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Použití genetických algoritmů
při vyrovnání

Ing. Oldřich Forman, Dr. Ing. Zdeněk Skořepa,
katedra geodézie a pozemkových úprav

Fakulty stavební ČVUT v Praze

Možnost použití genetických algoritmů při vyrovnání. Program sestavený podle genetických algoritmů uměle na počítači si-
muluje genetické zákony. Hlavní částí práce je vytvoření vývojového diagramu a popis jeho jednotlivých částí. Příklad na vý-
počet souřadnic jednoho bodu vyrovnáním vychází z podmínky určení minima jednotlivých norem vektoru oprav zprostředku-
jících veličin pomocí genetických algoritmů.

Possible application oj genetic algorithms to adjusting. A program constructed according to genetic algorithms simulates fic-
titious genetic laws on computer. The main part oj work represents creation oj evolution diagram and description oj its main
parts. An example oj coordinate calculation oj one point by adjustment is based on the condition oj minima oj individua I
norms oj vector corrections oj indirect quantities by genetic algorithms.

kde
L = L* + .1, X = Xo + x,
L, L* a .1 označuje skutečné hodnoty měření, měřené hod-

noty (výsledek měření) a náhodné chyby měření,
X, XOa X představuje skutečné hodnoty neznámých, počá-

teční (přibližné) hodnoty neznámých ajejich přírůstky.
Linearizovaný model (1) je

kde 1= F (L*, XO)
a

D __ J F (L*, XO) A J F (L*, XO). . ()-----, = ----- Je matIce typu m, r
JLT JXT

a (m, k); hodnost matic je
h(D) = m (m ::;r), h(A) = k (k ::;m).

Z měření nelze určit náhodné chyby ani skutečné hodnoty
neznámých, ale pouze jejich odhad vyrovnáním (vektor
oprav měření a vektor oprav počátečních hodnot nezná-
mých). Úloha vyrovnání je formulována tak, aby pro sou-
stavu rovnic oprav

D v-A h+ 1= O,
m,r r,1 m,kk.l m,l m,l

D v=w,
m,r r, 1 m,l

byla norma vektoru oprav měření minimální (nejčastěji se
uvažuje euklidovská norma).

V soustavě rovnic oprav (3) jsou vah opravy vektorů mě-
ření L* a počátečních hodnot neznámých XO (odhad skuteč-
ných hodnot neznámých je X = XO+h), w je vektor oprav
zprostředkujících veličin.

Kovarianční matice měření C = 0&0 = o&p~i je řádu r. Ma-
tice váhových koeficientů měření O, respektive matice vah
měření P = diag (Pi> pz, ... , Pr), je diagonální. Předpoklá-
dáme, že výsledek měření jednoho prvku nezávisí na vý-
sledku dalšího měření. Měřené prvky nejsou obecně homo-
genními veličinami. Provádí se homogenizace měření tak, že
každému měřenému prvku je přiřazena váha Pi = 0& / dI, kde
CTojejednotková střední chyba a CTi je základní, eventuelně
empirická střední chyba měřeného prvku.
Podle zákona hromadění skutečných chyb platí pro 1= F (L*,
XO)

Symetrická a pozitivně definitivní matice váhových koe-
ficientů O[ se vyjádří pomocí trojúhelníkového rozkladu:
O[ = Z ZT, kde Z je dolní trojúhelníková matice řádu m.
Kovarianční matice transformovaného vektoru 7= Z-i I (1=
= Z 1) je C[ = 0&Z-I (Z ZI) (ZI)-I = ot I (jednotková matice).
Původní systém rovnic oprav (3) se přepíše pomocí dolní troj-
úhelníkové matice Z

w= A h-I,
1141 m,kk,l m,l

Z-I W = Z-I Ah - Z-I I,

w=A h-1,
m,l m,kk,l m,l
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Homogenizovanou soustavu rovnic oprav (6) s jednotko-
vou maticí váhových koeficientů Q7= Iřešíme pro neznámý
vektorový parametr h pomocí genetických algoritmů (GA)
na základě podmínky minima normy vektoru Mf (řešení nor-
málních rovnic pro původní soustavu rovnic oprav a homo-
genizovanou soustavu je ekvivalentní). Prostor Rm má tyto
normy:

1) g21 (Vít) = W21 + W22 + + W2m

2) g2 (Vít) = IWII + IW21+ + Iwml
3) g3 (Vít) = max [lwll, IW21, ... , Iwml]

) = min. (7)

Poznámka: V geodézii je nejpoužívanější první norma - me-
toda nejmenších čtverců (MNČ), při které se hledá minimum
součtu čtverců oprav. Druhá norma je metoda nejmenší ab-
solutní sumy (MNAS) - hledá se minimum součtu absolut-
ních hodnot oprav. Třetí norma (MINIMAX) - minimalizace
maximální opravy.

2. Popis genetických algoritmů

Genetické algoritmy (GA) byly odvozeny na základě gene-
tiky (věda o zákonech dědičnosti) a teorie evoluce. Vychá-
zejí z předpokladu, že v přírodě přežívají jen ti nejschopnější
jedinci s dobrou genetickou výbavou, která je na základě při-
rozeného výběru druhu dále předávána a zlepšována. V další
generaci se vyskytují jedinci s ještě lepšími vlastnostmi, než
jedinci v generaci předešlé. GA simulují tento proces uměle
na počítači a skutečnosti zlepšování vlastností jedinců v po-
pulaci se snaží využít pro hledání různých řešení a optima-
lizaci. Jednotlivé pojmy popisující jedince v přírodě a v GA
jsou uvedeny např. v [1] a [2].

Geny - získané po rodičích určují fyzické (tělesné), intelek-
tuální a citové charakteristické rysy osoby. Genetické kódo-
vání, které ovládá takové charakteristiky, je přenášeno pro-
střednictvím DNA (je podstatou genů prakticky u všech
živých organismů a odpovídá za přenos genetické informace
z jedné generace na příští). Geny jsou určité úseky DNA
v chromozomu (o velikosti několika tisíc až po několik set
tisíc bází; sekvence těchto bází obsahuje kódy, které řídí v ži-
vých organismech chemické procesy v buňce). V GA to jsou
v případě binárního kódování jednotlivé bity binárního ře-
tězce.

Chromozom - je útvar, v němž je soustředěna DNA (všechny
tyčinkovité nebo vláknité útvary z DNA uspořádané v jádře
buněk, které nesou genetické informace od genů), jde o struk-
turu, která určuje, jak je živý organismus zkonstruován. V
GA je většinou chromozom reprezentován binárním řetěz-
cem.

Genotyp - úplný soubor všech dědičných faktorů organismu
(kompletní genetický popis organismu). Zahrnuje všechny
chromozomy. V GA kompletní zakódované řešení, např. po-
loha jedince.

Fenotyp - je fyzickým popisem genotypu. V přírodě fyzická
podoba a vlastnosti jedince. V GA většinou hodnota (či hod-
noty) dekódovaného binárního řetězce, např. poloha defino-
vaná přírůstky souřadnic.

INIClA.LIZACE
NĎ1lodn~vytvořená populace jedinct.

1. Inicializací se vytvoří populace o n jedincích (řetězcích),
kteří budou po dekódování reprezentovat přípustné řešení da-
ného problému. Pro odhad vektoru neznámých, např. h = (dx,
dyY E R2, který je řešením vyrovnání jednoho bodu polo-
hové sítě, potřebujeme vytvořit jedince reprezentující pří-
růstky přibližných souřadnic určovaného bodu. Předpoklá-
dáme, že přípustné řešení se nachází někde v blízkosti bodu
přibližného. Volíme meze přípustného řešení a přesnost kó-
dování. V GA se většinou kóduje do binárního kódu, případně
do kódu Grayova - viz [1].

Příklad: Nechť meze přípustného řešení jsou dány čtver-
cem o délce strany 0,2 m, tedy přírůstky souřadnic mohou
nabývat hodnot z intervalu (--0,1; 0,1). Výsledný jedinec (ře-
tězec nul a jedniček) představující kódované řešení je sesta-
ven ze dvou "podřetězců", v nichž je vlastně zakódována ve-
likost přírůstků (obr. 2). Protože kódujeme binárně, velikost
"podřetězců" určuje maximální možnou přesnost vyhledá-
vání. Jedince v počáteční populaci vytváříme náhodně po-
mocí generátoru náhodných čísel.

Tedy jedinec (řetězec) o délce 20 bitů v binárním kódování
představuje v našem případě dva podřetězce o délce 10 bitů.
Maximální velikost podřetězců v desítkové soustavě udává,
na kolik jednotlivých bodů jsou intervaly řešení rozděleny.
Chceme-li jedince dekódovat, převedeme nejdříve oba pod-
řetězce z binárního kódování do desítkové soustasvy a zís-
káváme vlastně pořadí polohy v jednotlivých intervalech.
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00110101100011100101'---v---' '----.r----'
dx dy

0101~10101101100101~
rodiče r;0011~11 010001 010011",

~~)O1010,0110100010 10011:;)potomcI \ .~0011qp10101101100101

dx=
0,2°+ 1.21 + 1.22 + 0,23+ 1.24 + 0,25+ 1,26+ 1.27 + 0,28+0,29

2'° - 1

Přesnost kódování se určí jako podíl dk = 0
0
,2 = 0,0002 m,

2' -1
což je interval prohledávání prostoru možných řešení, do-
chází tedy k diskretizaci prohledávaného prostoru.

Velikost populace n volíme v závislosti na řešeném pro-
blému, většinou v řádu stovek.

2. Ohodnocení jedinců pomocí objektivní funkce spočívá
v určení kvality všech jedinců v populaci, analogicky v pří-
rodě mluvíme o schopnosti přežití jedinců. Podle [1] musí
existovat objektivní funkce f, pomocí které dokážeme kaž-
dému jedinci přiřadit číselnou hodnotu vyjadřující jeho kva-
litu. Zpravidla nejdříve každý řetězec dekódujeme, tj. zís-
káme fenotyp jedince, který dosadíme do funkce f a získáme
hodnotu kvality jedince. V našem případě jde o hodnoty dx,
dy, které představují prvky vektoru h. Známe-li vektor h, do-
kážeme vypočítat homogenizovaný vektor oprav Ví. Kvalitu
jedince představuje převrácená hodnota zvolené normy vek-
toruVí. Tedy čímje číselná hodnota kvality řetězce větší, tím
řetězec reprezentuje lepší řešení daného problému.

