace získáme

z hromadících se rozdílů obousměrného měření. Při
metodě VPN např. se uplatní při poklesu přístroje hod-
noty

2.~'JI. (A + a) stejně \T~e!, ~eP i~e
za předpokladu rovnoměrného pohybu v obou směrech
měření. Vzhledem k reálnému terénu nemusí být
v praxi rovnost uplatnění potvrzena, ale vždy platí,
že tyto hodnoty jsou kladné.

Tab. 1. Vliv rovnoměrného poklesu nivelačního pří-
stroje (zdvihu latí) na určované veličiny

Měřioká Přesná Velmi přesná Zvláště přesná
metoda niv~lace nivelaoe nivelaoe

zadní lat Z zadní lat ! zl, pl, ZP, ppPořadí zadní lat p přední lat!
odečítání latí přední lať! přední laťp pl, zl, ZP, pp

přední laťp zadní lať p

Sestava
-

hl A + a A O
h'f' A + a -A O
h~ A + a O O•di O 2A O

Oddíl jednosměrně

hj
I
v(A + a) O O

dj O 2vA O

Oddíl obousměrně

h O O O
d O O O
el 2v(A + a) 2vA O
ep 2v(A + a) -2vA O
(J 2v(A + a) O O

A je pokles přístroje v době mezi odečtením zadní
a přední latě,

a je pokles přístroje mezi odečtením levé a pravé
stupnice na jedné lati.
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Z uvedeného vzorce lze určit zpětně velikost prů-
měrného pohybu přístroje (latí) na jednom stanovisku
a rovněž kontrolovat dodržování technologie prací.
Uvedená teorie byla ověřena částečně již v práci

Bohma [2] a nově na nivelačním pořadu z Třeboně do
Slavonic. .

3. Korelace na pořadu TřeboĎ-Slavonice

Nivelační pořad vede v prvé polovině mírně kopcovi-
tým terénem v nadmořské výšce 430 až 450 m, ve dru-
hé polovině jsou převýšení v oddílech větší a terén
stoupá až do výšky 670 m (na 40. km). Dále terén
nejprve klesá (asi 0100 m), opětovně stoupá (do výšky
640 m) a klesá do Slavonic, jejichž nadmořská výška
je 520 m. Nivelační pořad je součástí sítě I. řádu
ČSJNS. Byl vybudován a prvně zaměřen v roce 1948
a opakovaně v roce 1969.
Při měření v roce 1948 měl pořad 100 oddílů a délku

56,5 km. Po doplnění stabilizací v roce 1969 bylo na
pořadu 192 oddílů a nivelační vzdálenost vzrostla
o 3,5 km. Nivelace v roce 1948 byla provedena meto-
dou velmi přesné nivelace (VPN, lelmax = 2,25. VE)
a v)oce 1969 metodou zvláště přesné nivelace (ZPN,
lelmax = 1,5·V R). V obou letech byl použit k měření
libelový nivelační přístroj.
V roce 1948 byla průměrná délka oddílu 564 m a od-

díly byly rozděleny na 2 až 22 sestav. Rozdělení délek
oddílů je rovnoměrné; průměrná délka záměr byla
téměř 31 m. Nejdelší oddíly mají délku 1300 m. Roz-
dělení absolutních hodnot rozdílů e je v oddílech nor-
mální (lelpTům. = 0,56 mm, lelma", = 1,7 mm).
V roce 1969 byla průměrná délka oddílu 315 m.

Oddíly byly rozděleny na 1 až 18 sestav, jeden oddíl
obsahoval 26 sestav, průměrná délka záměry byla
20 m. Rozdělení délek oddílů je blízké normálnímu,
oddíly delší než 600 m se vyskytují ojediněle a žádný

oddíl není delší než 900 m. Normální rozdělení mají
v roce 1969 i převýšení v oddílech h (lhll'Túm. = 5,4 m,
Ihlmax = 30,0 m) a absolutní hodnoty rozdílů obou-
směrné nivelace v oddílech e (lelpTúm. = 0,37 mm,
lelmax = 1,4 mm).

Pro všechny dále uvedené výpočty byly použity známé
vzorce, uvedené např. v [3].
Korelace mezi absolutní hodnotou převýšení vod·

díle a absolutní hodnotou e byla vypočtena pro měření
z roku 1969.

y = 0,019.x + 0,27 pro mx = O,

Y = 0,03~;' x + 0,18 pro mz = O.

Uvedená závislost znamená, že oddíl s menším převý-
šením zaměříme přesněji než oddíl s převýšením vět-
ším, pokud budeme za přesnost považovat střední chy-
bu vypočtenou z rozdílů e. Nivelační pořad, ve kterém
budou převýšení v oddíle 20 m, bude mít střední km
chybu asi dvakrát větší než pořad vedoucí rovinou
(h • 1ml.

V roce 1948 byla zjištěna velmi vysoká závislost lel na
počtu sestav v oddíle 'JI,
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r = 0,95 ± 0,01 ,

Y = 0,032.x + 0,15 pro m", = O,

y = 0,036.x + 0,12 pro my = O.

Je zřejmé, že souboru hodnot li a Jel bude vyhovovat
i parabola. Pro m", = O byla určena její rovnice V roce 1948 platí

Rovnice regresních přímek redukované na těžiště
(obr. 2) jsou

y' = 0,0293.x' pro m",= O,

y' = 0,0345.x' pro my = O.

-191

1.0 mm

Obr. 2. Korelace mezi počtem sestav v oddílu a rozdílem
obousměrné nivelace

V roce 1969 byla prokázána opět těsná vazba obou
veličin

Vazba je velmi těsná. Počet sestav by mohl být
prostředkem k určení přesnosti měřeného převýšení,
protože lze očekávat, že bude lépe charakterisovat
výškové poměry u terénu než běžně používaná délka
nivelačního pořadu.

Z grafu je zřejmé, že převýšení o jedné sestavě zamě·
říme s přesností 0,10 mm až 0,18 mm, což dobře od·

. povídá jiným výzkumům [4].

3.3 Korelace (x = R; y = lel)
Korelace mezi délkou oddílu a velikostí lel byla vy·
počtena pro roky 1948 i 1969, obr. 3.

191

1,0 mm

Obr. 3. Korelace mezi délkou oddílu a rozdílem obousměr·
né nivelace

Koeficient korelace pro vyrovnávací parabolu (r =
= 0,97 ± 0,01) je ještě vyšší než pro přímku a rovněž
~pvv (pro parabolu 0,56, pro přímku 0,66) dokazuje,
že parabola aproximuje vztah obou veličin lépe.

y' = 0,0385. x' pro m", = O,

y' = 0,0736.x' pro my = O,

Y = 0,82. Vx, parabola pro m", = O, r = 0,54.
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V roce 1969 platí

r = 0,89 ± 0,02 ,

Y = 0,078.x + 0,15 pro m;x; = O,

y = O,1O.x + 0,07 pro m.y = O,

y = 0,75. VX; parabola pro m;x; = O, r = 0,90,

y = 0,85. Vx, parabola pro my = O.

Koeficient u rovnice aproximující paraboly (pro rok
1969, m;x; = O) je polovinou maximální přípustné od-
chylky obousměrné nivelace (1,5.Vil) a odpovídá
přibližně střednímu km rozdílu (dvojnásobku střední
km chyby) pro metodu ZPN (mO,Q • 0,4 mm).

Pro normální rozdělení platí, že dvojnásobek střední
chyby může být v 5 % případů překročen. Protože
tyto hodnoty v korelačním poli chybí, je zřejmé, že
některé přeměřené oddíly měly být v původním sou-
boru ponechány. Zvláště proto, že průměrné převýšení
vypočtené z původních a přeměřených hodnot se ob-
vykle mnoho neliší.

Obdobně jako v [I, 2] byly pro posouzení přesnosti
nivelace v letech 1948 a 1969 vypočteny hodnoty
dT, dz a d, tj. rozdíly mezi převýšeními z levé a pravé
stupnice, a rozdíly (i, eP, odděleně pro levou a pravou
stupnici. Grafické znázornění je na obr. 4 a číselné
údaje pro jeden oddílf I km jsou v tab. 2.

4.1 Z hodnot uvedených v tab. 2 (a na obr. 4) vyplývá,
že pri měření v roce 1948 docházelo ke zdvihu přístroje

0,15 mm/km (0,01 mm na sestavu) za předpokladu, že
latě jsou pevné. V roce 1969 odpovídají hodnoty ve
směru "zpět" spíše měření s postupem ZPPZ se sou-
.časným zdvihem přístroje (asi 0,10 mmfkm).

4.2 Pro prokázání pohybu přlstroje platí kritérium
m~» md : V2. Pravděpodobnost (I - ex), že došlo
k pohybu, určíme ze vztahu m~ = tlJ<' (md : V2). Pro
měření v roce 1948 je kritickou hranicí hodnota
0,28 mmfkm, v roce 1969 hodnota 0,40 mmfkm. Tato
hodnota je mírně překročena v roce 1948 při měření
směru "zpět" a v roce 1969 ve směru "tam".

4.3 Z tabulky středních hodnot md pro jeden oddíl
a md pro I km vyplývá vztah md = iiid' V~ md =
= 0,30. V~ kde 8 je počet oddílů na I km pořadu.
Hodnota 0,30 mm odpovídá velikostí lel pro h = O na
obr. I (korelace x = Ihl; y = lel). Představuje náhod-
nou chybu měření a může být považována za limitní
hodnotu střední chyby měření prováděného metodou
ZPN.

4.4 Střední chyba vypočtená z e je ovlivněna p,bsolutní
hodnotu převýšení, kterému je úměrný např. i vliv
refrakce, zatímco v rozdílech d se vliv převýšení ne-
projeví. V roce 1969 platí, že pro úsek I km je průměr-
ně ~lhJ = 18,6 mm. Z grafu korelace (Iel; Jhl) získ;áme
vyrovnané hodnoty průměrných absolutních rozdílů

F' ..o ......-- o 20 . . 40
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mI střední rozdíl dT ve směru tam
m5 střední rozdíl dz ve směru zpět
md střední rozdíl d
mg střední rozdíl

střední km chyba průměru obousměrné nivelace
střední km chyba obousměrné nivelace z rozdílů A
A= ~e = -5,72 mm (1948); 12,32 mm (1969)
střední km chyba z levých stupnic z rozdílů AI
Jel = ~el = -10,95 mm (1948); 15,60 mm (1969)
střední km chyba z pravých stupnic z rozdílů AV
AV = ~ev = 4,21 mm (1948); 7,90 mm (1969)

Platí pro přírůstek průměrného absolutního rozdílu
vlivem průměrného převýšení

a pro přírůstek středního rozdílu

mJ li. 18.6m = 1,252·~e~_18.6m = 0,47 mm2•

V mezích disperse střední chyby by měl platit apriorní
střední rozdíl

mli • m~ = (m~ + m311•18•6m)1/2 = 0,88 mm.

Vypočtená aposteriorní hodnota ze souboru měření

Souhlas by svědčil o tom, že nejsou další zdroje chyb,
nepojaté v úvahu. Stejný výsledek získáme i pro jeden
nivelační oddíl. Úvaha je však reálná pouze pro měření,
kdy je korelace <lel; Ihl) prokázána.
4.5. Za nejdůležitější poznatek provedeného rozboru
můžeme považovat skutečnost, že mV , ~ ml "což zna-. o." o."
mená, že levé laťové stupnice byly čteny s menší přes-
ností než stupnice pravé. Může to být způsobeno do-
bíhající libelou při snaze o rychlé čtení na lati, horším
cílením nebo jinými podobnými příčinami. Porovná-
ním obou hodnot je zřejmé, že je zde reálná cesta ke
zvýšení přesnostinivelace. Nemá proto cenu při měření
s libelovými přístroji rychlost měření na stanovisku
zvyšovat. Tyto snahy jsou prokazatelně na újmu
přesnosti.

Výsledky provedeného rozboru potvrzují, že přesnost
nivelačního měření je závislá hlavně na vyloučení
systematických chyb při práci na každém stanovisku
nivelačního přístroje a latí. Nelze se spoléhat na úplné
vyloučení vlivu pohybů stativu nebo nivelačních
podložek při obousměrné nivelaci. Stejný závěr platí
i pro další systematické vlivy.

R = 564 m

1948

mpro 1 km

1948 I 1969

0,28 0,43
0,31 0,37
0,40 0,57
0,91 0,87

0,46 0,44
0,27 0,44

0,43 0,60

0,18 0,32

R = 315 m

1969

0,21
0,24
0,30
0,68

0,24
0,21
0,32
0,49
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Lektoroval:
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KV ČSVTS-GK pro Jihomoravský kraj spolu s Pobočkou
ČSVTS při n. p. Geodezie v Brně pořádají dne 28. dub-
na 1981 v sále Muzea dělnického hnuti Brněnska, Brno,
nám. Rudé armády 1a.

Sympozium o racionálním využití nové techniky
v geodézii.

Na sympoziu budou předneseny referáty z oboru nové
přístrojové měřické techniky, z oblasti moderní výpo-
četní techniky, automatizace kartografických prací a
aplikace mikrofilmu na geodetických pracovištích.
Přihlášky k účasti zašle na vyžádání Krajská rada
ČSVTS, 65601 Brno, Vrchlického sad 4.

Doc. Dr. Zeman, CSc.,
VUT v Bmě

Pro příští GaKO připravujeme:

SDUCEK, Z. - KDTAL, M. - KUBA, B.: Automatizo-
vaný systém evid'ence nemovitostí
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Vplyv atmosferických podmienok
na trigonometrické meranie výšok
v inžinierskej geodézii

Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.,
Ing. Štefan Sokol, CSc.,

Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava

V ostatnom čase sa venuje zvýšená pozornosť sledo·
vaniu stability, funkčnej a prevádzkovej spofahlivosti
stavebných objektov a ich zariadení. Vo vonkajšom
prostredí dochádza k rozličným fyzikálnym zmenám
v chovaní sa konštrukcií stavebných objektov. Priebeh,
charakter a vefkosť týchto zmien sa snažíme zistiť
roznYllli meraniami priamo na objektoch v danom
priestore a čase.

Prostredie, predovšetkým zmeny atmosferických
podmienok, neposobí len na stabilitu konštrukcií
stavebných objektov, ale posobí aj na meracie prístroje
a merací proces a tým aj na presnosť a spofahlivosť
výsledkov geodetických meraní.

V našom prípade sa obmedzíme na trigonometrické
meranie výšok, ktoré sa používa ako jedna z geodetic-
kých metód na určovanie zvislých posunov pozorova-
ných bodov na stavebných objektoch inžinierskeho
staviterstva. Metóda má vzhradom na súčasný vývoj
geodetických prístrojov a výpočtovej techniky dobré
perspektívy rozvoj a a aj použitia na určovanie zvis-
lých posunov stavebných objektov predovšetkýlll
priehrad, mostov a pod.

Vplyv prostredia na presnosť výsledkov trigono-
metrického merania výšok v danom priestore a čase
možeme overiť vhodne usporiadanými experilllentami.
Na analýzu výsledkov experimentov možeme výhodne
využiť metódy matematickej štatistiky, na základe
ktorých možno posúdiť kvalitu a sporahlivosť výsled-
kov meraní.

