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Prof. Maria Ivanovna Jurkina, DrSc.,
CNIIGAiK, Moskva,
Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc.,
Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Několik způsobů řešení Pizzettiho úlohy. Lamého Junkce a jejich volba podle Moloděnského, Neutsche, Pizzettiho a Heiskanen-Moritze. Jednotlivá řešení jsou v současnosti při využití osobních počítačů prakticky rovnocenná.

Several methods oj solution oj Pizzetti problem. Function oj Lamé and their choices after Molodenski, Neutsch, Pizzetti and
Heiskanen-Moritz. At present the individual solutions using PC are the same.

Zde značí hodnota r vzdálenost bodu P od středu Země (též
geocentrický poloměr, radius-vektor),
V současné době přecházíme na nový geodetický systém, jehož základem je rotační hladinový elipsoid budovaný podle
Pizzettiho teorie [5]. Bude komentován referenční systém
1984, který nyní nejlépe splňuje předpoklady pro těleso, nahrazující Zemi.
Podle Pizzettiho teorie je takové těleso určeno čtyřmi základními parametry. Dnes jsou těmito parametry
velká poloosa referenčního elipsoidu a,
zemská gravitační konstanta GM,
úhlová rychlost otáčení Země m,
převrácená hodnota zploštění 11f
V budoucnu můžeme očekávat změny dvojího druhu. Jednak změny hodnot základních parametrů, jejichž numerické
hodnoty se v pravidelných intervalech (asi jednou za 4 roky)
kontrolují na mezinárodních zasedáních a v případě potřeby
zpřesňují podle výsledků nejnovějších měření. Změny jsou
dnes již nepatrné a nemají praktický význam. Druhou změnou může být volba čtyř základních parametrů. Očekává se,
že se v brzké době nahradí poslední geometrický parametr
a fyzikálním parametrem Wo, což je hodnot tíhového potenciálu na povrchu hladinového elipsoidu.
Nový geodetický systém vyžaduje nový přístup k výpočtům. Problémemje, že zatím není vypracován jednotný způsob práce a jednotlivé, ve světě užívané, metody zpracování
dat se od sebe dosti liší. V našem článku se pokusíme o přehled metod, s kterými se může čtenář setkat ve světové literatuře.

V klasické geodezii se většina úloh počítala v kartézských
pravoúhlých souřadnicích (x, y, z). Poloha bodu P v prostoru
byla zpravidla určována zeměpisnou šířkou qJ, zeměpisnou
délkou A. a elipsoidickou výškou H. V jednodušších úlohách
se místo zeměpisné šířky qJ používala geocentrická šÍf'Ka
ljf a pokud daný bod ležel na referenčním elipsoidu (tj. pro
H = O) platilo

qJ je zeměpisná šířka. Vztah mezi šÍf'Kouzeměpisnou qJ a geocentrickou ljf je dán vzorcem

Jestliže nám jde o vztah bodu P k referenčnímu elipsoidu,
a výšky bodu nad elipsoidem nejsou rovny nule, používáme
rovnice ve tvaru
x

= (N

+ H) cos qJ cos

A., y

= (N

+ ff) cos qJ sin A.,

(5)

z = {N (l - e2) + H} sin qJ,

kde e2 = (a2 - b2) / a2 je prvá excentricita referenčního elipsoidu, H výška bodu P nad elipsoidem, A. zeměpisná délka,
a, b jsou poloosy referenčního elipsoidu e (a, b). výpočty
v této soustavě bývají jednodušší než výpočty v křivočarých
souřadnicích a proto se často převádějí vztahy z křivočarých
souřadnic na kartézské. Pokud jde o zeměpisné šÍf1cy,používají se místo zeměpisných šířek qJ ve fyzikální geodezii často
šířky redukované 13, definované vztahem

Místo redukované šířky 13 se někdy zavádí její doplněk do
90°, značený zpravidla u:
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Použijeme-li místo šířky geodetické q> šířku redukovanou f3,
přejde soustava rovnic (5) do tvaru

Dostal tak [7] eliptický souřadnicový systém (elliptical coordinate system)

= E sin u cos v cosh w,
= E sin u sin v cosh w,

X

y

Předpokládejme, že bod P (x, y, z) leží na elipsoidu e' (a' b')
o poloosách a', b', konfokálním s elipsoidem e (a, b) o poloosách a, b. Pak můžeme psát

z = E cos u sinh w,
kde
u

pZ

Položme (a')2 = a2 + s, (b'? = b2 + s. Řešením soustavy rovnic (8) a (9) vzhledem k s dostaneme

W
(el)2

=

sinh2

W

s ~ - {pZ - a2 - b2 + ~(pZ -W-)Z + 4z2W},
pZ x2 + y2 + Z2, W a2 _ b2.