3. Při selekci se kopírují jedinci ze staré populace do popu-
lace nové a určujeme, který jedinec a kolikrát bude vybrán
k vytvoření potomka. Čím má jedinec větší kvalitu, tím je
větší šance jeho okopírování do populace nové. Způsobů se-
lekce existuje celá řada, my jsme používali selekci pomocí
turnaje. Nejdříve se náhodně vybere a jedinců z populace
a porovnává se jejich kvalita. Do nové generace se vybere
f3 jedinců, kteří mají nejlepší kvalitu z a jedinců. Musí pla-
tit, že f3 < a < n. Jedinci a ve staré populaci zůstávají a mo-
hou být vybrány do turnaje vícekrát. Tento postup se opa-
kuje, dokud není nová populace zaplněna. Není-li již v nové
populaci místo na f3 jedinců, můžeme zbytek nové populace
doplnit náhodně generovanými jedinci (stará i nová populace
má stejný počet jedinců). Velikosti parametrů a a f3 ovlivňují
šance jednotlivých jedinců na reprodukci.

Poznámka: Selekce nezaručuje, že jedinec s nejlepší kvali-
tou bude překopírován do nové populace. Tím by došlo ke
ztrátě dosud nejlepšího nalezeného řešení. Můžeme tedy nej-
dříve jedince s nejlepší vhodností překopírovat do nové po-
pulace a pak teprve začít selekci. Tento proces se nazývá eli-
tářství - viz [l].

4. Křížení je postup, při kterém dochází k výměně genetic-
kých informací mezi jedinci. Z jedinců vybraných pomocí
selekce se náhodně vyberou dva jedinci (rodiče) a tito jedinci
se v určitých místech překříží. Vzniknou dva noví jedinci,
kteří obsahují části genetických informací svých rodičů. Kří-
žící místo může být jedno, nebo jich může být i více. V pří-
padě jednoho křížícího místa vznikne jeden potomek slože-
ním z levé části před křížícím místem jednoho rodiče a části
vpravo za křížícím místem druhého rodiče. Druhý potomek
vznikne přesně opačně (obr. 3). Jestliže křížíme na více mís-
tech, potomci vzniknou obdobně skládáním částí rozděle-
ných řetězců. Pozice křížícího místa se většinou volí podle
[1] náhodně pro každý pár rodičů.

Křížení však neprobíhá vždy, většinou se zvolí tzv. pravdě-
podobnost křížení Pb která udává, s jakou pravděpodobností
dojde ke křížení jedinců. Jedinci z jedné generace mohou být
vybráni za rodiče pouze jednou.

5. Mutace je poslední krok ve vytváření nové populace. Po-
stupně bereme z generace jednotlivé řetězce a procházíme je-
jich členy - geny (nuly a jedničky). U každého z nich roz-
hodujeme, zda dojde ke změně jeho hodnoty vlivem mutace,
či ne. Pravděpodobnost mutace Pm je ovšem značně menší
než pravděpodobnost křížení Pk• V případě, že dojde k mu-
taci, změní se hodnota genu z nuly na jedničku nebo obrá-
ceně - viz [1].

6. Výpočet ukončíme (ukončovací kritérium) po splnění ur-
čité podmínky, například může být dán počet cyklů průběhu
algoritmu (řádově desítky až stovky). Není-li ukončovací
podmínka splněna, cyklus proběhne znovu (obr. 1). Po skon-
čení běhu algoritmu vybereme z poslední generace jedince
s nejlepší kvalitou, tento jedinec představuje kódované nej-
lepší nalezené řešení daného problému. Po dekódování zís-
káváme hodnoty řešení.

Obr. 4 Konfigurace modelové sítě s jedním určovaným bodem;
přesnost měřené CI,/, = sec, CI, = 4 mm
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4. Význam selekce, křížení, mutace a nastavení para-
metrů

Význam selekce spočívá ve vybrání jedinců s dobrou kvali-
tou. Aby proces zlepšování jedinců v generacích probíhal, je
třeba špatné jedince odstraňovat a dobré dále zlepšovat. Se-
lekční tlak určuje, zda bude docházet k rychlé konvergenci
jedinců k určitému řešení, či pomalejší. V případě velkého
selekčního tlaku je nebezpečí uvíznutí algoritmu v lokálním
minimu či maximu. Velikost selekčního tlaku je určena pa-
rametry a a f3.

Křížením vytváříme nové jedince, kteří přebírají části
vlastností svých rodičů. Dochází k výměně informací mezi
řetězci. Díky křížení může vzniknout řetězec, který se v ge-
neraci ještě nevyskytuje a který se nachází v zatím nepro-
zkoumaném prostoru možných řešení. Křížením tedy pro-
cházíme prohledávaný prostor.

Mutace plní důležitou funkci, která spočívá v možnosti zís-
kání nového jedince s dobrou kvalitou, který se v populaci
ještě nevyskytuje. Také je jakýmsi robustním prvkem v ce-
lém procesu. Nastane-li případ, že se v populaci vyskytují je-
dinci podobného vzhledu a tito jedinci se nacházejí ve stejné
části prohledávaného prostoru, je nebezpečí uvíznutí algo-
ritmu v lokálním minimu či maximu. Mutací tento problém
zabezpečujeme.

Parametry GA se nastavují buď dle již vyzkoušených hod-
not obecně používaných jinými autory (v [3] se uvádí Pk =
= 0,5až I, Pm = 0,0I až 0,1;velikost populace 50 až 100je-
dinců) nebo se dají zjistit empiricky. Jde o opakované nasta-
vování parametrů, spouštění algoritmu a vyhodnocení běhu.
Nevýhodou je časová náročnost.

Je dána polohová síť s jedním určovaným bodem P (obr. 4).
Skutečné redukované souřadnice tohoto bodu v matematic-
kém modelu jsou: y = 708,45m a x = 919,57m. Předpoklá-
dejme, že byla měřena osnova směrů a délky na určovaném
bodě na všechny dané body. Pro soubor měření s malými ná·
hodnými chybami bylo provedeno vyrovnání, které vychází
z podmínky (7) určení minima jednotlivých norem vektoru
oprav zprostředkujících veličin (úhly a délky) pomocí gene-
tických algoritmů. Vyrovnané souřadnice pro jednotlivé
normy (kontrolováno dvojím výpočtem oprav zprostředkují-
cích veličin) a skutečné chyby vyrovnaných souřadnic jsou
uvedeny v tab. I postupně v řádku (1).

V tab. 2 jsou uvedeny výsledné opravy Wi =f Zij lVij, i = 1,
)=!

... , m zprostředkujících veličin z vyrovnání a vypočteny jed-
notlivé normy homogenizovaného vektoru oprav W.

Podruhé byla přidělena simulovaná chyba délce na bod S
velikosti 28 mm (odlehlé měření). Vyrovnané souřadnice
a skutečné chyby vyrovnaných souřadnic jsou uvedeny v tab.
1, opravy zprostředkujících prvků pak v tab. 2 (metoda
MNAS nejlépe ze všech vystihuje pomocí opravy hrubou
chybu v délce).

Za třetí byla ponechána stejná chyba v příslušné délce
a dále přidělena simulovaná chyba 3,5 mgon směru na bod
3 (v síti jsou nyní dvě odlehlá měření). Vyrovnané souřad-
nice a skutečné chyby vyrovnaných souřadnic jsou uvedeny

(1) 708,4495
MNČ (2) 708,4452 919,5585 +4,8 +11,5

.... (~??~~,~~~~.1.~t~~?~ _:l:!,? -I:!~'?_
(1) 708,4509 919,5682 -0,9 +1,8

MNAS (2) 708,4439 919,5645 +6,1 +5,5
........... __ . _ .<"!? ?~M~.~~~.l~t~~~ ••••• _.~,! __:l:~t~.

(1) 708,4497 919,5664 +0,3 +3,6
MINIMAX (2) 708,4460 919,5528 +4,0 +17,2

(3) 7084571 9195542 ·7 1 +158

w (mmacc)
MN MNAS MINIMAX

(1) +5,1 +3;8 +5,3
(2) +11,2 +11,3 +11,4
(3) +7,9 +11,3 +0,3 ,

---.. -. ------'(i)"" =4:(; - - -- - --5,8 -, .. - - - -:5:8- -. --'1
Sn (2) -6,4 -2,1 -1O,3!

(3) -8,5 -2,1 -18,7 I..~~..--....~~~...'~ft-...'-~:~.....----_:lii\-..--,
(3) -6,5 0,0 -15,3 I

.. --.... ---.. (i)' -.-+~(S'--... +7: i'--..,-.+5.,S-·.. --,
Sp4 (2) +0,9 0,0 +1,5

(3) +4,1 0,0 +12,6 1
... -" - -. - .. - '(i) - -. '+0,6"" - -0:0-" ----. -+2',2" -.-.!

S (2) -15,7 -20,2 -11,4 I
P5 (3) -18,3 -202 -18,4 I..._--_.- _-----_ - _ .., - _-_ .._ -

(1) +2,8 +3,4 +3,1 \
(2) +2,1 +0,9 +3,1 I

(3) +3,3 +0,9 +7,5 i
. -"'" --. -.. (i)" -':5' 6-" - .. '-5"2 - ... -' -. :5-:3'" -. -I;, , ,

(2) -5,7 -6,9 -4,7 i

__~~3 • _ .(~~., _ :-~_~~ :~?!!_ :-~_~t~ .i
(1) -O 9 -1 6 +O 8 !, , , I

Ftl. (2) +10,9 +5,9 +15,6!-~ ,....... , .. _... (~?__.:t:~~2f!... _'~~~'?- " :t:~~2~.. __-'
(1) +11,5 +10,5 +9,4 I
(2) +4,5 +11,5 -1,9 i
(3) +35 +115 -80 ;, , ,

(1) 8,583 9,009 9,168
g2(W) (2) 34,062 40,236 39,278 ,

1 (3) 80085 88,947 103,633 :-----_ .. ---_._-. __••• !._ •.... _._.__._.. _--_.. _._.....
(1) 7,499 7,254 7,861 !

g (w) (2) 14,310 12,140 16,281 I
2 (3) 22,958 20,379 26682

......... _._, _ - ----- - ! _.--

(1) 1,561 1,781 1,461 !
(2) 3,929 5,062 2,846 I
(3) 5,589 6,113 4,680 I



Geodetický a kartografický obzor
ročník 49/91, 2003, číslo 9 187

-x
2 cm r

I
I
I

: 20
I
I

1.5 cm ~
I
I
I
I

: 20
: 3D1 cm r
I
I
I
I
I
I

0.5 cm ~ 283
I

01
I

18:01
I.1- -'- 1...

