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KABELÁČ, J.

Předběžné zpracování GPS sítě nultého řádu
Geodetický a kartografický
I obr., 8 tab., lit. 9.

obzor, 40, 1994,

Č.

I, str. 3 -9,

Informace o předběžněm zpracování měření v rámci projektu
CS-NULRAD-92, první, ještě československé realizace GPS sítě nultého řádu na území České a Slovenské republiky. Projekt,
měření, postup zpracování a výsledky včetně předběžných geocentrických souřadnic zaměřených 19 bodů (z toho 17 bodů původní Československé astronomicko-geodetické
sítě). Přesnost
výsledných hodnot a naznačení některých kroků z programu
dalších prací vedoucích k definitivnímu vyhodnocení tohoto
projektu.

Adjustment of Altitudes of the High Mountain Network "Rysy
1988"
Geodetický a kartografický
3 fig., 5 tab., 15 ref.

obzor, 40, 1994, No. I, pp. 9-15,

Adjustment of observation equations with conditions of altitudes of a network in the High Tatras. Corrections are given to
zenith angles as well as to oblique distances. In the first case
some unknown increments are excluded afore. In the second
case all remain, i. e. unknown increments of altitudes and coefficients of refraction; singularity is avoided by means of free
adjustment and application of Tichonov's coefficient a. Differences in elevations are determined at 5 mm accuracy.

528.486: 528.441.21 : 912.43: 528 (083.133)
HORŇANSKÝ,

528.33: 528.1: 528.422
KABELÁČ, J.
Výškové vyrovnání vysokohorské sítě "Rysy 1988"
Geodetický a kartografický
3 obr., 5 tab., lit. 15

obzor, 40, 1994,

Č.

I.

Staking-Out
Accuracy of Boundaries of Lots Based on the
Maps Which Were Surveyed According to lnstruction A and Directions To Technic-Ecnonomical Mapping
I, str. 9- 15,

Výškové vyrovnání sítě ve Vysokých Tatrách podle zprostředkujících měření s podmínkami. Opravy jsou přisouzeny jak zenitovým úhlům, tak i šikmým vzdálenostem. V prvém případě
jsou některé neznámé přírůstky předem vyloučeny. V druhém
jsou všechny ponechány, tj. neznámé přírůstky výšek i refrakčních koeficientů; singularita je odstraněna volným vyrovnáním
a zavedením Tichonovova koeficientu a. Výškové rozdíly jsou
určeny s přesností 5 mm.

Geodetický a kartografický
7 tab., 16 ref.

obzor, 40, 1994, No. I, pp. 15-21,

Accuracy analysis of staking-out
of vertex points of boundary
lines of lots obtained from two kinds of predigital, i. e. graphically made maps of the Cadastre of Real Estates (maps surveyed according to Law No. 177/1927 Coll., On the Land Cadastre
and Its Management and Technic-Economical
Maps (THM)
which were done tile 1974).

528.344: 629.783 GPS: 528.5.235
KARSKÝ, G.-NOVÁK.
528.486: 528.441.21 : 912.43: 528 (083.133)
HORŇANSKÝ,

I.

Presnosť vytyčovania hranic pozemkov na podklade máp vyhotovených podFa lnštrukcie A a Smernice na THM
Geodetický a kartografický
7 tab., lit. 16

obzor, 40, 1994,

P.

Elaboration préalable du réseau GPS (Systéme global de positionnement) ďordre nul

Č.

I, str. 15-21,

Analýza presnosti vytyčovania lomových bodov hraníc pozemkov z dvoch druhov preddigitálnych, grafických máp katastra
nehnuterností
(mapy vyhotovené podra zákona Č. 177/1927
Zb., o pozemkovom katastri a jeho vedení a technicko-hospodárske mapy - THM - vyhotovené do roka 1974).

Geodetický a kartografický obzor. 40. 1994. No l. pages 3-9.
I illustration, 8 planches, 9 bibliographies
Informations sur l'élaboration préalable du mesurage dans le
cadre du projet CS-NULRAD-92 de la premiére réalisation. encore tchécoslovaque. du réseau G PS ďordre nul sur territoire
de la République Tchéque et République Slovaque. Projet. mesurage. procédé ďélaboration et résultats y compris coordonnées géocentriques préalables des 19 points mesurés (dont 17
points proviennent du réseau astronomico-géodésique
tchécoslovaque). Précision des valeurs résultantes et indication de certaines démarches du programme des travaux ultérieurs menant
á I'évaluation définitive de ce projet.

528.33: 528.1: 528.422
528.344: 629.783 GPS: 528.5.235
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P.

KABELÁČ. J.

Preliminary CaIculation of the GPS Zero Order Network

Compensation altimétrique du réseau de haute montagne « Rysy
1988»

Geodetický a kartografický
I fig., 8 tab., 9 ref.

Geodetický a kartografický obzor. 40. 1994. No l. pages 9- 15.
3 illustrations. 5 planches. 15 bibliographies

obzor, 40, 1994, No. I, pp. 3-9.

Report on preliminary calculation of observation do ne in the
project CS-NULRAD-92, which was the first, stili Czechoslovak realization of GPS Zero Order Network, on the territories
of the Czech and the Slovak Republics. Planning, observation
and results including preliminary geocentric coordinates of 19
observed stations (17 of those were the points of the original
Czechoslovak Astronomic-Geodetical
Network). Accuracy of
resulting values and some hints of several steps of the programm of following work that should be finished for definitive
evaluation of this project.

Compensation altimétrique du réseau effeclUée dans les Hautes
Tatras á la base de levés médiateurs conditionnels. Les corrections sont attribuées aussi hien aux angles Je zénith qu'aux distances ohliques. Dans le premier cas cetraines augmentations
inconnues sont exclues ďavance. Dans le second cas on les
conserve toutes. c'est á dire les augmentations ďaltitude inconnues et les coefficients Je réfraction; la singularité est éliminée
par compensation lihre et par introduction du coefficient de Tichonov a. Les différences ďaltitude sont déterminées avec une
précision de 5 mm.
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I.

Précision du tracé des bornes de terrain li la base de cartes élaborées selon I'lnstruction
A et Directives THM pour levé téchnicoéconomiques
Geodetický
7 planches,

a kartografický
obzor.
16 bibliographies

40. 1994, No I, pages

15-21,

Analyse
de précision
du tracé des points
de réfraction
des
bornes de terrains a partir de deux espéces de cartes graphiques
du cadastre
élaborées
avant
I'ére digitale
(cartes
élaborées
conformément
a la loi cadastrale
No 177/1927
Rec .• les opérations cadastrales
et les cartes téchnico-économiques
- TH M réalisées jusqu'a
I'année
1974).
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eines GPS-Netzes
obzor.

40. 1994. Nr.

I, Seite

J.

Geodetický
a kartografický
3 Abb .. 5 Tab .. Lil. 15

obzor.
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H.

TO'lHOCTb onpeAeJleHHH rpaHHU 3eMeJlbHblX Y'lacTKoB c no'IOWblO apT, COCTBBJleHHHblX Ha OCHOBaHHH HHCTPYKUHH
A H YK81aHHĎ no TeXHH'IeCKO-xo3HIjICTBeHHbIM KapTul

1988"
I, Seite 9-15,

reone3H~ecKHi!
CTp. 15-21,7

Hóhenausgleichung
vermittelnder
bedingter
Beobachtungen
eines Netzes in der Hohen Tatra. Verbesserungen
werden sowohl
den lenitwinkeln
als auch den Schragstrecken
zugewiesen.
lm
ersten Fall werden einige unbekannte
luwachswerte
im voraus
ausgeschieden.
lm zweiten
Fall sind alle, d. h. unbekannte
Hohenzuwachswerte
und zuwachswerte
der Refraktionskoeffizienten, geblieben:
die Singularitat
wird durch freie Ausgleichung
und EinfUhrung
des Tichonov-Koeffizienten
beseitigl.
Hohenunterschiede
sind mit der 5 mm Genauigkeit
bestimml.

528.486:

40,

528.1 : 528.422

rOPH~HCKH,

des Hochgebirgsnetzes

HYJleBOrO KJlaCCa
0630P,

BblcoTHoe ypaBHHBaHHe ceTH B BblCOKHX TaTpax
Ha oCHoBaHHH Bcno~lOraTeJlbHblX YCJlOBHblX H3MepeHHi!. nonpaBKH
BHeceHbl KaK B 3eHHTHble YrJJbl, TaK H B HaKJlOHHble paccToSlHHSI.
B nepBo~1 cJly~ae HeKoTopble HeH3BecTHHe npHpaweHHSI npenBapHTeJlbHO HCKJlIO~eHHbI. B npyroM cJly~ae Bce OCTaBJleHbl,
T. e. HeH3BecTHble npHpaweHHSI BblCOT H Koe<j><j>HUHeHToB3a
pe<j>paKUHIO; cHHrYJlSlpHOCTb HCKJlIO~eHa nocpenCTBoM
CBO60nHoro
ypaBHHBaHHSI H BBeneHHSI K03<j><j>HUHeHTaTHxoHoBa
a. Pa3HocTb B BblCOTax 6blJla onpeneJleHa C TO~HOCTblO 5 ~1~I.

528.486:

KABELÁČ.

cnH

reone3H~ecKoi!
H KapTOrpa<j>H~ecKHi!
CTp. 9-15,
3 pHC., 5 Ta6., JlHT. 15

528.422

Hohenausgleichung

GPS

3-9,

Information
Uber die vorHiufige Bearbeitung
der Messungen
im
Rahmen
des Projektes
CS-NULRAD-92,
der ersten, noch tschechoslowakischen
Realisierung
des GPS-Netzes
der Nullordnung auf dem Gebiet der Tschechischen
und Slowakischen
Republik. Projekt.
Messungen.
Bearbeitungsverfahren
und Ergebnisse, einschl.
der vorlaufigen
geozentrischen
Koordinaten
der
gemessenen
Punkte
(davon
17 Punkte
des ursprUnglichen
Tschechoslowakischen
astronomisch-geodatischen
Netzes). Genauigkeit
der Endwerte
und Andeutung
einiger
Schritte
aus
dem Programm
weiterer
Arbeiten.
die zur definitiven
Auswertung des Projektes
fUhren.

528.1:

n.

06pa60TKa

HH<j>op~laUHH o npenBapHTeJlbHoi!
06pa60TKe
H3MepeHHi!
B paMKax npoeKTa CS-NULRAD-92,
nepBoi! eme ~eXOCJlOBauKOi! peaJlH3aUHH GPS ceTH HYJleBoro KJlacca Ha TeppHTopHH
4emcKoi! H CJlOBaUKoi! pecny6J1HKH. npoeKT, H3MepeHHH, nocJlenOBaTeJlbHOCTb 06pa60TKH
H pe3YJlbTaTbl, BKJlIO~HTeJlbHO
npenBapHTeJlbHblX
reoueHTpH~ecKHx
KoopnHHaT H3MepeHHblX
19 nYHKTOB (H3 Tom 17 nYHKToB nepBOHa~aJlbHoi!
4exocJloBaUKoi! aCTpoHoMo-reone3H~ecKoi!
ceTH). TO~HOCTb pe3YJlbTaTHBHblX 3Ha~eHHi! H Ha~epTaHHe HeKoTopblX mamB nporpaM~lbl naJlbHei!wHx
pa60T, BenYWHX K oKOH~aTeJlbHoi! oueHKe
noro
npoeKTa.

BblcoTHoe
1988»

der Nullordnung

528.5.235

reone3H~ecKHi!
H KapTorpaqlH~ecKHi!
CTp. 3-9,
1 pHC., 8 Ta6., JlHT. 9

KA6EJlA4,

P.

GPS:

r.-HOBAK,

npeABapHTeJlbHaH

528.33:

528.5.235

Geodetický
a kartografický
I Abb .. 5 Tab. Lil. 9

528.33:

629.783

KAPCKH,

H KapTorpa<j>H~ecKHi!
Ta6., JlHT. 16

0630P,

40,

1994,

NQ I,

AHaJlH3 TO~HOCTH pa36HBKH To~eK nOBopoTa rpaHHu 3e~leJlbHblX y~acTKoB no nBY~1 BHnaM, Henpe06pa30BaHHblx
B UH<j>poBYlO <j>OPMY, rpa<j>H~ecKHX KapT KanaCTpa HenBHlKH~lOcTei!
(KapTbl, COCTaBJleHHble Ha OCHOBaHHH 3aKoHa NQ 177 /1927
C60pHHKa o 3eMeJlbHOVl KallaCTpe H ero BeneHHH, H TeXHH~eCKO-X03S1i!cTBeHHble KapTbl TH M COCTaBJleHHble no
1974 L).

528 (083.133)

Pro příští GaKO připravujeme:

I.

Absteckungsgenauigkeit
der Grundstiicksgrenzen
auf der Grundlage der nach der Instruktion
A und der Richtlinie
mr die TŮA
hergestellten
Karten

DlVIŠ, K,- TOBYÁŠ, V,-CHÁN,
B.: Vliv změn
vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden

Geodetický
a kartografický
7 Tab., Lil. 16

KAFKA, O.: Nové možnosti tvorby a obnovy Státní mapy 1: 5000 - odvozené

obzor,

40,1994,

Nr. I, Seite

15-21,

Genauigkeitsanalyse
der Absteckung
der
Brechpunkte
der
GrundstUcksgrenzen
aus zwei Arten der vordigitalen,
graphischen Karten des Liegenschaftskatasters
(nach dem Gesetz Nr.
177 /1927 der S., Uber das Grundkataster
und seine FortfUhrung
hergestellte
Karten ~nd bis 1974 hergestellte
technisch-okonomische Karten
- TOK.)

HÁNEK, Po: Václav Láska (1862-1943)
HANZL, Vo-KAUPOVÁ,
Ho: Vyhodnocení archívních snímků pro stanovení vývoje porostu
v reservaci

Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo I
1

Ing. Jiří Šíma, CSc., předsedou Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního

Dne 1. listopadu 1993 jmenovala vláda České republiky
předsedou Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Jiřího Šímu, CSc., dosavadního ředitele Zeměměřického ústavu v Praze a předsedu redakční rady Geodetického a kartografického obzoru.
Jiří Šíma se narodil 22. dubna 1936 v Rychnově nad
Kněžnou. Základní a všeobecné střední vzdělání získal
v Praze. V letech 1953-1958 studoval na zeměměřické
fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval s vyznamenáním. Na umístěnku nastoupil do Geodetického a topografického ústavu v Praze, kde v letech 1958-1966 prošel řadou funkcí v provozu fotogrammetrie (vyhodnocovatel, vedoucí čety, vedoucí útvaru provozního výzkumu).

V roce 1962 zahájil externí vědeckou aspiranturu, kterou ukončil v roce 1968 obhajobou kandidátské disertační práce na téma .. Určování kubatur fotogrammetrickými metodami s mechanizací výpočtů". Mezitím byl v roce 1967 přijat na základě konkurzu do Výzkumného
ústqvu geodetického, topografického a kartografického
(VUGTK), kde pracoval celkem 13 let - od roku 1968
jako vědecký pracovník a od roku 1975 jako samostatný
vědecký pracovník v oddělení fotogrammetrie. Četné výsledky jeho prací nalezly rozsáhlé uplatnění v praxi, např. aerotriangulace při určování vlícovacích bodů pro
mapování v měřítku 1:10 000 v nejnáročnějších horských
a zalesněných partiích Moravy a Slovenska, užití letecké
fotogrammetrie při vyhotovení základních map dálnic,
sídlišť, průmyslových závodů a železničních stanic, užití
barevných leteckých snímků pro údržbu map evidence
nemovitostí v extravilánu, užití pozemní fotogrammetrie
pro kontrolu rozměrů a tvaru montovaných stavebních
objektů, chladících věží a velkoprostorových nadzemních
a podzemních nádrží na ropu a ropné produkty. V období 1969-1970 absolvoval jednoroční stáž v National Research Council of Canada v Ottavě, kde přispěl ke sjednocení technologie a klíče mapových značek pro mapování měst ve velkých měřítkách, do té doby různých v deseti kanadských provinciích. Výsledky této práce byly publikovány a využity např. v Argentině.

V roce 1978 byl Ing. Jiří Šíma, CSc., u zrodu Střediska dálkového průzkumu Země, kde jako vedoucí laboratoře analogových metod inicioval řadu projektů s mezinárodní spoluprací (multispektrální snímkování, termovizní snímání, operativní letecké snímkování z vrtulníku
aj.). V roce 1983 byl na zásah Státní bezpečnosti zbaven
funkce, možnosti pracovat s leteckými a kosmickými
snímky a stýkat se se zahraničními odborníky. Pracoval
poté v Geodetickém a kartografickém podniku jako řadový pracovník v útvaru technického rozvoje. Období
1983-1990 využil k zúročení svých jazykových znalostí
angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Napsal 7 překladových slovníků pro geodety a kar~ografY, z nichž některé vyšly po doplnění v edici VUGTK již podruhé
a jsou často využívány při výuce, studiu zahraniční literatury i v odborných stycích.
V roce 1991 se stal Ing. Jiří Šima, CSc., ředitelem Zeměměřického ústavu v Praze, předsedou redakční rady
Geodetického a kartografického obzoru a předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky na fakultě stavební
ČVUT v Praze. Z pověření předchozího předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického (od 1. ledna
1993.Českého úřadu zeměměřického a katastrálního) zastupoval zeměměřickou službu České republiky v mezinárodní vládní organizaci CER CO, která je jednou z technických komisí při Radě Evropy.
V průběhu 35 let odborné praxe publikoval Ing. Jiří
Šíma, CSc., na 70 odborných prací z oboru letecké a pozemní fotogrammetrie, mapování a dálkového průzkumu
ZemŘ - zejména v časopise Geodetický a kartografický
obzor a rovněž i v řadě zahraničních časopisů a sborníků.
Předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a představitelem resortu s téměř 5 000 pracovníky
se stává Ing. Jiří Šíma, CSc., v období vyvrcholení nezastupitelné úlohy tohoto resortu při restituci nemovitého
majetku, transformaci vztahů k zemědělské půdě a na
počátku evropské integrace státních geodetických a mapových děl.

Ing. Karel Večeře, místopředsedou Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního

Dnem 1. prosince 1993 byl předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jmenován do funkce místopředsedy tohoto ústředního orgánu Ing. Karel Večeře,
dosavadní zástupce ředitele Katastrálního úřadu v Pardubicích.
Ing. Karel Večeře se narodil 23. února 1962 v Litomyšli. Odborné vzdělání získal nejprve na Střední prů-
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myslové škole stavební ve Vysokém Mýtě, kde maturoval v roce 1981. Vysokoškolská studia oboru geodézie a kartografie zahájil na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 1983 se přihlásil ke specializovanému individuálnímu studiu se zaměřením na dálkový
průzkum Země na fakultě stavební ČVUT v Praze, které
ukončil s vyznamenáním v roce 1986. V době studia se
již věnoval odborné činnosti na katedře vyšší geodézie a
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dosáhl významného umístění ve studentských soutěžích
(1. místo v celostátní soutěži za práci o kolo~aci v astrodynamice. cena rektora ČVUT, předsedy ČUGK a cena
eSA V).
Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil Ing.
Karel Večeře do Geodézie. n. p., v Pardubicích. Zde získal praktické zkušenosti při budování a údržbě podrobných bodových polí. podrobném měření polohopisu. místním šetření a kancelářském zpracování Základní mapy
velkého měřítka, při řízení výpočetních a zobrazovacích
prací, digitalízaci mapových podkladů a přípravě dat pro
aktualizaci centrální databáze Registru evidence nemovitostí a Informačního systému nemovitostí.
V letech 1990-1992 pracoval ve funkci vedoucího odboru technologických služeb. Přitom se významně podílel
na přípravě přístrojových investic i na zavádění výpočetní, zobrazovací a reprodukční techniky na tehdejších
střediscích geodézie.