=

= 90° - arctan (h - e2 tan <p),
= x2 + y2 + Z2,
= (a')2

- (b')2

= a2 W

(a')2 - (b'?
(a')2

- (a')2

b2,
a2 - b2

= (d)2 .

(15)

=

Při tom je E lineární excentricita shodná pro všechny rotační
elipsoidy e' (a', b').

pZ -

W + ~(pZ

= ----------

- W)2

+ 4WZ2

2W

cosh2 w =1 + sinh2 w.
S jinými druhy zeměpisných šířek než s geodetickými q>,
šír"kamiredukovanými f3 a jejich doplňky do 90° u se v našich úlohách nesetkáme, pokud se nebudeme zabývat instalací televizních satelitních anten (šířky geocentrické lfI), nebo
teorií kartografických zobrazení (šířky izometrické).
Závěrem tohoto odstavce se sluší poznamenat, že všechny
úhlové jednotky dosazujeme v radiánech, kde převod hodnot
ve stupních na radiány provádíme podle známých vztahů

Pizzettiho úloha vede na prvou okrajovou úlohu (úlohu Dirichletovu), o které je známo, že - pokud má řešení - je toto
řešení jediné. Máme-li tedy řešení více, musí být všechna
identická. Čím se tedy jednotlivá řešení mohou lišit? Všechna
možná řešení jsou prováděna v systémech křivočarých ortogonálních souřadnic, jejichž obecný tvar je pro souřadnicový
systém (Xl, x2, x3) dán podle Lamého vztahy

XI

= E cos AI Ih
X3

=E ~j2-1

X2

= E sin AI Ih

~l-/l,

kde E = ~a2 - b2 je lineární excentricita referenčního elipsoidu e (a, b) o poloosách (a, b), Aje zeměpisná délka. f, Ih
jsou pak Lamého funkce.
Na volbě funkcí f, II tedy závisí, v jakém souřadnicovém
systému budeme úlohu řešit, a v jakém tvaru řešení dostaneme. V dalším uvedeme, jak byly Lamého funkce voleny
v běžně užívaných metodách.

Pro bod P, ležíCÍna povrchu elipsoidu e (a, b) platí s = O, e2 =
= (a2 _ b2) 1 a2, (el)2 = (a2 - b2) 1 (a')2.
Souřadnicové plochy jsou (u, v, w). Plocha u = const. je
rotační elipsoid e' (a', b') o poloosách a', b',

cosu=

z
Esinh w

,

r b'
tan u =- -.
Z a'

Plocha v = const. je rovina místního poledníku. Průsečnice ploch u a v je elipsa o poloosách a', b'. Plocha
w = const. je rotační jednolistý hyperboloid o poloosách a',
b'. Při tom plochy u a w jsou konfokální, vzdálenost jejich
ohnisek od středu je roven hodnotě E.
Z uvedených vztahů plyne
sinh w = b'IE,
cosh w = a'lE.
Ještě potřebujeme znát hodnoty Lamého koeficientů hb
k = hu, hv, hw• To jsou veličiny, které převádějí číselné hodnoty změn v souřadnicích (u, v, w) na změny v kartézských
souřadnicích (x, y, z). Platí

h~ = W (cosh2w - sin2u),
h~ = W sin2u - cosh2w,
hl;. = W (cosh2w - sin2u).
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Tíhový potenciál dostáváme ve tvaru
are oot sinh w + ~~2[(3 sinh2 w + 1) are cot sinh w-

W=

Gf

- 3 sinh w] P2 (cos u) +

f

E2 sin2 u cosh2 w,

E
m= (3-+b2) 1 arctan--3E2
b

w = ~M

(21)

f

P2 (cos u) +

b
E'

kde P2 (cos u) je Legendrův polynom prvého druhu druhého
stupně

[(3 P + 1) are cotj - 3]1

are cotj + f;2

E2 sin2 u cosh2 w.

Normální tíhové zrychlení v této soustavě odvodíme známým
postupem. Bude

aw

1
hj

1
2

(aw / (hJ}U»2

y=---+------

P2 (cos u) = ~ cos2 (u) -~.

é1

aw / (hA)

aw
GM
1
-=------+-~
E 1 +P
6 are cotj - (3 P+;)
[ j
1 +]
~

~

2

ow

p2ora2
+ --[6 sinh w oosh w are cot sinh wEcosh w
3m

---

GM

-

ora2
3m

P2 (cos u)

3] +

or E2 j sin2 u,

[(3 P + 1) are cotj - 3j] sin u cos u +

= - ora

m

+

aw
:\... = -

(32)

or E2 (l

aS)

+ P) sin u cos u,

kde hodnoty Lamého koeficientů h", hj jsou dány rovnicemi
(30).

or E2 sinh w cosh w

- 6 sinh~ w + 4] + ~3
cos w

~

=

or E2 cosh2 w sin u cos u -.! ora2
2 m

f=

[(3 sinh2 w + 1) are cot sinh w-

- 3 sinh w] sin (2u).