1
-y

P o

opět v tab. 1 (porovnání výsledků v druhém a třetím řádku
tabulky ukazuje, že další přidané odlehlé měření nezměnilo
vyrovnané souřadnice podle MNAS). Opravy zprostředkují-
cích prvků jsou v tab. 2 (metoda MNAS opět pomocí oprav
velmi dobře vystihuje simulovanou chybu v délce a směru,
který je společný dvěma sousedním úhlům, coby zprostřed-
kujícím veličinám). Dále podle [4] platí g3 (w) ::;;gl (w) ::;;g2
(w) ::;;m g3 (w), w E Rm, např. pro (1) je 1,461 ::;;2,930 ::;;
7,254::;; 13,149 (= 9 . 1,461), atd.

Z příkladu a obr. 5 je vidět, že se výsledky vyrovnání pří-
liš neliší, když měření s náhodnými chybami je v mezích
přesnosti použité metody. V případě výskytu odlehlých mě-
ření dostaneme, jak je známo, velmi dobré výsledky z me-
tody MNAS - potvrzuje se její robustnost a není tedy příliš
ovlivněna odlehlými měřeními. Nejhorší výsledky vychází
z metody MINIMAX, svým založením se jedná o metodu
antirobustní - velká chyba v měření se vyrovnáním rozdělí
mezi ostatní měření. Metoda MNČ je také odlehlým měře-
ním ovlivněna, ale méně než MINIMAX.

Metoda genetických algoritmů se ukazuje jako výhodná při
výpočtu vyrovnání dle různých norem, protože celý proces
výpočtu probíhá shodně - pro jednotlivé normy vyrovnání se
mění pouze objektivní funkce. Nevýhodou je jistá časová ná-
ročnost a nutnost testování vhodnosti jednotlivých parametrů
GA. Při špatném nastavení parametrů a ukončovacího krité-
ria může dojít k chybnému výpočtu výsledku. Na výpočet
vyrovnání stanoviska pomocí GA byl sestaven počítačový
program v jazyce C++, pomocí kterého byly prováděny vý-
počty modelového příkladu. V programu je možnost měnit
nastavení jednotlivých parametrů GA.

Příspěvek byl vypracován v rámci Výzkumného zameru
MSM 210000007, Komplexní inovace technologií v geodézii
a kartografii.
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Sledování svislých posunů opěrných sloupů
ochozu Letohrádku královny Anny
na Pražském hradě

Ing. Jaromír Procházka, CSc.,
katedra speciální geodézie,

Ing. Pavla Vobořilová,
katedra geodézie a pozemkových úprav,

FSv ČVUT v Praze

Jedním z geodeticky sledovan.Vch objektů Pražského hradu je Letohrádek královny Anny. Dlouhodobá trigonometrická měření
a měření metodou přesné nivelace jsou zpracována matematickými programy. Analýzou svislých posunů v jednotliv:~ch roč-
ních obdobích je zji/it'ován převažující vliv teploty na změny tvaru pozorovaných objektů.

One oj objects that is monitored by geodetic survey at the Prague Castle is the Summer Palace oj the Queen Anne. Long-pe-
riod trigonometric measurement and precise levelling are calculated by mathematic programmes. Analyse oj vertical displa-
cements in individua I seasons oj the year determine the prevailing influence oj temperature to changes oj./órm at observed
objects.

Již od prosince roku 1999 probíhá měření svislých posunů
a náklonů sloupů ochozu Letohrádku královny Anny. Důvo-
dem je zjištění příčin vzniku trhlin na podstavcích těchto
sloupů. Geodetická měření a vyhodnocení provádějí odbor-
níci z katedry speciální geodézie pro statickou kancelář Křís-
tek, Trčka a spol. a pod dohledem Správy Pražského hradu.

V roce 1538 byla na pokyn krále Ferdinanda I. zahájena
stavba letohrádku určeného jeho choti královně Anně Jagel-
lonské. V době velkorysých plánů renesanční přestavby
Pražského hradu nebylo již možné vtěsnat novostavbu do stá-
vajícího areálu ajako vhodné místo k rozšíření se jevila nově
zřizovaná Královská zahrada. Tak bylletohrádek umístěn do
severovýchodního cípu areálu Hradu. Ve střední Evropě re-
nesanční doby se tento typ letního sídla, známý z Itálie, ob-
jevil poprvé.

Před stavbou samotného letohrádku v letech 1535-38 se
nejdříve prováděly práce na ohradní zdi zahrady pod vede-
ním stavitele Spatia (v l2j uváděn jako Giovanni Spazio).
V zednických pracích pokračovala další skupina Vlachů ve-
dená Joanem Mario de Pambio (Giovanni Maria Aostalli z
Pampia). Z prosince roku 1537 pochází první zmínka o Pa-
olovi della Stella a jeho třinácti kamenících. Ten vypracoval
modelletohrádku (zřejmě dle návrhu některého významného
italského architekta) a kamenické práce vedl až do své smrti
v roce 1552.V té době byl zřejmě dohotoven arkádový ochoz .
obepínající celou budovu. Výstavba patra začala pod vede-
ním Hanse Tirola. Práce se několikrát přerušovaly z důvodu
nedostatku finančních prostředků a jiných nepříznivých
vlivů, jakým byl i velký požár Prahy v roce 1541, který za-
sáhl celý Pražský hrad. Král Ferdinand I. proto opustil Prahu
i zemi a letohrádek využíval králův syn arcivévoda Ferdinand
Tyrolský k pořádání různých slavností. Posledním mistrem
byl nový hradní architekt Bonifác Wolmut (Wohlmut), který
postavil v letech 1556-63 patro budovy a zajímavou střechu
tvaru obráceného lodního kýlu. Císař Rudolf 11. využívalle-
tohrádek pro své sbírky a k astronomickým pozorováním (pů-
sobil zde Tycho Brahe). V roce 1648 bohatě zařízené míst-
nosti vyplenili Švédové.

První opravy proběhly po roce 1638, kdy se vyměnily ně-
které kamenické detaily. Na počátku 18. století se letohrádek
využíval spíše nedůstojným způsobem ke skladování mouky
a obilí. Hradní zahradník ukládal v lodžiích posekanou trávu
a zeleninu. K větším zednickým, tesařským a kamenickým
opravám došlo v letech 1725-26 zřejmě z iniciativy Johanna
H. Dienebiera. Za Marie Terezie v roce 1779 bylo rozhod-
nuto předat objekt c. k. dělostřelectvu a posléze se hledalo
vhodnější využití. Návrhy z roku 1787 instalovat v objektu
hvězdárnu se neuskutečnily a nakonec byla stavba používána
jako "alchymistické laboratorium" na výrobu střelného pra-
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chu. Po roce 1808 proběhla oprava střechy a další zednické
a tesařské práce. Kamenické a sochařské detaily se znovu ob-
novovaly v roce 1829 pod vedením kameníků Michaela Dvo-
řáka a Johanna Ludwiga Krannera. Y roce 1838 bylo roz-
hodnuto o vystěhování vojska z letohrádku a jako nové
využití se schválilo zřízení obrazárny. Klasicistních úprav se
po roce 1842 ujala Společnost vlasteneckých přátel umění.
Hlavním zásahem bylo zřízení nového reprezentativního
schodiště v severní části stavby, jež navrhl dvorní stavební
úřad a architekt Gutensohn (Bernard Grueber). Schodiště
umožnilo přístup do sálu v patře, který byl vymalován his-
torickými výjevy podle návrhu Kristiána Rubena.

Letohrádek je postaven ve tvaru protáhlého obdélníku cca
(S4,5x21,5) m. Y terénu snižujícím se směrem k východu je
dvoupatrový, směrem do zahrady jen jednopatrový. Jedno-
traktové jádro budovy obkružuje arkádový ochoz s třinácti
oblouky při delší straně a pěti oblouky při kratší straně, při-
čemž rozměry budovy odpovídají třem obloukům při kratší
straně a jedenácti obloukům při delší straně. Tak linie obvo-
dového zdiva vnitřní budovy prochází středy odpovídajících
sloupů arkád (viz obr. 3). Arkády jsou podpírané štíhlými tos-
kánskými sloupy s jónskou hlavicí.

Stavba byla pravděpodobně založena na určitém terénním
zlomu v ostrém svahu. V severojižním směru byly vyhlou-
beny čtyři paralelní základové zdi, které nesou arkády
a vlastní vnitřní stavbu. Podzemní podlaží tvoří valeně kle-
nutá střední prostora s režným cihlovým zdivem a dvěma při-
lehlými chodbami pod arkádami. Ychod do prostoru podzemí
je z jihu (obr. I).

Do hlavního sálu vedly dříve dveře z obou stran v posled-
ním severním travé, dnes jsou vyměněny za okna. Nový
hlavní vstup do objektu byl z praktických důvodů proražen
v severní stěně a původní boční okna byla zrušena. Za vcho-
dem byla vytvořena miniaturní předsíň. Prostor patra byl
schodišťovou částí rozdělen na dvě partie: monumentální sál

o proporcích zhruba 3: I a čtvercový sál na severu. Oba sály
měly klenbu, využívající unikátní kazeto vanou konstrukci
krovu. Velký sál měl balkón snad s funkcí hudební tribuny.
Menší sál utvářený obdobně odpovídajícímu sálu v přízemí
patřil zřejmě k nejkrásnějším prostorám české renesance
a výtvarně předcházel rytířskému sálu v Nelahozevsi. Z hle-
diska kulturního dědictví je letohrádek unikátní stavbou, na-
vzdory některým radikálním změnám, zachovanou z velké
části zcela v původní podobě.

Y souvislosti s postupnou obnovou Hradu a jeho zahrad
za první republiky provedl v letech 1928-30 druhou větší ob-
novu letohrádku architekt Josip Plečnik. Negativním důsled-
kem restaurace fasád z této úpravy bylo narušení povrchu
pískovce nátěrem z cementového mléka.