Redakční rada časopisu Geodetický a kartografický
obzor na svém zasedání dne 21. prosince 1993 v Bratislavě
a) vzala se souhlasem na vědomí záměr svého dosavadního předsedy Ing. Jiřího Šímy, CSc., ukončit
členství v redakční radě k 31. prosinci 1993 a poděkovala mu za jeho úspěšnou činnost,
b) doporučila vydavatelům
- kooptovat do redakční rady Ing. Jiřího Černohorského, ředitele Zeměměřického ústavu, Praha,
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V lednu 1993 byl jmenován zástupcem ředitele Katastrálního úřadu v Pardubicích. Jako jeden ze členů resortní komise pro koordinaci rozvojových prací významně přispěl ke zpracování koncepce digitalizace katastru
nemovitostí. která se stala základním dokumentem pro
orientaci činností katastrálních úřadů a dalších souvisejících pracovišť resortu ČÚZK do konce devadesátých let
i za horizont roku 2000.
Znalosti právních předpisů v oblasti právních vztahů
k nemovitostem a problematiky privatizace a transformace v zemědělství nabyl Ing. Karel Večeře též ve funkci
starosty obce Lípoltice u Pardubic. kterou zastává od roku 1990.
Spektrum dosavadní praxe, schopnost koncipovat návrhy legislativních norem, vyhlášek a předpisů. pozoruhodné znalosti z oblasti informatiky a teorie řízení i mimořádná intenzita vlastní práce skýtají záruky. že řízení
sekce katastru nemovitostí na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním místopředsedou Ing. Karlem Veéeřem bude v povolaných rukou.

pro rok 1994 jmenovat předsedou redakční rady
Ing. Juraje Kadlice, CSc., ředitele Výzkumného
ústavu geodézie a kartografie
v Bratislavě
a místopředsedou redakční rady Ing. Jiřího Černohorského,
ředitele Zeměměřického
ústavu,
Praha.
Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky akceptovaly doporučení redakční rady.
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Ing. G~orgij Karský, CSC.,Ing. Pavel Novák,
VUGTK - Geodetická observatoř Pecný

Projekt CS-NULRAD-92 (obr. I) sleduje vybudování
polohové a výškové sítě nultého řádu metodou pozorování družic GPS (Global Positioning System). Síť bude
jako součást nově vytvářené evropské referenční sítě
EUREF (EUropean REference Frame) navázána na geocentrický souřadnicový systém WGS84 (World Geodetic System 1984). Umožní řešení řady vědeckých i praktických geodetických úloh, jako např. transformace
souřadnic mezi národními systémy, spojení klasických
i moderních sítí, budování účelových sítí opěrných bodů metodami GPS (např. pro fotogrammetrii) atd.
Měření ještě v československém projektu se zúčastnilo 8 skupin a přijímačů z obou republik: Geodetický
a kartografický ústav (GKÚ), Katedra geodetických základov
Slovenská technická
univerzita
(KGZ
11.:>
~l.:>
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-~TU)
a Výskumný ústav geodézie a kartografie
(VUGK) - všechny z Bratislavy, dále tři skupiny Vojenského topografického ústavu v Dobrušce (VTOPÚ
FI až F3), Zeměměřický ústav, Praha (ZÚ) a Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby
(VÚGTK). Koordinátorem akce je doc. Ing. Jan Kostelecký, CSc., z VÚGTK, kde se měření CS-NULRAD-92
také zpracovává. Data jsou ovšem k dispozici všem na
projektu se podílejícím pracovištím.
.
Učelem předběžného zpracování projektu CS-NULRAD-92 byly nezbytné kontroly a úpravy dat, jejich do- .
plnění a ověření, určení předběžných geocentrických
souřadnic zaměřených bodů a posouzení výsledné přesnosti. "Předběžnost" spočívá jednak v omezeních použitého firemního software TRIMVECITRIMNET
[1-4] (jiný nebyl zatím k dispozici), jednak v tom, že
k navázání na geocentrický systém nemohlo být použito

Geodetický a kartografický obzor
ročnik 40/82, 1994, číslo 1

4

vyrovnaných souřadnic šesti československých bodů
z měření EUREF-EAST '91 (v současnosti probíhá ve
SRN vyhodnocení této kampaně), ale pouze vektorů
spojujících tyto body se stanicemi Wettzell (geocentrické souřadnice z měření družicovými laserovými dálkoměry - SLR a z radiointerferometrie
- VLBI) v SRN
a Hutbigl (geocentrické souřadnice z vyrovnání kampaně EUREF '89) v Rakousku.
Před vlastním polním měřením na jednotlivých bodech sítě byla vykonána společná kalibrační měření,
která prokázala správnou funkci všech přijímačů a zanedbatelnost korekcí z polohy fázových center použitých antén.
Polní měření v síti nultého řádu CS-NULRAD-92
proběhla od 19. května do 4. června 1992. Postupně bylo observováno v 6 etapách na 19 bodech. Každá etapa
představovala dva dny po dvou 4,5 hodinových seancích (6:00-10:30
a 10:30-15:00 světového koordinovaného času UTC). Výsledný počet měřených seancí
byl tedy 191 (jedna byla ztracena v důsledku technické
závady jednoho z přijímačů) o celkovém objemu primárních "surových" dat cca 73 MByte.
Po kontrole úplnosti dat a přejmenováni některých
souborů ve smyslu přijatých konvencí byla provedena
editace message souborů (s extenzí MES) doplněním
potřebných údajů týkajících se výšek antén, přibližných
souřadnic a jmen stanic. Soubory s naměřenými daty
(extenze DAT) a s efemeridami (extenze EPH) byly převedeny do univerzálniho formátu RINEX (Receiver
INdependent EXchange format) za účelem zpracování
případných přerušených seancí. Současně byly pro budoucí definitivní vyhodnocení převedeny do formátu
RINEX též naměřené meteorologické údaje. Těchto
RINEX-souborů
je celkem 490 o velikosti cca
60,3 MByte.
Následoval výpočet vektorů programem TRIMVEC
[1,3,4] po jednotlivých etapách. Vektory (všechny možné spojnice bodů) byly počítány v automatickém režimu procesorem TRIMMBP (TRIMble Multi-Baseline
Processor), s poloviční vlnovou délkou (halfwave), metodou trojných diferencí (triple-difference processing)
a bez zavedení pozemních meteorologických dat (užit
byl standardní model pro troposféru). Tento postup pro
kombinaci přijímačů Trimble SST a Geotracer 100 byl
předem ověřen na materiálu EUREF-EAST '91 [5].
Takto bylo vypočteno celkem 665 vektorů, jejichž
výsledné soubory zabírají celkem cca 10,6 MByte paměti.
K vyrovnání sítě byl použit program TRIMNET
[2,4]. Vzhledem k jeho omezením (program pro velké
sítě TRIMNETP se nám nepodařilo uvést do chodu)
bylo nutné vypustit nejdelší strany a vyrovnávat síť ve
dvou částech: (A) první a (B) druhé dny každé etapy.
Tato vyrovnání jsou nezávislá při prakticky stejné konfiguraci stanic a družic a jejich srovnání ukazuje na reprodukovatelnost výsledků. Síť byla vyrovnána nejprve
jako volná, jejíž geocentrické souřadnice jsou dány
"průměry" svých určení z pseudovzdáleností
na CI A
kódu. Toto vyrovnání mělo kontrolní a orientační
smysl. Pak následovalo vyrovnání v geocentrickém systému.
Pro zapojení do geocentrického systému byla zatím
k dispozici jen měření ze stanic Wettzell a Hutbigl. Po
nezbytné editaci předaných RINEX souborů (jiné časy
observací atd. - celkem 44 + 36 editovaných souborů

Čís.
0956
0957
0958
1504
1505
1944
2280
2282

Značka
Geotracer
Geotracer
Geotracer
Geotracer
Geotracer
Trimble
Trimble
Trimble

Skupina
VTOPÚ F2
VTOPÚ FI
ZÚ Praha
VÚGTj<. Zdiby
VTOPU F3
VÚGK Bratislava
KGZ STU Bratislava
GKÚ Bratislava

Číslo
antény
23891
23609
09096
13429
23887
23601
23530
23531

na 8,5 MByte) byly vypočteny vektory k šesti bodům
(viz tab. 4.1) měřeným v rámci projektu EUREF-EAST
'91 (ze stanice Wettzell 83, z Hutbiglu 47 vektorů, celkem tedy 130 vektorů, z nichž použity 124 vektory).
V důsledku značné nejistoty týkající se centračních parametrů na stanici Hutbigl (jejichž oprávněnost bude
diskutována v dalších kapitolách), byly tyto body vyrovnány jako síť jen s pevným daným bodem Wettzell
o souřadnicích v geocentrickém systému, jak byly určeny v projektu EUREF '89 [6]. Jelikož nebylo použito
spojnic mezi body na našem území, mohou býti určené
body uvažovány jako (téměř) nezávislé pevné body pro
• konečnou etapu předběžného vyrovnáni naši sítě. Uvedené body byly zvoleny pro možnost pozdějšího srovnávání s definitivními výsledky zpracování projektu.
Byly učiněny ještě jiné pokusy. Za pevný bod se považovala pouze stanice Wettzell (příp. i Hutbigl), zatímco vektory z těchto bodů se zahrnuly do společného
vyrovnání s vektory mezi našimi 19 body. Výsledné
hodnoty vykazovaly zhoršené charakteristiky přesnosti
a větší rozdíly mezi řešeními (A) a (B) - proto se tyto
varianty dále neuvažovaly.
Úplné číselné výsledky jsou obsahem dalších částí tohoto pojednání; výsledky z počítače jsou uváděny na
plný počet (snad i zbytečných) cifer.
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Při měření bylo použito dvoufrekvenčních aparatur firem Trimble Navigation Ltd. (USA) a Geodimeter
(Švédsko). Přijímače tří slovenských skupin byly 8kanálové Trimble Geodetic Surveyor lIP z řady 4000 SST,
vybavené sekvenčním příjmem P-kódu na kmitočtu L2;
pět českých skupin bylo vybaveno 12kanálovými přijímači Geotracer 100 firmy Geodimeter, které jsou licenční verzí přijímačů z řady 4000 ST firmy Trimble
a nemají přijímač P-kódu. Antény byly všechny stejného typu - Trimble SST LI I L2. V tab. 2.1 je přehled
observačních skupin a výrobních čísel jejich přijímačů
a antén.

Kalibrace přijímačů a antén společným pozorovamm
proběhla ve středu dne 22. dubna 1992 na střeše FSv
ČVUT Praha, kde byly vybudovány pilíře se značkami
(č. I-č. 5) a značky v podlaze (č. 6-č. 10). Všechny byly upraveny pro přesnou centraci; výšky se vztahují
u pilířů k horní ploše desky pilíře, u značek v podlaze
k jejich horní ploše. Souřadnice a výšky bodů
č. I-č. 10 v místní soustavě byly určeny katedrou vyšší
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Ze zpracování kalibračních měření bylo tedy možné
před zahájením polních měření učinit následující závěČíslo bodu v soustavě
Název
bodu

es-

I. Všechny přijímače pracují na obou kmitočtech správně.
2. Přesná interpretace zjištěných oprav (spojení kmitočtů do řešení "LII L2 iono free", kombinace přijímačů
do jednotlivých dvojic atd.) by mohla být předmětem
dalších úvah. Avšak:
3. Pro praktické použití přijímačů v programu CSNULRAD-92 lze pokládat kalibrační opravy za zanedbatelné.

AGS

Poznámka

4
17
23
30
49
54
6
71
77
95
98

centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
víz PP
centrum
centrum
centrum
centrum

106
110
128
63
88

centrum
centrum
centrum
viz PP
excentr ZB 2
viz PP
víz PP
viz PP

NULRAD
-92

Smrk
Velká Deštná
Skapce
Pecný
Přední Příčka
Velká Rača
Medvědí Skála
Rapotice
Velký Lopeník
Javorína
Šankovský
grúň
Kvetoslavov
Velký Inovec
Gadocs Puszta
Kleť
Lomnícký štít
Skalnaté pleso
Strahovice
Vosdobor
Podrobnější

EUREF

ry:

0004
0017
0023
0030
0049
0054
0064
0071
0077
0095
0098
0106
0110
0128
0635
0882
0882
1031
1201

0209
0210
0207

0208
0206
????

-

120

poznámky (PP):

Kleť: bude asi zpracováno s EUREF-EAST '91, číslo
zatím není známo. Měřeno na exc. severním píliři 28,5.
Medvědí Skála: excentr. bod asi 200 jižně od centra,
stabilizace nivelační hřebovou značkou.
Skalnaté pleso: bod Č. 7 nultého řádu slovenské geodynamické sítě.
Strahovice: bod I. řádu Č. 1031, měřeno na cetru. Dle
informace ZÚ došlo po měření k změně polohy centra.
Vosdobor: měřeno na ex centru - zajišťovací bod Č.
22, I, asi I km severně od centra.

geodézie (KVG) FSv ČVUT (doc. Ing. F. Krpata, CSc.).
Měřilo se od 8:10 do 14:02 UTC při neměnném postaveni a orientaci antén, v jedné seanci označené xxx x113-0, kde xxxx je číslo přístroje (poslední čtyři číslice)
podle tab. 2.1. Z přijímačů bylo po observaci přepsáno
asi po I 500 záznamech.
Kontrola dat a zpracování bylo vykonáno na GO
Pecný VÚGTK ve dnech 23.-28. dubna 1992 programem TRIMVEC/TRIMNET
(ještě verze D). Užita byla
původní data, jen pro přijímač 0958 (dvě krátká přerušení při výměně baterií) byly datové a efemeridové soubory spojeny pomocí formátu RINEX-TRIMVEC.
Upraveným postupem s automatickým vyhledáním fázových skoků, kterých bylo mnoho (asi vlivem přecházení, nejvíce pro přijímač 0956), byly spočítány vektory
ve všech 28 kombinacích bodů nezávisle a odděleně pro
kmitočty LI a L2. S ohledem na možnost přesně stejného způsobu automatického výpočtu pro oba kmitočty
bylo užito řešení typu FLOAT (krok I), což pro jednotlivé vektory představuje zpracování asi 2400-2600
odečtů fáze. V zájmu homogenity výsledků nebylo pro
přijímače Trimble využito na L2 výpočtu s "fulIwave".
Vektory pak byly po transformaci do lokální soustavy
(volbou zobrazení User-Defined Oblique Mercator) pro
každý kmitočet vyrovnány jako volná síť, se zadanými
souřadnicemi dle KVG ČVUT. Opravy souřadnic z tohoto vyrovnání můžeme chápat jako zjištěné kalibrační
opravy v lokální soustavě, definované spojnicí bodů
Č. I ač. 5. Absolutní hodnoty těchto oprav nepřekročily
5,5 mm.
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Tab. 4. I poskytuje přehled bodů měřených v projektu
CS-NULRAD-92, jak byl stanoven v definitivní podobě
po provedení polních rekognoskací. Většinou jsou to
body Československé
astronomicko-geodetické
sítě
a jsou mezi nimi taktéž všechny československé body
akce EUREF-EAST '91.
Jak je patrno z tabulky, většinou bylo měřeno na centru a k němu je vztažena i výška. Případné centrační
vztahy jsou uvedeny v místopisech projektu ("site informations"), nebo určeny zvláštním měřením (např. Vosdobor). Zde je neuvádíme, neboť jejich použití vyžaduje, zvláště při velkých excentricitách, individuální rozbor z hlediska vlivu průběhu geoidu, vztahu souřadnicových systémů (např. S-JTSK-WGS84) apod. Zdůrazněme však, že veškeré souřadnice a výšky jsou v této
práci udávány pro body, na kterých bylo skutečně měřeno.
V zájmu poskytnutí komplexní informace zde stručně
uvedeme základní observační parametry tak, jak byly
použity během polních měření v síti CS-NULRAD-92:
měření fází LI a L2, elevační maska 10°, minimální počet satelitů - I, PDO P maska 10 a odečítací interval 15
sekund se startem na O. sekundě. Data byla ukládána
v kompaktním formátu.