/3 = arctan

i

~a2 + s, JI = cos u,

(b - e2 tan qJ),

u = 1r /2 -

/3,

(26)

s je dáno rovnicí (10). Dostáváme tak ([7]) ortogonální konfokální systém souřadnic (orthogonal confocal system of coordinates)
X = ~a2 + s cos u cos v,
y = ~a2+ s sin u cos v,
Z

=

~b2

+ s sin u.

Tento systémje v mnohém podobný Moloděnského soustavě.
Jak uvidíme dále, při výpočtu tíhového potenciálu dostaneme
jednodušší vztahy. Pro souřadnicový systém platí

X2

E~P + 1 sin u cos V,
= E~P + 1 sin u sin v,

(28)

X3

= Ej cos u.

(29)

XI

=

hs = ~

(a')2

fQ,

hv = a' cos (b),

2
+ sin /3.
(b')2

(39)

VP+ 1

hu =

E~P + cos2 u,

hv =

E~P+

W (P) = (a + f3) A - a {[B - Bo -

1sin u.

. . h w=-b'
]=Sln
E'

(38)

Pro tíhový potenciál W (P) v bodě P vnějším vzhledem
k elipsoidu e (a, b) dostaneme v Pizzettího soustavě

E~P + cos2 u
h=
~
'
j

Q= ~

hp. = a'b'

+(

a'

f=F·

~tCo] r

+ (b')2

c},

(:Tc

+
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A

= (~)

arctan (:,),
C

B

= (~)

= (~) [(:,) -

[arctan (:)

-

(~~2].

V pracech Hirvonena [10] a Hotina [11] jsou použity rovnice v jiném tvaru:

arctan (:,)].

x = ae csc a cos {3cos v,
y = ae csc a cos {3sin v,
z = ae cot a sin {3.

Bo = (~ )[ arctan ( ~ ) - ~~ ].

= (~) [( ~) -

Co

(~)l

arctan

Normální tíhové zrychlení r(P) je vnějším bodě P v soustavě Pizzettiho dostaneme podobným způsobem jako v předchozím; bude
r(P) =

(dW(P))\

= dW (P)

~{3(P)

= 4a

hiJ{3

+ 1:. (

hi)s

=

(dW(P))2

hiJs

Pro Lamého koeficienty v Heiskanen-Moritzově soustavě
platí
2

~(b')2 + P sin {3 ,h
~(b')2+P
tJ

dW (P) ) / ( dW (P) ).

2

hiJt

(B - Bo -

(:T

+ P sin2 {3,
(48)

hv = cos {3~(b')2 + P.

hsdS

(a')2 sin {3cos {3

= ~ (b')2

C + (:

t

Tíhový potenciál W (P) ve vnějším bodě P bude v Heiskanen-Moritzově soustavě dán ve tvaru

Co),
. 2 {3- -1) +
+ -1,.:1
ura 2 -q (sm

W (P) = -GM arctan -,E
E
b

(42)

+ 1:.

2

oi((b')2

qo

3

(49)

+ P) cos2 {3,

2
~ (dW (P))2 / dW (P)

2

=

hiJ{3
hsdS
13 IP sin2 2q>[m, mGaPl].

(43)

= -9 . 10-

První člen rovnice (41) tvoří hlavní hodnotu normálního
tíhového zrychlení ve vnějším prostoru. Platí pro ni

dW = _ &
2a [(B_ Bo) cos
hsdS

2

{3+ C -

(c - ab Co)

2{3
(a')W&

2

2

OS2

/1>'

=-

- oib'

1)

x

= ~ (b')2

y

= ~(b')2 + P sin {3sin v,

Z

= b'

1 mGal = 10-5 ms-2

n

:1

arctan ( ; ) - 3 :

l

1[
GM
hb, (b')2 + P

{3J.

COS2

~ - oi((b')2

+

P)) sin {3cos {3,

(52)
(53)

/1 = cos {3.

Je to zobecněný systém sféroidických konfokálních souřadnic (generalized system of confocal spheroidal coordinates)

+ P cos {3cos v,

sin {3.

= ~ [( 1 + 3 (;

= h~ (oia2

I'A = O.

E

qo

arctan (~) - 3

(44)

rp

~(b')2 +P

= ~ [( 1 + 3

{3],

Dříve se rovnice typu (40), (41), respektive (44) dále
upravovaly, např. rozvojem v Taylorovu řadu. Dnes, máme-li k dispozici moderní stolní počítače, jsou podobné
úpravy bezpředmětné. Výpočet podle složitých výchozích
vzorců je stejně přesný a stejně rychlý, jako podle Taylorových řad.