Hlavní obnova byla provedena v letech 1953~55. Stavebně
technický průzkum odhalil velké množství statických poruch
a narušení stavby, způsobených mj. i nedostatečnou vodo-
těsnou izolací ochozu nad arkádami. Nejvíce byly narušeny
jónské sloupy arkády, které byly vahou ochozu přetíženy. Po-
rušen byl i krov stavby a měděná krytina. Obnovu navrhl Pa-
vel Janák ve spolupráci s Bedřichem Hacarem a Ladislavem
Nováčkem.

Do stropu nad přízemím a do násypů kleneb arkády se vlo-
žila železobetonová konstrukce, čímž se váha ochozu měla
přenést ve větší míře na masivní vnitřní stěny. Bylo potřebné
zpevnit strop, zesílit kýlovitý krov a obnovit krytinu. Tím byl
vytvořen základ pro následné restaurátorské práce na celém
vnějším plášti stavby. Došlo k odstranění cementových ná-
těrů, k vy tmelení a zrestaurování narušených částí povrchu
a sochařské výzdoby; byly obnoveny interiéry celé stavby.
V nově zřízené renesanční zahrádce před západní arkádou zů-
stala osazena restaurovaná Zpívající fontána, která byla zho-
tovena v letech 1564-68 podle návrhu dvorního malíře Fran-
cesca Terzia brněnským zvonařem a puškařem Tomášem
Jarošem. Dalšími restauračními pracemi prošla fontána i po-
čátkem roku 2002. Y témže roce proběhla také rekonstrukce
měděné krytiny střechy a z důvodu narušení kamenných částí
byl vyměněn jeden ze sloupů severní strany (viz obr. 2).



Geodetický a kartografický obzor
190 ročník 49/91, 2003, číslo 9

" / BI
'f

~

!\
I } 86
! I'

A6 !d~~~~~~~~~.~.
t

f

::: ...

A5

Obr. 3 Schéma rozmístění nivelac'ních značek na sloupech
a budově letohrádku

Svislé posuny vybraných opěrných sloupů ochozu letohrádku
(obr. 3) jsou měřeny metodou přesné nivelace prostřednic-
tvím pozorovaných bodů osazených do spodní části dříků
sloupů (body AiD). Měření je vztaženo k bodům na budově
letohrádku (body Ri) a dále k nivelačním bodům na strážním
domku (body OI, 02).

Pro měření náklonů sloupů byly dále osazeny odpovída-
jící pozorované body pod hlavicí rohových sloupů (body AiH)

a ve stejných sloupech též dvojice pozorovaných bodů nad
sebou umožňující určit náklony v kolmém směru (body CiD,

CiH, viz obr. 8). Současně s měřením náklonů, jejichž vy~
hodnocení není pro svoji obsáhlost náplní tohoto příspěvku,
byly trigonometricky určovány změny převýšení mezi hor~
ními a dolními pozorovanými body. To umožnilo spolu s mě~
řenými teplotami vyhodnotit roztažnost pískovcových sloupů
(viz odst. 2.2.3).

Měření je prováděno pomocí nivelačního přístroje Zeiss Ni
007 a jedné invarové, 1,75 m dlouhé, jednodílné nivelační
latě s půlcentimetrovým dělením a dvěma stupnicemi.
V etapě č. 3 a 7 byly použity latě dvě z důvodů uvedených
v odst. 2.1.1. Jinak se zachovávala podmínka použití stejných
přístrojů a pomůcek ve všech etapách měření. Podmínka, aby
každá etapa byla zaměřena týmž měřičem jako etapy před~
chozí, byla porušena z mimořádných důvodů v etapě sedmé.

Po ochozu letohrádku je veden uzavřený nivelační pořad
s bočními záměrami na pozorované body. Pro připojení po-
řadu byly vzhledem k omezeným možnostem (zmíněných
dále) zvoleny tři stávající nivelační značky, které tvořily síť
vztažných bodů mimo sledovaný objekt letohrádku. Nej-
vzdálenější vztažný bod, hlava šroubu vodorovně osazeného
v cihlovém plotě na rohu Tychonovy ulice a ulice Mariánské
hradby, se v průběhu etapových měření projevil jako ne-
vhodný a byl z připojení vypuštěn. Zbývající dva vztažné
body jsou čepové nivelační značky osazené na přízemním
strážním domku u letohrádku. Bod 01 je u vchodu do domku
v areálu Královské zahrady a bod 02 v ulici Mariánské

Obr. 4 Detail nivelační značky pozorovaného bodu Am na sloupll
A4 a ukázka přípravy značek před měřením

hradby. Vzhledem k požadavku měření především relativních
svislých posunů a s ohledem na větší vzdálenost vhodných
objektů pro osazení dalších vztažných bodů bylo od dalšího
rozšíření sítě vztažných bodů upuštěno. Jako problematické
se jevilo i použití hloubkové stabi]jzace pro vztažné body
s ohledem na památkově chráněný historický objekt a jeho
zázemí.
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Obr. 6 Stabilizace pozorovaného bodu nastřelovacím hřebem
a jeho poloha vůči sloupu Aj

Obr. 7 Ukázka signalizace pozorovaných a orienta(~ních bodů
terčíky

Pozorované body Aj[)jsou stabilizovány nivelačními znač-
kami na všech rohových sloupech ochozu a na sedmých slou-
pech delších stran ochozu letohrádku v severojižním směru.
Do sloupů, ve spodní části dříku zhruba na úrovni zábradlí,
byly vyvrtány otvory o hloubce cca 60 mm a šířce 10 mm
a do nich vlepeny mosazné zděře se závitem. Značkami jsou
mosazné válečky délky cca 60 mm s vyvýšenou obrubou na
konci pro jednoznačné určení výšky (viz obr. 4). Značky se
umisťují do chráněných zděří pouze po dobu měření. Zacho-
vání stejné polohy značky v každé etapě je zajištěno jednak

použitím vždy téže značky označené vyraženým číslem
a dále dorazem, ke kterému je značka zašroubována. Co nej-
blíže každé značce AiDje obdobným způsobem stabilizována
značka Bi na budově letohrádku ve výšce cca 0,5 m od pod-
lahy ochozu. Mimo dobu měření jsou zděře uzavřeny šrou-
bem s krytkou chránící závit. Barva krytky je volena tak,
aby byl co nejméně narušen vzhled historické památky
a splývá s pozadím (tmavý pískovec sloupu či světlá fasáda
budovy). Rozmístění pozorovaných bodů Ajo a Bj je patrno
z obr. 3.

Podle požadavků statika jsou dále určovány svislé posuny
bodů stabilizovaných nastřelovacími hřeby v kamenné dlažbě
kolem sloupu A6 (body A61-A63) a kolem sloupu AI (body
AS1-A54), viz obr. 5 a 6. Tyto body byly stabilizovány a po-
prvé zaměřeny ve 4. etapě za účelem zjištění případných výš-
kových změn podloží kolem těchto sloupů.

Protože nejsou všude dodrženy stejné délky záměr v sestavě
a je použito i bočních záměr, zjišťuje se pravidelně v každé
etapě chyba z nevodorovnosti záměrné přímky a měřená pře-
výšení se o ni opravují. Před tím, než se přistoupí k výpočtu
této chyby, je nutné převýšení opravit o tzv. vliv patek.
Sloupy na letohrádku mají protáhlý soudkovitý tvar, čili se
od paty rozšiřují a následně zužují. Širší průměr zabraňuje
postavení nivelační latě na pozorovaný bod jejím středem.
Při snaze mít nivelační značky co nejkratší jsou značky vy-
robeny tak, že je nutné stavět lať na nějaký krajní bod patky.
To, že patka latě není kolmá na stupnici latě a hlavně, není-
-li krabicová libela latě perfektně zrektifikována, způsobuje,
že postavení latě na různé body její patky dává různá čtení.
Pro opravu tohoto jevu jsou proměřována jednotlivá posta-
vení na očíslovaných rozích patky vůči středu patky a při mě-
ření je umístění patky latě na každém bodě zaznamenáno.
Oprava přísluší každému rohu patky. Vliv na stav libely má
samozřejmě i přeprava a skladování, proto by se opravy měly
zjišťovat při každém měření.

V počátečních etapách, než bylo zjištěno, že rektifikace
krabicové libely latě není zcela perfektní, se opravy nezavá-
děly. Vzhledem k velikostem uzávěrů počítaných z měřených
převýšení v uzavřeném nivelačním pořadu, které neodpoví-
daly očekávaným hodnotám, byl postup měření analyzován
a postupně upravován. Z těchto důvodů se v některých eta-
pách používaly jiné latě, než s jakými bylo měřeno v etapě
základní. V upraveném postupu se podle předchozích etap
kontroluje, zda je nivelační lať stavěna stále na totéž očíslo-
vané místo patky.

2.1.2 Očekávaná a dosažená přesnost nivelačního
měření

Přesnost v určení svislých posunů pozorovaných bodů poža-
dovaná statikem by neměla překročit hodnotu 0,5 mm. Oče-
kávaná přesnost určovaných veličin se odvodí z modelování
dané úlohy před měřením. Vzhledem k použitým přístrojům,
metodě a ztíženým podmínkám při měření (nivelační laťstaví
pomocník na pozorované body z kamenného zábradlí, kde
v místech opěrné zdi stojí i nad hloubkou 5 m, viz obr. I) je
uvažována směrodatná odchylka dvakrát měřeného převý-
šení hodnotou arer = 0,07 mm. Mezní uzávěry v nivelačních
pořadech jsou dány vztahem Umel = Up vf ah'er, kde up = 2
je koeficient spolehlivosti a k je počet sestav v uzavřeném
nivelačním pořadu. Pro počet sestav max. k = 6 by dosažené
uzávěry neměly překročit hodnotu Umel = 0,34 mm.
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Tab. 1 Odhady směrodatných odchylek jednoho (dvakrát měřeného)
převýšení určené z rozdílů dvojího měření, z uzávěrů nive-
lačních pořadů a z vyrovnání MNČ

~ sh'er [mm] I s;:z [mm] I s~yr [mm] I
0* 0,08 0,14 0,08

O 0,10 0,08 0,05
1 0,10 0,12 0,07

2 0,05 0,11 0,06

3 0,08 0,15 0,10
4 0,04 0,09 0,03

5 0,04 0,05 0,02

6 0,05 0,07 0,03
7 0,05 0,07 0,03
7* 0,05 0,05 0,02

8 0,07 0,16 0,07
9 0,04 0,06 0,03
10 0,03 0,04 0,02
11 0,03 0,04 0,02

I kvadr. průměr ~ 0,06

*nepoužitá měření

Tab. 2 Průměrné svislé posuny pozorovaných bodů B, vůči základní
etapě

Očekávanou přesnost změn relativních výšek pozorova-
ných bodů od základní etapy lze charakterizovat směrodat-
nou odchylkou v intervalu (1&{ E < 0,1; 0,2 > mm s ohledem
na počet sestav od vztažných bodů k pozorovanému bodu.
Potom se mezní hodnota svislého posunu pozorovaného
bodu, do které ještě nelze posun považovat za prokázaný, po-
hybuje v intervalu

kde 8j je rozdíl i-tého převýšení ze směru tam a zpět, n je po-
čet měřených převýšení. Dalším odhadem přesnosti měře-
ného převýšení h je výpočet z dosažených uzávěrů v nive-
lačních pořadech.

uz_ p ~Ui Ui
Sh - -':'--,q ,=\ ki

kde Uj je uzávěr i-tého uzavřeného pořadu, kj je počet sestav
v pořadu a q je počet těchto pořadů. Hodnoty odchylek zjed-
notlivých etap jsou uvedeny v tab. 1. U hodnot odchylky (3)
je vidět (až na výjimku v 8. etapě) zlepšení po odstranění
systematického vlivu nesvislé nivelační latě zaváděním ak-
tuálních oprav vztažených k jednotlivým rohům patky.