Presnosť výsledkov geodetických meraní všeobecne
závisí od podmienok merania, ktoré obvykle tvoria:
kvalita meracích prístrojov, postup a metódy merania,
fyziologický a psychický stav merača a pl'ostredie
v Horom sa meranie realizuje. Všetky tieto faktory sú
v neustálom pohybe a v každom okamihu posobia
rozdielne na merací proces. V našom prípade experi.
ment sa usporiadal tak, že všetky merania sa vykonali
jedným prístrojom, rovnakým postupom a metódou
a jedným meračom. Pri jednotlivých meraniach sa
registrovali zmeny atmosferických podmienok, najma
zmeny teploty, vlhkosti a barometrického tlaku vzdu-
dm. Trigonometrické merania sa realizovali v priebehu
niekofkých dní a nocí v rokoch 1972-1976 v priestore
autostrádno-železničného mosta cez Dunaj v Bratisla-
ve. Opakované trigonometrické merania sa uskutoč-
nili medzi dvojicami trvale stabilizovaných bodov
(obr. I). Pozorované body sú stabilizované paženými
vrtmi 0520 mm, vyplnenými betónom. Híbka vrtov
siaha do štrkového podloži a (od 6,3 m do 10,2 ml, t. j.
0,5 m pod minimálnu hladinu spodnej vody. Vrty sú
nad terénom upravené ako piliere o výške 1,3 m, resp.
3,0 m (obr. 2a,b). Hlavy pilierov sú opatrené kovovou

doštičkou s otvorom na presné centrovanie prístrojov,
resp. zámerných terčov. Prevýšenia medzi jednotlivý-
mi pozorovanými bodmi L-V., Il.-IIl. a Il.-IV. sa
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určili dvakrát vermi presnou niveláciou - na začiatku
a na konci experimentu. Dížky medzi pozorovanými
bodmi sa určili svetelným diafkomerom Zeiss EOS
s empirickou strednou chybou 5 mm. Na meranie
výškových uhlov pri experimentoch sa použil prístroj
Wild T 3. V piebehu dňa sa mcralo 7, 12 alebo až 13
skupín výškových uhlov vždy po 10. mcraniach. Časo-
vý interval medzi skupinami bol 1 h, resp. 2 h. Pri
meraniach v skupinách vo výške zámery sa merali zme·
ny teploty, vlhkosti a barometrického tlaku vzduchu.
Takto určené výšky pozorovaných bodov sa v zápisní-
ku (tab. 1) usporiadali do skupín a vyhodnotili rcgres-
nou analýzou.
Na základe uvedeného usporiadania meraní mažeme

súbory výsledkov v jednej skupine (vzhfadom na ne·
patrné zmeny atmosferických podmienok v priebehu
merania jednej skupiny) považovať za homogénne,
získané v podstate za rovnakých podmienok. Časový
interval medzi skupinami (1-2 h) spasobil, vzhradom
na zmeny atmosferických podmienok, aj zmeny pod-
mienok merania, čiže zmenu prostredia, čo sa prejavilo
vo výsledkoch merania. V danom prípade sme pred-
pokladali, že v priebehu merania nenastali zmeny
v stabilite pozorovaných bodov, vzhradom na ich
masívnu - hÍbkovú stabilizáciu.
Pri testovaní súboru meraní Fisherovým testom

(skúmali sme základnú tzv. nulovú hypotézu na hladi-
ne významnosti lX = 0,05) sa dokázalo, že výsledky
meraní sú ovplyvnené systematickými chybami.

3. Matematický model riešenia llfoblému

V ďalšom riešení sa overil matematický model, ktorý
sme vypracovali v rámci výskumnej úlohy na Katedre
geodézie Sta vebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT) [4].

h 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7
e 56 56 50 45 41 40 54 65 66 68 80 72 68

P 753 753 752 751 752 751 753 753 754 751 753 753 754
tv 22 23 25 26 26,5 24 22 20 18 17 13 17 19

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 135,8006 ,7997 ,7992 ,7986 ,7992 ,7997 ,80 12 ,8018 ,8038 ,8060 ,8061 ,8059 ,8036
2 ,8000 ,8008 ,7994 ,7991 ,7992 ,7994 ,8015 ,8017 ,8030 ,8058 ,8057 ,8047 ,8036

3 ,7991 ,7994 ,7990 ,7982 ,7998 ,8002 ,8013 ,8018 ,8032 ,8064 ,8068 ,8053 ,8039

4 ,80 10 ,7991 ,7997 ,7986 ,7997 ,8006 ,8021 ,8023 ,8030 ,8056 ,8064 ,8055 ,8052

5 ,8005 ,7992 ,7986 ,7994 ,8000 ,8009 ,8027 ,8023 ,8031 ,8050 ,8058 ,8048 ,8048

6 ,7996 ,7999 ,7993 ,7989 ,7998 ,8010 ,8033 ,8019 ,8027 ,8052 ,8067 ,8050 ,8042

7 ,S007 ,7997 ,7990 ,7989 ,8003 .8022 ,8031 ,8012 ,8030 ,8049 ,8072 ,8060 ,8044

8 ,8008 ,7999 ,7986 ,7989 ,8001 ,8014 ,8021 ,8012 ,8035 ,8052 ,8061 ,8051 ,8039

9 ,8008 ,7997 ,7980 ,7984 ,7984 ,8014 ,8026 ,8016 ,8028 ,8053 ,8066 ~8053 ,8046

10 I ,7996 ,7992 .7989 ,7988 .7995 ,8007 ,8030 ,8014 ,8034 ,8055 ,8064 ,8052 ,8046

y. j ,8003 ,8000 ,7990 ,7988 ,7997 ,8008 ,8023 ,8017 ,8032 ,8055 ,8064 ,8053 ,8043

h - hodina merania , ~ - relatívna vlhkosť vzduchu v %0' p -barometrický tlak vzduchu :r -135,8021..
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Predpokladajme normalitu náhodne premennej ;

{; r-.J N[Ylo .Vo .eo + bi/.l(t - to) + bi/.e(e - eo) +
+ bil. p(p - PO)](12 :

: (t = tv ... , ti; el, ... , ei; PI' ... , Pil , (1)

kde t, e a P sú teplota, vlhkosť a barometrický tlak
vzduchu.

Lineárny nevychýlený odhad parametrov, ktorý
má v triede lineárnych odhadov minimálne disperzie
svojich komponent, je v prípade regresného modelu
práve ten odhad @, který minimalizuje kvadratickú
formu [2]

kde E je kovariančná matica náhodného vektora ~ a y
jeho realizácia.

Lineárny nevychýlený odhad vektorového paramet-
ra @ vypočítame podra vzťahu [5]

@ = (A' E-I A)-l AE-I Y ;

pre kovariančnu maticu Eij platí

Eij = E[(@-6) (8- 6)'] =
= E {[(A'E-I A)-l A' E-I(; - A6)].
. [(; - A6)' E-I A(A~E-I A)-l]}=
= (A' E-I A)-l A' E-I E[(; - A6) .

.(~- A6) (~- A6)'] E-I A(A' E-I A)-l =
= (A' E-I A)-l AE-I .

.EE-I A(A' E-I A)-l = (A' E-I A)-l, (4)

kde A --' značí maticu plánu typu m. n,
A' - maticu, ktorá vznikla transpozíciou mati-

ce A,
E(;) - stredná hodnota náhodného vektora ~.

Pretože jednotlivé merania sú rovnako presné a ne-
závislé, za E volíme identickú maticu Iv. Vektor ~ je
realizovaný cez

IY.IIy= : . '
Y.,

kde Y.I'" "Y.i sú priemery skupín. Výpočet paramet-
rov e pre jeden deň uvádza tab. 2.

Dátum ~to··o·l'o lO-~y.t. 10-~y'.~ 10-4bmerania -y.p
~ .-906 .1976 135,8021 m 10,9615 8,5385 7,5000

V rámci modelu experimentu predpokladajme norma-
litu vektora ; r-.J N(A6, EQ"2H). Predpokladajme zna-
losť matice A a H, avšak parameter (12 je neznámy .

I

[Y".~." + b•• , (~-'.>+ b•.• (e, - ,,) + b•. , (p, - Po) - Y.J 1

.L...."+ ~•.,'(,;-t,l+ ~•.•("- 'oJ + i... (p; - Po) - i.;] ,
Pre náš experiment (teplota, vlhkosť a barometrický
tlak vzduchu) stredná hodnota náhodného vektora ~
bude

(5)

Za to' eo a Po volíme kouštantné hodnoty (to = [td : J;
eo = [el] : J a Po = [PI] : J; pričom J je počet skupín).
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V našom prípade nastala situácia, že kovariančna
matica vektora ~ je daná v tvare E = (12. H, kde
parameter (12 nie je známy avšak matica H známa je.
V tomto prípade platí [2]

kde X je náhodná premenná s rozdelením s X2 s (J- n)
stupňami volnosti.

v = A9-y = (A(A' H-I Ap A' H-I_ I) Y

Ev = (12(A(A'H-I A)-l A' H-I_
- I) H(H-I A(A' H-I A)-l _ I) =

= (12(A(A'H-I A)-l A' H-I A(A' H-I A)-l_
-2A(A' H-IA)-lA' + H =
= (H - A(A' H-I A)-l A') (12. (11)

Odhad (12disperzie náhodnej premennej (12možeme
vypočítat podra vzťahu [2]

J K
K(v' v) +~ ~ (Yki - Y.i)2

i=l k=l

(K -1) J + (J -4)

kde K je počet meraní v jednej skupine,
J - počet meraných skupín,
Yki - meranie v skupine,
Y.i - priemer skupiny.

Nakolko uvažujeme 4 komponenty, počet stupňov
vo1'nosti je (J - 4). Výsledky výpočtu náhodného vek-
tora opráv v pre jeden deň experimentu, vykonaného
prístrojom Wild T 3 dňa 8.-9. 6. 1976, uvádza tab. 3.

"cas Závi S18 ~reIlenná Chod refIlBn8j Opravy.
pozor. (1' . roviny 1') (Y = '3'-7..)

[hl [ml Lm] [mm]

1 2 3 4

7 135,8003 135,8014 -1,1

9 ,8000 ,8006 -0,6

11 ,7990 ,7994 -0,4

13 ,7988 ,7990 -0,2

15 . ,7997 ,7988 +0,9

17 ,8008 .8010 -0,2

19 ,8023 ,8015 +0,8

21 ,8017 ,8024 -0,7

23 ,8032 ,8039 -0,7

1 ,8048 ,8055 -0,7

3 ,8064 .,8071 -0,7

5 .8053 ,6044 +0,9

.7 ,8043 ,8030 +1,3

5. Kvantifikácia vplyvu skúmaných atmosferických
faktorov na výsledky merania

Ďalej vyšetríme, ako nezávisl~ premenné t, e, ap spo-
ločne ovplyvňujú variabilitu závisle premennej y.
Podiel, akým túto variábilitu vysvetlujú spoločne
všetky nezávislé premenné, vyjadríme normova-
ným reg resným koeficientom.
Keď skúmame korelačnú závislost viac premenných,

treba poznl:\,ťnielen rozsah, v ktorom nezávisle pre-
menné spoločne vysvetlujú variabilitu závisle premen.
nej, ale aj individuálny vplyv každej z nich na vy-
svetlenie tejto variability.
Predpokladajme výberový štatistický súbor, ktorý

sa skladá z n meraní, v ktorom poznáme hodnoty Yi,
Xli, X2i, .. " Xki; pre j = 1, 2, ... , n. Keď je splnený
predpoklad že n > p(p = počet parametrov funkcie),
možeme určiť funkciu

Rovnica (14) je odhadom regresnej funkcie

Y' =!(XI, X2, "', Xk; Bo, BI, .•. , Bp). (15)

Koeficienty rovnice (14) bo, bí, .• " bp sú odhadom
neznámych parametrov Bo, Bv ... , Bp• Riešením reg.
resnej úlohy [3] metódou najmenších štvorcov dospe-
jeme k rovnici

yj = bo + blxli + ... + bkXki' (16)

Zo sústavy rovníc vypočítame koeficienty bi(i = O, 1,
.•. , k) funkcie (16). Potom po dosadení do rovnice (16)
dostaneme

yj = b~ + b1(x1i-X1) + b2(x2i-X2) + ... +
+ bk(Xki - Xk) , (17)

pričom b~= fj.

Pri riešení regresnej funkcie (16) možeme použiť nor-
movanú premennú

Xi-X
t,= S ' (i = 1,2, " ., k), (18)

'"
kde Xi sú povodné premenné hodnoty znaku X,

x - ich priemer - prvý začiatočný moment,
S", - štandardná odchýlka, odmocnina druhého

centrálneho momentu, t. j.

S", = V[(Xi -X)2] : J.

Úpravou rovnice (17) dostaneme

Y:i - fj = b1S",bi + b2S"'/2i + + bkS",éki =
k

= ~ biS".tH (19)
.=1 •

a po vydelení SlI dostaneme rovnicu v tvare

k
t~i= Plt1i + P2t2i + '" + Pktki =.~ Pitii, (20)

.=1

kde t~i = Y:i - Y je vyrovnaná normovaná premenná
Ý. SlI.1>

Pi = ~""b" (i = 1,2, ... , k), (21)
11
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pričom {J je tzv. normovaný regresný koeficient, ktorý Výsledky výpočtu {J - koeficientov uvádza tab. 4.
vyjadruje túto zmenu v normovaných premenných,
t. j. udáva, o korko štandartných odchýlok sa zmení Tab. 4. Výpočet (J koeficientov
závisle premenná, keďsa i-tá nezávisle premenná zmení
o jednu štandartnú odchýlku.
Z rovnice (21) vyplýva b, = Sv{J, : S"'i,' Koeficienty

{Ji dostaneme riešením sústavy k - normálnych rov-
níc, ktoré získame z podmienky

"~ (toi - t~j)2 = min.
;=1

ft " "

~ tol1i = {JI ~ tii + fJ2 ~ t1it2i +
;=1 ;=1 ;=1

"+ {Jk ~ t1jtki
;=1

"+ {Jk ~ t2hi
;=1

ti ti "

~ tolki = {JI ~ t1itkj + {J2~ t2lki +
;=1 ;=1 ;=1

"~t~=nS1i =n,
;=1

pncom platí, že druhý centrálny moment rozptylu
normovanej premennej sa rovná 1. Potom bude

"~ t'itmi = n cov titm = n r"'i,"'m (i =f= m). (25)
;=1

Riešením tejte sústavy rovníc vypočítame koefi·
cienty {Ji' Sústavu rovníc (26) možeme napísať v tvare

kde r je stipcový vektor párových koeficientov medzi
závisle premennou a jednotlivými nezávisle
premennými x"

R - symetrická štvorcová matica, ktorá sa skladá
z párových koeficientov korelácie charakte.
rizujúcich závislosť medzi dvojicami nezá·
visle premenných a jednotiek na diagonále
matice,

tJ - stfpcový vektor fJ - koeficientov.

rV"1
,p ~ IP,]

{I, r"1"2' ... , r"l"k
r"I"2,I. r"2"k

r= a R=

rV"k} ~{Jk} r"l"k' r"2"k' ... , 1
(28)

Vektor {J- koeficientov vypočítame z matice tJ = R-1 r.