K výpočtu byl užit osobní počítač řady 486 DX2
s 50 MHz procesorem, 8 MByte RAM a pevným diskem o velikosti 420 MByte. Výpočet jednoho vektoru trval cca 3 minuty a 45 sekund, výpočet všech možných
vektorů v síti (665) představoval tedy zhruba 40 hodin
počítačového času.
Výpočet vektorů proběhl po jednotlivých seancích
pomocí softwaru TRIMVEC (revize E/91) firmy Trimble Navigation Ltd. [I, 3, 4]. Nasazen byl TRIMble
Multiple-Baseline Processor (TRIMMBP), který v režimu "single" vypočítává všechny možné spojnice - vektory v uvažované síti bodů. Při výpočtu byl zapnut COOTdinate seeding. Použita byla metoda trojných diferencí
vhodná pro výpočet vektorů na dlouhých základnách
(řádově 100 a více kilometrů).
Při velkém počtu vektorů bylo nutné již z důvodu reprodukovatelnosti
výsledků volit automatický způsob
výpočtu, který však v případě programu TRIMVEC
neumožňuje zavádění meteorologických dat, ani využití
režimu "fulIwave" (tj. rekonstruované fáze) pro přijímače s P-kódem jen na jedné straně počítaného vektoru
(tj. při spojení Trimble-Geotracer). Ještě v době přípra-
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vy akce CS-NULRAD-92 byly proto provedeny numerické experimenty
na materiálu EUREF-EAST
'91
(29. 10.-2. II. 1991), kdy vedle přijímačů Trim]:>le ze
SRN měřily i dva naše přijímače Geotracer (VUGTK
a ZÚ) [5].
Pokud jde o meteorologická data, experimenty ukázaly, že jejich maximální vliv je mnohem menší, než
jsou rozdíly mezi seancemi, pocházející z jiných zdrojů
(okamžitý stav družic, vnější rušení, stáčení systému vysílaných efemerid aj.). Ukázala se i účinnost v programu užitého modelu pro zavádění korekcí. Bylo tedy
možné učinit závěr, že i pro zpracování dlouhých základen programem TRIMVEC lze použít automatického
výpočtu bez zavádění meteorologických parametrů, od
jejichž použití zde nelze očekávat podstatné zvýšení
přesnosti. Je samozřejmé, že při přesném zpracování
"univerzitními"
programy, určenými pro nejvyšší potenciálně dosažitelnou přesnost, zanedbávat meteorologické vlivy a priori nelze.
Experiment [5] také ukázal, že pro kombinaci dvou
přijímačů Trimble SST s P-kódem jsou výpočty vektorů
v režimech "full-" a "halfwave" přesně shodné (na plný
počet cifer včetně korelací a charakteristik přesnosti),
zatímco pro vektory alespoň s jedním přijímačem Geotracer (bez P-kódu) se v režimu "fullwave" vůbec nepočítalo řešení vektoru z fázových měření. Proto byl přijat
jako standardní post"dp režim "halfwave" (tj. squaring
s poloviční vlnovou délkou), aniž by tím utrpěla přesnost výsledků. Poznamenejme, že tento závěr platí jen
pro "dlouhé" základny ve smyslu programu TRIMVEC
(desítky až stovky km). Obecně je "fullwave" výhodnější při odstraňování fázových skoků.
Pro předběžné zpracování sítě nultého řádu byl tedy
přijat tento způsob výpočtu: bez pozemních meteorologických dat, halfwave, automatický režim s TRIMMBP
a metoda trojných diferencí. S ohledem na přibližně zaváděné vlivy troposféry byla přijata pro výpočet elevační maska rovná 15°.
Program TRIMVEC je schopen akceptovat měření
maximálně z 9 družic v rámci jedné seance. Při překročení této hranice uvažuje prvních 9 družic tak, jak se
postupně objevují nad horizontem, a ostatní ignoruje.
Výběr je tedy dle časové posloupnosti, a nikoliv dle počtu odečtů. Tento fakt vyvolal potřebu určitého výběru
družic, a to dle počtu odečtů, respektive s ohledem na
jejich konfiguraci. Provésti výběr vhodných družic není
jednoduchou záležitostí. V automatickém režimu není
možný, v ručním příliš pracný a těžko reprodukovatelný. Protože není možné upravovat datové soubory mazáním nevhodných údajů, celou operaci je možno provésti v automatickém režimu pouze změnou časových
hranic seance, tj. specifikovat její počátek, resp. konec,
popř. rozdělit seanci na dvě či více částí. V prvním
předběžném zpracování vektorů byl u několika seancí
posunut počátek tak, aby byly vyloučeny některé družice s malým počtem odečtů. Tento posun byl volen pro
jednotlivé seance různě, s vědomím, že příliš velký posun zkracuje délku seance a ubírá tak odečty i u ostatních družic. Posun činil nejvýše 10 minut.
Tento způsob výpočtu vektorů byl použit i pro vektory k daným bodům a všechny takto vypočtené vektory
(časově nejnáročnější část zpracování) byly použity pro
různé varianty řešení.
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Střední
chyba

aB
aL
aH
Body
Maximální
rozdíl (A-B)

8B
8L
8H

Minimální (B)

Maximální

(A)

(m)

Pro bod

(m)

Pro bod

0,024
0,029
0,036

0049
0049
0049

0,068
0,085
0,101

0887
0887
0887

0049 Př. Příčka

0887 Skalnaté pleso

(m)

Pro bod

-0,540
+0,878
-3,345

1201 Vosdobor
0128 Gadocs Puszta
1031 Strahovice

Čís. EUREF
Název

Souřadnice
elipsoidické

0093

N 48°39'16,58639"
E 15°35'53,87835"
H 456,1910 m

X = 4066167,466 m
y= 1135164,271 m
Z = 4765614,865 m

N 49°08'39,20162"
E 12°52'44,03748"
H666,0835
m

X = 4075578,773 m
y= 931852,607 m
Z = 4801569,939 m

HUTBlGL
0035
WETTZELL

Souřadnice
pravoúhlé

Síť byla nejprve zpracována jako volná dále popsaným
postupem, který byl stejný i při navazování na geocentrický systém (až na fixaci daných bodů). Smyslem tohoto zpracování byla kontrola pozorovacího materiálu
z hlediska vnější shody, vyloučení vadných vektorů
(pouze několik), ověření velikosti sítě, kterou lze zpracovat.
Volná síť o úhrnném počtu 19 bodů byla vyrovnána
programem TRIMNET ve dvou částech: (A) první dny
a (B) druhé dny jednotlivých etap. Bylo to vynuceno
skutečností, že program pro vyrovnání velkých sítí
TRIMNETP, který má být součástí programového systému, se nám zatím nepodařilo uvést v činnost. Z obou
řešení ještě bylo nutno vyloučit vektory delší než
400 km, což asi neznamená ztrátu přesnosti (jak naznačuje i experiment [5]). Vyrovnaná síť obsahuje celkem
97 spojnic bodů a celkem 281 (A), respektive 288 (8) určených vektorů. Užilo se základní varianty vyrovnání,
kdy se všem složkám všech vektorů (opravě z azimutu,
vzdálenosti a rozdílu výšek) přiřazují stejné váhy rovné I.
V tab. 6.1 jsou číselné charakteristiky tohoto vyrovnání. Porovnáme-Ii je s tab. 8.1, která obsahuje charakteristiky vyrovnání sítě zapojené do geocentrického systému, vidíme, že vnitřní (formální) střední chyby souřadnic volné sítě jsou menší, zatímco jejich rozdíly (A) (B) větší. Je to pochopitelné: volné síti nic nevnucují
dané body, ale její poloha je dána "náhodným" seskupením určení souřadnic bodů z pseudovzdáleností
na
CI A kódu. Tato okolnost je také důvodem, proč nemá
smysl uvádět absolutní hodnoty souřadnic z tohoto řešení.
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Tab. 7.2 Přesnost určení geocentrických
EUREF·EAST '91
Minimální (B)

Střední
chyba

aB
aL
aH

souřadnic bodů

Maximální (A)

(m)

Pro bod

(m)

Pro bod

0,047
0,054
0,071

0030
0030
0030

0,087
0,105
0,138

0098
0098
0098

km

0030 Pecný

0635 Kleť

0098 Šank. grúň

Wettzell

162

107

656

Střední
chyba

aB
aL
aH
Body

Minimální (B)
(m)

Pro bod

(m)

Pro bod

0,046
0,055
0,070

0071
0071
0071

0,085
0,106
0,129

0887
0887
0887

0887 Skalnaté pleso

0071 Rapotice

Maximální
rozdíl (A-B)

oB
oL
oH

Maximální (A)

.

(m)

Pro bod

+0,057
-0,176
-0,256

120 I Vosdobor
0095 lavorina
1031 Strahovice

Ve druhé polovině roku 1992 byly subkomisí IAO (Me·
zinárodní asociace geodetická) pro EUREF rozeslány
zainteresovaným pracovištím výsledné souřadnice bodů
z kampaně roku 1989 [6]. Jsou dány v geocentrickém systému, definovaném danými souřadnicemi stanic SLRI
VLBI ze seznamu ETRF-89 (Evropský terestrický referenční rámec) podle IERS. Použitý elipsoid je WOS84,
jehož
hlavní
parametry
jsou
a = 6378137 m,
II f = 298,2572236.
Z bodů obsažených v [6] byla zatím k dispozici jen
měření stanic Hutbigl (měřil na žádost koordinátora našeho projektu - přijímač WM 102) a Wettzell (stanice
permanentního měření - přijímač Rogue). V tabulce
7.1 jsou pro tyto stanice uvedeny souřadnice, které jsme
považovali za dané: pro Hutbigl přímo udané centrum,
pro Wettzell souřadnice antény přijímače Rogue, přepočtené několika cestami na základě místního zaměření
[7,8].
Vyrovnání sítě eS-NULRAD·92
s použitím "pevných" bodů z československé části akce EUREF-EAST
'91 (viz tab. 4.1), jejichž geocentrické souřadnice byly
určeny navázáním na body Hutbigl a Wettzell, ukázalo
nepřijatelné natočení naší sítě v azimutu + 2,95" a zejména její měřítko větší o + 4,6. 10- 5; při určování samotných bodů EUREF '89 jsou tyto veličiny + 3,38"
a +4,6.10-5• Při určování vektoru Wettzell - Hutbigl
ze společných měření těchto stanic, nebo nepřímo přes
body naší sítě, vyšla vždy asi stejná chyba měřítka. To
ukazuje nejspíše na centračni chybu na jedné ze stanic.
Byly tedy znovu prověřeny centrační údaje na stanici
Wettzell a pak z ní určeny souřadnice faktické stanice
Hutbigl. Vyšel bod vzdálený o 9,69-9,86 m na JV od
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bodu udaného souřadnicemi podle [6]. Podle místopisu
Hutbiglu tam skutečně jsou dva pilíře o takové vzájem.
né poloze a vzdálenosti rovné 9,84 m. Zatím však nejsou k dispozici podrobnější údaje pro výpočet geocentrických souřadnic antény na této stanici.
V konečné podobě předběžného
zpracování esNULRAD-92 bylo tedy určeno 6 československých bodů EUREF·EAST '91 pouze pomocí vektorů ze stanice
Wettzell. Ač vyrovnávány společně, fakticky byly určeny nezávisle, neboť jsme nechtěli právě z důvodu kon·
troly použít spojnic mezi těmito body. Pro další zpracování sítě byly určené body považovány za pevné. Vyrovnání s nimi ukázala pro síť (A) natočení +0,0097" a měřítko -3,8.10-7,
pro (B) je to +0,0126" a -7,8.10-7•
Přesnost určení geocentrických souřadnic československých bodů projektu EUREF-EAST '91 je možné
posoudit dle maximálních a minimálních hodnot středních chyb elipsoidických souřadnic, které jsou uvedeny
v tab. 7.2. Pro Kleť, bod nejbližší stanici Wettzell, vycházejí střední chyby souřadnic
0,051 m, 0,065 m
a 0,080 m, tedy větší než pro Pecný. To je zřejmě způsobeno výrazně větším objemem měření na Pecném.
Střední chyby určených souřadnic poněkud rostou
hlavně ve směru od západu na východ se vzrůstající
vzdáleností od daného bodu Wettzell.
Předpokládá se, že tyto body, spolu se zahraničními
body EUREF, na kterých bylo měřeno v rámci esNULRAD-92, budou užity jako pevné v dalších fázích
předběžného a definitivního zpracování projektu. Ze
zahraničních stanic kromě Wettzellu a Hutbiglu uvedeme ještě Oraz (Rakousko), Potsdam (Německo), Penc
(Maďarsko), Borovou Oóru a Rolów Wierch (obě Polsko); pro některé z nich ještě nejsou k dispozici naměřená data. Pouze Oraz již má geocentrické souřadnice,
ostatní budou určeny až po zpracování akce EUREFEAST '91.

Obě části vyrovnání sítě eS-NULRAD-92
obsahují
19 bodů, z nichž 6 bodů programu EUREF-EAST '91,
určených v předchozím kroku, bylo považováno za dané (poznamenejme, že plánovaný bod 0882 Lomnický
štít byl z technických důvodů během akce rozdělen na
0882 a 0887 Skalnaté pleso). Do vyrovnání vstupovalo
celkem 97 spojnic kratších než 400 km a v části (A) tj. první dny etap - se z 329 vypočtených vektorů užilo
281 vektorů, v části (B) - tj. druhé dny etap - se z 336
vektorů použilo 288. Přesnost výsledků můžeme posoudit opět podle středních chyb souřadnic.
Střední chyby řešení (A) jsou průměrně o cca 50 %
větší než u řešení (B). Při vyrovnání sítě jako volné jsou

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Posun dX
Posun dY
Posun dZ
Měř. (106)
Rotace Z
Rotace Y
Rotace X

=
=

=
=
=

=
=

0,357 m
0,130 m
0,487 m
-0,097
-0,008"'
0,00 I"'
-0,005"'

Chyba dX
Chyba dY
Chyba dZ
Chyba
Chyba
Chyba
Chyba

Poznámky:
I. Užita transformace bez výšek.
2. Posuny dX, dr, dZ, se týkají geocentrických
soustav A a B.

=

=
=

=
=
=
=

0,460 m
0,233 m
0,393 m
0,034
0.008"'
0,018"'
0,001"

počátků
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Tab. 8.3 Předběžné geocentrické souřadnice
NULRAD-92 (varianta 1)
ELIPSODlCKÉ

BOD
1

N

50° 18'04,723828"
16°23'51,555554"
1158,2926 m

X = 3916804,3392
Y = 1152603,9654
Z = 4885156,0127

49°39'59,779232"
12°59'03,484964"
585,9615 m

X = 4030814,8965
Y= 929423,7386
Z = 4839317,2831

49°54'51,079653"
14°47'13,163544"
H
590,2899 m

X = 3979249,7847
Y = 1050396,5594
Z = 4857100,0148

N

49°30'21,298579"
17"14'47,249871 "
303,1699 m

X = 3963414,0209
Y= 1230404,1532
Z = 4827514,6963

49°24'47,959946"
18°58'07,392523"
1278,3964 m

X = 3932645,7357
Y= 1351717,4480
Z= 4821561,3340

50°34'08,389764"
13°27'56,180662"
945,2540 m

X = 3948174,8628
Y= 945366,6154
Z= 4903961,1264

48°11'24,167092"
16°15'55,991277"
H
567,1518 m

X = 4009649,1228
Y= 1169887,1371
Z = 4804827,5792

N

48°55'00,200849"
17°46'57,600956"
953,9384 m

X = 3'999376,3622
Y = 1282724,7973
Z = 4785196,8081

49° II '54,971920"
E 21°08'46,603730"
H
1137,0396 m

X= 3895249,4188
Y= 1506667,5074
Z = 4805880,9218

N

48°42'28,001180"
21°48'26,061519"
200,5802 m

X= 3915262,7548
Y= 1566567,2375
Z = 4769326,9923

48°03'25,659652"
17° 19'16,032934"
169,8714 m

X = 4077418,7029
Y= 1271623,5122
Z = 4721250,6976

48°24'35,970655"
18°32'37,074365"
943,4756 m
H

X = 4022100,4534
Y= 1349182,6610
Z = 4747965,3277

N

47°46'35,530644"
18°04'31,642774"
H
152,3160 m

X = 4082325,4458
Y = 1332374,3438
Z = 4700327,5950

N

E

48°51 '55,976287"
14°16'59,621737"
H
1150,8379 m

X = 4074496,5024
Y = 1037306,0428
Z= 4781602,8378

E

N 49°11'43,221232"
20° 12'44,680812"
H
2671,1670 m

X = 3920486,9018
Y = 1443422,6090
Z = 4806804,9122

N 49°1 ľ15,104834"
20° 13'52,8021 01"
H
1813,5888 m

X= 3920101,1919
Y = 1444750,9312
Z = 4805587,9613

N

49°59'23,247465"
18°05'44,825536"
H
334,7594 m

X = 3905714,6841
Y = 1276266,3217
Z = 4862315,4510

N

X = 3994551,9046
Y= 1464271,5474
Z= 4736351,7184

H

2

N
E

00\7

H

3

N
E

0023

H

4

N
E

E

0049

H

6

N
E

0054

H

7

N
E

0064
8

H
N

E

0071
9

E

0077

H

10

N

0095
11

E

0098
12

H
N
E

0004

H

13

N
E

0110
14

E

0128
15
0635
16
0882
17

E

0887
18

E

1031
19

48° 15'33,035378"
20°07'52,599462"
H
322,3214 m

E

1201

(m)

X = 3889927,5294
Y = 1062197,2799
Z = 4926679,1432

0004

5

PRAVOÚHLÉ

50°53'20,886394"
15° 16'22,975054"
1166,9374 m

E

0030

bodů sítě CS-

Geocentrický souřadnicový systém navázaný na ETRF-89.
Elipsoid WGS-84 a = 6378137 m, 1/ f = 298,2572236.
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střední chyby souřadnic přibližně 020-50 % menší, zatímco rozdíly geocentríckých
souřadnic
analogické
(A)-(B) dosahují hodnoty několika metrů. Pro srovnání řešení (A) a (B) jsou v tab. 8.1 uvedeny maximální
souřadnicové rozdíly.
Učiníme-li nyní další "z nouze ctnost", můžeme kromě porovnání souřadnic a jejich středních chyb pro
jednotlivé body porovnat systémy souřadnic (A) a (B)
jako celek. K tomu byl použit program "PROTRA" [9],
který v několika variantách určuje transformační parametry a převádí souřadnice z jednoho systému do druhého. Varianta transformace pomocí diferenciálních
posunů bez použití výšek (kde i nepatrné chyby na malém území mohou způsobit poměrně značnou nepřesnost v poloze počátku) dala parametry uvedené v tabulce 8.2. I zde je patrné, že určení (A) a (B) jsou v dobré
shodě.
V tab. 8.3 jsou uvedeny konečné výsledky tohoto
předběžného zpracování (varianta 1). Jsou to prosté
průměry elipsoidických i pravoúhlých souřadnic z řešení (A) a (B), kontrolované po výpočtu a sestavení tabulky ještě vzájemnou transformací. Připomeňme, že souřadnice se vztahují k bodům, na nichž stála anténa při
měření (rozumí se, že po odečtení její výšky). Na základě údajů tab. 7.2, 8.1 a 8.2 lze odhadnout jejich přesnost na první jednotky decimetrů.