Ze zpracování měřených dat metodou nejmenších čtverců
jsou k dispozici směrodatné odchylky vyrovnaných převý-
šení sl?r. Z průměrné směrodatné odchylky pro všechny mě-
řené etapy se odhadne dosažená přesnost relativního svislého
posunu Mz~B' Jedná se o změnu převýšení dvou vybraných
pozorovaných bodů vůči základní etapě, konkrétně mezi bo-
dem na sloupu a odpovídajícím bodem na budově. Z obr. 3
je vidět, že tato převýšení nebyla většinou měřena přímo. Od-
had svyr (Mz~B) je aplikací zákona hromadění vah na množinu
funkcí vyrovnaných dílčích převýšení mezi vybranými body
ze základní a i-té etapy, kde se při výpočtu využijí kovari-
anční matice vyrovnaných veličin z obou etap (vyrovnané
veličiny v rámci vyrovnání jedné etapy jsou vzájemně kore-
lované). Zjednodušeně se přesnost odhadne jako přesnost
rozdílu dvou etap, kdy každá etapa je charakterizovaná prů-
měrnou hodnotou směrodatné odchylky jednoho převýšení
š f:'er = 0,06 mm a je zohledněn počet dílčích m měřených pře-
výšení mezi pozorovaným bodem na budově a sloupu

Odhad s (Mz~B) odpovídá řešení, kdy převýšení nevstupují
do vyrovnání. Odhad svyr (Mz~B)' kdy převýšení vstupují do
vyrovnání, dává zřejmě lepší hodnoty, a to v závislosti na
konfiguraci (počet sestav, počet podmínek). Konkrétní hod-
noty viz tab. 3.

Z vyrovnaných převýšení se počítají výšky pozorovaných
a vztažných bodů, jejich změny vůči základní etapě, převý-
šení mezi zvolenými body a opět jejich změny vůči základní
etapě. V tab. 3 jsou uvedeny relativní svislé posuny převý-

Očekávaná přesnost relativních svislých posunů pozoro- C3
CI

vaných dvojic bodů (budova - sloup) od základní etapy se + AI 86+ A3
pohybuje v intervalu (1!B. (1&{ E < 0,1; 0,2 > mm rovněž s ohle- 84 04

])=. ::1
dem na počet dílčích měřených převýšení mezi těmito body
(jedno nebo dvě).

Měřená převýšení vstupují do podrnínkového vyrovnání 05
metodou nejmenších čtverců. Podmínky plynou z uzavře- 83
ného pořadu kolem budovy letohrádku a z dalších většinou + 88+ A4

II II III a
čtyř nadbytečných měření, kdy se např. kontrolně měří přímo C6 C5 C4
převýšení Mz (A3 - B3) a Mz (A6 - B6), viz obr. 3. $ I I

O 10m
Přesnost dvakrát měřeného převýšení h (průměr tam +81 +85 + 82

a zpět) je odhadována směrodatnou odchylkou s!:'er

mer _ ~ 1 .:b ~ ~
Sh - -4 .:. Ui Uj,n i=l

Obr. 8 Značky pro trigonometrické měfení umístěné na sloupech
a budově letohrádku. Pozorované sloupy jsou osazeny zpravidla

dvěma dolními a dvěma horními terčíky.
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Tab. 3 Relativní svislé posuny odpovídajících si dvojic bodů vůči základní etapě a odhady směrodatných
odchylek těchto posunů

datum 13. 1. 11. 4. 24.7. 21. 9. 10. 1. 10.4. 3.7. 27.9.
rok 2000 2001

teplota [oe] 3 9 19 11 O 12 17 13
.etapa č. O 1 2 3 4 5 6 7

dvojice bodů Relativní svislé posuny Ilhif.B [mm] vůči základní etapě

Bl - AlD +0,6 +0,7 +0,1 +0,0 +0,9 +1,0 +0,8
B2 - A2D +0,6 +0,6 +0,2 +0,1 +0,6 +0,7 +0,4
Ba -AaD +0,7 +0,4 -0,2 +0,2 +0,5 +0,1 -0,3
B4 - A4D +0,5 +1,1 +0,4 +0,3 +0,5 +1,1 +1,3
Bs - ASD +0,3 +0,3 +0,2 +0,3 +0,5 +0,6 +0,6
B6 - A6D +0,5 +0,9 +0,4 +0,3 +0,6 +0,7 +0,4

I průměr [mm] ~ I +0,53 I +0,67 I +0,20 I +0,19 I +0,58 I +0,69 I +0,51 I
datum 9. 1. 4. 4. 26.6. 8.10.

rok 2002
teplota [oe] -1 12 19 10 počet odhad

etapa Č. 8 9 10 11 sestav přesnosti [mm]

I dvojice bodů ~

Bl - AlD +0,5 +1,0 +1,2 +0,6 2 0,12 0,08
B2 - A2D +0,2 +0,7 +1,2 +0,5 2 0,12 0,07
Ba - AaD +0,1 +0,3 +0,5 -0,3 1 0,08 0,06
B4-~D +0,1 +0,7 +1,2 +0,5 2 0,12 0,08
Bs -ASD +0,5 +0,8 +0,9 +0,6 2 0,12 0,07
B6 - A6D +0,4 +0,7 +1,0 +0,6 1 0,08 0,06

I průměr [mm] ~ +0,33 I +0,69 I +1,00 I +0,42 ~ _

I stan. ~

Sl ClD ClH C6D C6H 01 06

S2 C3D C3H C4D C4H O2 03

S3 A4D A4H A6D A6H 03 06

S4 AlD AlH A3D A3H 01 O2

Ss CSD CSH Os

S6 A3D A3H 04

Ss A4D A4H 03
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Obr. 9 Proložení dat regresní periodickou funkcí. Plná čára:
spojuje změny převýšení z jednotlivých měřených etap vůči etapě

základní

;
I
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Obr. 10 Plná čára: Svislé posuny v závislosti na čase.
Přerušovaná čára: Teplota vzduchu v jednotlivých etapách
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Obr. 11 Ukázka řešení regresní přímky pro různé varianty zadání. Nahoře: obecný model. Dole: podmínka bezchybné základní etapy.
Vlevo: řešení přímky se všemi vstupními daty. Vpravo: po vyloučení hodnoty z 8. etapy

o měfené
- vyrovnané
•••• teoretické

..,
O ••••-0 •••••

....................; ~ .

Obr. 12 Příklad řešení regresní přímky u jednoho sloupu. Přerušovaná čára: ukazuje přímku,
jejíž směrnice vychází z tabulkové hodnoty koeficientu roztažnosti pro pískovec. Plná čára:

vyjadřující regresní přímku by měla být s teoretickou přímkou rovnoběžná
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datum 15. 12. 11. 4. 24.7. 21. 9. 9. 1. 10.4. 3.7. 27.9.
rok 1999 2000 2001

teplota [oe] 3 6 13 18 11 2 7 20 14
etapa č. O 18:30 113:00 2 3 4 5 6 7

dvojice bodů Změny převýšení Ahij} D [mm] vůči základní etapě

A1D - A1H +0,5 +0,7 +1,1 +0,5 +0,1 +0,4 +0,9 +0,4
A3D - A3H * -0,2 +0,3 -0,1 -0,3 -0,8 -0,8 -0,6 -0,5
A4D - A4H* +0,2 +0,6 +0,8 +0,8 +0,8 -0,5 +1,0 +0,7
A6D - A6H +1,0 +1,2 +1,5 +1,0 +0,3 +0,6 +1,5 +1,5
C1D - C1H -0,1 +0,2 +0,4 +0,1 -0,2 -0,0 +0,5 n.m.
C3D - C3H -0,2 +0,2 +0,1 -0,1 -0,2 +0,0 +0,1 -0,2
C4D - C4H -0,3 +0,4 +0,3 +0,3 -0,2 +0,1 +0,6 +0,3
C6D - C6H +0,2 +0,9 +1,0 +0,4 +0,0 +0,7 +1,4 +0,6
C5D - C5H +0,3 +0,7 +0,4

I +0,13 I +0,56 I +0,64 I +0,30 I -0,12 I +0,16 I +0,57 I +0,34 I
datum 8. 1. 4.4. 26.6. 8.10.

rok 2002
teplota [oe] 2 4ažll 21 až 25 6až9

etapa č. 8 9 10 11

I dvojice bodů ~

A1D - A1H -1,1 +0,2 +1,2 -0,3
A3D - A3H * -1,7 -0,8 -0,6 -0,1
A4D - A4H* +0,5 +1,0 +0,9 +0,8
A6D - A6H -0,3 +0,7 +1,7 -0,1
C1D - C1H -0,3 +0,1 +0,3 n.m.
C3D - C3H +0,1 +0,2 +0,4 +0,1
C4D - C4H +1,6 +0,4 +1,1 +0,6
C6D - C6H -1,2 +0,5 +1,2 -0,2
C5D - C5H -1,4 +0,3 +1,1 +0,1

~ -0,46 I +0,16 I +0,70

*od 3. etapy uvažovány hodnoty z bližších stanovisek,
navíc vztaženo k etapě základní

šení odpovídajících si bodů AiD na sloupu od bodů Bi na bu-
dově vůči základní etapě. Poslední sloupce tab. 3 představují
průměrné odhady směrodatných odchylek těchto veličin dle
odstavce 2.1.2.