Dátum Normovaný koeficient korelácie
merania Teplota % Vlhkost: % Tlak S

1 2 3 4

17.5.1973 0,4446 0,3495 0,2059

6.11. 73 0,5272 0,4376 0,0352

26.6.1974 0,5325 0,3846 0,0828

8.6.1976 0,5236 0,4219 0,0544

24.6.1976 0,4977 0,4326 0,0697

12.7,1976 0,4490 0,3203 0,2307

8.9.6. 76. 0,7830 0,2011 0,0159

Vykonaný experiment a jeho analýza potvrdili, že vý-
sledky trigonometrického merania výšok sú ovplyvne-
né zmenami prostredia vyplývajúcimi zo zmien
atmosferických podmienok. Pri realizovanom experi-
mente sa vyšetroval vplyv niektorých atmosferických
faktorov - teploty, vlhkosti a barometrického tlaku
vzduchu na variabilitu závisle premennej veličiny po-
mocou {J koeficientov. Z porovnania {J koeficientov
(tab. 4) vyplýva, že zo sledovaných atmosferických
faktorov najvačší vplyv na variabilitu závisle premen·
ne] m~jú zmeny teploty vzduchu - v priemere 53,7 %,
potom zmeny vlhkosti vzduchu - v priemere 36,4 %
a najmenej zmeny barometrického tlaku vzduchu -
v priemere 9,9 %.
Matematický model na vyhodnotenie súboru expe-

rimentálnych meraní je vhodný, čo vyplýva aj z gra.
fického zobrazenia priemerov skupín meranej výšky
bodu, vybraných bodov regresnej roviny, korigovaných
výšok a celkového denného priemeru určovaných vý-
šok bodu na obr. 4 v publikácii [6]. Model možno po-
užiť aj na vyhodnotenie súboru iných geodetických
meraní.
Z vykonanej analýzy experimentu možeme krátkym

výpočtom získať ďalšie geodeticky doležité informácie
[4]. Z analýzy variancií vyplýva, že empirická stredná
chyba jedného merania (zahrňujúca len chyby mera-
nia) 8v = 0,54 mm, ďalej náhodná stredná chyba
skupinového priemeru 8v• = 0,15 mm. Úplná stredná
chyba (zahrňujúca aj vplyv atmosferických fakto-
rov) mv• = 2,57 mm, stredná chyba skupiny 8c =
= Vm~.-8~. = 2,57 mm, úplnástredná chyba denného
priemeru mv .. = mv. :VJ = 0,71 mm a pre jedno
meranie mv = V8~ + 8~ = 2,62 mm. Vplyv chýb me·
rania v skupinovom priemere celkom zanikol voči
premenlivým vplyvom atmosferických faktorov a stačí
malý počet opakovaných meraní. Koeficient korelácie
dvoch meraní v skupine r = 0,96; opakovanie meraní
za rovnakých podmienok v danom prípade prakticky
nezvačšuje váhu meraní - pri n = 4 a Pv = 1 je
Pv. = 1,03.
Z výsledkov experimentu ďalej vyplýva [4], že vý-

sledky opakovaných meraní, napríklad dlhodobé pe-
riodické merania pri sledovaní stability stavebných
objektov, realizované v roznych podmienkach prostre-
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dia, sú zaťažené premenlivými systematickými chyba-
mi, ktoré ovplyvňujú presnosť a sporahlivosť výsledkov
meraní. Túto skutočnosť musíme zohfadniť pri posud-
zovaní stability konštrukcií stavebných objektov.
V opačnom prípade móžeme dójsť k nesprávnym zá-
verom o chovaní, funkčnej a prevádzkovej sporahli-
vosti stavebného objektu.
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Některé transformační možnosti
převodu nehomogenních map velkých
měřítek do homogenního systému

V současné době se vyskytuje v geodetické praxi
úkol (ekonomicky nikoli zanedbatelný) využít dřívěj-
ších měření pro sestavení nových map (technických,
technicko-hospodářských, pozemkových aj.). Při řešení
takové problematiky, např. při převodu částí map
číselně zaměřených, které však nejsou navzájem zcela
homogenní, do homogenního systému, musí být res-
pektovány především tyto 3 základní zásady:

a) co největší kvalita,
b) co největší ekonomičnost,
c) využití moderní dostupné techniky.

Tyto zásady lze splnit při použití metody, která
předpokládá zpracovávání po menších, možno říci
diferenčních plochách, z nichž každá bude vykazovat
střední polohovou (či souřadnicovou) chybu bodů
v požadovaných mezích.

Vycházíme z analogie s výpočtem omezeného in-
tegrálu (obr. 1), např. plochy mezi body A, B, O, D,
osou X a křivkou. Postupujeme obvykle tak, že plo-
chu rozdělíme na bloky a křivku nahradíme lomenou
čarou spojením např. bodů B, F, H, O. Bloky jsou tedy
ABFE, EFHG, GHOD, a jsou lichoběžníkového tvaru.

Zkoumáme přesnost v jednotlivých blocích. Pře-
sáhne-li nepřesnost určitou přípustnou mez, rozdělíme

Doc. Ing. Dr. Oldl'ich Válka, CSc.,
Brno

blok na menší bloky. Např. blok EFHG na dva bloky
EFJI a IJHG. A kdyby v těchto blocích byla ne-
přesnost zase nad dopustnou mez, rozdělíme je na blo-
ky ještě menší.
I když analogie dané úlohy s výpočtem omezeného

integrálu není naprostá, můžeme na ni tento postup
také aplikovat.

Můžeme předpokládat, že vnitřní přesnost podrob-
ného měření je vždy stejná. Bude vykazovat nejvýše
místní, ojedinělé anomálie, zaviněné chybou v podrob-
ném měření některého bodu, která nemůže homogenitu
podstatně ovlivnit. Nehomogennost je tedy zaviněna
hlavně polygonovými sítěmi, jejich vzájemnou vazbou

y C
I
I I
I I
I II II
I I
I E IAr x

Obr. 1
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na sítě měřené dříve, jinými měřiči a jinými přístroji,
a vázané na dřívější polygonové body, které bývají
dost často v přírodě posunuty.

Bloky je třeba, pokud je to možné, volit po obvo-
dech takových prostorů různé homogenity a také pří-
padně různých zobrazovacích souřadnicových sou-
stav (např. na Moravě Sv. Štěpán, JTSK - mapový.
Ozn. "mapový" proto, že obsahuje dále uvedené dife-
rence, způsobující nehomogennost).

Nehomogennost zaviňuje hlavně diference v rozmě-
ru a stočení polygonové sítě. Transformací se diference
částečně odstraní, ne však zcela. Zbytek těchto dife-
rencí se projevi ve vypočtených středních chybách,
a to tím více (zejména pokud jde o diference ve stočení),
čím je blok větší.

Je zřejmé, že integrace dílčích bloků se nemůže pro-
vádět do nějaké kostry, vytvořené z reambulované
a doplněné polygonové sítě, která sama nehomo-
gennost způsobila, ale musí být použita sice řídká,
ale nezávislá homogenní síť samostatná. Bu-
deme ji označovat, vzhledem na analogii s integrálem,
jako "integrační" síť (mohla by se stejně tak označit
diferenční, diferenciační") a metody, využívající této
sítě, jako metody "integrační".

Důvody, které mluví proti reambulaci dosavadní sí-
tě, jsou hlavně tyto:
a) hledání starých polygonových bodů, zejména v uli-

cích měst ve vozovkách, je pracné a ekonomicky ne-
úměrné významu,

b) stabilizační značky osazené v zemi podléhají ča-
sem polohovým změnám, zejména v ulicích měst,
v důsledku brzdění vozidel, vody, mrazu apod.
Byl sledován polygonový bod, stabilizovaný v místě
trolejbusové zastávky. Za 5 let změnil polohu téměř
o 10 cm. A právě takové posuny byly příčinou ne-
homogennosti sítě, která se na něj později navázala.
Kromě toho dochází k posunům při opravách pod-
zemních vedení a instalací, chodníků a vozovek.
A tu jde často o posuny víc než 10 cm.

Přesnost nalezených starých polygonových bodů
i nově na ně připojených pořadů není tedy větší,
než je přesnost jednoznačných podrobných bodů
na objektech. Objekty tak snadno polohu nemění
a jejich body jsou tedy zatíženy jen nepřesnostmi
měřickými.

c) Využitelnost bodů na objektech je v budoucnu
vhodnější, protože jsou trvalejší, snadno vyhleda-
telné a jak bylo uvedeno ad b) i pevnější než polygo-
nové body stabilizované v zemi. To znamená úspory
na stabilizaci bodů a na každém pozdějším vyhledá-
vání bodů při údržbě map.

Z těchto důvodů se tedy zaměřujeme na použití no-
vé, řídké, ale homogenní sítě PBPP na objektech, jako
sítě integrační. Jsou pro to dnes technické podmínky
v elektrooptických dálkoměrech a počítačích. (Zkratka
PBPP je používána pro pevné body podrobného
Eole.)

V článku uvedeme dvě metody řešení úlohy převodu
map, a to
a) integrační metodu s použitím Helmertovy transfor-

mace
b) integrační metodu s použitím transformace vyššího

stupně.

2. Základnf koncepce integraěnf metody s použitfm
Helmertovy transformace

Tato koncepce vyžaduje:

2.1 Vybudování kvalitní integrační sítě PBPP.
Tyto body (PBPP) musí být vypočitatelné také
v dosavadním mapovém systému (např. Sv. Ště-
pán, JTSK-mapový), aby mohly být identickými
body pro transformace.

2.2 Převod podrobného obsahu dosavadního
polohopisu platné mapy,

a to

2.21 metodami fotomechanickými

2.22 číselně, nebo jak se často říká "digitálně", ze
souřadnic.

2.1 Integrační síť

Na obr. 2 je naznačena na čtyřech blocích taková
základní integrační síť, která obsahuje:
a) Polygonové pořady (a to jen hlavní) spojující jen

body základního bodového pole (na obr. 2 bez
čísel).

b) PBPP označené čísly nad 500, zaměřené z polygo-
nových bodů ad a), a to jednak ty, které mají být
použity jako identické body pro transformace, ale
také PBPP již zřízené, nebo nově na nových objek-
tech zvolené, i když v mapě objekty nejsou dosud
zakreslené.
Je třeba si uvědomovat, že při té příležitosti zřizu-
jeme současně kvalitní bodové pole pro údržbu map.
Toto bodové pole bude sice řídké, avšak v místech,
kde ho bude často potřeba, může být kdykoli pozdě-
ji zhuštěno dalšími PBPP, navázáním na PBPP
integrační sítě.

c) Další body, získané jenom výpočtem bez
měření (na obr. 2 označené malými čísly do 500).
To jsou body, které použijeme jako vlícovací pro
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začlenění kresby do nové mapy metodami fotome-
chanickými, nebo to budou všechny body platného
polohopisu, použijeme-li konstrukce nové mapy
metodou číselnou. Tyto body patří tedy už do čI.
2.2.

Integrační síť bude vytvořena měřením bodů ad a)
a ad b) přímo v terénu. Bude zpracována ve třech
etapách:
2.11 ETAPA 1. Měření a výpočet polygonových bodů
a PBPP v S-JTSK bude zahrnovat:

a) Přípravu přehledu sítě na plánu města, např. v mě-
řítku 1 : 10000 nebo menším. V něm budou zakres-
leny body základního bodového pole, sekční čáry
nové i dosavadní mapy, hranice katastrálních území
a jiné nezbytné skutečnosti. Později budou do pře-
hledu zakresleny a očíslovány zřízené polygonové
body, pořady a PBPP. Do vzniklých bloků budou
připsána čísla bloků. Tužkou se navrhnou do pře-
hledu polygonové pořady, tak, aby pokud možno
procházely po obvodech předpokládaných homogen-
ních částí, zpracovaných na dosavadní mapě ve
stejné době. To vyžaduje prostudovat vývoj dosa-
vadní mapy.

b) Rekognoskace v terénu, vytyčení polygonových
bodů na vzdálenosti 300 až' 500 m, případně hned
jejich stabilizaci, která se provede jenom trubkami.
Zároveň se barvou označí zvolené PBPP a vyhotoví
se pro ně Geodetické údaje o PBPP. Čísla se poly-
gonovým bodům iPBPP přidělí pro lokalitu bez
ohledu na katastrální územÍ. Protože na rozsahu
10 X 10 km půjde v 1. cyklu asi o 100 bloků a asi
600 až 800 polygonových bodů (a stejně asi tolik
PBPP), bude lépe rozdělit a přečíslovat PBPP podle
katastrálních území až po skončení práce. Při na-
vrhování PBPP, které mají sloužit pro transforma-
ce, je třeba, aby to byly body, kteréje možno co nej-
přesněji vypočítat také v dosavadním mapovém
systému. Například blízko dosavadních polygono-
vých bodů. Mohou to být i snadno nalezené polygo-
ny přímo. Avšak v takovém případě je třeba zamě-
řit ještě nov,ý PBPP na objektu pro zaměřování
změn, až se polygonový bod ztratí. Při navrhování
polygonových bodů je nutné si uvědomit, že na vět-
šinu bodů základního bodového pole bude třeba se
připojovat nepřímo.

c) Zaměření polygonových pořadů elektronickými
dálkoměry a současně s tím i PBPP rayony s kon-
trolou. PBPP se budou zpravidla měřit na odsazení
(tzv. polární kolmicí, jak - viz [3] - je obsažena
v typech programového systému MAPA). Kontrola
bude měřením buď ze dvou polygonových bodů, ne-
bo z jednoho dvěma různými polárními kolmicemi.

d) Výpočet souřadnic polygonových bodů a PBPP
se provede na počítači běžně používanými programy.

2.12 ETAPA 2. Výpočet souřadnic PBPP v dO'savadní
soustavě bude zahrnovat:
a) Předpis, např. do záznamu podrobného měření

změn, tiskopis Geodézie č. 6.51 .nebo jiného, s po-
užitím seznamů souřadnic dosavadního systému
a měřických náčrtů, (tab. 1).

Typ C. Y,8 X,k Poznámkabodu

MS 2251 Y x Seznam souř. dos. systé-
mu z dokumentace, po-
třebných pro výpočet

2976 y x souř. PBPP v dosav. sy-
stému

-- -- --
51 2251 O. O. Jednotlivé elementární

2251 8 O. úlohy pro výpočet. souř.
506 8 k PBPP z púv. měř. náčrtti

a zápisníků

b) Děrování a kontrolu děrování tohoto záznamu.

c) Výpočet souřadnic na počítači základním progra·
mem pro mapování nebo údržbu map.

2.13 ETAPA 3. HELMERTOVA transformace dosa-
vadního systému do S-JTSK. bude zahrnovat

a) Předpis transformace pro počítač, pro údržbový
základní program nebo programový systém MAP A,
(např. podle tab. 2 s použitím transformačního typu
66 - viz [6]). V předpise nebudou uvedeny žádné
určované body, protože zde půjde jen o určení
středních chyb v jednotlivých blocích. Každý blok
může být předepsán samostatně včetně organizač.
ních dat, nebo všechny bloky najednou samostat-
nými úlohami typu 66. Pozor na to, že některé pro·
gramy připouští maximální počet 10 daných bodů
v úloze.

Typ Ů. Y,8 X,k Poznámka
bodu

GS 506 Y X Seznam souř. PBPP
v S-JTSK z etapy 1.
(Y,X)

513 Y X-- -- --
66 506 x y Souřadniee PBPP v do-

sav. systému z etapy 2
(x, y)

513 x y-- Ukonč. znak za danými
body, žádrré určované bo-
dy.
Ukončovací znak úlohy

Pozn. Mtižeme předepsat buď celou lokalitu najed-
nou, pak musí být v oddíle GS všechny PBPP celé
lokality a v jednotlivých úlohách typu 66 vždy jen
body příslušného bloku, nebo mtižeme každý blok
počítat samostatně s jedinou úlohou 66.

b) Děrování záznamu.

c) Výpočet na počítači příslušným programem.

d) Analýzu středních chyb. Bude vhodné si pro všech-
ny bloky vypsat přehledně z protokolu o výpočtu
střední chyby. Potom bude třeba:
da) vyjmout bloky, u nichž jsou střední chyby

v požadovaných mezích,
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db) přešetřit u bloků, kde jsou střední chyby nepří-
pustné, nebo bloků, které se nespočetly, zda
nejde o chybu předpisu nebo děrování. Pokud
ano, odstranit příčinu chyby a blok dát do vý-
počtu v dalším cyklu bez měření,

dc) pokud chyba vznikla nehomogenitou bloku,
navrhne se rozdělení bloku doměřením dalších
PBPP (viz např. obr. 3). Rozdělíme na dva, tři
nebo 4 bloky. Zaměření se provede jako v etapě
1. vedlejšími vloženými polygonovými pořady.
Výpočet se pak provede po předepsání záznamů
a jejich vyděrování společně s bloky ad db).

Zůstanou-Ii po tomto 2. cyklu ještě závady, přikročí
se obdobně k třetímu cyklu. Kdyby i v třetím cyklu
zůstal některý blok rozsahu 1 až 4 ha nedořešen, vyřeší
se individuálně. Dělené bloky označíme dalšími čísly
za bloky základními.