Předběžné zpracování měření v akci CS-NULRAD-92
ukázalo správnou funkci přístrojů, celkově dobrou kvalitu pozorování a práce s daty všech observačních skupin. Nedostatky byly jen sporadické a díky značné redundaci informací snadno opravitelné. Konečné výsledky zpracování (tab. 8.3) jsou ovšem stále jen předběžné; důvody jsou patrné z dřívějšího výkladu o postupu zpracování a jeho omezeních. Tyto předběžné
geocentrické souřadnice lze ovšem již využít k některým pracím nevyžadujícím nejvyšší přesnost, jako je odvození transformačních
parametrů převodu z S-JTSK
do geocentrického systému, astro no micko-geodetické
určování geoidu apod.
Program dalších prací předpokládá pokračování rozborů měřených dat a vyrovnání sítě z hlediska přesnosti, případně i dalších vlastností jednotlivých přijímačů
(jako stabilita příjmu, chyby záznamu dat, kvalita oscilátorů, synchronizace); zpřesnění určených geocentrických souřadnic pevných bodů a nové vyrovnání sítě (po
získání dat z dalších stanic o již známých geocentrických souřadnicích - například Graz) a další experimentální vyrovnání sítě s různými modifikacemi postupu pro ověření možností softwaru firmy Trimble. Až
budou k dispozici souřadnice bodů EUREF-EAST '91
ze zpracování původní akce, bude možné s nimi porovnat naše předběžné výsledky a využít těchto již přesných souřadnic pevných bodů pro nové zpracování CSNULRAD-92 programy TRIMVEC/TRIMNET,
které
by bylo další "předběžnou" variantou. Definitivní zpracování sítě CS-EUREF-92 bude provedeno některým
z "univerzitních" programů (patrně Bernesou), přičemž
souřadnice, jejich přesnost a další údaje a informace
z předběžného zpracování poslouží jako přibližné a modelové při zavádění tohoto programu. Vedlejším produktem pak budou poznatky o možnostech zpracování
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sítí s relativně dlouhými stranami firemními programy
Trimble, což má svůj význam v tom, že práce s nimi je
rychlejší než s "univerzitními" programy.
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Výškové vyrovnání
vysokohorské sítě "RYSY 1988"

Tento článek spadá svou tématikou do oboru vyrovnání
výškových sítí. Uvažuje případ, kdy jsou měřeny délky
a oboustranně zenitové úhly. Výsledkem vyrovnání jsou
rozdíly výšek nad referenční plochou a refrakční koeficienty, ne tedy souřadnice polohy. Naměřených hodnot je
použito i k volnému*) vyrovnání měření zprostředkujících s podmínkou a k užití Tichonovova koeficientu a.
*)

Specifickým případem je vyrovnání volné sítě
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Lektoroval:
Ing. Atefan Priam, CSc.,
VÚGK v Bratislave

Poznámka autorů při korektuře (listopad 1993)
V druhé polovině roku 1993 jsme dostali souřadnice našich
6-ti bodů EUREF-EAST '91, určené z této akce v IfAG Frankfurt a/Mo Bylo pak možné provést přesnější zpracování CSNULRAD-92, ohlášené v závěru článku. Přitom se užila též
měření konaná v době NULRAD na některých zahraničních
stanicích o známých geocentrických souřadnicích. výpočty byly provedeny pomocí Bernese GPS Software, version 3,4 (May
1993) s použitím přesných efemerid. Výsledky označené jako
"CS-NULRAD-92, řešeni 1993" budou v nejbližši době předloženy odborné veřejnosti.

katedra

vyiší geodézie

Ooc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
stavební fakulty fVUT v Praze

Předložená práce je bezprostředním navazamm na
[7]. Vznikla ve spolupráci s katedrou geodézie a pozemkových úprav ČVUT, kde je tatáž problematika řešena
jinou cestou, viz [12]. K jejímu vzniku přispěla řada
kvalitních diplomových prací, [4,10,13 a 15] a konečně,
a to především, měřické práce řízené slovenským výskumným ústavem geodézie a kartografie (VÚGK)
v Bratislave.
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- KLESEN, T.: Local Surveys at the Fundamentalstation
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[9] ŠIMEK, J.: Některé otázky prostorových podobnostních
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Obr. 1 Výšková síť ..Rysy 1988" ve Vysokých Tatrách.
Bod 4 do vyrovnání nebyl pojat

1994/9

Výšková síť "RYSY 1988" ve Vysokých Tatrách byla zaměřena v r. 1988 a je zakreslena na obr. I. Bod 4 není
v dalším uvážen. Převýšení činí téměř 900 m a nejdelší
záměra 2,5 km. Výškové úhly záměr se pohybují od 4<
do 44<. Měření orgamizoval Ing. E. Leitmann z VÚGK
a šikmé délky zaměřili Ing. E. Bučko, CSc. (Slovenská
technická univerzita, Bratislava) a Ing. V. Jakubec (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha) pomocí dálkoměrů Kern Mekometer 3 000 a Wild Di 2 000.
U všech záměr, krom 5-7 a 5-8, u kterých není vzájemná viditelnost, byla vystřídána protilehlá stanoviska,
takže délky byly měřeny oběma směry. Dále byly opraveny o fyzikální redukci a redukovány na spojnice středů stabilizačních značek - v tab. I jsou označeny jako
~'j. Přesnost měřených délek je neobyčejně vysoká. Rozdíly proti směrných délek jsou řádově toliko v milimetrech a průměrná absolutní hodnota oprav je pouze
0,36 mm. Zenitové úhly byly zjišťovány dvěma způsoby.
Při prvním bylo použito údajů automatického teodolitu
Wild Di 2 000 při současném měření vzdáleností. Druhý způsob pozůstává současně v oboustranném měření
z excentrických stanovisek. Cílení bylo prováděno na
centrické válcové signály, a to vždy na dvě souměřná
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barevná rozhraní ve dvou měřických jednotkách. Za
jednu měřickou jednotku je považováno určení zenitového úhlu z dvanácti cílení [1]. Střední chyba činila
1,5ec• Měření uskutečnili doc. Ing. R. Blažek, CSc., Ing.
J. Hůrka a Ing. J. Ratiborský, CSc. z ČVUT v Praze.
Způsobu prvního užili slovenští kolegové např. v [8
a 9], kdežto práce zde předložená používá výsledků získaných druhým způsobem. Zenitové úhly nebyly zaměřeny z bodu a na bod 4, jakož i z bodu 5 na 7 a 8
a naopak. Celkový počet použitých spojnic a délek je
19 a zenitových úhlů 38, které jsou v tab. 1 označeny zij.
Síť zde studovaná obsahuje tedy body I, 2, 3, S, 6, 7 a 8.
Krom těchto naměřených hodnot byly použity při výpočtu směrníky ai; (tab. 1), získané výpočtem s dostačující přesností )dc, úhly 2 Yi} vypočtené z geodetických zeměpisných souřadnic bodů sítě (tab. 1). Přibližné hodnoty refrakčních koeficientů kio byly určeny podle [3]
a uvádí je tab. 2 společně s přibližnými převýšeními
h7iobodů i nad bodem 7 a složkami {;i, Tli tížnicových odchylek (obr. 3). Tyto složky byly zjištěny podle [2] ve
VÚGK v Bratislave a podrobnější popis je v [8]. Body 7
a 8 v Hincové dolině byly nivelovány Geodetickým
a kartografickým ústavem v Bratislavě. Výška Ii;I =
1626,55304 m, ht = 1676,89844 m a jsou to hodnoty získané z nivelace.

Tab. 1 Délky (I', zenitové úhly Zil'. směrníky a u, a úhly 2 Yu normá!. Redukováno na středy stabilízačních značek.
Spojnice

Z_'~l
'1

li)

Spojnice

Zi)

aij

2yi}

[mm)

[g)

[g]

[cc)

1-2
1-3
1-5
1-6
1-7
1-8

1001887,5
1446193,3
959412,9
1610455,2
2352951,8
2460524,2

114,13879
124,50200
135,63459
113,00784
124,19355
121,69951

223,69
247,90
246,66
273,88
241,11
251,74

97,4614
133,6809
81,0828
157,2677
217,9344
231,2871

2-1
3-1
5-\
6-1
7-1
8-1

85,87192
75,51269
64,37635
87,00775
75,82871
78,32401

2-3
2-5
2-6
2-7
2-8

650329,4
461115,9
1131325,6
1429191,0
1610963,1

133,00244
143,07654
105,97625
130,15536
124,36559

292,31
364,85
316,07
254,38
269,74

56,3373
35,8552
112,3288
126,8487
149,0460

3-2
5-2
6-2
7-2
8-2

67,00294
56,92577
94,03260
69,85744
75,64704

3-5
3-6
3-7
3-8

956631,7
528844,4
670526,7
925090,6

95,97048
79,10020
123,19726
117,60311

49,83
337,11
230,46
256,97

52,6370
63,2995
86,2082
98,1791

5-3
6-3
7-3
8-1

104,03415
120,90609
76,81161
82,40547

5-6

9-20715,6

87,28284

298,25

89,9960

6-5

112,72515

6-7
6-8

1249682,8
1110849,3

128,78209
129,43901

192,50
215,39

112,1168
99,1560

7-6
8-6

71,22905
70,57081

7-8

402375,7

92,01492

324,69

39,8163

8-7

107,98812

[g)

Tab. 2 Přibližné převýšení h7io bodů i nad bodem 7, příblížné
refrakční koeficienty kiO a složky ';i, 1)i tížnicových odchylek

Veškerá literatura, naše i zahraniční, která se váže ke
zpracování trigonometrických výškových sítí, považuje
za rozhodující pouze zenitové úhly a jen jim připisuje
náhodné opravy. Délky stran jsou v tomto smyslu opomíjeny. Při vyrovnání výškových sítí, především ve vysokohorském terénu, je nutné náhodné opravy připisovat jak zenitovým úhlům, tak i délkám. Podle teorie
MNČ je dále třeba sestavit podmínkovou rovnici jak
pro nadbytečně změřené zenitové úhly, tak i pro nadbytečně změřené délky stran sítě. V literatuře však tento
problém není diskutován a tím spíše nejsou uváděny
potřebné podmínky. Byly proto odvozeny, viz [4, 10],
souhrnně v [13] aj. nové podmínky, délkám přisouzeny
jejich opravy, a vyhověno tak požadavkům počtu nutných a nadbytečných měření. Dlužno však přiznat, že
výsledky byly nereálné a v některých případech byly zjištěny i závislosti mezi koeficienty oprav.
Uvědomujíce si důsledky předchozích těžkostí a obtížností při hledání potřebných podmínkových rovnic,
přistupuje řada autorů k vyrovnání podle měření zprostředkujících. J. Ratiborský v [12] řeší např. výškovou
síť s měřenýmí zenítovými úhly a šikmýmí délkami
v místní trojrozměrné souřadnicové soustavě. I v zahraničí je prací zabývajících se touto problematikou celá
řada. Výsledkem ovšem musí být - neboť jde o 3- D
síť - jak vyrovnané opravy výšek, tak i vyrovnané
opravy rovinných souřadnic. Proč však vyrovnávat naměřené údaje jako síť prostorovou ve třech souřadnicích, když naším požadavkem je poznat pouze výšky.
S ohledem na výše uvedené potíže jsme přistoupili
pouze k výškovému vyrovnání, a to podle zprostředkujících měření, s uvážením, že měřenými veličinami jsou
jak zenitové úhly, tak i délky a jim oběma byly přisouzeny náhodné chyby.

i

Název

h7iO [mm)

kiO

';i [cc)

1);[cc)

1
2
3
5
6
7
8

Rysy
l).opky
Zabí pleso I
Žabí pleso II
Olga
Hincův potok I
Hincův potok II

872 400
651 820
329620
363 100
545860

0,03
0,14
0,07
0,14
0,09
0,08
0,10

19,32
3,09
-4,72
3,30
-4,32
-12,25
-9,66

8,09
0,68
-2,87
-4,57
2,56
11,08
14,23

O
50360*)

*) Užito v odst. 4.4. V odst. 4.3 vzata hodnota
50 355,344 daná nivelační podmínkou

h78n

=

h78

Nechť, viz [3], hij = h} - hi je rozdíl elipsoidických výšek hi a h} bodů i a j. Indexem o označme jejich přibližné hodnoty vstupující do vyrovnání. Pak platí
-

dhi + dh} + hlO - hit> - hij = O,

(1)

kde dhi, dhj jsou hledané přírůstky ke zvoleným přibližným hodnotám výšek. Elipsoidická převýšení h1j zjištěná z jednostranných záměr jsou, viz [3],

kde uvedené veličiny jsou bezchybné. Jejich geometrický význam je zřejmý z tab. 1 a obr. 1. Všem naměřeným
veličinám lij, =7; redukovaným na kámen-kámen, přisoudíme náhodné opravy Vlij a vzi;' Pak
lij
Zi} =

=

lij + Vlij,

=7/ + vzi; + kiYij + {;i cos aij + Tli cos aij

(3)

jsou hodnoty vyrovnané a zij je navíc opravena o vliv refrakce kiYij a o vliv složek {;i, Tli tížnicové odchylky. Zaveďme přibližně známou hodnotu kio refrakčního koeficientu a jeho hledanou opravu dki• Pak s ohledem na
rov. (2) je
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Yi; = z';ť + V:i; + k;o Y;j + ~;cos ai; +
.
+ dk;Yi; - Yi;,

z;; -

1];

sin ai; +

4.1 Vyrovnání
pomocí
jících měření

závislých

Linearizujme rov. (5) podle dk;,
ci

obzor

zprostředku-

vIi; a v:i;'

Získáme rovni-

- dh; + dhi; + si; Yi; dk; - Li; = ci; Vii;- si; v:;{' [mm]
Zi; = z';ť + k;o Y;; + ~;cos ai; +

1];

sin a;; - Yi;

(4)

a dále s,; = t;ť Jr sin zi; I (200 cos Yi;), [mml grad], ci; =
cos z;,! cos Yi;'

- dh; + dh; + h;o - h;o - (l;j' + Vii;) cos (t;; +
+ V:I! + dk; Y;;) I cos Yi; = O.

I,
0,

-I,

O,
I,

512 Y12,
513 Y12,

O,
O,

...... ) (dhdh.

2I )

.LL.

13 )
12

(

dkl

(

C12,

O,

...,O,

0,

CI3.

... ,0,

0,
0,
.. " Cli ...,O,
- C12' 0,
- CI3.... ,0,
0,

•

O,

- 512,0,
... ,0,
0,
513. ... ,0,
0,
0,
0,

I,n.

O,
SnO, ...,O,
O, ... ,0,
o.

"

(6)

kde absolutní člen

je hodnota čiselně známá. Rov. (4) a 1. rov. (3) dosadime do rov. (2) a tuto do rov. (I). Získáme

-I,

11

0,
Lil

.

...
...,,°°
...
...,,°°

0,
0,

0,
0,
- 512,0,
-513,
0,

Vln-

1,1/

V.: 12

V:13

... ,0

V.:II

__ 1./1

V.:2 1
V:JI

mO

zapišme formou matic a vektorů
Ax - L

=

Dv,

rozměrech

x 3(;))*

hové koeficienty
hu

2

mxi

A:

je počet vrcholů sítě. Podle [6] odpovidá rov. (9) matice váhových koeficientů
*Q = DQDT, kde Q =
diag (q/l2'"
·,q:12,··
.,q:21'· .. ). Rozměry
jsou
Q:(3(;)

Q:

(2(;) x 2(;))

kde q: = I a ml, m: a tedy i qdsou společné pro všechny
záměry.
Číselné hodnoty uvádí tab. 3. Vektor x neznámých
a v náhodných oprav měřených veličin udávají vztahy
AT*Q-IL

_
-

,2

mo

*)

k,
h;!

(14)

Q

(15)

ii,

=

=

k", + dk,.

(12)

Odhad střední jednotkové chyby m;), m vyrovnaných neznámých veličin a mLi vyrovnaných měřených
veličin určíme ze vztahů, [5],
XI
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h;

=

h;o + dh;,

koeficientů

Aposteriorní

Apriorni
m,[mm]
I, 1*)
4
7

q,
0,0484
0,64
1,94

m',[mm]

m~ [cc]

1,23
4,40

5,6
5,5
5,3

7,37

(17)

q" viz rov. (10), při q:

Varianta

I
2
3

(16)

h,,, + dh, - h", - dh; = hijo + dh, - dh;.

Tab. 3 Varianty váhavých
I a m: = 5" *)

(II)

v = QDT*Q-I (Ax - L).

(13)

kde N je počet zprostředkujících rovnic oprav, X počet
neznámých, N,; resp. Q;; prvek na diagonále matice
(AT*Q-I A)-I respektive A(A1*Q-IA)AT. Vyrovnané refrakční koeficienty a vyrovnané výšky respektive rozdíly výškových převýšení určují vztahy

jsou vá-

Q'12""

- X) =
Dvl(N - X),

ii,

mf)

2
ml.;

měřených veličin. Získáme je ze vzta-

x= (AT*Q-IA)-I

V'TQ-IVI(N

v'DnTQI
,2 N

'Q,

(2(;) x 2n), x: (2n x I),
L:(2(;) x I), D: (2(;) x 3(;)), v: (3(;) x I), kde n

o

,2

F= m,~im.~
= m'2im2

1,25
1,21
1,12

=
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Opravené délky zjistíme z první rovnice (3), opravené
zenitové úhly z druhé rovnice (3) a rovnice (2) umožní
kontrolní výpočet hij. Pro případ výškové sítě (obr. 1) je
část matice A a vektoru L, viz rovníce (9 a 8), zapsána
v tab. 4 - bod 4 není uvážen. Jelikož n = 7 je počet
vrcholů, je počet neznámých X = 2n = 14, počet zprostředkujících

rovnic N = 2((;)

- 2) = 38, neboť mě-

ření zenitových úhlů bylo provedeno oboustranně krom
dvou záměr, viz tab. 1. Počet měřených veličin a tedy
i počet oprav O = 57. Tab. 4 obsahuje též hodnoty některých absolutních členů Lij, viz rov. (7).
Jelikož je matice AhQ-IA v rov. (II) singulární, zajistí výpočet vektoru x neznámých zavedení vhodných
doplňujících podmínek. Realizované postupy s konkrétními výsledky uvádí odst. 4.3 a 4.4.
*) V našem případě je AT*Q-I A vždy singulární. Odstranění
singularity - viz dále.

4.2 Zavedení

doplňujících

podmínek

Jedna z častých doplňujících podmínek vyplývá z relace dhj = O pro jeden nebo více bodů i. Jinou je podmínka plynoucí z provedené nivelace mezi dvěma nebo více
body výškové sítě. Odvoďme ji podle obr. 2. Nechť (G)
značí hladinovou plochu a (E) plochu "rovnoběžnou"
s referenční plochou. Obě procházejí bodem i. Pak h;jj je
převýšení získané přímo z nivelace, tedy bez jakýchkoliv redukcí. Abychom z něho přešli na rozdíl hij elipsoidických výšek, pak je nutno připojit převýšení L1S:j hladinové plochy (G) nad plochou (E) v bodu j vůči i. Je
pak
hij = h7/ + 8t;jj'
(18)
Hodnotu L1S:j určíme prostřednictvím metody astronomicko-geodetické
nivelace pomocí složek tížnicových odchylek. Podmínková rovnice zní
-dhj

+ dhj + Vij = O,

(19)

jak vyplývá z rov. (I). Uzávěr je
Vj;

=

hjo - hjo

-

hij'

(20)

Počet takovýchto podmínek je roven počtu nivelovaných pořadů mezi vždy dvěma body sítě. Je-Ii jejich počet r, je pak možno r neznámých oprav výšek vyjádřit
pomocí zbývajících. V případě výškové sítě (obr. 1) byl
nivelován pořad mezi body 7 a 8 a zjištěno, že /ťf~ =
50345,4 mm. Z astronomicko-geodetické
nivelace vyplynulo, že L1t;78 = 9,944 mm. Pak, viz rov. (18), h78 =
50355,344 mm a uzávěr, viz rov. (20), V78 = 4,656 mm.
Z rov. (19) pak vyplývá, že
dhg = dh7 - 4,656.
(21)
Pro úplnost je na obr. 3 znázorněn průběh hladinové
plochy procházející bodem 7 v oblasti výškové sítě "Rysy 1988". Izočáry stejných převýšení kopírují dolinu
Žabích ples jen v dolní části. Výpočet byl uskutečněn
postupně tak, že nejprve byla zjištěna převýšení L1t;j; mezi .dvojicemi bodů sítě, a to pomocí tížnicových složek.
Poté byly určeny uzávěry v deseti trojúhelnících a uskutečněno vyrovnání podle podmínkových měření. Vyrovnané hodnoty převýšení jsou připsány k jednotlivým
bodům sítě na obr. 3. Proto se vyrovnaná kóta bodu 8
(8,9 mm) liší od hodnoty získané z astronomicko-geodetické nivelace (9,944 mm). Viz rovněž text pod obrázkem.
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Tab. 4 Matice A (neúplná) koeficientů při neznámých opravách dh a dk a vektor L absolutních členů Lij, viz rov.
(8) a obr. I
j

6

7

dhi
I 2 3 5 6 7

8

-I
-I
-I

O
O
O

Pořadí

~lj

zamera

I 1-2
2 1-3
3 1-5

38 8-7

j

I 2 345

I O O O O
O I O O O
O O I O O

O O O O O 1 -1

8 910111213

14

dki
I

2 3 5 6 7

8

Absolutní
člen [mm]
Li)

74,81 O O O O O O
140,74 O O O O O O
51,78 O O O O O O

O O O O O O 12,48

4.3 Vyrovnání
pomocí závislých
jících měření s podmínkami
ním některých
neznámých

-1,379
-7,746
-45,610

4,133
( -4,646*)

zprostředku- s vylouče-

Uvažujme soustavu (8) a podmínku (19). Z ní vyjádříme
neznámou dhj pomocí dhj a dosadíme do soustavy (8).
Tím se sníží počet neznámých o jednu, totiž o dhj• Je-Ii
r podmínek,
sníží se počet neznámých o r. Soustava
normálních rovnic respektive matice AT*Q-l A v rov.
(II), zůstane však i nadále singulární. Ta se odstraní až
po připojení vztahu dhj = O pro bod i. Tato skutečnost
odpovídá realitě naší výškové sítě, neboť k bodu i = 7
byla dovedena nivelace a pomocí ní určena elipsoidická výška, kterou považujme za neměnnou. Pak dh7 = O
a z rovnice (21) vyplývá, že
dhg = -4,656 mm.