Průměrné svislé posuny pozorovaných bodů Bi na budově
letohrádku z tab. 2 leží až na výjimku 4. etapy pod hranicí
prokazatelnosti (I) a proto lze pokládat pozorované body Bi

za stabilní. Tab. 3 ukazuje posun nosných sloupů ochozu v zá-
vislosti na čase a teplotě. Nízká teplota v základní etapě způ-
sobuje, že převažující znaménko posunu je kladné, jedná se
proto o zdvih MiiO. Tento posun se vyjádří jediným funkčním

vztahem: lineární funkcí dvou proměnných, času t a teploty
vzduchu T,

kde a, h, c jsou koeficienty lineární regrese (regresní plochou
je rovina), to datum provedení základní etapy a To teplota
vzduchu v základní etapě (tab. 3). Odhad velikosti koefici-
entů lineární regrese a jejich směrodatných odchylek je pro-
veden metodou nejmenších čtverců za předpokladu, že ná-
hodné odchylky v určení zkoumaných dat jsou nezávislé
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veličiny s normálním rozdělením. Každá etapa je charakte-
rizována průměrnou hodnotou posunu. Při zaměření jede-
nácti etap jsou k odhadu koeficientů nutné tři hodnoty, ostat-
ních osmje nadbytečných. Odhady koeficientů po vyrovnání
jsou

a= +0,2 mm,
b = +0,007 mm/1M,

e = +0,028 mm/1°C,

Sa = 0,1 mm,
Sb = 0,005 mm/1M,
Se = 0,007 mm/1°C,

Koeficient b vyjadřuje velikost posunu zajednotku času, v (6)
za 1 měsíc (lM), koeficient e velikost posunu za jednotku
teploty 1 oe, koeficient a je konstantní člen. Zdvih pozoro-
vaných bodů na nosných sloupech ochozu lze vyjádřit roční
hodnotou

a celkovou hodnotou za dobu 33 měsíců pozorování leto-
hrádku

Aby bylo možné tyto časové posuny prokázat, musí být mi-
nimálně b > Sb' Vhodnější je použití statistického testu s nu-
lovou hypotézou

(vliv času na svislé posuny se neprojeví) a alternativní hy-
potézou HA : b > O (svislý posun je zdvih). Test je jedno-
stranný. Testovací kritérium má tvar dle [3] a velikost

kde ta, n' je kritická hodnota Studentova rozdělení pro zvole-
nou hladinu významnosti lX = 5 % a počet stupňů volnosti
ni = 8 aje rovna ta, n' = 1,86. Protože neplatí (8), nemůže se
nulová hypotéza (7) zamítnout. Vliv času na svislé posuny se
považuje za neprokázaný.

Vliv teploty na svislé posuny je, také dle výsledků před-
chozího testu, prokázaný. Jeho maximální vliv lze vyjádřit
hodnotou

a to pro teploty vzduchu, které v našich klimatických pod-
mínkách mohou výjimečně dosáhnout teplot od -25 oe do
+35 oe.

Změny převýšení jsou určovány u rohových sloupů ochozu
a u sedmého sloupu v severojižním směru západní strany le-
tohrádku. Jsou to tedy, až na jeden chybějící, tytéž sloupy,
jež jsou prověřovány i nivelací. Aby mohly být sloupy sle-
dovány jak v podélném tak i v příčném směru, je každý ro-
hový sloup osazen čtyřmi terčíky, dvěma dolními a dvěma
horními. Horní terčíky (umístěné pod ozdobnou hlavicí
sloupu) jsou ponechávány na lokalitě trvale, proto se na nich
projevuje nepřízeň počasí a kontrast barev časem slábne.

Dolní terčíky jsou zde, stejně jako nivelační značky, umisťo-
vány pouze po dobu měření. Kruhový terčíkje tvořen dvěma
soustřednými kružnicemi. Vnitřní kruh je vyplněn žlutě,
vnější mezikruží modře. V podélném směru jsou zděře dol-
ních terčíků AiD totožné se zděřemi nivelačních značek.
V příčném směru se nacházejí zděře pro terčíky CiD' Zhruba
tři metry nad dolními body jsou trvale umístěny odpovída-
jící horní terčíky AiH, CiH' Rozmístění pozorovaných bodů
AiD, AiH, CiD' CiH' stanovisek Si a orientačních bodů O;je pa-
tmo z obr. 8.

V tab. 4 je uvedeno, na jaké pozorované a orientační body
je měření prováděno. V počátečních etapách se pozorované
body zaměřovaly ze čtyř stanovisek Sl až S4' Od druhé etapy
jsou body A3D, A3H, A4D, A4H navíc pozorovány z bližších sta-
novisek S6 a Sg.Před čtvrtou etapou bylo z kontrolních dů-
vodů zavedeno měření na orientační body O;. Navíc byly do
pozorování zahrnuty body CSD a CSH' V sedmé a jedenácté
etapě bylo díky objektům, jež překážely v záměře, znemož-
něno měření pozorovaných bodů CID a ClH a některých ori-
entačních bodů.

Z měřených zenitových úhlů a vodorovných délek na horní
a dolní pozorovaný bod sloupu je vypočtena změna převý-
šení těchto dvou bodů vůči základní (či jiné předchozí) etapě
(trigonometrická metoda). Měření úhlů i vzdáleností je pro-
váděno univerzálním elektronickým teodolitem Leica Te
1800. Vychází se z předpokladu, že se vodorovné délky od
stanovisek k pozorovaným bodům v průběhu času nemění,
a proto byly změřeny jen v základní, respektive čtvrté (pro
nově osazené body) etapě. Stanoviskajsou stabilizována mo-
sazným válečkem s jemným otvorem vhodným pro kvalitní
centraci přístroje. Optický centrovač přístroje se v každé
etapě orientuje stejným směrem jako v etapě základní, čímž
se minimalizuje vliv případné systematické výchylky jeho
osy od svislého směru. Proto lze přesnost dostředění cha-
rakterizovat směrodatnou odchylkou O"e::; 0,4 mm.

Směrodatná odchylka zenitového úhlu měřeného vjedné sku-
pině teodolitem Te 1800 je udávána výrobcem hodnotou
0"<;0 = 0,3 mgon. Byl proveden rozbor přesnosti před měře-
ním pro požadovanou směrodatnou odchylku změny převý-
šení mezi etapami TO"<1p = 0,5 mm. Při výpočtu požadované
přesnosti měření zenitových úhlů TO"; bylo předpokládáno
zaměření vzdáleností k pozorovaným bodům pouze v jedné
etapě a dále byl zohledněn vliv centrace přístroje na určova-
nou změnu převýšení. Nejpřísnější hodnota pro maximální
délku záměry 63 m je dána hodnotou TO"; = 0,23 mgon. Vliv
centrace na změnu převýšení se vyjádří vztahem

kde hHD = 3,2 m je přibližná hodnota převýšení mezi horním
a dolním pozorovaným bodem na sloupu letohrádku a d je
vodorovná vzdálenost od stanoviska k pozorovaným bodům,
jež jsou přibližně nad sebou. Odchylka se i při dodržení uve-
dených postupů významně projevuje především při měření
na kratší vzdálenosti, pro nejkratší délku záměry d = 8 m hod-
notou až eo"<1p = 0,2 mm. I přes tyto požadavky postačuje mě-
ření zenitového úhlu danou technologií jen v jedné skupině.

Vzhledem k nutným kontrolám měřených veličin a u ně-
kterých stanovisek i poměrně dlouhým záměrám na pozoro-
vané body, které již zhoršují podmínky cílení na malé terče,
se nakonec zvolila metoda měření zenitových úhlů ve dvou
skupinách a s dvojím cílením. Očekávanou přesnost určení
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změn převýšení lze charakterizovat směrodatnou odchylkou
(JLJp E < 0,1; 0,3 > mm s ohledem na délku záměr (od 8 m do
63 m). Podrobné odvození a konkrétní hodnoty lze nalézt
v [4].

Přesnost zenitového úhlu měřeného ve dvou skupinách s dvo-
jím cílením je charakterizována průměrnou výběrovou smě-
rodatnou odchylkou ze všech stanovisek a etap St;= 0,14 mgon.
Jednotlivé odchylky pro stanovisko se počítaly ze vzorce

j _ /27;:"1Di Di
St;-~ 4n '

kde Di je rozdíl měřeného úhlu mezi dvěma skupinami na
j-tém stanovisku a n počet měřených zenitových úhlů. Po-
tvrdila se vhodnost volby měřit úhly ve dvou skupinách, pro-
tože zvláště nepříznivě klimatické podmínky (vítr, chlad, za-
šlé barvy terčů) v lokalitě letohrádku způsobují, že přesnost
zaměření některých stanovisek mírně překročila očekávané
hodnoty. Požadovaným hodnotám měření vyhovuje.

Při grafickém vyjádření změn převýšení v závislosti na čase
je patrný periodický průběh veličin v rámci jednoho roku. Na
obr. 9 jsou data proložena periodickou regresní funkcí. Za-
tím se nejeví, že by změny veličin vůči základní etapě měly
časově rostoucí či klesající lineární trend, a proto se nahra-
zení dat regresní funkcí kombinující periodický a lineární
model neprovádělo. Navíc, periodické modelování dat je
pouze ilustrativní, protože teploty ve dnech měření jednotli-
vých etap nemusí příliš vystihovat teploty charakteristické
pro dané roční období. Např. zde nebylo ještě provedeno mě-
ření v létě v takový den, aby teplota vzduchu přesáhla 25 oe.
Naopak, počasí připomínalo spíše podzim.

Jaké byly teploty vzduchu při měření v jednotlivých eta-
pách, ukazuje obr. 10. V jednom grafu je zobrazen vývoj tep-
lot [0C] i změn převýšení [mm] v jednotlivých etapách (y-ová
osa přísluší měřítku změn převýšení, teploty jsou k této ose
vhodně převedeny). Pokud křivka změn převýšení kopíruje
s ohledem na chyby měření křivku teplot, je možné zkoumat
lineární závislost změn převýšení na teplotě (obr. 12). Taková
analýza dat je provedena pro každý sloup samostatně a také,
jak je uvedeno dále, s průměrnými hodnotami změn převý-
šení všech sloupů.