Jakmile se dosáhne integrační sítě, v níž nebudou
střední chyby nad požadované meze, přikročí se
k dalšímu zpracování jen v kanceláři. Toto zpracování
bude obsahovat:

a) výpočet souřadnic podrobných a vlícovacích bodů,
včetně rohů sekčních listů map, polygonových bodů
dosavadního systému, a ostatních bodů, které bude
požadovat oddíl pro fotomechanický převod map,
nebo oddíl přípravy dat pro automatický koordiná-
tograf,

b) vlastní převod obsahu dosavadní mapy a vykreslení
mapy.

2.21 ETAPA 4. Výpočet podrobných bodů bude
obsahovat:

a) Předpis pro výpočet souřadnic bodů dosavadního
systému z měřických náčrtů se současnou transfor-
mací do S-JTSK zařazením úlohy typu 67. Souřad-
nice všech identických bodů příslušného bloku, vy-
počtené v etapě 2, se zapíší do seznamu daných bo-
dů (MS - viz. tab. 3, tab. 4). Předpis se týká bodů
na obr. 2 s čísly do 500. Pomůckou k předpisu bude
číselný plán na kopii platné pozemkové mapy, která
se doplní eventuálně změnami a vyškrtáním neplat.

Tab. 3. Předpis vstupních dat pro etapu 4 (s následnou
transf.)

Typ I b~dU I Y,8 I~ Poznámka

MS 506 y X Souřadnice PBPP z etapy
2

513 Y x
2255 y x Souřadnice polyg. bodů

v dos. systému z doku-
2283 y x mentace, potřebné k vý-

počtu podr. bodů
-- -- --

51 2255 O· O. Elementární úlohy z měř.
2256 8 O. náčrtů a zápisníků pův.
--1 8 k měření

2 8 k
-- -- --

67 506 Y X Transformace úlohou ty-
pu 67 se zadanými sou·

513 y X řadnicemi PBPP
v S-JTSK z etapy 1.

Pozntímka k tab. 3: tllohu typu 67 lze umístit hned za
oddHMS. Použití tohoto zápisu podle tab. 3 předpokládá
upravený "tldržbový" program, v němž se souřadnice
hlavní soustavy zadávají až u typové tllohy 67, nikoli
v oddíle MS,. Není také třeDa odlišovat souř. soustavy
čísly bodů do 500 a nad 500.

Tab. 4. Předpis vstupních dat pro etapu 4 s předchozí
transformací jen souřadnic polyg. bodu (podle návrhu
recensenta)

Typ
C.

Y,8 X,k Poznámkabodu

GS 506 Y X Souřadnice PBPP
v S-JTSK z etapy 1.

513 Y X
-- -- --

66 506 x y Souř. PBpp v dos. systé-
mu z etapy 2

513 x y
2255 x y Souřadnice polyg. bodů

dos. systému z dokumen·
2283 aj y tace, které se ztransfor·

mují do S-JTSK
-- -- --

51 2255 O. O. Jednotlivé elementární
2256 8 O. úlohy předepsané z měř.
--1 8 k náčrtů a zápisníků původ.

2 8 k ního měření

Poznámka k tab. 1 až 4: Konkrétní předpis je nutné při.
způsobit použitému druhu výpočetního programu.
Zde jde jen o názornou ukázku, o jaké práce v jednot-
livých etapách se jedná. Bylo by možné i sloučit ně-
které etapy. Avšak doporučuje se zásadně zpracovávat
vytvoření integrační sítě (etapy 1 až 3) od podrobných
bodů (etapa 4). Tab. 3 vyžaduje upravmý program.

ného stavu. Číslování těchto bodů bude již podle
katastrálních území. Blok, který má více katastrál-
ních území, bude zpracován pro jednotlivá kata-
strální území, tedy vícekrát.
Bude-li mapa převáděna pomocí automatického

koordinátografu, vyhotoví se též předpis zobrazení
podle příslušného návodu.

b) Děrování a kontrolu děrování záznamů ad a).

c) Výpočet na počítači eventuálně s vyhotovením zo-
brazovací děrné či magnetické pásky.
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2.22 ETAPA 5. Zobrazení obsahu mapy:
a) Při fotomechanickém převodu podle technologií

pro tento převod.

b) Při číselném zobrazení na automatickém koordiná.
tografu podle příslušných návodů programového
systému MAPA.

3. Základnf koncepce integračnf metody s použitfm
transformace vyššfch stupňů

Tato metoda se liší od předcházející jenom etapou
třetí.

Helmertova transformace určí nový systém, v němž
identické PBPP nedosednou na sebe zcela přesně, ale
tak, že součet čtverců odchylek v poloze bude mini-
mální.

Kdybychom chtěli, aby několik vhodně rozložených
bodů nového systému dosedlo přesně na body systému
dosavadního, můžeme použít transformací vyššího
stupně. Např. při šesti zvolených bodech (pěti na
obvodu bloku a 1 uvnitř) můžeme použít kvadratic-
kých vztahů

Y = (f(x, y) = a1x; + a2y; + a3XrYr + a4x + a5y + aa
(1)

X = g(x, y) = b1x; + b2y; + b3xrYr + b4x + b5y + ba'
(2)

kde X, Y jsou souřadnice bodů integrační sítě a x, Y
souřadnice dosavadního mapového systému, avšak
oba druhy redukované k těžišti soustavy (v bloku
JT8K i dosavadního systému). Hodnoty Xr a Yr jsou
pak setiny hodnot x a Y a to proto, aby koeficienty
al, a2, a3, bl, b2, b3 nebyly příliš malé. Budou 104krát
větší, než kdybychom pracovali s x a y.

Budeme·li chtít systémy posadit na sebe na šesti
bodech přesně, použijeme 1. způsobu.

1. způsob:

Pro zvolených 6 bodů s dvojitými kroužky na obr. 4
sestavíme šest dvojic rovnic pro výpočet koeficientů
ať, b/, (i E 1 až 6) dosazením souřadnic do rov. (1)
a (2). Z dvojice šesti lineárních rovnic můžeme koefi.
cienty určit. Pro další identické PBPP v bloku pak
určíme nové souřadnice transformované, dosazením je.

Bod a, a. u, a. a. u. u, b,

515 x2 Y~
-.

1 -Y -Xr x.Y. X Y

518

502

atd. pro všechny body, označené na obr. 4. dvojitými kroužky a za nimi všechny ostatní body

Sestavení normálních rovnic pro 2. způsob transformace

515 x~x~ I xM I x~Y. I x~x I x~Y I x· I ·-x~Y I -x~X•
atd. pro všechny body

SUMA I [x~x~] I [x~y~] I [x~Y.] I [x~x] I [x~y] I [x~] I [-x~Y] I [-x~X]

515 I yM I XrY~ I y'x I Y~Y I Y~ I -Y~Y I -Y~X

atd. pro všechny body

SUMA I [yM]
,

[x.y~] I [y;x] I [y~y] I [y~] I [-y~Y] I [-y~X]I
515 I I xM I x.Yrx I xrY.Y , x.Y. , -xrY.Y I -xrYrX

atd. pro všechny body

SUMA

I
I [xM] I [XrY.X] I [x.y.y] I [x.Yr] I [-xry.Y] I [--xrYrX]

515 I I x· I xy , x I -xY I -xX

atd. pro-všechny body

SUMA

I I I [Xl] I [xy] I [x] I [-xY] I [--xX]

515 I I y2 I Y I -yY I -yX

atd. pro všechny body

SUMA

I I I I [y2] I [y] I [-yY] I [-yX]

515 I I 1 I -Y I -X
atd. pro všechny body

SUMA I I I I I [1] I [-Y] I [-X]

Pro 1. způsob se sestavení normálních rovnic nedělá. Výpočet ai, bi se provede z prvých šesti rovnic. Pro bi
jsou koeficienty stejné jako pro a. až na b7 místo a7• Pro 2. způsob dávají SUMY normální rovnice, ze kterých
koeficienty a., b. rovnic (1) a (2) vypočteme. Tečky znamenají stejné výrazy jako v prvním řádku.
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jich souřadnic dosavadního systému do (1) a (2). Z dli.·
ných a transformací získaných souřadnic vytvoříme
odchylky VY' V", a vypočteme střední chyby. Ty pak
použijeme k analýze jako při Helmertově transformaci
(obr. 4).

o O
@518516 517

@515

O O
514 519

512
O

O
513 @ 506 505 0500

O
0511

0507

5010

0503

2. způsob:

Při tomto způsobu použijeme všech PBPP integrač-
ní sítě.

Z rovnic (1) a (2) vytvoříme rovnice oprava z nich
normální rovnice. Řešením normálnIch rovnic určíme
neznámé koeficienty a" b,. Opět vypočteme transfor-
mované souřadnice Y, X, a to nyní pro všechny PBPP
a vypočteme rozdílem daných a transformovaných
souřadnic odchylky a střední chyby.

Je zřejmé, že nyní nebudou systémy posazeny přesně
na nějaké vybrané body, ale tak, že součet čtverců
odchylek bude minimální, tedy obdobně jako při trans-
formaci Helmertově.

Analýza středních chyb a další postup bude opět
stejný jako v čI. 2 v etapě 3.

Pro zpřehlednění výpočtů obou způsobů je vhodné
uspořádáIÚ koeficientů lineárních i normálIÚch rovnic
do tabulky, naznačené na tab. 5. Tato tabulka před-
pokládá, že redukce souřadnic k těžišti je již provedena.

Pro řešeIÚ lineárních a normálIÚch rovnic je k dispo-
zici celá řada programů. Je možno je doplnit programy
pro redukce soařadnic k těžišti a pro sestavení lineár·
IÚch a normálIÚch rovnic.

Transformačních rovnic vyšších stupňů je třeba
použít hlavně tam, kde jde o různé zobrazovací systé-
myli. velké bloky. Různost zobrazovacích ploch, dél.
kových a úhlových zkreslení, způsobuje, že vztahy me-
zi zobrazenými polohopisy nebudou jako v rovině
lineárIÚ. Proto je v takových případech transformace
druhého stupně vhodnější. Jestliže bychom ovšem
použili transformace druhého stupně tam, kde jsou
vztahy lineárIÚ, vyjdou prostě koeficienty kvadratic-
kých členů zanedbatelně malé.

Naznačená koncepce metod integračního převodu
map neobsahuje podrobné technologie. Ty musí vy-
cházet z konkretIÚ situace a konkretIÚch výpočetních
možností. Pro zdar práce bude rozhodující organizace,
jak v opatřeIÚ všech podkladů, tak v číslování bodů
apod. Důležitá je rovněž znalost vývoje mapy, aby
bloky integračIÚ sítě byly voleny co nejvhodněji po
obvodech, uvnitř kterých lze polohopis považovat za
co možná homogellIÚ.

Předností navrho\'"ané transformace po vhodných
blocích je i ta skutečnost, že lze - např. experimentál-
ně - vyzkoušet a ověřit si celý postup i technologii
převodu, formu vstupních dat a spolupráci s výpočet-
IÚm střediskem. Teprve pak započít úkol v celé šířce.
Náklad na experiment na 1 bloku o cca 10 polygono-
vých bodech a 10 PBPP, které zůstanou v každém
případě využitelné, nebude velký.

Problematikou převodu se zabývají mnozí pracovní-
ci v praxi, bohužel publikovaných řešení je málo.
V seznamu literatury proto uvádím publikace, které
řeší jen část prací, nebo obecné způsoby transformace
(např. uvedené dipI. práce).
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[4] KUNERTHOVÁ, Z.: Problematika převodu stáva·
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[5] TŮMA, M.: Použití transformací pro posouzení me-
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Do redakce došlo: 22. 11. 1980

Lektoroval:
Ing. Zblněk Souček,

VÚGTK, Zdlby
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Automatizace předběžné záborové
dokumentace Ing. Martin Kulhavý,

VPÚ, Praha

Vojenský projektový ústav (VPÚ) je od počátku vý-
stavby dálnic v ŮSSR generálním projektantem něko-
lika dálničních úseků. Pro tyto dálníční úseky v rámci
technické pomoci investorovi VPÚ vyhotovuje před-
běžnou záborovou dokumentaci (PZD). Od letošního
roku mají zpracovatelé PZD k dispozici soubor progra-
mů v jazyku BASIC. Pro odečítání souřadnic a násled-
né vyhodnocení jsou použita tato zařízení výpočetní
techniky:
- kalkulátor (16Kb) se širokořádkovou tiskárnou, dě·

rovačem děrné pásky a digitalizátorem,
- automatický kreslicí stůl s řídící jednotkou.

Při tvorbě programů bylo přihlédnuto i k jejich mož-
nému využití v jiných oblastech projektování investič-
ní výstavby.

2. Technologický postup

Předběžná záborová dokumentace (PZD) [1] se vyho-
tovuje na podkladě operátů evidence nemovitosti
(EN) a projektové dokumentace. Na příslušných stře-
discích geodézie (SG) se pro zájmové území, na základě
objednávky geodeta investora, vyhotoví evidenční
údaje o pozemcích s vyjádřením jejich bonitních tříd
(včetně snímku z pozemkové mapy EN) [2]. Dalším
podkladem pro vyhotovení PZD je zastavovací plán
investičního celku, obvykle v měřítku 1 : 1000, nebo
1 : 500. Obvod trvalého i dočasného záboru je kon-
struován v některých případech pouze graficky (např.
průběh zemního tělesa projektované silnice, skládky
materiálu, zeminy apod.) .. Způsob zobrazení situace

IOM35: DitUlliZlce
ú~'r. slly,.ii ••

Obr. 1. Vývojový diagrom předblžn4 :cáborové
dohmenlace

a měřítko zastavovacího plánu bývá někdy odlišné od
zákresu situace v pozemkové mapě EN. Vzhledem
k těmto skutečnostem byl navržen následující techno-
logický postup (srovnej s vývojovým diagramem na
obr. č. 1).
Hranice dočasného a trvalého záboru zobrazené

v zastavovacím plánu se digitalizují tak, že každý
lomový bod je určen souřadnicemi X, Y v souřadnico-
vém systému JTSK. Snímání souřadnic se provádí
postupně po částech odpovídajících velikosti stolu
digitaIizátoru (program KOM35). Výstupem je děr-
nopáskový datový soubor, obsahující pořadové číslo
bodu a souřadnice X, Y lomových bodů. Tento soubor
slouží jako vstup pro programy KOM39(1) - určení
celkové plochy záboru, KOM40 - určení vytyčova-
cích prvků obvodu staveniště (záborů) a program
KOM36 - vykreslení obvodu staveniště do snímku
pozemkové nebo katastrální mapy. Program KOM36
vyhotovuje děrnou pásku pro vykreslení hektarové
sítě JTSK, identických bodů á bodů definujících ob-
vod staveniště, nebo obvody záborů po sekcích dle
zadání uživatele. Programem lze připravit i děrnou
pásku pro vykreslení osy silnice tak, že se do sekcí
vykreslují pouze příslušné části osy. Vstupním mediem
je soubor obsahující matematickou definici osy silnice
a je vytvořen programem KOMOl - směrový výpočet
osy silnice. Vlastní kresba se provádí na kreslicím
stroji KINGMATIC.

V mnohých případech je nutno chápat takto vy-
kreslený obvod staveniště (obvodu záboru) za pracovní
výkres. V případě liniové stavby, kdy její.trasa přechá-
zí z jednoho katastrálního území do druhého, bývá
někdy kresba pozemkové mapy v souvislém zobrazení

KOM36: Vykreslní
oIIyocl.slly •• iJl.
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ve styku katastrálních území deformována. Proto se
překreslení do map EN provádí ručním způsobem na
podkladě kresby provedené na kreslicím stroji s vy-
užitím hektarové sítě a dostatečného počtu ověřených
identických bodů. Samotný podklad pak může sloužit
jako vytyčovací schéma obvodu staveniště (obvodu
záboru). Podrobné vytyčovací prvky jsou vypočteny
programem KOM40.