(22)

Neznámých je tedy X = 2n - 2 = 12, počet zprostředkujících rovnic N = 38 zůstává, jakož i počet měřených
veličin a náhodných oprav O = 57. Podle předchozího
textu vypustíme v matici A, viz. tab. 4, sloupec 6. a 7.,
obsahující právě opravy dh7 a dhs. Absolutní členy Lij
záměr obsahujících body 8 se změní o -4,656 mm resp.
o 4,656 mm, rovnice (6 a 7). Výsledné vyrovnané hodnoty převýšení nad bodem 7, viz rov. (17), jsou h7 j = h,
- h7 = hlO- h7 + dhj = h7jo + dhj a uvádí je tab. 5A, jejich vstupní hodnoty tab. 2. Vyrovnané hodnoty refrakčních koeficientů kj = kjo + dkj, rovnice (16), jsou v tab.
5B a jejich vstupní hodnoty v tab. 2. Dále zde jsou uvedeny odhady středních chyb jednotkových ~, rovnice
(13), a středních chyb mú vyrovnaných neznámých, rov.
(14).

Obr. 2 Sestaveni

podmínkové rovnice z nivelačního
du, rov. (/9 a 20)

pořa-
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S vyloučením neznámých
dh7 a dhg•
Víz odst. 4.3
a= I

0,1
0,01
0,001
0,0001

Refrakční koeficient
S vyloučením
viz odst. 4.3

neznámých

S plným počtem neznáných
- volné vyrovnání.
viz odst. 4.4

obzor

872430,37
±5,7 mm

651837,19
±4,5

329626,36
±4,1

363098,54
±4,5

545859,48
±4,4 mm

872417,07
428,25
430,14
430,34
872430,36

651830,83
836,12
837,08
837,18
651837,20

329622,03
625,59
626,28
626,35
329626,36

363093,76
097,56
098,44
098,53
363098,54

545856,99
858,99
859,43
859,48
545859,48

50355,34
355,34
355,34
355,34
50355,34

±6,4
±5,8
±5,8
±5,8
±5,8

k]

kz

k3

ks

k6

k7

kg

0,102
±0,035

0,189
±0,054

0,002
±0,068

0,050
±0,107

0,063
±0,056

0,001
±0,045

0,041
±0,042

0,102
±0,037

0,189
±0,059

0,002
±0,075

0,050
±0,117

0,064
±0,060

0,002
±0,048

0,042
±0,045

Původně byla vypočtena váhová varianta I a shledáno,
že opravy Vlij délek jsou neskutečně malé. Průměr jejich
absolutních hodnot činil pouhých 0,069 mm. Byly proto
zvoleny 2. a 3. váhová varianta, kde byla přesnost délek
oproti zenitovým úhlům potlačena, viz tab. 3. Získány
byly průměry absolutních hodnot týchž oprava činily
0,861 mm a 2,366 mm. K dalšímu ověření vhodnosti
volby vah byly vypočteny podle rov. (15) střední chyby
mLI všech vyrovnaných
měřených veličin a z nich zjištěny průměry ml a m:. Z těchto průměrů a s ohledem na
hodnoty ml a mz I. váhové varianty, tab. 3, objektivně
ověřené z dlouhé řady měření [II] a s ohledem na výsledky v [I] zřetelně vyplývá, že nejbližší k apriorním
odhadům přesnosti a tedy i skutečnosti je váhová varíanta I. Dále i proto, že výsledky I. a 2. váhové varianty
se v refrakčních koeficientech prakticky nelišily a ve
výškových rozdílech maximálně o 0,3 mm. O váhových
variantách je dlužno ještě poznamenat, že jejich vliv na
výsledek - požadovaný s přesností I mm - není podstatný. Výška kvazigeoidu či geoidu je totiž určena asi
o řád hůře. Poměry F, viz tab. 3, čtverce aposteriorní
střední jednotkové chyby (vypočtené z oprav vyrovnané
sítě) ~2 a čtverce zvolené apriorní střední jednotkové
chyby
= Y tuto volbu podporují.
Abychom získali elípsoidické výšky bodů i = I, 2, 3,
5 a 6, přísluší připojit k rozdílům elipsoidických výšek
h; - h7 v tab. 5A elipsoidickou výšku bodu 7. Při požadavku normálních výšek pak od těchto odečteme výšky
kvazigeoidu.
S ohledem na výsledné hodnoty refrakčních koeficientů, tab. 5B, vybočuje refrakční koeficient na bodě 7

ml;

Obr. 3 Průběh hladinové plochy procházející bodem 7
a tížnicové odchylky. Výškový rozdíl izočar je 2 mm. L1
geodetický zenit, • astronomický zenit. Viz též tab. 2
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a snad i na bodě 3. Bod 7 leží nevhodně v rohu sítě, obr.
1. Ne však již bod 3. Z výsledků této tabulky ještě vyplývá, že vstupní hodnoty k;o v tab. 2 jsou bližší hodnotám obvykle uváděným než hodnoty výsledné. Vyrovnání výškové sítě bez výpočtu oprav refrakčních koeficientů jako neznámých dává výsledky, které se od výškových rozdílů h; - h7 v tab. 5A liší o O-II mm. Maximální odchylka je právě ve výškovém rozdílu hl - h7.
Poznamenejme, že výpočet zde uvedený byl postupně
aplikován na dílčí sítě, tj. na sítě sestávající postupně
z bodů: 1,7,8; 1,3,6,7,8
a 1,2,3,5,6,7,8.
Výsledky
všeho druhu jakož i odhady jejich středních chyb jevily
značnou stabilitu a přesvědčivě konvergovaly k výsledným hodnotám. Příkladně rozdíly hl - h7 byly postupně: 872 355,15 mm, 872 429,69 a konečných 872 430,37
mm.
4.4 Volné vyrovnání
pomocí
závislýcl-,
zprostředkujících
měření s podmínkou
- s plným počtem
neznámých
I když náš úkol byl dokončen

již v odst. 4.3, uveďme
další řešení, zajímavé nejen pro tento případ. Půjde
o vyrovnání, které je analogické k vyrovnání volné sítě,
tedy o vyrovnání volné výškové sítě či o volné vyrovnání výškové sítě. Neznámými budou přírůstky výšek a refrakčních koeficientů všech bodů sítě. Minimalizační
podmínka pro soustavu (8) však zní
vTQ-lv

vTDnQ-1

Dv + xTx = min,

(23)

kde B je matice koeficientů opět při opravách vektoru x
neznámých přírůstků a U je vektor uzávěrů. Podmínka
minima (23) přejde v tvar
Dv + xTx + 2KT(Bx + U) = min,

kde K je vektor korelát. Z předchozí podmínky vyplývá
vztah
(AT*Q--I A + E)x + BTK - AnQ-1

L = O,

který řešíme společně srov. (24). Dostáváme
(Al'Q-~A+aE:

~T)(~)=(Al'~~IL),

~T)(Al'~~IL),

= vTQ-IV/(N
- X + K) =
= vTDnQ-1 D v/(N - X + K),

kde K je počet podmínkových rovnic. Odhad středních
chyb vyrovnaných neznámých a vyrovnaných měřených
veličin se uskuteční podle rov. (14, 15) a obdobně i odhad střední chyby korelát.
Pro případ výškové sítě na obr. I je matice A dána
tab. 4. Absolutní členy Lij v téže tabulce neobsahují však
hodnoty ±4,656, neboť do výpočtu vstupuje podmínková rovnice
- dh7 + dh8 + 4,656 = O [mm],
viz rov. (19) a text za ní. Počet neznámých je X = 2n
= 14, počet zprostředkujících

=

rovnic N = 2 ( (;) + 2) =

= 38, viz tab. I, počet měřených veličin a tedy i počet
oprav O = 3 ( (;) + 2) = 57 a počet podmínkových
rovnic K = 1. Hledané přírůstky ke zvoleným přibližným hodnotám výšek, získané z vyrovnání, přísluší
všem bodům a tedy i bodům 7 a 8. Jde o volnou síť.
Chceme-li výšku bodu 7 zachovat, tj. neměnit její vstupní hodnotu, což vyhovuje realitě dané výškové sítě, zjišťujeme vyrovnané rozdíly z relace
-

h7 = h;o - h70 + dhi

-

dh7 = h7iQ + dh; - dh7,

které pak připojíme k dané, zvolené výšce bodu 7, hodnoty h7;o jsou v tab. 2. Takto získané rozdíly poslouží ke
kontrole výsledků z odst. 4.3. Výsledné hodnoty pro
a = 1,0,1,0,01,0,001,0,0001
uvádí tab. 5A, a to pro 1.
váhovou variantu společně s odhady středních chyb.
Odchylky od 2. a 3. váhové varianty jsou obdobné jako
v odst. 4.3. Limitní hodnoty dh; jsou rovny hodnotám,
které byly získány pro koeficient a = 0,0001. Výsledné
výškové rozdíly jsou desetinami milimetru v naprosté
shodě s výpočtem v odst. 4.3, jak vyplývá z druhého
a předposledního řádku tab. 5A. Již pro a = 0,01 splňují požadavek naší přesnosti, tj. I mm. Při odhadu střední chyby vyrovnaných neznámých, vyrovnaných měřených hodnot a korelát bylo ovšem nutné použít váhových koeficientů z výpočtů pro a = I. Pro a -> O rostou
nade všechny meze.

(25)

kde a je tzv. Tichonovův koeficient, viz [14], který odstraňuje singularitu matice A nQ-1 A. Jeho zavedení do
rov. (25) vyplývá např. z úvahy o možnosti vyjádření
numerických hodnot v různých rozměrových jednotkách. Je zřejmé, že hledané výsledky získáme ze vztahu
(~)=li~o(Al'Q-~A+aE:

711;)2

h7; = hi

+ xTQ~1 x = min

kde význam v, Q, x, D a *Q vyplývá z textu v odst. 4.1
a Qx = E. Připojíme soustavu podmínkových rovnic

vTDnQ-1

stí, viz tab. 5A. Zavádění vah je shodné s odst. 4.1.
Odhad střední jednotkové chyby zajistí rovnice

(26)

neboť pro a = O pravá strana rov. (26) odpovídá našemu případu, rov. (II). Podmínka xTx = min. vymizí.
Číselné řešení v praxi pozůstává v dosazování různých
klesajících hodnot koeficientů a a ve stanovení limitních hodnot neznámých pro a -> O např. grafickým nebo početním postupem. Za vyhovující a je možno považovat ono a, které dává výsledky již s žádanou přesno-

Možno konstatovat, že použitý výpočetní postup plně
vyhovuje metodě nejmenších čtverců obohacené o matici D, rov. (9), umožňující vyrovnání závislých zprostředkujících veličin, kde opravy jsou přisouzeny jak zenitovým úhlům, tak i délkám. Dvojí postup vyrovnání, a to
s vyloučením některých neznámých v odst. 4.3 a bez vyloučení jako volné vyrovnání v odst. 4.4, podává shodné výsledky. Tím je potvrzena správnost užití Tichonovova koeficientu a způsob volného vyrovnání s podmínkou xTx = min. Smyslem jeho užití v této práci byla
prostá demonstrace použití koeficientu a jako názorné
metody, vhodné pro inverzi singulárních matic. Výsledné hodnoty z obou způsobů vyrovnání splňují dva nutné požadavky: výška bodu 7 zůstává nezměněna - na
něj je připojena nivelace - a výškové převýšení h78 mezi body 7 a 8 odpovídá nivelační podmínce. Zavedení
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jiných podminek je nesprávné, obdobně jako nedodržení dvou podmínek výše uvedených.
Vyrovnání potvrdilo správnost úvahy o způsobu vy"
rovnání v odst. 3. Výsledné hodnoty elipsoidických nebo normálních či jiných výšek bodů sítě získáme jednoduše přičtěním příslušných oprav k převýšením uvedeným v tab. 5A.
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Presnosť vytyčovania hraníc
pozemkov na podklade máp
vyhotovených podl'a Inštrukc~e A
a Smernice na THM

V geodetickej praxi sa stretávame so značným počtom
požiadaviek na vytýčenie lomových bodov vlastníckych
hraníc nehnutel'ností. lde o vytýčenie hranice polohove
už predtým určenej nehnutel'nosti a zobrazenej na nejakom meračskom, grafickom podklade, teda o ob no venie hranice, ktorú treba z róznych dóvodov znovu vytýčiť a vyznačiť v teréne. Nevyhnutnosť vytýčenia hranice
móže vyplývať z toho, že hranica je v teréne neznatel'ná
alebo je sporná. Jej vytýčenie móže byť želaním jedného alebo oboch susedov.
Jednou z pričin sposobujúcich potrebu vytýčenia hranice je nedostatok jej vhodného trvalého označenia
v teréne. To je spósobené buď jeho zničením alebo tým,
že hranica trvale označená nikdy nebola. Takáto hranica može byť pohyblivá následkom neúmyselnej agresivity jedného zo susedov. V priebehu času sa neoznačená hranica v terénu móže posúvať v róznom zmysle,
obyčajne následkom zmeny užívatel'ov a zmenou ich
starostlivosti o hranicu. Z týchto dóvodov, pokial' hranice pozemkov nebudú trvalo označené, požiadavky na
ich vytýčenie budú aktuálne vtedy, ak vytýčenie bude
potrebné na fyzické obnovenie stavu evidovaného v katastri nehnutel'ností.
Vytyčujú sa obyčajné hranice, ktoré sú predmetom
konania súdov. Výsledok týchto prác má charakter odborného znaleckého posudku. Vytýčenie takej hranice
vykoná spravidla znalec.
Vytýčenie lomových bodov hraníc nehnutel'ností patrí medzi najzložitejšie práce. Zložitosť týchto prác je
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sposobená často odlišnou polohou, tvarom a rozsahom
nehnutel'ností v teréne oproti ich zobrazeniu v príslušnej mape vel'kej mierky alebo oproti údajom v geometrickom pláne. Treba spomenúť, že kým zákres nehnutel'ností v mape vel'kej mierky je nemenný, priebeh
a poloha hraníc nehnutel'ností v teréne, a to najma hraníc pozemkov je často živý, podliehajúci zmenám a pohyblivý v dósledku činnosti ich vlastníkov alebo nájomcov, ale i v dósledku ich pasivity (napr. posun hranice
druhu pozemku medzi lesom a pasienkom ako dosledok samo náletu lesa), a to vplyvom rozmanitých príčin.
V prípade, že hranice pozemkov boli v teréne označené
trvalým a viditel'ným sposobom, len výnimočne podliehajú nejakým zmenám. Hranice pozemkov bez trvalého
označeni a podliehajú v priebehu času nekontrolovaným zmenám, ktoré si nemusia uvedomiť ani ich samotní vlastníci. V povedomí vlastníkov jednotlivých pozem kov - navzájom susedov - sa preto móže zafixo'lať rozna poloha hranice, keď ona v teréne nie je viditel'ná. Za takéhoto stavu pri realizácii zámerov jednotlivých vlastníkov nutne musí prichádzať ku konfrontácii
názorov, ktoré však vyúsťujú do súdneho sporu [II].
Novovytýčená hranice všeobecne nemá pre zainteresované stránky, právnu závaznosť, pokial' ju stránky za
takú neuznávajú alebo pokial' o jej platnosti nerozhodol kompetentný orgán.
Ďalšia kategória spoločenských vzťahov, ktorá je riešená vytyčovaním pozemkov z póvodného katastrálneho stavu zobrazujúceho vlastnicke vzťahy pred kolektivizáciou, je spojená so sériou právnych noriem prijatých v rokoch 1990 až 1992.
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Ciel'om týchto zákonov je zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom pol'nohospodárskeho
a lesného podneho fondu
v období 1948 až 1989, dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o pol'nohospodársku
a lesnú podu obnovením povodných vlastníckych vzťahov k pode a upraviť vlastnícke vzťahy k pode v súlade so záujmami hospodárskeho rozvoj a vidieka aj v súlade s požiadavkami na
tvorbu krajiny a životného prostredia, racionálne priestorové usporiadanie
vlastníctva v určitom území
a ostatného nehnutel'ného pol'nohospodárskeho
majetku s ním spojeného [8], [9], [10].
Táto čiastočná obnova povodného stavu existujúceho
pred rokom 1948, presnejšie pred kolektivizáciou extravilánu, je nemyslitel'ná bez vytyčovania povodných pozem kov s využitím mapových podkladov dobovo platných, 1. j. máp pozemkového katastra zobrazujúcich
stav z obdobia pred kolektivizáciou (najčastejšie zo začiatku paťdesiatych rokov).
Zo širokej palety máp používaných vo funkcii máp
katastra nehnutel'ností a máp pozemkového katastra
budú predmetom našich úvah iba mapy spracované
v nedigitálnej podobe a z nich iba mapy vyhotovené
podl'a Inštrukcie A [I] a podl'a Smernice na technicko-hospodárske mapovanie (THM) [3]. Mapový fond vyhotovený v súradnícovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) podl'a zákona č.
177/1927 Zb. o pozemkovom katastri a jeho vedení, čiže podl'a Inštrukcie A, pokrýva 8,9 % úze mi a Slovenska. Mapový fond katastra nehnutel'ností v S-JTSK
vyhotovený podl'a Smernice na THM [3] a podl'a jej
predchodcu Inštrukcie na THM [2], 1. j. v rokoch 1962
až 1974, pokrýva 5,4 % územnia Slovenska, čiže 2 664
km2• Ide o technicko-hospodárske
mapy (THM) tzv.
preddigitálne, spracované iba v grafickej podobe. Spolu
obe kategórie máp, ktoré majú vel'mi podobné charakteristiky presnosti, pokrývajú 14,3 % územia Slovenska
[4], [5], [12].