Zanedbá-li se v (5) vliv časové složky, je regresní funkcí
přímka

kde a a c jsou koeficienty lineární regrese a Toje teplota vzdu-
chu v základní etapě. Přímka popisuje závislost změn převý-
šení ,1J1io na změně teplot vzduchu T. Je-li každá etapa cha-
rakterizována průměrnou hodnotou změny převýšení (viz tab.
5) a vyloučí-li se měření z osmé etapy, jež se jeví jako odlehlé
(viz obr. 11), pak odhady hodnot regresních koeficientů po-
mocí metody nejmenších čtverců za podmínky 'i.pdd ~ minl)

jsou

a =-0,02 mm,
c = 0,039 mm °C-I,

Sa = 0,05 mm,
Se = 0,000 mm °C-I.

Koeficient a není určen spolehlivě, tj. v tomto případě se dá
považovat za nulový. Obecně nelze jeho nulovost předpo-
kládat, protože tím by se zavedla podmínka, že měření v zá-
kladní etapě je bezchybné (regresní přímka by říkala, že po-
kud se v nějaké etapě naměří stejná teplota jako v základní,
musí se určit z měření i tatáž hodnota převýšení, jaké bylo
v základní etapě). Korelační koeficient souborů měřených
teplot a změn převýšení je r = 0,94.

Pokud jsou zkoumanými daty změny převýšení pozorova-
ných bodů na sloupech, platí, že ze směrnice regresní přímky
lze odhadnout koeficient teplotní délkové roztažnosti daného
materiálu (pro průměrné převýšení mezi dolním a horním po-
zorovaným bodem na sloupu h = 3,2 m)

fx = ~ = 0,039 mm °C-1 = 12,2 . lO-60C-I.
h 3,2m

Cílem příspěvku bylo především upozornit geodetickou ve-
řejnost na problémy, které se vyskytly při sledování svislých
posunů a výškových změn nosných sloupů ochozu Leto-
hrádku královny Anny, a také na způsoby jejich řešení. Spe-
cifické podmínky při určování posunů a přetvoření historic-
kých objektů, obvykle památkově chráněných, vedou
k nutným úpravám standardních postupů, v návaznosti na po-
žadavky statika a památkářů.

V daném případě velmi nepříznivě ovlivňuje přesnost svis-
lých posunů především postavení nivelační latě okrajem
patky na značku při nedokonale rektifikované krabicové li-
bele. To se projeví v maximální míře na přestavových bodech
AiD, kde při přetočení latě o 180° se lať staví na opačné kraje
patky a chyba systematického charakteru se sčítá. Vzhledem
k tomu, že rektifikace krabicové libely může být dopravou
porušena, je třeba opravu zjišťovat v každé etapě na místě.

Zajímavý je jistě i výsledek téměř tříletého sledování svis-
lých posunů, který jasně prokázal převažující vliv teplotních
změn na výsledné hodnoty posunů.

Taktéž zajímavé je i měření výškových změn sloupů, které
prokázalo pro mnohé překvapivou tepelnou roztažnost pískov-
cových sloupů s koeficientem a= 12·10-6 0C-i, tedy s koefi-
cientem odpovídajícím železu či betonu. Tento odhad a z prů-
měrných změn převýšení pro etapu také dobře odpovídá hodno-
tě koeficientu roztažnosti pro pískovec CXpisk = 12· 10-60C-Iuvá-
děné v [6]. Pokud se uvažuje teplotní délková roztažnost jed-
notlivých sloupů, je situace komplikovanější. Projeví se více
chyby měření, nejsou identifikována odlehlá měření, korelace
teplot a změn převýšení není tak silná. Problém nastává s mě-
řením teplot sloupů. Do vyrovnání vstupují měřené teploty
vzduchu (ve stínu), které nemusí odpovídat teplotám kamene
u konkrétních sloupů (např. teplota vzduchu se v průběhu dne
zvyšuje a reakce materiálu na teplotu okolí není okamžitá či
naopak). Největší rozdíly jsou mezi teplotami vzduchu ve stínu
a teplotami kamene sloupů na jižní straně letohrádku, kde
sloupy při slunečném počasí změní svojí teplotu na osluněné
straně v krátké době např. o 10 oe. Protože smyslem zkoumání

I) Tato podmínka vyjadřuje minimální součet čtverců oprav tzv. fin-
govaných měřených veličin, které vzniknou vhodnou transformací
z veličin, mezi nimiž se hledá závislost (v tomto případě se jedná
o přímo měřené teploty vzduchu a vypočtené hodnoty posunů). Je
to model obecné regresní přímky, kdy oba soubory veličin jsou za-
tíženy měřickými chybami. Výhodou oproti častějšímu modelu
s předpokladem bezchybných argumentů (teplot) jsou menší hod-
noty odhadů směrodatných odchylek regresních koeficientů. Postup
výpočtu a odvození viz [5]
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vlivu teploty na chování sloupů je měření v různých teplotách,
není vhodné se takovým podmínkám vyhýbat např. měřením
za oblačných dnů či před východem slunce. Od jara 2002 jsou
teploty materiálu měřeny bezkontaktním teploměrem Ahlbom
AMIR 7811-50. Po získání dostatečně velkého souboru měření
bude možná obdobná analýza změn převýšení s těmito vhod-
něji určenými teplotami.

Podrobná interpretace odlišností výškových změn jednotli-
vých sloupů uvedených v tab. 3 přesahuje rámec tohoto po-
jednání.

Tento příspěvek byl zpracován v rámci projektu CTU
0203711. Soubory výpočtů a text jsou k dispozici z URL:
slon.fsv.cvut. czJpavla/letohradek.
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čany.. Praha, Academia 2000. I. vyd. (s. 245-250).

[2] STAŇKOVÁ, J.-ŠTURSA, J.-VODĚRA, S.: Pražská architek-
tura, významné stavby jedenácti století. Praha, 1991. I vyd.
(s. 84-86).

[3] JARUŠKOVÁ, D.-HÁLA, M.: Pravděpodobnost a matematická
statistika 12. Praha, Vydavatelství ev UT 1998. (Dostupné
z URL: slon.fsv.cvut.cz/pavla: Časové řady - příklady). I. vyd.
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[4] BARTOŠKOVÁ, K.: Zhodnocení výsledků sedání a náklonů
sloupů Letohrádku královny Anny. Diplomová práce. Praha.
ČVUT, Fakulta stavební, 2002. 58 s. Dostupné z URL:
slon.fsv.cvut.cz/pavla/DP/katka.

[5] BOHM, J.-HAMPACHER, M.-RADOUCH, V: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. 2. uprav. vyd. Praha, Geodetický a karto-
grafický podnik 1990 (s. 259-272).

[6] HOŘEJŠI, J.-ŠAFKA, J.: Statické tabulky. Praha, Státní nakla-
datelství technické literatury 1987.

[7] PROCHÁZKÁ, J.-VOBOŘILOVÁ, P.: Soubor technických
zpráv k základní až jedenácté etapě měření svislých posunů a ná-
klonů nosných sloupů ochozu Letohrádku královny Anny na
Pražském hradě. Praha, Fakulta stavební 2002.

Lektoroval:
Ing. Pavel Vyskočil, DrSc.,

Praha

Kartografové vyhodnotili Mapy roku
2002

Kartografická společnost České republiky (ČR) v rámci doprovod-
ného programu knižního veletrhu Svět knihy vyhodnotila nejlepší
kartografická díla za rok 2002. Do soutěže bylo v nejrůznějších ka-
tegoriích přihlášeno celkem 55 titulů, jejichž ukázky letos byly po-
prvé uveřejněny na webu Kartografické společnosti ČR.

Nejvíce - 34 titulů od 7 vydavatelů bylo přihlášeno do kategorie

- samostatná kartografická díla. Pro menší účast v kategoriích kar-
tografická díla pro školy, kde byl přihlášen jen I titul od I vydava-
tele, v autorských originálech, kde byly přihlášeny 3 tituly od 3 au-
torů a kategorii digitální produkty, kde byl přihlášen I produkt od I
vydavatele, nebyla v těchto kategoriích nejlepší kartografická díla
vyhlášena. Hodnotily se však tituly v kategorii děl aplikovaných na
Internetu a v kategorii atlasů a souborů map. Diplomy se tentokrát
předávaly čtyři.

Není bez zajímavosti, že do užší nominace kategorie atlasů a sou-
borů map se dostala například dvě státní mapová díla, a to Základní
mapa ČR 1:50 000 ze Zeměměřického úřadu a Česká republika stej-
ného měřítka v podobě, jak ji zpracovává pro armádní účely Minis-

1/1 ",' .•••

SÁL LECTURE
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terstvo obrany. Byly tu však zastoupeny i mapy pro volný čas jako
Regionální atlasy I: 100000 a edice Velká cykloturistická mapy
1:75000. Jako nejlepší kartografické dílo byl oceněn Turistický au-
toatlas Česko I: 100 000 vydaný kartografy ze společnosti ShoCart.
Za tuto společnost převzal diplom Bohumil Háj (obr. I). V katego-
rii samostatných kartografických děl byl oceněn titul Atlas Prahy -
Pražská integrovaná doprava, který je chráněn průmyslovým vzo-
rem. Vydal jej Dopravní podnik hL města Prahy, pro něhož dílo zpra-
covala Geodézie CS a. s. Toto vydavatelství získalo zvláštní ocenění
za přínos k tvorbě komplexních kartografických děl pro regionální
účely, který zahájilo právě vydáváním regionálních atlasů. První tři
tituly z této řady byly vystaveny v expozici Geodézie ČS, kde je
představil ředitel kartografického nakladatelství Jiří MUller (obr. 2).
Zajímavé tituly byly v kategorii aplikací kartografických děl na In-
ternetu, kde v konkurenci tří nominovaných titulů webmapy.cz od
Planstudia Praha, aplikace vytvořené pro Prahu 14 stejnými karto-
grafy a webu Cykloatlas.cz z dílny ShoCart se hodnotící komise při-
klonila k ocenění mapového webu vytvořeného pro Prahu 14 Plan-
studiem. Tato aplikace přináší velmi podrobný plán této části Prahy
s průběžně aktualizovanou databází nejrůznějších údajů vztažených
k mnoha objektům. Nutno dodat, I.e pražské Planstudio v této kate-
gorii obhájilo loňské prvenství, kdy vyhrálo s aplikací map na por-
tálu Tiscali. V jiných kategoriích už žádné jiné vydavatelství před-
chozí prvenství neobhájilo.