Po překreslení obvodu záborů do mapy EN je možno
přistoupit k řešení předběžného výkupního plánu na
podkladě pozemkové mapy (program KOM37), nebo
katastrální mapy (program KOM38). Před zahájením
vlastního určování výměr parcel, nebo jejich dílů, je
možno vytvořit programem KOM37 v paměti registr
uživatelů podle jejich evidenčních listů a zavést opravu
ze srážky mapového listu. Srážku lze určit klasickým
způsobem nebo proměřením etalonu na mapě digi-
talizátorem. Etalonem může být hektarová síť nebo
libovolný n-úhelník tvořený polygonovými body.
Výměry dílů parcel, resp. bonit patřících do záboru,
se určují zprostředkovaně na základě souřadnic jejich
lomových bodů v lokální souřadnicové síti digitalizá-
toru. Výměru každého dílu parcely (podle druhu zá-
boru a bonitní třídy) je možno určit dvojím snímáním
souřadnic a výpočtem. Pokud odchylka mezi dvojím
určením výměry dílu parcely nepřekračuje max. mezní
odchylku stanovenou pro THM, je automaticky do
dalšího výpočtu započítáván aritmetický průměr,
který se po ověření výměry neoddělené části parcely
vyrovnává s ní na výměru původní, celé parcely.
V opačném případě je nutno dvojici snímání souřadnic
a výpočtu opakovat.

V případě, kdy se určuje výměra parcely, která svou
celou plochou leží v záborovém území, nebo se určují
výměry všech dílů parcely, porovnává se celková na-
měřená výměra parcely s výměrou uvedenou v písem.
ném operátu EN. Pokud odchylka mezi těmito plo-
chami leží v přípustných mezích, jsou díly parcel vy.
rovnány na výměru operátu EN a uloženy do sumářů
bonit kultur podle typu záborů. Pokud odchylka neleží
v přípustných mezích, je nutno snímání souřadnic
a výpočet opakovat. Po druhém určení výměr lze
provést vyrovnání na výměry evidence nemovitostí,
nebo na aritmetický průměr dvojího snímání souřad-
nic a výpočtu, zejména v případech prokazatelně zjiš-
těné chyby v operátech evidence nemovitostí. Krité-
riem volby je mezní odchylka.

V průběhu určování výměr se na tiskárně protokolu-
jí dílčí výsledky, umožňující operátorovi kalkulátoru
a digitalizátoru orientaci v práci. Po ukončení popsané
činnosti v katastrálním území se protokolují sumáře
výměr parcel v bonitních třídách a záborech pro
jednotlivé druhy pozemků (kultur) a celkový výkaz
výměr zabraných druhů pozemků (kultur) pro jednot-
livé typy záborů. Podrobný protokol o jednotlivých
parcelách s uvedením evidenčního listu uživatele, dru-
hu pozemku (kultury) a záborem dotčené výměry
jednotlivých bonitních tříd, vystupuje na děrovači
děrné pásky. To umožňuje vytvoření písemného ope-
rátu záborové dokumentace v libovolném počtu kopií
přímo do formuláře, nebo na matrici výpisem děrné
pásky na tiskárně kalkulátoru (program KOM39(2».

Obdobně jako program KOM37 je koncipován
i program KOM38 - výkupní plán podle katastrální
mapy.

3. Zkoušky digitalizátoru

Výrobce digitalizátoru HP 9864 A udává max. od-
chylku v registraci souřadnice X, resp. Y hodnotu
0.01" (inch) [1]. Při koeficientu spolehlivosti t = 3 je
střední chyba m = 0.003" (0.076 mm).

Přesnost snímaných souřadnic je ovlivňována vnitř·
ní přesností digitalizátoru (konstrukce), přesností sní-
mací hlavy vyplývající z netotožnosti nitkového kříže
a elektronického středu, dále pointací na lomový bod
parcely a sílou čáry definující obvod parcely. Vliv vněj-
šího prostředí na přesnost digitalizátoru se podle vý-
robce projevuje v extremních podmínkách (např.
teploty nižší než 10 °0, nebo vyšší než 30 °0).

Testy digitalizátoru byly zaměřeny na ověření jeho
přesnosti při určování ploch analytickým způsobem
a byly provedeny na mřížce vykreslené automatickým
kreslicím strojem KINGMATIC na fólii TOPASOL.
Rozměr mřížky byl zvolen 400 X 400 m s velikostí
oka 20 m v měřítku 1 : 2880. Závěry testů potvrdily
údaje výrobce a možnost použití digitalizátoru pro
navržený účel. Na závěr byl sestaven technologický
návod pro operátora digitalizátoru.

Získané zkušenosti z provozu souboru programů po-
tvrzují, že sledovaný záměr, tj. maximální efektivnost
a kvalita vyhotovení předběžné záborové dokumenta-
ce, se zdařil. Je to dáno vhodným výběrem výpočetní-
ho zařízení, a to jak po stránce ceny za strojovou hodi-
nu, tak způsobilostí k řešení popsané problematiky.
Efektivnost prováděných prací je 2 až 3krát vyšší
než při klasickém zpracování. Hlavním přínosem je
vysoká technická kvalita dosažená komplexním zpra-
cováním problému výpočetní technikou.

Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům vý.
početního střediska Metroprojektu Praha za poskyt-
nutí strojového času HP 9830 A a digitalizátoru
HP 9864 A při tvorbě i praktickém využití programů
předběžné záborové dokumentace.

LITERATURA:

[1] KULHAVÝ, M.: Předběžná záborová dokumentace.
Manuál pro uživatele HP 9830 A. VPÚ, Praha 1980.

[2] ČÚGK: Prozatímní technologický postup pro sesta-
vování evidenčních údajů o pozemcích s vyjádřením
jejich bonitních tříd. (984443 TP - 1/76, čj. 4300/
/1976-22), Praha 1976.

Do redakce došlo: 25. 9. 1980

Lektoroval:
Ing. Karel Črpa,

ČÚGK

V současné době připravuje Federální ministerstvo
pro technický a investiční rozvoj ve spolupráci s Českým
úřadem geodetickým a kartografickým předpis, kterým
se sjednotí obsah a forma dokumentace pro provádění
tzv. "Předběžných výkupů", a to formou "Předběžného
výkresu výkupu (pozemků)". Tento "Předběžný výkres
výkupu (pozemků)" by měl současně plnit i funkci
technického podkladu pro odnětí zemědělské půdy ze-
mědělské výrobě a pro vynětí pozemků z lesního půd-
ního fondu.
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Cena ČÚGK studentským odborným
a vědeckým pracím v roce 1980

Český úřad geodetický a kartografický zřídil v roce
1979 Genu pro studentské vědecké práce z oboru geodé-
zie a kartografie vypracované v rámci studentské vě-
decké a odborné činnosti na vysokých školách (dále jen
Cena ČÚGK). Má přispět ke zvýšení zájmu studentů vy-o
sokých škol o tvořivou práci na řešení aktuálních pro-
blémů teorie a praxe v oboru geodézie a kartografie.
Zřízení Ceny ČÚGK je zakotveno v· dohodě o spoluprá-

ci v oblasti podpory studentské vědecké a odborné čin-
nosti uzavřené mezi ČÚGK a českým ústředním výborem
SSM v dubnu roku 1979. Podle čI. 2 dohody Cena ČÚGK
může být udělena 11J9jvýše třem vybraným samostatným
vědeckým a odborným pracím studentů denního studia,
které vznikly na vysoké škole v ČSR a byly obhájeny ve
fakultním él celostátním kole soutěže "O nejlepší stu-
dentskou vědeckou práci".
V roce 1979 byla Cena ČÚGK udělena poprvé. V letoš-

ním roce byly do soutěže o Cenu ČOGK přihlášeny tři
práce. Všechny splnily kritéria soutěže. Na návrh komise
pro udělování Ceny rozhodl předseda ČÚGK Ing. František
Koubek udělit

1. cenu s odměnou Kčs 1200,- Daně Červenkové a Lud-
mile Radouchové za práci ŘEŠENÍ VOLNÝCH SÍ-
TI a

dvě 2. ceny s odměnou po Kčs 600,- Zdeňku Karlovi a
Vladislavu Bejrovi za práci VYTYČOVÁNÍ POLÁR-
NI METODOU S VYTYČOVACIM RAMENEM a
Hynku Herrmannovi za práci VYHLAZENÍ NAM~-
ŘENÝCH HODNOT POMocI EXPONENCIÁLNÍ VÁ-
HOVf: FUNKCE.

Všichni odměnění autoři byli ve školním roce 1979/80
posluchači ČVUT FSv oboru geodézie a kartografie. Je-
jich konzultanty byli podle pořadí oceněných prací Ing.
Miloslav Ingeduld, CSc., Ing. Jaromír Procházka, doc.
Ing. Josef Kabeláč, CSc.
Práce ŘEŠENÍ VOLNÝCH SÍTÍ autorek Dany Červ,9n-

kové a Ludmily Radouchové byla řešena v rámci výzkum-
ného úkolu katedry geodézie fakulty stavební ČVUT, ve
kterém je studován vliv různých typů podmínkové mati-
ce na Výsledky vyrovnání volné sUě. Autorky řešily pro-
blematiku na síti tvořené trojúhelníkem se všemi měře-
nými veličinami. Provedly rozbor výsledků několika va-
riant řešení a formulovaly závěry o vnitřní struktuře vy-
rovnané volné sUě. Závěrů využila praxe při řešení vy-
tyčovací sítě vysoké přesnosti pro dostavbu Národního
divadla v Praze.
Práce VYTYČOVÁNÍ POLÁRNÍ METODOU S VYTYČO-

VAclM RAMENEM se zabývá popisem nové vytyčovací
pomůcky trojího typu, navržením technologických po-
stupů s různým způsobem kontroly vytyčení a určením
přesnosti. Autoři jednotlivé metody v terénu vyzkoušeli
a dosáhli překvapivě vysoké přesnosti v poloze vytyče-
ných bodů. Práce prokázala výhody této metody, která
se v praxi jistě ujme a přinese úspory času a nákladů
při liniovém i prostorovém vytyčování v,e stavebnictví.
Práce VYHLAZENÍ NAM~ŘEN"ÝCH HODNOT POMOC!

EXPONENCIÁLNÍ VAHOVf: FUNKCE Hynka Herrmanna
se zabývá otázkou vyhlazení naměřených údajů novým
postupem. Do hloubky studuje vlastnosti navrhované křiv-
ky a v závěru informuje o výhodách a nevýhodách me-
tody.
Oceněné práce budou ve zkráceném znění uveřejněny

v časopise Geodetický a kartografický obzor.
Ing. Doubravka Svobodo VIi, CSc.,

VOGTK Zd/by

Symposium "Modernizace
geodetických bodových polí"

Sympozium ,,!vIodernizace geodetických bodových polí"
bylo vzorně uspořádáno ve dnech 13. a 14. listopadu 1980
pod patronátem OS 1705 - Geodetické základy - zá-
vodní pobočkou ČSVTS VAAZ v Brně (garant Doc. Ing.
Zdeněk Nevosád, CSc.). Po úvodních projevech Doc. Ne-
vosáda, plk. Ing. Švandelíka, CSc., plk. Ing. Srnky, DrSc.,
a plk. Kvasničky, CSc., byly předneseny tyto referáty
(obsažené též ve Sborníku symposia):

I
Bartalošová, Lea - Pecár, Ján: Význam optlmálneho plá-
novanla pri budování geodetických sietí
Hronek, František: Stav základního polohového bodového
pole v ČSR na základě ;eho dlouhodobé revize, údržby a
obnovy
Nevosád, Zdeněk: Systematické vlivy při měření dlou-
hých délek přesnými svt!telnýml dálkoměry
Cimbálník, Miloš: Geodetické systémy a lokální sítě
Koniarová, Daniela: Nlekofko poznámok k budovanlu a
obnove ČS/NS v SSR
Chmelík, Miloš: vývoj družlcových dopplerovských sys-
témů
Karský, Georgij: Dopplerovská pozorování družic a geo-
detické základy
Michalčák, Svatopluk: Novd koncepcla budovanla bodo-
vých polí v Afrlke
Abelovič, Jaroslav: Geodetické slete L' zosuvných úze-
mlach
Říkal, Jan: Soubor dat o bodových polích na počítačo-
vých mediích
. Přikryl, Milan: Historie a současnost využití výpočetní

techniky při zpracování výsledků polních geodetických
měření
Hauf, Miroslav: Sledování vlivu vlhkosti na rychlost In-
fračerveného světla
Benedikovič, Jaroslav - Kello, Jozef: Budovanle hlavnej
vytyčovacej slete pre SVD Gabčlkov·}-Nagymaros
Krpata, František: Určení přesnosti prvků matematické
redukce
Mičuda, Jozef: Určovanle zhušťovacích bodov pre potreby
línlových staveb
Mitáš, Ján - Klajban, Rudolf: Niektoré otázky deflnícle,
reallzácle a kompardcle stupníc
Raděj, Karel: Využití úda;ů o trigonometrických a zhuš-
ťovacích bodech pro tvorbu katalogů geodetických bodů
z území ČSSR.

Kromě uvedených vystoupila řada účastníků s kon-
krétními diskusními příspěvky. Zhodnocení symposia
provedl s. Ing. Ján Kukuča, DrSc., ředitel VÚGK v Bra-
tislavě.

Symposium bylo doplněno návštěvou síně tradic, vzoro-
vé učebny, laboratoří a společenským večerem.

Vedoucí OS 1705: Prof. M. Hauf, CSc.

Na túto a podobné otázky sa snažili odpovedať autori
prednášok na seminári konanom dňa 3. 12. 1980 v Bra-
tislave na tému "Udržba a aktualizácia máp stredných
a malých mierok". Toto podujat!e, ktorého organizátor-
mi boli SÚV geodeticko-kartografickej spoločnosti
ČSVTS, Odborná skupina pre kartograf1u ČSVTS, Po·
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bočka ČSVTS pri .Slovenskom úrade geodézie a karto-
grafie (SÚGKJ a Pobočka ČSVTS pri Slovenskej karto-
grafii, n. p., Bratislava (SK], bolo povodne plánované
na dva .dni, obsiahlo problematiku údržby a aktuali-
zácie základných máp (ZM J v mierke 1: 10000 a
1 : 50000, ďalej cestných máp 1: 50 000 a máp miést
1 : 10000. Menej sa hovorj.lo o mapách kraj ov 1: 200000
a o základných vodohospodárskych mapách. Všeobec-
ne možno konštatvať, že témy referátov i koreferátov
boli zásadne zamerané na vydavaterskú činnosť máp
pre hospodársku výstavbu. Užívania máp z tejto oblasti
potrebujú mierkove jednotné mapové dielo, obsahovo
vyhranené a maximálne aktuálne. Týmto požiadavkám
može vyhovieť štátn9 mapové dielo, ktoré sa udržiava,
obnovuje a v pravidelných cykloch ho vydávajú rezor-
ty geodézie a kartografie v ČSSR, pripomenul vo svo-
jom vstupnom referáte:

"T v o r b a a ú drž bam á p vyd á van Ý c h r e-
z o rtm i g e o d é z i e a k a r t o g r a f i e" Ing. D. Len-
ko, námestník predsedu SÚGK. Osvetlil mnohostrannosť
tvorby a údržby štátnych mapových diel a poukázal
na súbežný systematický sposob údržby ZM v mierkach
1 : 10 000 a 1: 50000, ktorý sa bude i naďalej vzájom-
ne zjednocovať a skvalitňovať. Problémami tvorby a
a predpokladmi na údržbu ZM 1: 10 000 za zaoberali na
seminári dva referáty. Bol to:
aj Ing. A. Blaško z n. p. Geodézia Bratislava s príspev"

kom "T v QI rb a Z Ml: 10 O O O a p re d p o k I a d y
na jej ú drž b u" a

b J dvojica autorov z Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického, Zdiby Ing. B. Sid-
10, 1J,l8. J. Pražák spoločným referátom: "V Ý s led k y
výskumu údržby a aktualizácie máp
stredných mierok".