Každá hranica pozemku je konečný vzájomne uzavretý
súbor priamych spojníc lomových bodov ležiacich na
obvode pozemku. Preto vytýčenie hranice pozemku alebo celého súboru obvodových hraníc pozemku pozostáva z vytýčenia týchto bodov. Ide o úlohu, podl'a daných
alebo pripravených prvkov a mier, vytýčiť lomové body
hranice.
Je zrejmé, že presnosť vytýčenia hranice pozemku
z mapového podkladu bude funkciou presnosti mapy,
funkciou presnosti kartometrického odmeriavania potrebných prvkov z mapy a funkciou presnosti vytýčenia
týchto prvkov podrobného bodu do terénu. Čiže úlohu
priskumu presnosti vytýčenia hranice pozemku z mapového podkladu
možno pretransformovať
na úlohu
kvantifikácie parametrov presnosti každého z týchto argumentov. V prípade, že nebudú tieto parametre homogénne, tak bude potrebné ich navyše konvertovať.
Ak označíme
m(,~R) stredná súradnicová chyba podrobného bodu
zobrazeného na meračskom origináli mapy,
m(,~O)
stredná súradnicová chyba kartometrického
odmerania,
m(,~)
stredná súradnicová chyba vytyčovania podrobného bodu,

m~~)

-

súhrnná stredná súradnicová chyba vytýčenia
lomového bodu hranice pozemku,

potom vychádzajúc
chýb platí:

zo zákona o hromadení

[m~~)F = [m~~R)F

2.1

Presnosť

+

m~~O)F

stredných

+ [m~V,)F.

(1)

mapy

Apriórne stanovená presnosť mapy zásadným sposobom predurčuje a ovplyvňuje v priebehu tvorby mapy
používané technologické postupy, prístrojové vybavenie, zloženie meračskej řaty, prácnosť mapovania, spotrebu časového fondu a i., ktoré musia byť cielene volené tak, aby sa jeden z konečných efektov mapovacieho
procesu - presnosť mapy - docielil.
Podobne, ak v priebehu aktualizácie hodláme udržať
presnosť mapy na stanovenej úrovni, je potrebné konkrétnej presnosti mapy prisposobiť všetky aspekty aktualizácie mapy, ktoré ovplyvňujú presnosť aktualizovanej zložky polohopisu.
Presnosť mapy je definovaná presnosťou mapovania
(merania zobrazových prvkov) a presnosťou grafického
zobrazovania a posudzuje sa podl'a hodnot stredných
chýb a krajných odchýlok, ktoré predstavujú kritéria
presnosti. Krajné odchýlky pri posudzovaní jednotlivých prípadov sú vždy stanovené dvojnásobkom príslušných stredných chýb. V súbore prípadov toho istého
druhu má byť približne lIJ zistených odchýlok v hraniciach od nuly do vel'kosti príslušnej strednej chyby.
Pravdepodobnosť výskytu krajných odchýlok je pritom
približne 5 %.
Posudzovanie presnosti podl'a stredných chýb má už
v geodézii tradíciu. Napriek tomu, najma geodetická
prax, na určovanie presnosti v jednotlivých fázach tvorby mapy uprednostňuje krajné odchýlky. V takom prípade presnosť nie je skúmaná v rámci súboru, ale za
vyhovujúcu kvalitu sa pokladá hodnota v rámci intervalu od nuly do hodnoty krajnej odchýlky.
Parameter presnosti stredná súradnicová chyba m" je
definovaný:
.

kde m, je stredná chyba v súradnici x
a ml je stredná chyba v súradnici y.
Naše 2 skúmané kategórie máp sú zo skupiny priamo
meraných, takže vplyv technologického procesu tvorby
odvodených alebo čiastočne odvodených máp na presnosť mapy netreba zvažovať (ide o vplyv presnosti mapového podkladu). Ak by sme uvažovali už digitálnu číselnú podobu mapy získanú z priameho merania, tak
nie je potrebné zohl'adňovať ani presnosť grafického zobrazovania (ale to nie je prípad našich 2 skúmaných kategórií máp).
Presnosť merania prvkov obsahu mapy je daná presnosťou v určení polohy bodov polohového bodového
pol'a a presnosťou v určení polohy jednoznačne identifikovatel'ných podrobných bodov. Najvhodnejším kritériom presnosti určenia bodu je stredná súradnicová
chyba m~~).
Polohová presnosť určenia podrobných bodov polohopisu v TH M [3, § 57] je charakterizovaná strednou súradnicovou chybou diferencovane pre jednotlivé mierky mapy (pozri tabul'ku 1).
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1:1000
1:2000

1:5000

(I)

(2)

(3)

rriM)

0,I4m

0,28 m

1:1000
1:2000

1:4000

(I )

(2)

(3)

rriM)

0,I4m

0,28 m

x.\

X)

1:1000

1:2000

1:5000

(I)

(2)

(3)

(4)

rrt,~)

O,IOm

0,20m

0,50m

Dosiahnutie takto stanovenej presnosti predpoklada10 dodržať jednotlivé kroky technologického postupu
ovplyvňujúce
presnosť podrobného
bodu (presnosť
a hustotu základného bodového pol'a i podrobného bodového pol'a, použitie jednotlivých metód podrobného
mapovania s dodržanim predpísaných meračských postupov a pod.).
Inštrukciou A neboli kvantifikované parametre presnosti formou strednej súradnicovej chyby bodov polohového bodového pol'a a ani jednoznačne identifikovatel'ných podrobných
bodov. Na vyhotovenie týchto
máp boli stanovené ale jednoznačné kritériá v etape
meračských prác (podob ne aj v etape konštrukčno-výpočtových a zobrazovacích prác), pomocou ktorých
možno odvodiť tento parameter presnosti podrobných
bodov. Napr. presnosť merania vodorovných uhlov pri
určovaní pevných bodov podrobného (polohového bodového ) pol'a (PBPP) I. triedy presnosti a v polygónových ťahoch, stredná polohová chyba PBPP I. triedy
presnosti, maximálne dížky polygónových ťahov a polygónových strán, stupeň zalomenia polygónových ťahov,
krajná uhlová a polohová odchýlka pol~gónových ťahov a ich rozdelenie, presnosť merania dl žok v polygónových ťahoch a v sieti pomocných meračských priamok, presnosť merania dÍžok a maximálne dížky kolmíc
pri metóde pravouhlých súradníc podrobného mapovania, presnosť vytyčovania kolmic pri metóde pravoúhlých súradníc, presnosť merania uhlov a dÍžok v prípade polámej metódy a ďalšie kritériá. Porovnaním týchto parametrov z Inštrukcie A [I] s parametrami zo Smernice na THM [3] možno konštatovať ich vzájomnú zhodu takého stupňa, ktorá nás oprávňuje vysloviť predpoklad zhodnosti aprióme určenej hodnoty strednej súradnicovej chyby určenia podrobného bodu polohopisu
pre mierky I: 1000 a I :2000 THM a máp vyhotovených
podl'a Inštrukcie A - tabul'ka I, stÍpec (2) a zároveň
zhodnosť tohto parametra THM 1:5000 - tabul'ka I,
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stípec (3) s parametrom máp 1:4000 vyhotovených podl'a Inštrukcie A. Podl'a toho možno konštatovať, že polohová presnosť merania podrobných bodov polohopisu v katastrálnych mapách vyhotovených podl'a Inštrukcie A je charakterizovaná strednou súradnicovou
chybou diferencovane pre jednotlivé mierky mapy (pozri tabul'ku 2).
Presnosť grafického zobrazovania súvisí s technologickým postupom spracovania mapy. Pri jej analýze
treba uvažovať stratu presnosti spósobenú grafickou
konštrukciou obsahu mapy. Skúmanie presnosti grafického zobrazenia prebieha na dvoch úrovniach: presnosť grafického zobrazenia meračského originálu mapy (tento je v prípade našich dvoch skúmaných kategórií máp na rozmerovo stálom nosiči) a presnosť grafického zobrazenia na odtlačku mapy (treba zohl'adňovať
stratu presnosti spósobenú polygrafickým spracovaním). Ak je odtlačok iba na mapovom papieri, treba zohl'adnovať aj zmenu rozmeru zapríčinenú zrážkou, respektíve roztiahnutím papiera; ak je odtlačok na rozmerovo stálej podložke, tento faktor netreba zohl'adnovať. Ako kritérium presnosti grafického zobrazenia je
zridkavo použitá stredná súradnicová chyba grafického
zobrazeni a bodu m~~~Na potreby porovnávacích štúdií
je potrebné urobiť vo vačšine prípadov konverziu použitého kritéria na túto strednú chybu.
Podl'a [13, s. 37-39] je dosiahnutel'ná presnosť grafického zobrazovania hodnotou strednej súradnicovej
chyby zobrazeného podrobného bodu v THM vzťahom

Kvantifikácia bola odvodená z krajnej odchýlky
medzi priamo meranou dížkou medzi dvoma bodmi
a dížkou vyrátanou zo súradníc a z krajnej odchýlky
medzi priamo meranou dížkou medzi dvoma podrobnými bodmi a dížkou odmeranou na kartografickom origináli. Tejto hodnote zodpovedajú v mapách jednotlivých
mierok hodnoty v tabul'ke 3.
Podobne ako v [3] ani v [I] nebol a stanovená hodnota
strednej súradnicovej chyby grafického zobrazenia podrobného bodu. Zobrazenie podrobného mapovania na
rozmerovo stálom konštrukčnom origináli sa podl'a Inštrukcie A [I] preskúšavalo porovnaním dížok odmeraných na mape s dížkami priamo meranými (polygónové
strany, meračské priamky) alebo vyrátanými zo súradníc koncových bodov. Rozdiel medzi týmito vzdialenosťami nesmel [I, § 264, 265] prekročiť krajné odchýlky
stanovené vzorcami osobitne pre dížky polygónových
strán, osobitne pre meračské priamky a osobitne pre
podrobné body polohopisu.
Vo všetkých troch prípadoch je hotnota krajnej odchýlky rozdielu medzi dížkou zmeranou v teréne
a dížkou zmeranou na kartografickom origináli stanovená tak, že k časti, ktorá zohl'adňuje samotnú číselnú
presnosť merania, je pripojená časť zohl'adňujúca grafickú presnosť zobrazovania

hodnotou

IO~OO ' čo pre

mierku (M) = I: I000 predstavuje hodnotu O,I m. Túto
s určitým priblížením možno označiť ako strednú súradnicovú chybu grafického zobrazenia podrobného bodu,
ktorej hodnota je zhodná s hodnotou tohto parametru
presnosti v kategórii THM podl'a vzťahu (2).
Ak je pre podrobné body polohopisu každej z našich
dvoch skúmaných kategórií máp kvantifikovaná stredná súradnicová chyba určenia podrobného bodu m(,~),
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tzv. presnosť mapovania a tiež stredná súradnicová chyba grafického zobrazovania podrobného bodu na meračskom origináli m~~Rl, možno pre každú kategóriu
máp stanoviť súhrnníÍ strednú súradnicovú chybu podrobného bodu zobrazeného na meračskom origináli
m~~R) vychádzajúc
zo zákona o hromadení stredných
chýb:
[m~~R)F= [m~~)F + [m~~)F.
(4)
Kvantifikácia tohto parametru je v tabul'ke 4, stípec (5).
Pri určovaní strednej súradnicovej chyby podrobného bodu zobrazeného na výtlačku mapy treba zohl'adňovať úbytok presnosti sposobený polygrafickým spracovaním (m~';»), a tiež rozmerovou nestálosťou (zrážkou
- roztiahnutím mapového papiera). Úbytok presnosti
sposobený rozmerovou nestálosťou mapového papiera
je číselne postihnutel'ný, dá sa z karto metrických súradníc vylúčiť, a preto nie je ďalej uvažovaný. Proces polygrafického spracovania pozostávajúci z komplexu pracovných úkonov prináša so sebou nepresnosť (závislosť,
napr. od použitej reprodukčnej metódy výtlačku mapy,
od jemnosti a jasnosti čiar a i.), ktorú možno pre ofsetový výtlačok kvalifikovane odhadnúť hodnotou (v metroch)

ofsetový
odtlačok
mapy

(4)

(5)

(6)

0,14

0,10

0,17

0,18

1:2000

0,14

0,20

0,24

0,26

1:4000

0,28

0,40

0,49

0,53

1:1000
vyhotovené
\ :2000
do roka 1974 1:5000

0,14
0,14
0,28

0,\0
0,20
0,50

0,17
0,24
0,57

0,18
0,26
0,62

mierka
mapy

(I)

(2)

(3)

1:1000

Katastrálne
mapy
vyhotovené
podfa
lnštrukcie A

+

[m~~)F

+ [mr,Slj2.

(6)

Súhrnné stredné súradnicové chyby m~~O) sú kvantifikované v tabul'ke 4 stÍpec (6). Hodnota
predstavuje strednú súradnicovú chybu (presnosť v určení polohy
podrobných bodov merania) nezaťaženú nepresnosťou
z grafického zobrazovania, t. j. presnosť priamomeranej
digitálnej mapy. Hodnota m~~R) predstavuje strednú súradnicovú chybu súhrnnú (presnosť v určení polohy podrobných bodov mapovania aj presnosť grafického zobrazenia podrobných bodov na kartografickom origináli) v prípade grafickej mapy. Podobne hodnota m~~Ol zo
vzorca predstavuje strednú súradnicovú chybu súhrn
podrobných bodov polohopisu mapy zobrazených na
ofsetovom odtlačku mapy po číselnom vylúčení nepresnosti z titulu rozmerovej zmeny mapového papiera (t.
j. predstavuje aj vplyv nepresnosti určenia polohy podrobných bodov meraním, aj nepresnosti grafického zobrazenia podrobných bodov a aj nepresnosti polygrafického spracovania - ofsetovej tlače). Je všeobecne
známe a potvrdzujú to i hodnoty m~';)v tabul'ke 5, resp.
vzájomný pomer hodnot v stÍpci (5) a (6) tabul'ky 4, že
samotné polygrafické spracovanie ofsetovou tlačou nepodstatne ovplyvňuje presnosť podrobných bod ov polohopisu - m~~O) súhrnná.

m~~)

2.2 Presnosť

kartometrického

odmeriavania

Pri hodnotení praktického použiti a mapového diela
spracovaného v analógovej forme, t. j. iba v grafickej
forme (a to ako meračského originálu, tak aj ofsetového

Xl

Xl

identifikovatel'-

\ :\000

\ :2000

\ :4000

\:5000

(I)

(2)

(3)

(4)

(5)

m(PS)

0,05 m

O,\Om

0,20m

0,25 m

X.l

[m~~O)]2 = [m~~)F

Xl

m" - stredná súradnicová
chyba jednoznačne
ného podrobného
bodu

20000 '

kde M je mierkové číslo mapy, čo pre jednotlivé mierky
máp predstavuje hodnoty uvedené v tabul'ke 5.
Pre ofsetové odtlačky, ktoré predstavujú najčastejšiu
formu polygrafického spracovania oboch našich skúmaných kategórií máp, možno potom stanoviť súhrnnú
strednú súradnicovú chybu podrobného bodu zobrazeného na mape vychádzajúc zo zákona o hromadení
stredných chýb.

nfG)

podrobgrafického
ného
zobrazeni a
mapovania

THM

(PS)=~

m"

nf°O)

nf°R)
kartografický
originál

rr"~)
Katerória
máp

odtlačku mapy), treba zohl'adniť aj problematiku získania súradníc podrobného bodu polohopisu (respektíve
priamo vytyčovacích prvkov uhlov a dlžok medzi dvoma bodmi) z mapy, čiže problematiku kartometrického
odmeriavania. Parametre presnosti kartografického odmeriavania adekvátne použitej kartometrickej metóde
sú predovšetkým závislé od kartometrických pomocok
a prístrojov, ktoré limitujú stupeň dosiahnutel'nej presnosti. V praxi najjednoduchšie používané pomocky na
kartometrické odmeriavanie sú súpravy zobrazovacích
trojuholníčkov
umožňujúce odmerať súradnice bodu
s presnosťou - strednou súradnicovou chybou kartografického odmerania
0,05 mm :s m~~O) :s 0,1 mm.
(7)
Používanie zobrazovacích trojuholníčkov čoraz vačšmi ustupuje a je nahrádzané zariadeniami, ktoré produkuje súčasný rozvoj vedy a techniky.
Pri grafickom získaní vytyčovacích prvkov sa roznymi sposobmi (podl'a požadovanej vytyčovacej presnosti) získajú vytyčovacie prvky - dížky a uhly, alebo sa
grafický zákres v mape digitalizuje, t..j. odmerajú sa súradnice všetkých vytyčovaných podrobných
bodov
a akoby číselným sposobom sa získajú vytyčovacie
prvky. Tento vel'mi prácny sposob je charakterizovaný
presnosťou karto metrického určenia súradnic bodov
z mapy hodnotou

Pri jeho prípadnom použití traba zvážiť časové a ekonomické faktory. Zavádzanie digitalizátorov do praxe
a ich cenová prístupnosť postavili problematiku ekonomiky týchto činností do nového svetla.
Hodnota strednej súradnicovej chyby karto metrického odmerania digitalizotorov m~~°l,ktorá zahfňa v sebe
chybu z nastaveni a meračskej snímacej hlavicp. i chybu
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m(PBPP)

ČSN'h 0415
čI. 39

trieda
presnosti
vytyčovania
ČSN 730420
príL I a 2

mw

0,06m
3, trieda
presnosti
I

!Occ

2

40cc

3

Socc

0,20m
5, trieda
presnosti
0,06m
0,20m
0,06m
0,20m

m~;)m~;') .
d

-

md

-

m,

-

mw

-

md

400m
25000

400m
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stredná súradnicová chyba vytyčovania podrobného
bodu
stredná súradnicová chyba vytyčovania podrobného
bodu bez vplyvu daných bodov geodetických základov (podrobné polohové bodové pole) - vytyčovacích bodov
vzdialenosť medzi daným a vytyčovaným bodom (=
400 m)
stredná chyba v držke rajóna
stredná chyba v realizácii vytyčovaného bodu (preváženie bodu z terča na jeho stabi1izačnú značku; (=
0,005 m)
stredná chyba v uhle rajóna

z funkčnosti vlastného zariadenia
hybuje v hranici ach :

digitalizátora,
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Východiskom pri vytýčení hraníc pozemkov sú body
základného polohového bodového pol'a a body podrobného polohového bodového pol'a.
Rozhodujúcim faktorom pre naše úvahy o presnosti
vytýčenia podrobného
bodu je hustota základného
a podrobného polohového bodového pol'a. Táto hustota, ktorá je diferencovaná v intravilánoch a v extravilánoch, limituje vzdialenosť, do ktorej s využitím príslušného vytyčovacieho postupu je potrebné vytyčovať podrobné body tak, aby sme obsiahli celý priestor katastrálneho územia. Predpísaná hustota trvale stabilizovaných bodov podrobného bodového pol'a prešla na časovej osi určitým vývojom.
Podl'a ČSN 730420 [14]je vytyčovanie dÍžok aj uhlov
v závislosti od presnosti vytýčenia rozdelené do troch
tried presnosti.
Presnosť vytýče ni a bodu polárnou metódou (ale aj
metódou pravouhlých súradníc alebo pretínaním napred) je funkcia polohy vytyčovaného bodu vzhl'adom
na body geodetických základov (základné a podrobné polohové bodové pole), stredných súradnicových chýb týchto daných bodov, presnosti meraných - vytyčovaných
veličín (uhlov a dÍžok), zvoleného postupu vytyčovania
(z I alebo z viacerých stanovísk), vzájomnej vzdialenosti daných bodov A a B a vytyčovaného bodu I.
Je zrejmé, že nemožno presnosť vytýčeného podrobného bodu kvantifikovať jedinou hodnotou ani len
v rámci jednej vytyčovacej metódy. Na orientáciu boli
vyrátané a v tabul'ke 6 uvedené hodnoty strednej súradnicovej chyby vytyčovania podrobného bodu pre viaceré modelové prípady vytyčovania polárnou metódou,
zo vzťahov všeobecne známych z odbornej literatúry.
napr. [15] a [16].
Pre metódu pretínania napred a pre metódu pravouhlých súradníc sú v literatúre uvádzané výsledky skúmania dosiahnutel'nej presnosti (strednej súradnicovej
chyby vytyčovania podrobného bodu
prakticky
identické, ako pre polárnu metódu v tabul'ke 6, napr.