"Hodnocení mapové produkce za rok 2002 potvrdilo, že karto-
grafie má u nás skvělou úroveň. Je srovnatelná se zahraničními pro-
dukty. Proto bylo skutečně obtížné rozhodnout, který z kvalitních
a zajímavých nominovaných titulů je skutečně ten, který má být ma-
pou roku," zhodnotil závěrem předseda hodnotící komise a tajem-
ník Kartografické společnosti Vít Voženílek. Ten také na úvod při
vyhlašování upozornil, že anketa dospěla už do pátého ročníku.
Všechny do soutěže přihlášené tituly odvezou koncem září čeští kar-
tografové na Mezinárodní kartografickou konferenci, jež se koná v ji-
hoafrickém Durbanu.

Na závěr slavnostního předávání se zástupci vyhodnocených vy-
davatelství s převzatými diplomy společné vyfotografovali (obr. 3).

Ing. Petr Skála,
Lesnická fakulta ČZU v Praze
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Konference českých, slovenských
a polských zeměměřičů
v Luhačovicích

Ve dnech 15.-17. května 2003 se konaly IX. mezinárodní česko-slo-
vensko-polské geodetické dny. Tato odborně-společenská akce pro-
bíhá od roku 1994 pravidelně každý rok pod záštitou Českého svazu
geodetů a kartografů, Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov
a Stowarzyszenia Geodetów Polskich postupně v jednotlivých zú-
častněných zemích. Letošním garantem česko-slovensko-polských
geodetických dnů byl Český svaz geodetů a kartografů, organizačně
se na nich podílel Spolek zeměměřičů Brno za sponzorské podpory
firmy Bentley Systems ČR, spol. s r. o.

Akce probíhala v reprezentativních prostorách hotelu Adamantino
(obr. I), který se nachází na břehu přehrady nedaleko lázeňského
města Luhačovice. Účastnilo se jí 140 osob, z toho 52 Čechů, 45
Slováků a 43 Poláků.

Konference začala ve čtvrtek ve 14.30 hod přivítáním všech zú-
častněných předsedou Českého svazu geodetů a kartografů Ing. Pet-
rem Polákem, předsedou Slovenské spoločnosti geodetov a karto-
grafov Ing. Eduardem Matákem a viceprezidentem Stowarzyszenia
Geodetów Polskich Prof. Dr. Ing. Kazimierzem Czarneckim.

Úvodní blok přednášek byl zaměřen na budoucnost geodézie, kar-
tografie a katastru nemovitostí v podmínkách nových geoinformač-
ních technologií z pohledu představitelů národních resortů. Ing. Ka-
rel Večeře (obr. 2), Ing. arch. Jelena Hudcovská seznámili posluchače

se současnou strukturou resortů, výčtem a objemem jejich činností,
zajištěním software pro výkon činností a představou, kterým smě-
rem se rozvoj, zejména katastru nemovitostí, bude ubírat. Dr. Ing.
Ryszard Preuss se věnoval vlivu nových technologií GIS (Geogra-
fický informační systém) na tvorbu kartografických děl.

Druhý tematický blok se věnoval požadavkům jednotlivých zemí
na fyzické a právnické osoby, které chtěj í pracovat v oboru geodé-
zie a katastru nemovitostí, informacím o organizacích na národní
a mezinárodní úrovni a srovnáním právního prostředí jednotlivých
zemí s jinými evropskými státy. Ing. Milan Kocáb, Ing. Andrej Voj-
tičko, Ing. Adolf Jankowski (v zastoupení Elzbiety Brzostowské) po-
ukázali zejména na požadavky jednotlivých zemí, které jsou na úrovni
ostatních evropských států. Ing. Andrej Vojtičko upozornil na oblast
katastru nemovitostí, kde je zvládnutí problematiky (a tím i získání
oprávnění pro ověřování zeměměřických činností) na národní úrovni
náročnější, neboťje nutná znalost historických souvislostí při evidenci
vlastnických práva tvorbě mapových děl velkého měřítka.

První den byl zakončen rautem, při němž k poslechu (a pro zá-
jemce i k tanci) hrála cimbálová muzika.

V pátek 16. května pokračovala konference v dopoledních hodi-
nách přednáškami na téma sortiment a ceny soukromé a státní služby
oboru geodézie, kartografie a katastru, vzájemný vztah mezi nabíd-
kou a poptávkou státních a soukromých služeb a společenské a so-
ciální postavení geodetů a kartografů.

Prvnímu tématu se věnovali dva přednášející. Ing. Petr Polák shr-
nul ve svém příspěvku služby poskytované státním a soukromým
sektorem, ceny státních služeb a výstupů a ceny geodetických prací
v České republice (ČR), naznačil problémy, se kterými se setkávají
malé a střední geodetické firmy. Ing. Vladimír Stankovský seznámil
zúčastněné se stavem na Slovensku, poukázal na existenci nabídko-
vého ceníku, který zpracovává Komora geodetov a kartografova je-
hož již čtvrté vydání je z roku 200 I, a na nejednotný ceník plateb na
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katastrúlních úřadcch. Následovalo vystoupení Ing. Mateja Bady
s referátem. který se jmenoval ..Obsah a technické náležitosti geo-
detických činností. ktorých výsledky sa preberajú do katastra". Stě-
žejním tématcm byl výčet geodetíckých činností, které jsou přebí-
rány do katastru nemovitostí. a informace o kvalifikačních
pofadavcích a právních předpisech. které musí zhotovítelé splllovat
a akceptovat.

Dalším přednášejícím byl Ing. Jiří Rydval. V jeho obsáhlém přís-
pěvku byly zhodnoceny všechny činnosti katastrálních úřadů a Ze-
mčmčřického úřadu s vazbou na jejich rozpočet, příjmy a výdaje
a podán obraz o složení soukromého sektoru z oblastí geodézíe v ČR,
jeho produkci a produktívitě. Na uvedené téma navázal po krátké
přestávce Ing. Karel Vach. který se zamýšlel nad společenským (nebo
spiše sociálním) postavením geodetů v soukromém sektoru ve vztahu
k ostatním stavebním profesím a nad nutností rozšíření oblasti pú-
sobnosti geodetických firem. Podobně se ve svém příspěvku věno-
val Ing. Stanislaw Zaremba situaci polských geodetů, jejích posta-
vení ve firmč. poptávce po geodetických službúch a výhledu po
vstupu Polska do Evropské unie (EU).

Velmi zajímavou byla přednáška Ing. Mariána Bully. který po-
rovnával postavení autorizovaných inž.enýrú v Hessensku (Německo)
a na Slovensku.

Páteční odpoledne mělo kulturně-léčebnou náplll. Někteří z účast-
níků využili možnosti navštívit muzeum J. A. Komenského v Uher-
ském Brodě (obr.'" na"'. str. obúlky).jiní dali přednost odpolednímu
pobytu v lázetlském městě. několik z nich stihlo obojí. Ke vzpru7ení
účastníkú konference bylo k dispozici hotelové sportovní a relaxační
centrum. čehož nejeden le zúčastněných využil.

ČClst slovenské výpravy oželela světské radovánky a odjela do nej-
blí;šího slovenského mčsta Drietoma vyjádřit svůj názor na vstup
do EU. neboi ve dnech 16. a 17. května probíhalo ve Slovenské re-
publice referendum o vstupu do EU. Možná právě jejich hlasy po-
m()hly splnit povinnou SO'í( účast a Slovensko. stejně jako Polsko
a Ceská republika. se příští rok po ratifikaci stanc součástí EU.

Posledním bodem pátečního programu byl společenský večer. na
kterém tentokrát k tanci hrála skupina Kasanova.

Třetí jednací den se nesl v duchu součinnosti státního a soukro-
mého sektoru. Ing. AdolfVjačka pohovořil na téma technických po-
žadavkú na obsah a kvalitu děl přebíraných katastrálními lJřady. Ing
Malgorzata Brzezitíska přednesla velmi rozsCthlý referát ve kterém
poskytla informace o podkladech. na jejich; úkladě se údaje ka-
tastru aktualizují. a o prúvních předpisech týkajících se evidence ne-
movitostí a ostatních zeměměřických činnosti. Ze slovenské strany
na toto téma byl přednesen příspěvek Ing. Matejem Badou ji;. před-
chozí den.

Poslední blok přednášek se věnoval tématu zemčměřických dčl
určených pro správu území obcí a krajú. Přehled všech dostupných
mapových děl v ČR, které lze využít pro tvorbu GfS, a jejich obsah
podal Ing. Vúclav Čada. CSc. Dále seznámil účastníky se stavem bu-
dování Základního registru územní identifikace a nemovitostí
(ZRUIN) Informačního systému veřejné správy (ISVS), u kterého je
jako zúkladní zdroj elementúrních územních prvkú uvažm ún funkční
informační systém katastru nemovitostí. Ing. Lubica Hudecová.
PhD., popsala probíhající projekt tvorby identifikace z.úkladních
územních jednotek a Ing. Stanislav Cegielski se zamýšlel nad obsa-
hem takového katastru. který by byl využitelný pro rúzné úrovně
státní správy a samosprávy.

Zúvěr patřil představitelúm Českého svalU geodetů a kartografú.
Slovenské spoločnosti geodetov a kartografova Stowarzyszenia Ge-
odetów Polskich, aby oficiálně ukončili třídenní setkání geodetu
a kartografú spřátelených zemí. Štafetový kolík. opravllující uspo-
řádání dalši konference, byl symbolicky předún Ing. Eduardovi Ma-
túkovi. který pozval všechny účastníky na jubilejní X. mezinárodní
slovensko-polsko-české dny do Piešian.

Pozn.: U příležitosti IX. mezinárodních česko-slovcnsko-pol-
ských dnú byl vydán sborník příspčvkú. Informace jsou k dispozici
na adrese Spolek zeměměřičú Brno. Moravské nám. I. Brno. e-mail:
spolzem@email.cz.

11lg. Vladimíru ŽlIjá/llmi.
KÚ Brno-město
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