Prvý referát Ing. A. Blaška sa zaoberá tvorbou a ob-
novou ZM 1: 10000, spracovanej podfa topografickej
mapy za účinnej pomoci výpočtovej techniky. Ďalej
hodnotí sp6sob aktualizácie tejto mapy, ktorý člení do
4. stupňov obťažnosti a to úze m i a :
1. bez zmi9n,
2. ktorých obnovu možno uskutočniť podfa existujú

cich podkladov,
3. na ktoré okrem využiti a podkladov je potrebné zí-

skať informácie o zmenách priamo v teréne,
4. ktoré sú tak zmenené, že je potrebné a najúčelnej-

šie vykonať v nich nové mapovanie.
Vličšina listov ZM 1: 10000 zo Slovenska patrí do 3.
skupiny. V tejto súvislosti autor konštatuje, že ve fa
listov tejto mierky, ktoré už vyšli, znázorňujú stav star-
ší ako 5 rokov.

Druhý referát si všíma okrem sposobu, kvality ob-
novy a údržby ZM 1: 10 000 i údržby podkladových máp
miest 1: 10 000, ako i tiež údržby ZM 1: 50 000 v re-
zorte Českého úřadu geodetického a kartografického.
Pritom autori Ing. B. Šidlo a Ing. J. Pražák' odporúčajú
po vykonanom prieskume, vydavatefovi týchto mapových
diel sposob skvalitnenia oelého procesu a to širším vy-
užívaním:
- leteckých snímok (ortofotoplánov],
- dokumentácií správcov zariadení (vod, lesov a ciest],
- ZM 1: 10 000.
Rovnako zjednodušenie vyznačovania zmien v materiá-
loch údržby v rezortných organizáciách by taktiež pri-
spelo k urýchleniu celého procesu údržby.

Na potrebu riadenia investičnej výstavby i podfa ZM
1 : 10000 doplnenej a formálne upravenej poukázal vo
svojom referáte: "M a p y mi e s t.. a m e s t s k Ý c h
a g lom e r á c i í" Ing. J. Leši!ik z Utvaru hl. architek-
ta mesta Bratislavy.

Proces tvorby a údržby ako i potreby tematickej ma-
py cestnej v mierkach 1: 50 000 a 1: 200 000 rozobrala
vo svojom referáte ,,1 vor b a a ú drž b a c e s t n Ý c h
m á p" Ing. D. Smrigová z Ústavu cestného hospodár-
stva a dopravy v Bratislave. Po vyrátaní využívania tých-
to mapových diel v celom odvetví cestnej dopravy do-
chádza k záveru, že je potrebné vydávať cestné mapy
z celého územia SSR v mierke 1: 50000 v pliťročnom
cykle.

Dvojica autorov Ing. Z. Matula a Ing. M. Farkai z SK
referátom "Ú drž b a a a k t u a I i z á c i a k a r t o g r a-

f i c k Ý c h di e I", rozoberá túto problematiku zo vše-
obecného hfadiska. Hodnotia informáciu ako takú a jej
spracovanie ako podklad na zákres do mapových diel.
Poukazujú, že na komplexnosť obsahu mapy je potreb-
né získať informácie tematického obsahu mapy od via-
cerých správcov objektov. Pritom vývoj vidia v zave-
dení automatizácie, v zbere, triedení, ukladaní a využí-
vaní kartografických informácií.

Osobitným t6nom sa niesU na seminári posledné dva
referáty. Dvojica autorov Ing. V. Gregor, CSc., Ing. J.
Čižmár zo Stavebnej fakulty (SvF J Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠTJ vo svojom prí-
spevku: "V y u žit i e fo t o g r a m m e t r i e pr i ú d r ž-
b e m á pst r e d n Ý c h mi e r o k" popísali známy po-
stup pri vyhotovovaní máp stredných mierok alebo ich
aktualizácie pomocou leteckej fotogrammetrie. Preto ten-
to referát súvisel len čiastočne s hlavnou témou semi-
nára.

Problematikou odborného názvoslovia sa zaoberal
v referáte "T e r ID i n o log i c k é o t á z k y v o b I a s-
ti údržby a aktualizácie kartografických
di e I" Ing. D. Hrni!iar z Výskumného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislave. Po teoretických úvahách,
v prvej polovici svojho príspevku, rozobral termíny
o ú drž b e a a k t u a I i z á c i i map y a navrhol ich
definície. Keďže v súčasnosti vychádzajú viaceré termi-
nologické príručky a normativne slovníky, bola táto té-
ma osviežením pre prítomných z oblasti mimovýrobnej.
. V d i s k u s i i sa vystriedalo celkom osem účastní-
kov:

Doc. Ing. O. Macko, CSc., z Výskumného vodohospo-
dárskeho ústavu v Bratislave sa dotkol niektorých pro-
blémov ZM vodohospodárskej.

O názvosloví na mapách, jej údržbe a aktualizácii
hovoril dr. I. Cáslavka z n. p. Geodetický ústav, Praha.

O možnosti použitia mikrofilmu, fotogrammetrických
vyhodJ;locovacích prístrojov, plánvariografu v údržbe ma-
pových diel sa zmienil Ing. Š. Kondáš, CSc., z SK.

Ing. D. Fii!or z SÚGK potvrdil domienku Ing. A. Blaš-
ka, keď uviedol, že ZM 1: 10000 z územia SSR má stav
2ročný (61 %], 3ročný (17 %) a 4-6ročný (22 % J.

Ing. Pfauser z n. p. Geodézie České Budějovice poin-
formoval prítomných ako pri prácach ZM 1; 10000 vy-
užívajú ortofotechniku. .

Doc. Ing. M. Hájek, CSc. zo SvF SVŠT kladne hod-
notil tematickú štruktúru i priebeh seminára. I:utoval
však, že v ňom nebola tlež zmienka o údržbe topo-
grafických máp.

Ing. Z. Matula z SK objasnil účastníkom seminára
sposob získavania a overovania informácií z územia
Bratislavy pri spracovaní kartografických diel týkajú-
cich sa tohto mesta.

Seminár záverom zhodnotil Ing. D. Lenko. Konštato-
val, že tematika seminára a samotný jeho priebeh uká-
zal na d61ežitosť údržby mapových diel, nutnosť ich
vzájomného zladenia obsahu a maximálnu snahu tvor-
cov máp po aktuálnosti.

Účastníci seminára prijali odporúčanie, ktoré hovorí o:
začatí obnovy ZM 1: 10 000 v r. 1981,
systematickej a kvalitnej údržbe ZM 1: 10000, ZM
1: 500000,
venovaní stálej pozornosti tematickým mapám,
venovaní sa problematike obnovy a údržby máp v 7.
pl1ťročnici v rámci akcií ČSVTS. _

Prítomní, ktorých sa zišlo z celej CSSR celkom 65, si
mohli pozrieť o s o bit n ú výstavku oúdržbe ZM
1: 50000.

Kladom prípravy semínára bolo, že účastníci dostali
pred začatím vytlačený zborník prednášok.

A tak odpoveď na otázku. položenú na začiatku tohto
príspevku vyznela jednoznačne. Naša spoločnosť, vedec-
ký a technický pokrok si vyžadujú, aby vydavatelia a
spracovatelia štátnych mapových diel systematicky tie-
to udržiavali v aktuálnom stave a po obnove ich vy-
dávali v dostatočnom tlačovom náklade, v pravidelnýcll
vydavatelských cykloch, pre potreby širokého okruhu
užívatelov.

Ing. Albert Kelemen,
Slovenská kartografia, n. p.,

Bratislava
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ZPRÁVY Z KRAJCI

Krajský seminář "Racionalizace
investorských geodetických prací"

Severočeský KV ČSVTS uspořádal dne 12. listopadu
1980 v Ústí nad Labem, krajský seminář "Racionalizace
investorských geodetických prací". Seminář byl oriento-
vácn na nosné oblasti racionalizace geodetických prací
investorů, zejména na
- vytyčovací práce (budování vytyčovacích sítí a vyty-
čování prostorové polohy]
- zpracování geodetické části dokumentace skutečného
provedení stavby
- koordinaci všech geodetických praci výstavby ve smys-
lu vyhlášky č. 10/1974 Sb.

Ing. Mikule, ID PIV Ústí n. L.: Zajišťování povinností in-
vestora, vztahující se ke geodetickým pracím přípravné
a projektovtJ dokumentace

",.
Ing. Herda, CSc., VÚGTK Zdiby: Výchozí vytyčovací síť

. pro metodu přechodných stanovisek

Ing. Havel, Geodézie, n. p., Liberec: Racionalizace in-
vestorských geodetických prací a malé programovatelné
kalkulátory

Ing. Šimeček a Ing. Pouč, n. p., Opava: Zkušenosti se
zpracováním souborné geodetické dokumentace skuteč-
ného provedení staveb v Severomorc:vském kraji

Ing. Valášek, Geodézie, n. p., Flzeň: Zajišťování požadav-
ků na práce. odpovědných geodet/1 na Karlovarsku

Ing. Němec, Investing Bratislava: Problematika a řešení
geodetických prací podle vyhlášky č. 11/1974 Sb'J při vý-
stavbě hlavního města SSR Bratislavy

Ing. Svítek, Geodézie, n. p., Liberec: Geodetická Mst do-
kumentace skutečntJho provedení stavby komplexní byto-
vé výstavby v Severočeském kraji

Ing. ]aneček, KGKS pro Severočeský kraj: Koordinace
geodetických prací v investiční výstavbě

Ing. Anton, Výstavba inženýrských staveb, Praha: In-
vestorsktJ geodetické práce při výstavbě komunikačního
a vodohospodářského systému v Praze.

Na závěr jednání schválil účastníci semináře usnesení,
které reaguje na současnou situaci a ukazuje směry a
zplisoby racionalizačních záměrli:

Účastníci krajského semináře "Racionalizace investor-
ských geodetických prací", uspořádaného dne 12. listo-
padu 1980 v Ústí nad Labem si vyměnili zkušenosti z do-
savadního prliběhu provádění investorských geodetic-
kých prací - konstatovali vysoký technický pokrok to-
hoto oboru, dosažený v posledních letech. Přednesené re-
feráty, diskusní příspěvky a zkušenosti svědčí o pozi-
tivním vývoji geod.9tických prací ve výstavbě podle vy-
hlášky č. 10/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 38/1974 Sb. vý-
znamného pokroku v investiční výstavbě v Severočeském
kraji bylo dosaženo v koordinaci geodetických a karto-
grafických prací, v posílení geodetických kapacit dalšími
vysoce kvalifikovanými specialisty, ve vybavenosti pro-
gresívní měřící a výpočetní technikou a v propracování
efektivních, hospodárných technologii ve všech etapách
investiční výstavby.

Účastníci semináře se shodují v tom, že v 6. pětiletce
byly ze strany investorfi i ze strany řízení a zabezpečo-

vání geod9tických prací ve výstavbě vytvořeny příznivé
podmínky k dalšímu zkvalitnění a zhospodárnění prací
odpovědných geodetli, ke komplexnímu geodetickému za-
bezpečení staveb a k využitelnosti výsledkli pro tvorbu
a údržbu státních mapových děl a pro úpravu majetko-
vých vztahli. ,Současně projednali možnosti další racio-
nalizace těchto praci a shodli se na tom, že správný po-
stup vyžaduje další tvorbu nových technologií pro uplat-
nění nejmodernější techniky, prohloubení koordinace
těchto prací i zajištění další výkonné techniky a po-
třebných odborníkli.

Účastníci semináře budou usilovat o plné uplatnění
progresivních technologií na všech vybraných stavbách
pro komplexní zajištění geodetických prací, zejména me-
tody přechodných stanovisek při vytyčování a zaměřová-
ní skutečného provedení stavby a metody automatizova-
ného zpracování všech elaborátli dokumentace staveb.

Zároveň se zavazují, že
na svých úsecích pracovní činnosti přistoupí iniciativ-
ně k rozhodnému řešení problémli geodetických prací
ve výstavbě a urychlí tempo uplatnění racionalizač-
ních úkolli ve výrobě,

v rámci činnostiČSVTS rozvinou osvětovou a vzdělá-
vací činnost k pochopení nových směrli v geodetic-
kých pracích ve výstavbě, zapojí se do programové
práce KRB a svou aktivitou budou plisobit na uzaví-
rání socialistických závazkli na počest XVI. sjezdu
KSČ.

Ing. Zdeněk Havel,
za KV tSVTS - společnosti

geodézie a kartografie Severočeského kraje

LITERÁRNf HLfoKA

KOVAŘÍK, ]. - VEVERKA, B.: Kartografická tvorba, 1.
vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1980. 180 s., 116 obr.,
cena 15 Kčs.

Vysokoškolské skriptá Českého vysokého učení technic-
kého v Praze [ČVUT] sú určené poslucháčom denného
a diafkového štúdia geodézie a kartografie na Staveb-
nej fakulte. Spolu so skriptami "Kartografická repro-
dukce" zabezpečujú učebný predmet "Kartografická
tvorba a reprodllkcia". Svojim rozsahom a podrobnosťou
sa možu stať účinným pomocníkom aj pre širokú odbor-
nú verejnost.

Koncepcia a kompozícia obsahu skrípt je didakticky
zostavená a rozpracovaná do osemnástich kapitol.

V prvej kapitole pod názvom "Kartografia - vedný
obor - praktická i!innosť" je objasnená definícia kal"
lografie a kartografická met6da poznávania skutoč
nosti, jej základné funkcie, štruktúra, vymedzenie poj-
mov a všeobecné zatriedenie v sústave vied.

"VýVOj kartografie" je názov druhej kapitoly. V kon-
texte zahrI'íuje vývoj matematicko-kartografických zo-
brazení Zeme, mapovania a kartografie na území dneš-
ného Ceskoslovenska. Problematiku vhodne dopIňa po-
pis rozvoja kartografie v 20. storočí, v ZSSR a vý-
znamných kartografických diel vytvorených v 20. sto-
ročí vrátane načtrtnutia hlavných úloh daIšieho roz-
voja.