m~;»

o tom, pre ktorý sposob získania kartometrických
údajov sa rozhodneme (polárnym koordinátografom,
zobrazovacími trojuholníčkami,
digitalizátorom),
rozhodujú viaceré faktory. Z nich vel'mi doležité sú ekonomické faktory súvisiace s presnosťou a s prácnosťou,
a teda aj s rýchlosťou kartometrického merania.
2.3 Presnosť

vytýčenia

podrobného

bodu

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický výkon, ktorým
sa v teréne vyznačí poloha lomových bodo\! hraníc pozemku zo zákresu príslušnej parcely podl'a mapy. Prípady, ak možno získať vytyčovacie prvky lomových bodov hraníc z meračských náčrt ov a z geometrických plánov, nie sú predmetom našich úvah.
Jednou z hlavných úloh pri vytyčovaní polohopisných objektov je stanovenie presnosti vytyčovacích geodetických prác. Problém stanovenia vyžadovanej presnosti do nedávnych čias nebol u nás bezo zvyš ku spracovaný. Objednávatelia vytýčenia hraníc pozemkov často od geodetov, ešte aj dnes, žiadajú vytýčiť hranice
pozemku s presnosťou "podl'a možnosti najvyššou".
Presnosť vytyčovacích prác je všeobecne funkciou
- presnosti bodov vytyčovacej siete,
- metód vytýčenia,
- realizácie vytyčovacieho úkonu (schopnosť a starostlivosť vytyčovatel'a, momentálne atmosférické podmienky, sposob stabilizácie a i.).
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[15].

VzhÍadom na skutočnosť, že stredná súradnicová chyba vytyčovania podrobného bodu
je funkciou vel'kého počtu variabilných argumentov, možno záverom
zhrnúť, že veličina m~;.)bude v našich podmienkach (trieda presnosti vytyčovania I, 2, 3; d ~ 2 km) nadobúdať
hodnoty

m~;)

2.4 Súhrnná
presnosť
vytýčenia
du hranice
pozemku

lomového

bo-

Po preskúmaní jednotlivých zložiek vplývajúcich na súhrnnú presnosť vytýčenia lomového bodu hranice pozemku
z našich dvoch skúmaných kategórií máp,
t. j. katastrálnych máp vyhotovených podÍa Inštrukcie
A a THM vyhotovených do roku 1974, možno pristúpiť
v tabulke 7 ku kvantifikácii veličiny
podl'a vzťahu
(I). Stredná súradnicová chyba podrobného bodu zobrazeného na meračskom origináli mapy m~~R) je kvantifikovaná v tabul'ke 4, stredná súradnicová chyba kartografického odmerania m~~O) je kvantifikovaná vzťahom (9) a stredná súradnicová chyba vytýčenia lomového bodu hranice pozemku m~;,)je kvantifikovaná vzťahom (10).
.
Z hodnot veličiny
v stÍpci (6) tabul'ky 7 sú zrejmé
hranice, v ktorých sa pohybuje súhrnná stredná súrad-

m(~;

m~;

m~;
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Kategória
máp
(I)
Katastrálne
mapy vyhotovené podra
Inštrukcie A

mierka
mapy
(2)

m(OR)

m(KO)

xV

xy

(3)

(4)

mlY)

m(S)

xv

xy
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0,06
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0,25
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0,06
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0,25
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0,06
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0,25
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0,06

0,55

0,25

0,60

0,06

0,80

0,25

0,84

0,06

0,19

0,25

0,31

0,06

0,24

0,25

0,34

0,06

0,27

0,25

0,37

0,06

0,40

0,25

0,47

0,06

0,64

0,25

0,68

0,06

0,98

0,25

1,00

0,03
1:1000

0,18
0,15

0,06
1:2000

0,26
0,30

0,12
1:4000

0,53
0,60

THM
vyhotovené
do roka 1974

0,03
1:1000

0,18
0,15

0,06
1:2000

0,26
0,30

0,15
1:5000

0,62
0,75

nicová chyba vytýčenia lomového bodu hranice pozemku pre jednotlivé mierky oboch skúmaných kategórií
máp. Dolná hranica platí v prípade použitia najpresnejších zariadení na kartometrické odmeranie a najpresnejších vytyčovacích postupov a horná hranica, naopak, pre postupy s najnižšou eště uvažovanou presnosťou. V prípade kartoruetrického odmeriavania z ofsetového odtlačku, sa v stípci (6) tabul'ky 7 výsledná hodnota m~! ešte nepodstatne zvliČší.
Dóiežité je uvedomiť si, že hodnota m~~R), resp. m~~O),
pósobí vo vzťahu (I) ako konštanta pre každú mierku
skúmaných kategórií máp, ktorú vytyčovatel' pozemku
ovplyvniť nemóže. Ovplyvniť možno ďalšie dva komponenty presnosti, a to presnosť kartometrického odmeriavania a presnosť vytyčovacieho procesu. Výber apriórnej presnosti súhrnného vytýčenia záleží na vol'be konkrétneho postupu a ten závisí vo vel'kej miere od ekonomických faktorov súvisiacich s presnosťou, s prácnosťou, s prístrojovou náročnosťou a s rýchlosťou postu-

Dokonalá znalosť priestorových vzťahov nehnutel'ností
(pozemkov a stavieb pevne spojených základom so
zemským povrchom) sa stáva v súčasnosti existenčnou
nevyhnutnosťou pre akúkol'vek teritoriálne orientovanú
rozhodovaciu činnosť. V našich podmienkach sú tieto
priestorové vzťahy v kategórii máp katastra nehnutel'no stí spred roka 1974/1975 vyjadrené výlučne kartografickým zobrazením na mape v analógovej forme, bez jej
súbežného spracovania v digitálnej podobe. V geodetickej praxi sa stretávame so značným počtom požiadaviek na vytýčenie hraníc nehnutel'ností - pozemkov. lde
o vytýčenie hranice polohove už predtým určeného pozemku a zobrazeného v mape, ak v súčasnosti pozemok
nie je vhodne označený v teréne, ak je označenie jeho
hraníc zničené alebo pohyblivé alebo sporné či málo
zreteírié.
V nedávnom období k tejto kategórii úloh vytyč ovania pozemkov pribudla rozsiahla skupina spoločenských vzťahov, ktorá je riešená vytyčovaním pozemkov
z póvodného
katastrálneho
stavu zabezpečujúceho
vlastnícke vzťahy pozemkov pred kolektivizáciou, 1. j.
spred rokov pliťdesiatych. Táto potreba čiastočnej obnovy póvodného stavu je dósledkom súčasných prudkých zmien vo vykonávaní vlastníckych práv k nehnutel'nostiam. Jedným z najdóležitejších
technických
aspektov vytyčovania pozemkov z mapových podkladov je faktor súhrnnej presnosti vytýčenia. V práci je
analyzovaná problematika presnosti mapových podkladov a presnosti kartometrického získania vytyčovacích
prvkov z dvoch kategórií máp, 1. j. katastrálnych máp
vyhotovených podl'a lnštrukcie A a THM vyhotovených do roku 1974. Následne je analyzovaná i presnosť
vytýčenia týchto pozemkov.
V príspevku bol a kvantifikovaná súhrnná presnosť
vytýčenia lomového bodu hranice pozemku strednou
súradnicovou
chybou
podrobného
bodu
hranice
v oboch skúmaných kategóriách máp a pre každú mierku mapy. Variantne je urobená kvantifikácia pre kartometrické zariadenia i pre vytyčovacie postupy s diferencovanou presnosťou. Pre geodeta je nevyhnutné uvedomiť si, ktoré komponenty vplývajúce na presnosť móže
ovplyvniť a s akým ekonomickým pozadím svojej aktivity a ktoré komponenty sú dané a musí ich primerane
rešpektovať.
So súčasným i v budúcnosti očakávaným rastom cien
nehnutel'ností úzko súvisí nevyhnutnosť lepšieho poznania problematiky presnosti vytyčovania pozemkov,
najmli dokonalé poznanie dosiahnutel'nej presnosti vychádzajúce z poznani a všetkých troch zložiek presnosti
(presnosti mapového podkladu, presnosti kartometrického získania vytyčovacích prvkov i presnosti vytyčovacieho procesu), schopnosť porovnania tejto presnosti
s presnosťou požadovanou pre konkrétny prípad a dokonalé poznanie procesu plánovania presnosti vytyčovania pozemkov i kontroly jeho realizácie.

pu.
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Do redakcie došlo: 14.4. 1993
Lektoroval:
Ing. Juraj Palčík. CSc .•
Katastrálny úrad v Košiciach

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(október, november, december)
Výročie 60 rokov:
21. októbra 1993 - Ing. František Smížanský, špecialista katastra nehnuterností .a geometrických plánov technického katastrálneho odboru Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (UGKK SR). Narodil sa vo Vikartovciach
(okres Poprad). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
na Fakulte inžinierskpho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do OblastJlého
ústavu geodézie a kartografie v Prešove (od roku 1960 Ustav
geodézie a kartografie a od I. I. 1968 Oblastný ústav geodézie
v Bratislave - Stredisko geodézie Prešov). Na týchto pracovniskách ako vedúci čaty a od roku 1964 vedúci oddielu vykonával a viedol najma práce spojené s evidenciou pody, s revíziou trigonometrických
bodov, s tvorbou topografických máp
v mierke I: IO 000 a niektoré práce inžinierskej ~eodézie. V rokoch 1973 až 1980 ako vedúci oddielu v Geodézli, n. p., prešov
viedol mapovacie práce vo vefkých mierkach. V roku 1980 prešiel do Geodézie, n. p., Bratislava, kde pracoval v útvare riadenia kontroly akosti a neskor ako vedúci prevádzky evidencie
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nehnutel'ností. V rokoch 1985 až 1991 ako expert v Alžírsku
vykonával stavebný a zememeračský sozor pri výstavbe vodárenských zariadení. I. 7. 1991 prišiel dl? Slovenského úradu geodézie a kartografie (od I. I. 1993 UGKK SR) ako vedúci
odborný referent špecialista pre tvorbu základnej mapy vel'kej
mierky odboru inšpektorátu. Od I. 7. 1993 je v terajšej funkcii.
Známy je tiež ako viacnásobný účastník celoštátnej súťaže geodetov a kartografov v stolnom tenise.
I. decembra 1993 - Ing. Martin Krnáč, riaditel' Správy katastra Žilina Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici. Rodák
z Detvy (okres Zvolen). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeko stavitel'stva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil. do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustavu geodézie a kartografie) v Žili ne, Okresné meračské stredisko (od roku 1960 Stredisko geodézie - SG) vo Zvolene. Tu vykonával
práce fotogrametrické a inžinierskej geodézie a pracoval na zakladani jednotnej evidencie úody. Od roku 1961 sa venuje evidencii nehnutel'nosti (EN). V roku 1970 bol vymenovaný za
vedúceho SG v Čadci Oblastného ústavu geodézie v Bratislave
(od I. 7. 1973 Krajskej správy geodézie a kartografie - KSGK
- v Banskej Bystricj). V rokoch 1978 až 1992 vykonával funkciu vedúceho SG v Ziline KSGK v Banskej Bystrici. V terajšej
funkcii posobí od I. I. 1993. Je uznávaným odborníkom v oblasti EN (teraz kataster nehnutel'ností) a zaslúžil sa aj o jej rozvoj v stredoslovenskom regióne. Je nositel'om rezortného vyznamenania.
Výroči 65 let:
2. října 1993 - Ing. Karel Čípa, v činné ;;Iužbě vedouci oddělení evidence nemovitostí (EN) na ČUGK. Po studiích na
ČVUT v Praze působil krátkou dobu ve veřejné služebě u tehdejšího Okresního národního výboru ve Frýdlantu v Čechách.
V r. 1954 přjchází do resortu na Oblastní ústav geodézie a kartografie (OUGK) v Liberci, kde pracoval na různých pracovištích v řadě funkcí. Byl jmenován vedoucím střediska geodézie
v Pardubicích a v r. 1963 ředitelem OÚGK v Pardubících. V r.
1970 přešel do Prahy na ČÚG K, kde plně uplatnil své bohaté
praktické a organizačni zkušenosti v oblasti EN. Jeho svědomitá práce byla vždy vysoce oceňována.
22. října 1993 - Ing. Vladimír Kolář, dřívější ředitel Geodézie,
n. p., České Budějovice. Po studiích zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze nastoupil do n. p. Geometra V Českých
Budějovicích a po soustředění zeměměřické služby přešel v r.
1954 do Oblastního ústavu geodéhzie a kartografie v Českých
Budějovicích. Prošel různými odbornými funkcemi a v r. 1972
byl s ohledem na své schopnosti jmenovánm ředitelem. Zasloužil se o dobré výsledky podniku, zejména na úseku evidence nemovitostí a v rozvíjení automatizace prací. Za svoji tvůrčí
i organizační práci byl mnohokráte vyznamenán.
22. října 1993 - Ing. Vladimír Pospíšil, ředitel ekonomickosprávního odboru ČUZK. Po vystudování zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze pracoval v Geoplánu a po reorganizaci zeměměřické služby přešel v r. 1954 na Oblastní ústav
gel?dézie a kartografie v Praze. V letech 1956-62 působil
v Ustavu pro průzkum uhelných ložisek, odkud byl v r. 1958
vyslán na geofyzikální průzkum naftových ložisek do Afganistánu. V r. 1963 přichází do Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického a odtud přeš~1 jako výborný
praktik a organizátor v r. 1963 na tehdejší ČUGK. Záslužná
byla jeho činnost v Československé vědecko-technické společnosti (předseda odborné skupiny ekonomiky a vědeckého řízení) i jeho činnost v tehdejší organizaci SVAZARMU (předseda
Škoda-klubu). Jeho práce odborná, společenská i veřejná byla
vždy po zásluze velmi kladně oceněnována.
28. listopadu 1993 - Ing. Miloslav Vitoul, bývalý ředitel Geodézie, n. p., Praha. Po studiích na VŠT v Brně nastoupil v r.
1951 u Geoplánu ve Zlíně. V r. 1954 přichází do resortu na Oblastní ústav geodézie a kartografie v Brně. Zde prochází řadou
vedoucích funkcí a v r. 1976 je pro své bohaté zkušenosti, odpovědnou práci a umění jednat s lidmi jmenován ředitelem
Geodézie, n. p., v Praze. V období 1983-1987 působíl v Geodetickém a kartografickém podniku, Praha (obchodní náměstek ředitele, vedoucí útvaru organizace a techniky řízení) a poté odchází na stavební fakultu VUT v Brně. Významná byla
i jeho angažovanost v Československé vědecko-technické společnosti a FIG.
12. decembra 1993 - Ing. Tibor Bartovic, externý pracovník
Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave. Narodil sa v Piešťanoch (okres Trnava). Po skončení zeme-
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meračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1952 nastúpil do Slovenského zememeračského
a kartografického ústavu v Bratislave, ktorý bol premenovaný
na Geodetický, topografický a kartografický ústava neskůr na
Geodetický ústav. V priebehu působnosti na tomto ústave
(1952 až 1965) vykonával najma práce mapovacie a konštrukčné, a to ako vedúcí čaty a od roku 1957 ako vedúcí oddielu.
V rokoch 1966 až 1967 působil na Ústave geodézie a kartografie v Bratislave ako prevádzkový inžinier pre inžiniersku geodéziu (lG). I. I. 1968 prechádza na novozriadenú TG, n. p.,
závod v Bratislave do funkcie vedúceho prevázdky lG a fotogrametrie, kde působil do 31. 3. 1969. Skúsenosti z praxe, široký odborný rozhl'ad a dobrý organizačný talent prispeli k tomu, že I. 4. 1969 bol pozvaný na Slovenskú správu geodézie
a kartografie (od I. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie - SÚGK) do funkcie vedúceho oddelenia racionalizá·
cie a technického rozvoja (TR), od roku 1981 vedúceho oddelenia rozvoja vedy a technIky a od roku 1984 do 31. 12. 1988
vedúceho oddelenia TR a kartografie. Od I. I. 1989 do 30. 6.
1991 pracoval vo VÚGK ako vedecký sekretár. Od I. 7.)991
působí ako súkromný geodet. Ako vedúci oddelenia SUGK,
člen víacerých rezortných a medzirezortl)ých komisií a pracovných skupín, ako aj vedecký sekretár VUGK úspešne uplatňoval svoje odborné vedomosti a vel'kú pozornosť venoval rozvoju geodézíe a kartografie na Slovensku. Nemožno nespomenúť
jeho aktívnu činnosť vo vedecko-technickej spoločností. Je nosítel'om vyznamenaní.
Výročí 70 let:
II. listopadu 1993 - doc. Ing. Otto Novák, CSc., docent geodézie a fotogrammetrie na Vysoké škole zemědělské a lesnické
(VŠZL) v Brně. Po studiích na VŠT v Brně působil od r. 1953
na VŠZL jako odborný asistent a prof. A. Tichého. Věnoval se
cele pedagogické práci a pro svoji odpovědnou, vzornou činnost byl v r. 1980 jmenován vedoucím katedry. Své odborné
úsili zaměřil na zlepšování měřických pomůcek a přístrojů.
Bohatá je jeho publikační činnost jako autora vysokoškolských učebnic a skript. Jeho pedagogická i veřejná činnost byla mnohokráte po zásluze velmi pozitivně oceňována.
26. prosince 1993 - Ing. Miroslav Váňa. odborný asistent katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze. Po ukončení
studií (přerušených uzavřením vysokých škol), pracoval krátce
v Geoplánu. V r. 1952 nastoupil do Státního ústavu pro projektování a výstavbu hl. m. Prahy, v r. 1958 přešel do měřického
střediska Obvodního národního výboru, Praha 2 a v r. 1960
přichází jak odborný asistent na CVUT. V pedagogické práci
plně uplatnil své bohaté zkušenosti z předchozích let. Přednášel "Topografické napování" pro denní studium a "Mapování" pro dálkové studium. Byl spoluautorem několika skript.
Po odchodu z vysoké školy působil ještě řadu let jako profesor
matematiky a fyziky na středním odborném učilišti. Jeho pedagogická práce na vysoké škole byla oceněna udělením medaile
"Za významné zásluhy o ČVUT".
8. decembra 1993 - JUDr. Vladimir Varsik. Rodák z Myjavy
(okres Senica). Do rezortu geodézie a kartografie nastúpil v roku 1958 do Správy geodézie a kartografie na Slovensku, kde
do roku 1960 vykonával funkciu vedúceho sekretariátu predsedu. V rokoch 1960 až 1963 pracoval ako ekonomický námestník riadítel'a Kartografického
a reprodukčného
ústavu
v Modré Marmónii (od roku 1963 v Bratislave). Potom pracoval v generálnom riaditel'stve Prefabrikácia. V rokoch 1972 až
1982, t.j. od odchodu do důchodku, vykonával funkciu vedúceho sekretariátu predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie. Je nositel'om vyznamenaní.
Výroči 80 let:
16. června 1993 - Ing. Jan Zámečník, rodák z Poličky. Zeměměřické studium absolvoval na Vysoké škole technické v Brně
v r. 1936 s vyznamenáním. V r. 1938 nastoupil v Užhorodu na
Hlavním finančním ředitelství. Po několika měsících přešel
k civilní firmě Prokop Basel v Třebíči, kde pracoval do r. 1942.
Pak působil u firmy Ing. A. Prokeš do 15.5. 1945. 15.9. 1945
nastoupíl na Měřický úřad města Znojmo, kde od r. 1951 zastával funkci měřického komisaře. V r. 1952 působil krátkou
dobu jako hlavní geodet Východoslovenských strojáren v Košicích, poté krátce v Geoplánu a od r. 1953 jako ředitel družstva Geometra v Hradci Králové. Od I. I. 1954 byl hlavním
inženýrem Oblastního ústavu geodózie a kartografie v Hr.
Králové a od r. 1959 pak v témže ústavu vedoucím oddělení