V tretej kapitole "Kartografické diela" je venovaná
pozornost definíciam mapy. Vymenované sú obsahové
prvky mapy a hlavné ukazovatele a charakteristiky trie-
denia máp, atlasov, mapových súhorov a pod.
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Kapitola "Kartografická dokumentácia a príklady sve-
tovej kartografickej produkcie" prehradne spracúva
zdroje kartografických informácií a možnosti ich vy-
užívania. Opísaná je problematika kartografickej kata-
logizácie, organizácie kartografickej zbierky a mapových
fondov. Ilustratívne je analyzovaný stav mapovania sve-
ta v mierkaclt 1: 1 mil, 1: 2,5 mil. a niektoré význam-
né kartografické diela svetovej tvorby.
Piata kapitola "Kartografické vyjadrovacie prostriedky

a spílsoby" pojednáva o formách kartografického vy-
jadrovania obsahových prvkov mapy. Uvedené sú v nej
základné poznatky kartografickej abecedy a grama-
tiky metód kartografického znázorňovania značiek
(symboly, areály, izočiary, pohybové značky, diagramy
a kartogramy], využitie farieb, farebných stupníc, vzo-
riek a teórie kvalitatívnych a kvantitatívnych znak ov
s obrazovou dokumentáciou.
Kapitola "Spílsoby vyjadrenia reliéfu" rozoberá zá-

kladné sp6soby vyjadrenia reliéfu po moc ou vrstevníc,
farebnej hypsometrie, tieňovania a pod. Osobitne je
venovaná pozornosť prOblematike tvorby reliéfnych máp.
Kapitola "Kartografická generalizácia" vyzdvihuje tvo-

rivé a modelové postavenie kartografa v procese tvor-
by mapy. Uvádza definíciu, podstatu a obsah karto-
grafickej generalizácie s logickými aspektami preJavu
kvality a kvantity.
Osma kapitola "Riešenie základných obsahových prv-

kov máp" rozvíja aplikácie poznatkov kartografickej
generalizácie modelovaním základných prvkov máp
stredných a verkých mierok, menovite vodstva, reliéfu,
sídiel, dopravnej siete a popisu z aspekt ov kvalitatívne-
ho a kvantitatívneho výberu. Pre širšie poznanle sú uve-
dené zásady tvorby názvoslovia a jeho organizačného
zabezpečenia.
V deviatej kapitole "Zabezpeěenie tvorby a vydá··

vanie kartografických diel v ČSSR" sú uvedené zá-
konné a organizačné opatrenia platiace v rezortoch
ČÚGK a SÚGK na tvorbu a vydávanie kartografických
diel, členenie edičného plánu a organlzačná štruktú-
ra kartografického podniku.
"Projekčná príprava kartografického diela" je popí-

saná v desiatej kapitole,. Vyzdvihuje d6ležitosť a po-
trebu komplexného projekčného zabezpečenia. Logic-
ky - významovo rozoberá zhromažďovanie a hodno-
tenie podkladov, štúdium zobrazovaného územia až po
spracovanie projektu so základným členením na redakč-
ný plán a technologicko-kalkulačný list.
Jedenásta kapitola "Tvorba zostavitefského originálu"

sa zaoberá metódami a postupmi spracovania zostavi-
tefského orginálu. Vysvetruje a spája etapy úpravy
podkladov, matematicko-konštrukčných výpočtov a vy-
hotovenie konštrukčnéholistu, ďalej vyhotovenie mon-
tážneho listu vrátane metód prenášania obsahu a vy-
kreslenie obsahu s aplikáciou zásad generalizácie.
Výrobné využitie projekčnej a zostavitelskej doku-

mentácie obsahuje kapitola "Spracovanie vydavatefských
originálov". Uvedené sú rozdiely medzi poslaním, kon-
cepčným a grafickokompozičným spracovaním zosta-
viterského a vydavaterského originálu na technologic-
kých schémach. Zahrňuje tiež technológiu spracovania
vydavaterských originál ov názvoslovia a tieňovaného
reliéfu, ako aj možnosťi inovácie aplikácie štvorfareb-
nej stabilizovanej reprodukcie farebných kartografických
origináJov vrátane systém ov lícovania.
Trinásta kapitola "Redakčné ěinnosti v tvorbe a vy-

rlávaní kartografických diel" približuje význam systé'
mu kontroly revízie a korektúry a tiež postavenie funk-
cie hlavného redaktora, zodpovedných a technických
redaktorovo
V štrnáctej kapitole "Základné mapy ČSSR" sú vy-

svetJené hlavné body poslania Základných máp (ZM]
ČSSR, klad a označenie mapových listov. Stručne sl!
uvedené zásady tvorby, vydávania a rozširovania ZM
1 : 10 000 a ZM 1: 25 000.
Podrobne je rozpracovaná patnás~a kapitola "Auto-

matizácia v kartografickej tvorbe". Vychádza zo súčas-
11ých požiadaviek rozvoja a konkretizuje úlohy automa-
tizácie v oblasti tvorby máp. Výstižne sú vysvetlené
základné pojmy z oblasti počítačovej grafiky. Komplex-
ne je zobrazený systém zberu grafických údajov a sp6-

sob využitia kartografickej databázy pri tvorbe odvode-
ných máp. Ďalej sú analyzované automatizované karto-
grafické informačné systémy používané u nás a v za-
hraničí, vrátane programového zabezpečenia celého
procesu automatizovane,j tvorby. Vyslovené sl! úvahy
o tvorbe máp pomocou počítačov, tzv. nekonvenčné
'l1etódy tvorby máp s grafickým výstupom z počítača.
IV šestnástej kapitole nazvanej "O mojnostiach vy-

ujitia kozmických snímok v kartografii" je poukázané
na vlastnosti a charakteristiku kozmických snímok. Uve-
dené sú typy kozmických snímok, ich klasifikácia a
možnosti využitia v kartografii.
"Hodnotenie kartografických diel" je názov sedem-

nástej kapitoly. Okrem klasických kritérií hodnotenia
kartografických diel sú uvedené i novšie, ako napr.
objem informácií a vedecká hodnota.
V poslednej osemnástej kapitole "Kartografická me·

t6da poznávania a výskumu skutoěnosU" autor i pouka-
zújú na hlavné metodické sp6soby kartografického štú-
dia skutočností a podrobne ich rozoberajú. Uvádzajú
sp6soby štúdia zákonitostí priestorového usporadania
predmetov a javov a možnosť využitia štatistických me-
t6d z hfadísk te6rií kvantitatívnych a kvalitatívnych
znak ov.
Vydanie skrípt obohacuje knižný trh odbornou pro-

blematikou z oblasti kartografie. Treba kladne hodno-
tit odborno-pedagogickú úroveň spracovania, moderný
výklad a riešenie niektorých d6ležitých otázok karto-
grafie z pohfadov filozofickej a technologickej inová-
cie. Na obohatenie skrípt by bol o vhodné spracovať
farebne ukážky v prílohe, pretože čierno-biela inter-
pretácia tlmí presvedčivú bohatosť v kontrastoch.
Možno očakávať, že recenzované skriptá spolu s ostat-

nými dočasnými vysokoškolskými učebnicami, vydanými
na vysokých školách v Bratislave a Brne, sa stanú
podkladom pre tvorbu vysokoškolskej učebnice, ktorú
u! dávnejšie odborná verejnost potrebuje.

Ing. Tozef Čižmár,
Katedra mapovania a pozemkových

úprav SVF SVŠT, Bratislava,
Ing. Břetislav Kelnar,

Slovenská kartograf ta, n. p.,
Bratisla'va

HAUF, M.: Elektronické měření délek III. 124 stran,
108 obrázků, ČVUT Praha, 1980.

Elektronické dálkoměry se v poslední době vyvIJeJl a
zdokonalují tak rychle, že je téměř nemožné postihnout
knižně současný stav. Tím větší zásluha patří těm, kte-
říinformaCe o těchto přístrojích neúnavně shromažďu·
jí, třídí a v uspořádané a pedagogicky promyšlené for-
mě jako skripta vydávají.
Třetí díl známých skript prof. Haufa, vedoucího ka-

tedry vyšší geodézie stavební fakulty ČVUT v Praze., se
zabývá rádiovými dálkoměry geodetickými, radiolokací
a radiolokačními systémy a geodeticko-astronomickými
dálkoměry.
Po odvození a vysvětlení principů rádiových dálkomě-

rů a základních informacích o měření a kalibraci podá-
vá autor systematický přehled nejnovějších dálkoměrů,
se zvláštním zřetelem k těm typům, které jsou v Čes-
koslovensku k dispozici. Autor volil takový způsob vý-
kladu, který je přístupný jak studentům, kteří se s tou-
to disciplínou setkávají poprvé, tak praktikům, kteří
s dálkoměry pracují a potřebují se obeznámit s nový-
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mi typy, jejich obsluhou a s metodami zpracování vý-
sledkťi.

Kapitoly o radiolokaci poskytují informace o možnos-
tech dalšího uplatnění oboru geodézie: komplikované
systémy navigační, vytvořené odborníky jiných profesí,
nabízejí uplatnění geodetťim, kteří se v těchto složitých
systémech poměrně snadno orientují a pro měření samo
a jeho zpracování mají zpravidla větší předpoklady než
druzí odborníci. .

Závěrečné informace o geodeticko-astronomických dál·
koměrech mají v}'znam zejména pro ty, kteří se zajíma-
jí o globální problémy geodézie. V současné době, kdy
je export geodetických prací do rozvojových zemí zvlášť
aktuální, je nezbytné vybavit geodety základními infor-
macemi o moderních systémech, které jsou dnes běž-
ně používány u kontinentálních sítí, např. na celém
africkém kontinentu.

Skripta jsou doplněna mnoha názornými obrázky a
grafy a jsou srozumitelná pro začátečníka i zkušeného
praktika.

Doporučuji proto skripta jako aktuální a po všech
stránkách moderní odbornou llteraturu do geodetické
knihovny.

Ing. Milo§ CimMlntk, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

Z D~JIN GEOD~ZIE
A KARTOGRAFIE

Symposia "Z dějin geodézie
a kartografie" v Národním technickém
museu v Praze

Na podzim roku 1978 byla ustavena skupina exaktních
věd Klubu přátel Národního technického muzea. Před-
sedou skupiny byl zvolen doc. Ing. Dr. E. Procházka,
CSc., ze stavební fakulty ČVUT. Skupina navazuje na
práci bývalé sekce geodézie a kartografie Čs. společ-
nosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV a sdružuje zá-
jemce o historll geodézie a kartografle. Jedním z úkolu
skupiny je každoroční pořádání symposia, kde jsou
zveřejňovány výsledky historických studií z oboru geo-
dézie a kartografie. Informujeme čtenáře o přednáš-
kách na prvním a druhém symposiu.

I. s y m p o s i u m bylo uspořádáno v roce 1979 s ná-
sledující náplní:
Vladimír 'sladký: Nové pohledy na Klaudyánovu mapu
Čech.
Mllan V. Drápela: Několik poznámek ke Komenského
mapě Moravy.
tubomír Prikryl: Slovák Samuel Mikovíni - medzník
v uhorskej kartografii.
Pavel Křivský:: Mapa a popis strahovského vodního sys-
tému z r. 1782.
Ota Pokorný: Hergetuv plán Prahy.
Oldřich Vičar: Kartometrické vyšetřování a kritické vy-
hodnocení starých plánu.
Bedřich Polák: Nástěnné slunei!ni hodiny v Klementinu.
Pavel Adamuv: Slneťfné hodiny na Slovensku.
Vladimír Kraus: Technologie reprodukce, katastrálních
map v minulém století.
Ladislav Zapletal: Nejstar§t mapa Hané.

Ondřej Jeřábek: Kartografické a geodetické práce dr.
Emila Holuba.
Emanuel Procházka - Jan Ratiborský: Pražský loket a
další měřidla v našich městech.

II. s y m p o s i u m pořádané v roce 1980 mělo na pořa-
du tyto referáty:
Ivan Honl: Starověká Geographia figurata.
Vladimír Sladký: Crigingerova a Salcburská mapa Cech.
Vladimír Kraus: Tisk Klaudyánovy mapy Čech - rekon-
strukce technologie.
Václav Novák: Mapy Moravy a Slezska v létech 1720
až 1850.
Olga Kudrnovská: Vojensko-zeměpisný popis sekce 107
prvního mapování.
Josef Hůrský: Influenční dopravní mapy a jejich využití
na území ČSSR.
Bedřich Polák: Sloupkové sluneťfní hodiny na Malvazin-
kách v Praze.
Pavel Křivský: Strahovská mapová sbírka.
Mlluše Machanová: Ostřední archiv geodézie a kartogra-
fie.
Rostislav Rajchl: vývoj Friťfových přístrojŮ.
Ludvík Mucha: Čtyři méně známí čeští kartografové.

Obě symposia byla dosti početně navštívena i mimo-
pražskými zájemci z ruzných oboru a z vysokých škol.
Lze říci, že symposia dobře splnlla požadavky, které si
pořadatelé vytýčili.
(Přednášky ze symposií budou publikovány v Rozpra-
vách NTM.)

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

Ing. RNDr. Lubomír Kubáček, DrSc.,
paťdesiatročný

!Popredný čs. geodet a matematik L. Kubáček oslávll
1. 2. 1981 svoju paťdesiatku. Narodil sa v Bratislave
kde i študoval a r. 1954 s vynikajúcim prospechom ab:
solvoval odbor geodézie na SVŠT.

Pracoval na Geodetickom ústave v Bratislave (GÚ)
1954-1962 - ako vedúci špeciálnych geodetických vý-
počtov. Od r. 1962 pracuje na Ústave te6rie merania
SAV v Bratislavě (teraz Ústav merania a meracej tech-
niky).

Nevšedné matematické nadanie, záujem o prehIbenie
m<!,tematických vedomostí a o ich uplatnenie pri tvorbe
náročných matematických modelov spracovania výsled-
kov meraní pritiahll Ing. Kubáčka k systematickému
štúdiu matematiky. Roku 1955 začína ako mimoriadny
poslucháč študovať matematickú analýzu na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v Bratislave a od r. 1957 matema-
tickú štatistiku, ktorú externe opať. s výborným pro-
spechom ukončil r. 1964. Roku 1965 obhájil vedeckú
hodnost kandidáta technických vied, r. 1969 získal ti-
tul RNDr. a r. 1979 obhájil doktorskú dizertačnú prácu
z vedného odboru geodézle a získal vedeckú hodnosť
doktora fyzikálno-matematických vied.

Odborná, vedecká, prednášková a publlkačná činnosť
Ing. dr. Kubáčka, DrSc., je velmi rozslahla a významná.
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Už jeho prvé publikované práce z čias posobenia na GÚ
vzbudili pozornosť hlbkou zvládnutia problematiky
(vzťah dvoch čiastočne sa prekrývajúcich meraných bo-
dových polí zobrazených v dvoch r6znych kartografic-
kých sústavách, ich transformácie, vzťah bodového po-
fa v S-jTSK a S-42J. Čitateli a nášho časopisu ho pozna-
jú ako autora teoretických článkov, matematicky vyso-
ko náročných, ale majúcich na zreteli potreby geode-
tickej praxe.

Po odchode do SAV sa hlavnou nápllňou jeho vedecko-
v'ýskumnej práce stávB budovanie matematických mo-
delov na spracovanie výsledkov experimentu v najšir-
šom slova zmysle. Tu získava uznanie aj v oblasti ma-
tematickej štatistiky. Je dlhoročným externým učitelom
na Prírodovedeckej, teraz Matematicko-fyzikálnej fakul-
te UK v Bratislave na riadnom i postgraduálnom štú-
diu. Napísal ako autor alebo spoluautor viacero skrípt
a dve monografie z teórie štatistických odhadov a šta-
tistických met6d v merani. Popri tom pracuje i v geo-
dézil, najma v problematike geodetických sietí. Sve-
dectvom je jeho spoluautorstvo monografie "Pravdepo-
dobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike" (v tlačiJ, rad
vedeckých a odborných článkov, prednášky na post-
graduálnom štúdiu geodézie, ale najmll. dlhoročná obe-
tavá práca na "štvrtkových" seminároch, v ktorých spo-
lu s mladšími geodetmi rieši aktuálne geodetické pro-
blémy, využívajúc poznatky z te6rie odhadu a optlmál-
neho designu experimentu. V tomto smere spolupracuje
s VÚGK v Bratislave od jeho vzniku.

Príkladom priaznivého ohlasu a ocenenia jeho práce
i v zahraničí je I. cena XI. kongresu FIG v Ríme r. 1965
v sútaži o najlepšiu prácu mladého geodeta za príspé-
vok "Priestory spofahlivosti pri Helmertovej transfor-
mácil". je dlhoročným členom prac. skupín a koordiná-
torom tém v rámci KAPG a IAG. T. č. je co-che.irman-om
štud. skupiny 4.60 "Štatistické metMy pre odhady a tes-
ty geodetických údaj ov".

Ing. dr. Kubáček, DrSc., je členom viacerých komisií
a orgán ov: komisi! pra obhajoby doktorských dizertač-
ných prác, kandidátskych dizertačných prác, pre rigo-
r6zne skúšky, člen a tajomník vedeckého kolégia pre
matematiku, fyziku a elektroniku SAV a ďalších.

Matematická verejnosť si cení jeho koncepčný prístup
a schopnost mat,ematlckým jazykom precízne formulo-
vat náročné inžinierske' problémy, ktoré sa často stá-
vajú podnetom ďalšieho rozvoja matematiky.

Prajeme jubilantovi, obetavému a skromnému pracov·
níkovi a priatelovi, aby so svojím mladistvým elánom
k prvej takmer stovke svojich publikácH v dobrom zdra-
ví pridal ešte mnoho ďalších.

Z geodetického kalendáře
(leden, únor, březen)

28. ledna 1981 - Ing. Jaromír Hudeček, samostatný V)"
zkumný pracovník Geodézie, n. p., Opava, iniciátor za-
vádění výpočetní techniky do zeměměřické praxe, zlep'
šovatel, držitel odznaku "Za pracovní zásluhy" ČÚGK
a ČOS z roku 1970.

30. ledna 1981 - Ema Fládrová, samostatný referent
kádrové a personální práce Geodézie, n. p., Opava, člen-
ka předsednictva OVOS v Ostravě, soudce z lidu, nosi-
telka resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník re·
sortu ČÚGK" z r. 1979, držitelka bronzového odznaku
Ústřední rady odborů z r. 1976.

11. února 1981 - Ing. Jan Němec, vedoucí měřického
odboru Čs. naftových dolů, n. p., Hodonín. Měřické

.práce provádí a řídí v úzké spoluprácI s orgány geodé-
zie při využívání pokrokových metod. Praktické zkuše-
nosti předává literárně v odborných časopisech GaKO,
Naše nafta, Zemní plyn a nafta. V r. 1975 byl vyzname-
nán titulem "Nejlepší pracovník" .generálního ředitel
ství SPNR Bratislava.

12. února 1981 - Ing. Emanuel Kolenatý, CSc., odborný
asistent katedry vyšší geodézie. Po skončení studia na-
stoupil v r. 1954 do tehdejšího GTÚ v Praze a pracoval
v odd. nivelace a triangulace. V roce 1958 přešel na vy-
sokou školú, kde působí dodnes. Je spoluautorem dvou-
dílných skript z Vyšší geodézie, kterou i přednáší. Ak-
tivně publikuje v našem časopisu. Ve veřejném životě
pracuje aktivně v ROH a zastával důležité funkce v CZV
fakulty. Za tuto činnost byl několikráte vyznamenán.

15. února 1981 - Ing. Miroslav Ezechyl, profesor SPŠS
v Brně. Zeměměřický obor ahsolvoval na VAAZ v Brně
v r. 1956, nastoupil v GÚ Bratislava a od r. 1964 do
1970 pracoval u Geodézie, n. p., Brno. Po bohaté praxi
se věnuje od r. 1970 pedagogické činnosti jako profe-
sor geodetických předmětů. Veřejně je činný jako spor-
tovní trenér, za tuto činnost byl vyznamenán "čestným
uznáním ČSTV" v r. 1977.

25. februára 1981 - Ing. Kvetoslav Spiller, vedúci výpoč-
tového strediska (VSJ Geodetického ústavu,n. p., Bratisla-
va (GÚJ. Narodil sa v Opave. Po štúdiach v Bl'ne a Bra-
tislave v roku 1954 nastúpil na GO, kde prešiel prá-
cami v geodetických výpočtoch, triangulácii a kontrol·
nom útvare. V roku 1970 bol menovaný vedúcim no-
vozriadeného rezortného VS. je aktívnym zlepšovatelom
a členom viacerých odborných rezortných komisií. V ro-
ku 1959 mu bolo udelené rezortné vyznamenanie "Naj'
lepší pracovník ÚSGK".

4. března 1981 - Ing. Jaroslav 2ádník, vedoucí Stře-
diska geodézie pro okres Kladno, nositel vyznamenání
"Za obětavou práci pro socialismus", zasloužilý pracov-
ník podniku Geodézie, n. p., Praha, aktivista OV KSČ
a člen zemědělské komIse ONV Kladno.

Výročí 55 let:

23. lellna 1981 - Doc. ing. Miloslav Veselý, CSc., vedou:
cí katedry geotechniky a proděkan FAST-VUT v Brně.
Dráhu vysokoškolského učitele nastoupil v r. 1959 po
devítileté praxi, z níž vyplývá jeho významná spoluprá-
ce s podniky při výstavbě průmyslových závodil. a vel·
kých staveb socialismu. Jeho publikační činnost zahr-
nuje řadu vědeckých prací, odborných pojednání a zpráv.
Bohatá je 1 jeho veřejná činnost jako poslance Národ-
ního výboru města Brna a předsedy plánovací komi-
se. Jeho dosavadní činnost pedagogická, odborná a po-
litická byla oceněna státním vyznamenáním "Za vyni·
kající práci", vyznamenáním "Za zásluhy o rozvoj měs-
ta Brna" a "Pamětní medailí k 25. výročí resortu CÚGK".

23. února 1981 - Ing. Jaroslav Kouba, ředitel VÚGTK.
Po absolvování vysoké školy pracoval na ril.zných úse-
cích výroby v resortu. V r. 1956 byl povolán na bývalou
ÚSGK, kde pracoval v řadě vedoucích funkcí. V r. 1966
absolvoval vysokou školu ekonomickou. Od r. 1970 vy-
konával funkci náměstka předsedy ČÚGK a od r. 1978
vede Výzkumný ústav geodetický, topografický a kar-
tografický. Bohatá je jeho činnost veřejná jako dlou-
holetého předsedy ČSVTS pro geodézii a kartografU.
Tato jého činnost byla odměněna řadou uznání a vy·
znamenánt

27. marca 1981 - doc. Ing. Ivan Rybársky, CSc. Rodák
z malej liptovskej obce Vrbie (okres Liptovský MikulášJ,
dnes už zaliatej vodnou nádrž ou Liptovská Mara. Od ukon-
čenia Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislava
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(SVŠT) v roku 1952, posobf na Katedre mapovanda a po-
zemkových úprav Stavebnej faktulty SVŠT. V roku 1963
získal hodnost kandidáta vied a za docenta bol vymeuOl-
vaný v roku 1966. Je uznávaným odborníkOlITlv pozemko-
vých úpravách a má rozsiahlu prednáškovú, publikačnú
a vedeckovýskumnú činnost Významná je j1eho činnost
tie! v CSVTS. Je nositerom čestných uznaní SVŠT a strie-
bnrného odznaku CSVTS.

3. února 1981 - Miloslav Hejduk, vedoucí kádrovéhn a
personálního oddělení n. p. Kartografie Praha, aktivní
stranický funkcionář, dlouholetý člen LM v Praze 7.
V resortu pracuje 39 let, nositel resortního vyznamená-
ní "Nejlepší pracovník resortu ČOGK" z r. 1975 a madai··
le "Za zásluhy o LM" 2. stupně, udělené' prezidentem
ČSSR.

18. ledna 1981 - ing. Karel Průcha, pracoval' v geo-
detických odd. riizných státních úřadii, nejdéle v min.
zemědělství. V r. 1957 přešel k resortu, kde plně uplat-
ňoval své odborné a organizačnf schopnosti. Zastával
řadu vedoucích funkcí, v r. 1979 byl náměstkem ředi-
tele OOG v Praze. V r. 1972-1978 zastával funkci ře·
ditele Krajské geodetické R kartografické správy pro
Západočeský kraj v Plzni. Za svou činnost v resortu
ČOGK byl vyznamenán jako "Nejlepší pracovník resortu
ČOGK". Stejně byla oceněna mnoha čestnými uznáními
a vyznamenáními jeho bohatá veřejná činnost zejména
v ČSVTS.

5. února 1981 - Ing. dr. Fl'antiiek Brož, CSc., bývalý
ředitel VOGTK v Praze, mající velké zásluhy o vybudo-
vání této významné vědecké instituce. Jeho vědecká a
publikační činnost je velmi rozsáhlá, jeho členství v řa-
dě vědeckých organizací ČSSR bylo velkým přfnosem pro
obor geodézie a kartografie.

13. februára 1981 - Ladislav Ehn. NarodH sa v Turčoku
(okrels Rožiiava). Do rezortu geodézie a kartografie na-
stúpll v roku 1953. Pracoval na úseku ekonomiky a pláno-
vania, kde prešieJ. roznymi funkciaml až po vedúceho eko-
nomického odboru Slovenského úradu geodézie ft kar-
tografie (SOGK). V roku 1976 odišiel do dochodku.
1 v súčasnosti pTacuje v ekonomickej oblasti ako bri-
gádnik na skrátený pracovný úvll.zok na SOGK. Aktívne
sa zúčastnil Slovenského národného povstania. Je no-
siterom "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodé·
zie a kartografie" z roku 1974.

21. března 1981 - Ing. dr. Miroslav Bajtalon, pracovník
KGKS pro Východočeský kraj v Pardubicích s velmi roz
sáhlou zeměměřickou praxí, kterou od r. 1962 uplatňo-
val v nejriiznějšfch vyšších funkcích v resortu. Bohatá
je jeho činnost veřejná. Je již dlouhou dobu předse-
dou KV CSVTS - geodézie a kartografie pro Výcho-
dočeský kraj. Za tuto práci byl několikráte vyzname-
nán. Piisobí též v komIsích lidové správy a v odbo-
rech.

Výročí 70 let:

29. januára 1981- Ing. Elemfr Bukovioskt. Rodák zo SPIŠ~
skej Novej Vsi. Do štátnej ze!memeračskej služby na-
stúpil v roku 1940. Do roku 1950 ako pracovnfk Pove-
reníctva techniky vykonával práce spojené s budova-
ním štátnej nivelačnej siete. V týchto prácach pokra-
čoval aj na Slovenskom zememeračskom a kartograf1c-

kom ústave v Bratislave ako vedúci nivelačného odde-
lenia. Na Geodetickom ústave v Bratislave vykonával
postupne vedúceho oddelenia techniCkej kontroly, pro-
jektanta, vedúceho mapovej dokumentác"e a vedúceho
útvaru obrany. Z tejto funkcie odišiel v roku 1976 do
dochodku. Vykonával tiež viace'ré stranícke a odborár-
ske funkcie. Je spoluautorom známej geodetickej prí·
ručky "GEO-TOPO". V súčasnosti pracuje ako brigád-
nik v oddieli evldencie nehnutefností Geodézle, n. p.,
Bratislava.

5. února 1981 - Ing. Frantmek Hercík, býv. vedouci
odd. pro reprodukci a publikaci Státního vodo hospodář-
ského plánu CSR ve Vodohospodářském rozvojovém
středisku v Praze. Na základě bohatých zkušeností byl
v r. 1960 pověřen, spolu s pracovníky svého oddělení
v býv. Ředitelství výstavby, rozvoje a správy vodohos-
podářských děl v Praze, tvorbou a vydáváním originál-
ního mapového díla "Základní vodo hospodářské mapy
CSSR v měř. 1:50000". Tato mapa je jedním z tHulii
tematických map, pokrývající celé území CSSR. Po od·
chodu z činné služby pracoval po tři léta jako tajemník
'ČSVTS .- společnosti geodézie a kartografie. Za tuto
činnost mu byla v r. 1980 udělena medaile k 25. výročí
založení této organizace.

13. března 1981 - Ing. dr. Václav Elznic, význačný geo·
detický publicista. Široké zeměměřické veřejnosti jsou
známy jeho goniometrické tabulky nejriiznějšího dru-
hu, stále ještě používané. Četná jsou jeho pojednání
v odborných časopisech a jeho knižní tvorba. Svou bo-
hatou praktickou činnost a rozsáhlé zkušenosti předá-
val tak mladší generaci.

1. januára 1956 - pred 25. rokml bolo zriadené Vedecké la-
borat6rium fotogrametrie (VLF) pri Katedre geodézle (KG)
ako výskumná základňa v odbore fotogrametrie na Sta-
vebnej fakulte Sloveuskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave. Vedeckovýskumná činnost VLF je prevažne
orientovaná na aplikáciu fotogrametrických met6d
v iných vedných odboroch. Výskumné úlohy sú r1ešené
v kateg6rii štátnych, rezortných a fakultných úloh a
ich výsledky sa využívajú v praxi. S výsledkami výsku-
mu a novými poznatkami ohoznamujú pracovníci VLF
geodetickú verejnost na stránkach Geodetického a kar-
tografického obzoru a na odborných podujatiach v rám-
ci ČSVTS. Známe sú tiež práce VLF vydávané- vo for-
me tzv. "Zošitov" (Referáty a práce VLF a KGJ.

9. januára 1911 - pred 75. rokmi sa narodil v Suchej nad
Parnou (okres Trnava) prof. Ing. Pavel Ilavský. Po sb-
solvovaní zememeračského inžinierstva na CVUT v Pra-
he nastúpil v roku 1939 na Pozemkový kataster v Bra-
tlslave. Na jeseň v roku 1948 prešiel na Slovenskú vy-
sokú školu technickú v Bratislave, kde prednášal geodé-
zlu pre všetky smery štúdia. V roku 1952 odišiel s Ba-
nfckou fakultou do Košíc a s nevšedným elánom a prí-
kladnou starostlivost ou budoval špecializáciu banského
meračstva. Popri celom rade významných akademic-
kých funkcií posol:iii aj ako poslanec MsNV v Košiciach.
Bol publikačne činný a vychoval mnohých geodetic-
kých a baníckych odbornfkov, ktorí posobia po celej
republike. Zomrel v Košfcfach 15. 1. 1965.
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16. ledna 1906 -- před 75 lety se v Plzni narodil Ing.
dr. Adolf Fiker, profesor fotogrammetrie na VAAZv Brně.
Pracoval jako asistent u prof. Petříka, odkud přešel
k měřické službě ČSD. Od r. 1945 přešel na VAAZ a
stal se jedním z předních fotogrammetrických pedago-
gů. Bohatá byla jeho literární činnost. Do vědomí od-
borné zeměměřické veřejnosti se zapsal jako redaktor
"Kalendáře čs. zeměměřičů", který byl vyhledávanou
příručkou po řadu let. (Zemřel 8. dubna 1959 v Brně.)

30. ledna 1881 - před 100 lety se narodil v Praze Ing.
Stanislav Veverka, býv. vedoucí hraničního odd. min.
vnitra. Měl zásluhu na vytvoi'ení moderního hraniční-
ho operátu, zachycujícího hraniční čáry nejen v podrob-
ných mapách, ale I v podrobných popisech. (Zemřel
27. června 1948 v Praze.)

30. ledna 1981 - by se dožil 8;) let Dr. Jaroslav Mrkos,
odborný asistent v ústavu vyšší geodézle u prof. Kladi-
vy na ČVŠT v Brně a profesor VUT in memorlam. Po
studiích na Karlově univerzitě nastoupil na vysoké ško-
le v Brně jako asistent u prof. Kladivy. Od r. 1928 sa-
mostatně publikoval vědecké články, vesměs tematicky
zaměřené na nomograf1i, gravimetrii, přesnou nivelaci,
určení konstant aneroidu pro výšková měi'ení aj. Ve-
řejnost ho znala jako oblíbeného pi'ednašeče v rozhlase
o astronomických zajímavostech a pozorování hvězdn6
oblohy. V říjnu 1941 byl zatčen a 16. červencé 1942
umučen v koncentračním táboře Mauthausen.

j
22. února 1756 - před 225 lety se narodil v Chomutově
Frantilek Josef Gerstner, profesor vyšší matematiky na
pražské univerzitě a později významný člen profesor-
ského sboru na pražské inženýrské škole, o jejíž roz-
voj má velké zásluhy. Velmi pokrokově již v tehdejší
době spojoval výuku s praxí. Byl tvůrcem i'ady význač-
ných inženýrských projektů u nás. (Zemřel 23. června
1832 v Mladějově.)

. I
1836 - pred 145. rokmi sa narodil v Budine Otto Cséti,
profesor meračstva na Banskej a lesníckej akadémii
v Banskej Stiavnici. Po štúdiach vo Viedni a v Banskej
Štiavnici pracoval na viacerých miestach v monarchii.
V roku 1872 sa natrvalo usadil v B. Stiavnici ako pro-
fesor na akadémii. P6sobenie na akadémii bolo naj-
plodnejším obdobím jeho života. Skonštruoval viaceré
meracie prístroje a pom6cky: štiavnický statív, centrač-
ný tanier, tachymeter, závesný nivelačný prístroj, štiav-
nické nivelačné pásmo, štiavnickú nivelačnú latu, loga-
ritmické pravítko, sklonomer, uhorský meračský st61 a
iné. Význam jeho vedeckej činnosti nespočíva len v kon-
štrukčnej činnosti. Bol. tiež autorom učebníc z geodé-
zie a banského meračstva, ktoré sa využívali aj v pra-
xI. Roku 1902 odišiel do d6chodku. (Zomrel 9. 8. 1906
v Lučivnej, okres Poprad.)
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