technicko-ekonomické
přípravy výroby (TEPY). Ředítelem závodu č. 5 Inženýrské geodézie Praha se stal I. I. 1968. V r.
1970 působil v funkci vedoucího odboru a pak ředitele na
ČUGK (do r. 1972). V letech 1973 až 1979 pracoval v Geodézii
Praha v útvaru TEPV. V následujících letech až do r. 1986 byl
zaměstnán na Krajské geodetické a ~artografické správě, Praha, Následující tři roky pracoval v Ustředním archivu resortu
ČUGK. Od r. 1990 je odborným poradcem v Unii odborových
svazů, oddělení majetkovém, správním a delímitačním. Ing.
Jan Zámečník patřil a patří k předním českým geodetům, kteří
jsou oporou našeho odvětví. V letech normalizace nemohl zastávat odpovídající funkce v resortu, pro které měl všechny
předpoklady - technické, organizačni 1 společenské. Mimo již
uvedné aktivity patří od r. 1953 k oporám odbrné skupiny inženýrské geodézie Českého svazu geodetů a kartografů (dříve
ČSVTS). Dlouhá léta působil na CVUT V Praze při státních
závěrečných zkouškách a své hluboké znalosti a praktické zkušenosti předával několika generacím geodetů formou přednášek či článků zveřejňovaných v našem časopisu. Přejeme našemu milému a váženému jubilantovi do dalších plodných let
hodně zdraví a spokojenosti s vykonaným dílem ve prospěch
našeho oboru.
17. října 1993 - Ing. František Hronek, v činné službě ředitel
Geodetického ústavu, n. p., Praha. Vystudoval zeměměřické
inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze
v r. 1935 a nastoupil Uak to bylo v té době obvyklé) ke katastrální měřické službě. V r. 1940 přešel do triangulační kanceláře ministerstva financí, zařazené později do Zeměměřického
úřadu pro Čechy a Moravu. Po válce se zúčastnil delimitačních a osidlovacích prací a v r. 1956-57 vedl triangulační práce v Albánii. Jeho bohaté odborné zkušenosti a smysl pro
správné jednání s lidmi ho v r. 1969 přivedly na místo ředitele
Geodetického ústavu. Tuto funkci zastával úspěšně až do
svých 63 let. V r. 1976-1978 působil jako vedoucí provozu
ústřední dokumentace. V r. 1978 odešel do důchodu, avšak až
do r. 1989 pracoval dále v dokumentaci na maximálně přípustný ročni pracovní úvazek. O dění v oboru a ústavu se neustále
živě zajímá, se svými bývalými spolupracovníky je v úzkém
kontaktu a v současné době je předsedou klubu důchodců
ústavu.
24. října 1993 - Ing. Antonín Pasler, rodák z Hradce Králové.
Nastoupil do státní zeměměřické služby v r. 1937 a pracoval
převážně v oboru nivelace. V letech 1945-1948 byl přidělen
k osidlovací komisi při ministerstvu zemědělství. Po návratu
vedl v Zeměměřickém ústavu až do r. 1953 budování státní nivelační sítě, od r. 1954 přešel do útvaru technické kontroly.
Později, při různých reorganizacích podniku, pracoval kratší
dobu v gravimetrii a poté opět v nivelačním provozu, a to hlavně v období, kdy došlo k uskutečnění mezinárodních opakovaných nivelací pro sledování recentních pohybů zemské kůry
a pro obnovu státní sítě. Bohaté odborné zkušenosti uplatňoval nejen při řídící a kontrolní činnosti a při tvorbě technických předpisů, ale i při výchově mladých techniků. A zde zasluhuje vyzdvihnout i jeho celoživotní činnost na sportovním
poli, kde věnoval mnoho úsilí výchově naší atletické mládeže;
stále pracuje jako funkcionář a mezinárodní rozhodčí.
10. listopadu 1993 - Ing. František Čálek, významný pracovník zeměměřického oboru, dlouholetý pracovník ČUGK. Po
studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze nastoupil v r. 1934 do katastrální měřické služby v Praze. Později
přešel do triangulační kanceláře ministerstva financí. Ve válečných letech pracuje v Zeměměřickém úřadě, kam byla většina
státních měřických služeb převedena. Po skončení války pracuje na osidlovacích pracích ve vedoucích funkcích Národního pozemkového fondu, později i na ministerstvu zemědělství.
V r. 1954 přecházi do družstva Geoplán a po soustředění měřické služby nastupuje do Oblastního ústavu geodézie a kartografie, jako hlavní inženýr. V r. 1960 je (vzhledem k bohatým
zkušenostem,
širokému rozhledu i1 dobrým organizačním
schopnostem) povolán na tehdejší USGK, kde se podílel významně na koncepci vědecko-technického
rozvoje geodézie
a kartografie. Rozsáhlá byla jeho činnost publikační a přednášková. Byl rovněž aktivně činný v Československé vědeckotechnické společnosti a za zásluhy oceněn zlatým odznakem.
Po odchodu z činné služby v resortu působil ještě krátký čas
vn. p. Metrostav. Jeho celoživotní odborná činnost, přátelská.
srdečná a nezištná povaha, je nám všem vzorem a povzbuzením v naší práci.
23. listopadu 1993 - Ing. Karel Jireček, dlouholetý vt;doucí
pracovník Oblastního ústavu geodézie a kartografie. (OUGK).
Opava. Po studiích na ČVŠT v Brně pracoval 2 roky jako asi-
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stent prof. Semeráda a v r. 1938 přešel do katastrální měřické
služby k novému měřeni v Brně a Opavě. Od r. 1949 byl vedoucím zeměměřického oddělení tehdejšího Krajského národního výboru v Ostravě. Po soustředění zem~měřické služby byl
v r. 1954 jmenován hlavním inženýrem OUGK v Opavě a po
r. 1968 vedoucím výroby. Ke konci své praktické činnosti působil na Krajské geodetické a kartografické správě v Opavě.
Publikačně byl činný v našem odborném časopisu. Pracoval
aktivně v Československé vědecko-technické společnosti a zúčastnil se řady zahraničních odborných akcí. Za svoji práci ve
vědecko-technické společnosti byl odměněn zlatým odznakem.
13. decembra 1993 - Ing. Štefan Tóth. Rodák z Mokraniec
(okres Košice-vidiek). Zememeračnské inžinierstvo začal študovať v roku 1933 na Českom vysokom učení technickom
v Prahe, ale pre vojnové roky ho skončil na Vysokej škole technickej v Brne v roku 1940. V tomto roku nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania (lKY) v Martine. I. 5. 1945
odchádza za prednostu IKV v Košiciach. V máji 1946 prichádza do Bratislavy do Katastrálneho meračského úradu (od roku
1949 zememeračského oddelenie technického referátu KNV).
V rokoch 1954 až 1956 pracoval v Správe geodézie a kartografie na Slovensku ako vedúci odboru. Od I. I. 1957 do 14. I.
1970 pósobil v Kartografickom
a reprodukčnom
ústave
v Modre Harmónii (od roku 1963 v Bratislave), z ktorého bola
I. I. 1968 vytvorená Kartografia, n. p., a od roku 1970 Slovenská kartografia, n. p. (SK), ako hlavný inžinier a neskór technicko-výrobný námestník riaditel'a. 15. I. 1970 prechádza do
Slovenskej správy geodézie a kartografie (od I. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie) ako vedúci referent, neskór
vedúci oddelenia a ústredný odborný referent, kde pósobil do
10. 6. 1976, tj. do odchodu do dóchodku. Ako dóchodca pracoval do konca roku 1987 v SK na skrátený pracovný úvazok.
Výročí 85 let:
9. listopadu 1993 - prof. Ing. RNDr. Bohuslav Šímák, současný významný český kartograf, rodák z Jeníkovic u Pardubic.
V době okupace působil jako civilní zeměměřič, po osvobození byl přijat do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze jako
důstojník z povolání. Po deseti letech byl jmenován docentem
na Vojenské akademii v Brně a později (v r. 1964) rovněž profesorem na přírodovědecké
fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Vyzdvihněme jeho účast na tvorbě Čs. vojenského atlasu (1957-65),
Altasu čs. dějin (1965) a Národního atlasu
ČSSR (1966). Bohatá byla i jeho činnost publikační započatá
již za okupace a orientovaná na historickou kartografii, zejména v českých zemích. V letech 1942-43 napsal spolu s Ing. J.
Honsem populární dvoudílnou knihu Pojďte s námi měřit zeměkouli (Kouzelný dalekohled, Papírová zeměkoule). Tato
kniha, původně určená pro mládež, byla napsána takovou srozumitelnou formou a sneseno do ní tolik historického a obrazového materiálu, že vzbudila zájem široké veřejnosti; vyšla ve
II. vydání (1959) a byla přeložena do polštiny. Od r. 1974 žije
jubilant na odpočinku v Brně.
Z dalších výročí připomínáme:
I. října 1898 - před 95 lety se narodil Ing. Julius Mikula profesor střední průmyslové školy zeměměřické v Praze. Po studiich na Vysoké škole speciálních nauk ČVU1 v Praze působil
několik let jako asistent u prof. Petříka na Ustav u praktické
geometrie. Později přešel ke katastrální měřické službě, pracoval též na ministerstvu financí a techniky. Po zřízeni střední
průmyslové školy zeměměřické byl povolán na tuto školu, kde
působil ve funkci zástupce ředitele. Přednášel geodetické počtářství. Veřejně byl činný ve stavovském hnuti, v r. 1945 byl
předsedou zeměměřického odboru Spolku inženýrů a architektů. Jeho publikační činnost lze sledovat na stránkách našeho
odborného časopisu po řadu let. Zemřel v Praze dne 23. dubna
1960.
8. říina 1913 před 80 lety se narodil v Prostějově - Ing. František Sponer, bývalý vedoucí střediska geodézie (SG) v Příbrami.
Po studiich na ČVŠT v Brně nastoupil v r. 1937 ke katastrální
měřické službě na Slovensko. Od r. 1939 působil na katastrálnim úřadě v Sedlčanech, kde v období 1950-54 zastával funkci vedoucího technického referátu tehdejšího Okresniho národniho výboru. Od r. 1954 působil jako vedoucí SG v Příbrami. Za okupace byl činný v odboji. Jeho práce odborná i veřejná byla oceněna řadou medailý a čestných uznání. Zemřel 29.
srpna 1986 v Príbrami.

15.-18. října 1968 - před 25 lety se konalo v Praze, za významné mezinárodní účasti, I. geodetické symposium o zaměřování památek. Toto symposium bylo organizováno všemi čsl.
organizacemi zabývajícími se zaměóřováním památek, včetně
vysokých škol. Zásluhu o organizaci tohoto symposia, které
vzbudilo velký ohlas, měl zejména Ing. M. Jiřinec, v té době
zastávající funkci v mezinárodní organizaci ICOMOS.
28. října 1913 - před 80 lety se narodil v Zamolicích okres
Znojmo RNDr. Jan Chvátal, v tomto oboru získal ve Vojenském zeměpisném ústavu a později v Zeměměřickém úřadě.
Po zřízení n. p. Kartografie přešel do tohoto podniku jako vedoucí redaktor a odtud pak, v r. 1968, do Výzkumného ústavu
geodezického, topografického a kartografického. Byl znám jako zodpovědný a pečlivý pracovník a jako takový po zásluze
hodnocen. Zemřel v r. 1877 v Praze.
5. Listopadu 1908 - před 85 lety se narodil v Praze Ing. Bohuslav Nedvěd, významný geodet, kartograf, učitel a výtvarník.
Působil v katastrální měřické službě, triangulační kanceláři ministerstva financí a Zeměměřickém úřadě. Od r. 1954 pracoval
na Ústřední správě geodézie a kartografie a technické inspekci
jakosti a ve funkci technologa, později jako ústřední odborný
referent. Ještě v r. 1972-1974 aktivně pracoval v Geodézii,
n. p., Praha v oddělení technicko-organizačního
rozvoje. Byl
znám rovněž jako zanícený externí učitel na středni průmyslové škole zeměměřické a v kursech pro topografy a kartografy.
Bohatá byla i jeho činnost publicistická, recenzní, lektorská
i umělecká. Zpracoval řadu obálek map pro veřejnost, plakátů
a diplomů. S uznáním vzpomínáme i na jeho vlastní výstavu
malířských, grafických, šperkařských a keramických prací z r.
1968. Zemřel 18. listopadu 1989 v Praze.
6. novembra 1908 - pred 85 rokmi sa narodil v Hornej Trnávke (dnes časť obce Prestavlky, okres Žiar nad Hronom) prof.
Ing. Cudovít Minich. Po absolvovani zememeračského inžinierstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku
1937 nastúpil do Inšpektorátu
katastrálneho
vymerovania
v Košiciach. I. 10. 1938 prichádza na prvú (novozriadenú) Vysokú ěkolu technickú (VŠT) v Martine a po jej premiestnení
(v školskom roku 1939/1940) na Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave (SVŠT). I. 10. 1946 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora a I. 5. 1966 za riadneho profesora pre
odbor geodézia. V rokoch 1946 až 1952 pósobil na Vysokej
škole pol'nohospodárskeho
a lesného inžinierstva (VŠPLI)
a VŠT v Košiciac'1.- kde v školskom roku 1949/1950 vykonával
funkciu deka na V;)PLI. Od roku 1952 do roku 1972, t.j. do odchodu do dóchodku, pósobil ako profesor na katedre geodézie
Stavebnej fakulty SVST. Napísal celý rad dočasných vysokoškolských učebníc z geodézie. Zaslúžil sa o rozvoj geodézie
a kartografie a vychoval prvú technickú generáciu zememeračských, stavebných, lesných, pol'nohospodárskych
a baníckych
inžinierov na Slovensku. Zomrel 25. 3. 1981 v Bratislave.
29. listopadu 1803 - před 190 lety se narodil v Salzburgu
Christian Johann Doppler, rakouský fyzik, matematik a astronom, profesor matematiky apraktické geometrie v r. 1837-47
na stavovském polytechnickém ústavu v Praze. Odtud odešel
na Hornickou akademii v Banské Štiavnici a svoji pedagogickou dráhu zakončil ve Vídni, kde po prof. Stampferovi převzal
výuku geodézie. Je objevitelem Dopplerova principu, v současné době plně využívaného. Jeho publikační činnost byla
velmi bohatá. Zemřel 17. března 1853 v Benátkách v Itálii.
23. decembra 1928 - pred 65 rokmi sa narodil v Lučenci doc.
Ing. Juraj Šolc, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva
na Fakulte špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1951 nastúpil dráhu pedagóga
na katedre geodézie Fakulty stavebného a zememeračského inžinierstva (od roku 1960 Stavebnej fakulty) SVŠT. Venoval sa
predmetu Geodézia, ktorý od roku 1963 prednášal pre odbory
pozemné stavby a vodné hospodárstvo a vodné stavby. V roku
1963 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre
odbor geodézie bol vymenovaný I. 4. 1968. Bol autorom alebo
spoluautorom 4 odčasných vysokoškolských učebníc a takmer
100 vedeckých a odborných prác. Aktívne sa zapájal aj do riešenia výskumných úloh (8). Bol školitel'om vedeckých ašpirantov a mal viacročnú spoluprácu s podnikmi na výrobu geodetických prístrojov (MOM Budapešť, Car! Zeiss Jena). Vel'a úsilia venoval činnosti vo vedecko-technickej spoločnosti. Bol nositel'om viacerých vyznamenaní. Zomrel 29. 10. 1990 v Nitre,
pochovaný je v Bratislave.
1953 - před 40 rokmi uznesenie vlády nariadilo previesť geodetické výškové základy Česko-slovenskej republiky z dovtedajšieho jadranského výškového systému do baltského výškového
systému.
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SEZNAM MAPOVÝCH ZNAČEK
Základní mapy ČR 1: 10 000
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Doporučená cena: Kč 69,(na publikaci neuvedena)
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Základní mapy ČR 1: 25000
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Seznamy mapových značek Základní mapy ČR 1: 10 000 a Základní mapy ČR 1: 25000 stanoví obsah uvedených map a jeho kartografické
znázorněni. Obsahují úplný výčet zobrazovaných předmětů
a jim odpovídajících
mapových značek spolu s podrobnými
pokyny pro
jejich používáni.
V mapách jsou zobrazena sídla a jednotlívé objekty, komunikace, vodstvo, porost a povrch
půdy, hranice a ohrady, terénní reliéf a body polohového a výškového bodového pole.
Seznamy dále obsahují vzory a typy písma používané pro popis v mapách. Pokyny pro popis
jsou doplněny výčtem používaných zkratek.
V závěru seznamů mapových značek je uveden abecední rejstřík předmětů zobrazených
v mapách.
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