/ = ---,

(;'t)

q

Normální tíhové zrychlení r(P) ve vnějším bodě P píšeme
ve tvaru
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V práci bylo uvedeno několik způsobů řešení Pizzettiho
úlohy. Bylo ukázáno, že způsob řešení závisí na volbě Lamého funkcí, viz rovnice (12). Jejich volbou je definován
použitý křivočarý souřadnicový systém a tím i tvar, ve kterém vyjdou výsledky. Všechna řešení dávají - jak ani jinak
nemohlo být - výsledky identické. Jedná se tedy jen o to,
který způsob je z hlediska výpočetní techniky nejúspornější.
Až donedávna nebyly na počítačích implementovány hyperbolické funkce. Pokud se tedy použily výpočetní rovnice
podle Moloděnského, odst. 3.1, bylo je nutné nejprve transformovat např. podle rovnic

sinh w

= b' / E, cosh
s=

w

= a'

/ E, a'

= ~,

b'

= ~b2+ s,

4 {p2 - a2 - b2 - ~(p2- P)2 + 4P 2}
Z

(55)

na klasickou metodu Pizzettiho, odst. 3.3.2». Tato metoda
tedy tehdy - ve srovnání s ostatními - nebyla pro výpočty na
samočinných počítačích příliš vhodná. Dnes však již moderní
počítače umějí počítat hyperbolické funkce a transformace
na funkce trigonometrické odpadá. Všechny uvedené metody
výpočetní jsou dnes prakticky rovnocenné.

obzor

45

[1] JEREMEJEV, v. E-mRKINA, M. A.: Teorija vysot v gravitacionnom pole Zemli. Moskva, CNIIGAiK, GUGiK, Nedra 1972:
[2] MOLODENSKIJ, M. S.-JEREMEJEY, V. E-mRKINA, M. I..
Metody izučenija vnešnego gravitacionnogo polja i figury
Zemli. Trudy CNIIGAiK, Vyp. 131. Moskva, Geodezizdat 1960.
[3] HEISKANEN, W A.-MORITZ, H.: Physical geodesy. San
Francisco and London, W. H. Freeman and co. 1967.
[4] PIZZETTI, P.: Principii della teoria meccanica della figura dei
pianeti. Pisa, E. Spoerri Ed. 1913.
[5] PICK, M.: Světový geodetický referenční systém 1984. GaKO,
49 (91), 2003, č. 2, s. 21-27.
[6] YURKINA, M. I.-PICK, M.: Pizzetti's Theory ofthe Rotational
Leve1 Ellipsoid. Studia geoph. et geod., 46,2002, s. 435--454.
[7] NEUTSCH, W: Coordinates. Berlin-New York, W de Gruyter
1996.
[8] ARDESTANI, V. E.-MARTINEC, Z.: Geoid Determination
through Ellipsoidal Stokes Boundary-value Problem. Studia
geoph. et geod., 44, 2000, s. 353-363.
[9] MARTINEC, Z.-GRAFAREND, E. W: Solution ofthe Stokes
Boundary-value Prob1em on an Ellipsoid of Revolution. Studia
geoph. et geod., 41, 1997, s. 103-129.
[10] HIRVOVEN, R. A.: New theory of the gravimetric geodesy.
Geologica et geographica, 56, Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, sarja A-III, He1sinki. 1960.
[11] HOTINE, M.: Mathematical Geodesy. [ESSA Monograph 2.]
Washington, US Department of Commerce 1969.
[12] Department of Defence World Geodetic System 1984, Its Definition and Relationsship with Local Geodetic Systems. [Report prepared by the NIMA WGS 84 Update Commitee].
Do redakce došlo: 22. 9. 2003
Lektoroval:
Pplk. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.,
VGHMÚŘ, Dobruška

Stabilita vzfažných bodových polí
na meranie posunov a pretvorení
stavebných objektov

Doc. Ing. Jozef Štubňa, PhD., Ing. Anna Seidlová,
Katedra geodézie Stavebnej fa_kulty
Zilinskej univerzity v Ziline

Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov geodetickými metódami predpokladá stabilitu vzťažného bodového pola,
na ktoré sa posuny vyhodnocujú. Posúdenie stability vzťažných bodov pri vyhodnocovaní posunov je najd61ežitejším krokom
ich dlhodobého sledovania. V článku sa uvádzajú výsledky a sp6sob posúdenia polohovej stability vzťažných bodov podobnostnou Helmertovou transformáciou etapových meraní na základné meranie.

Measurement of displacements and construction objects deformations provided the stability of reference control, to which the
displacements are evaluated, is taken into account. Analysis of reference points stability when evaluating the displacements
is the most important step of their long-period measurements. The results and way of analysis of reference points stability in
position by Helemert transformation ofmeasurement stages to initial period are presented in the paper.

Vel'ké a atypické stavby zaujímajú medzi inžinierskymi stavbami zvláštne miesto pre ich podmienky technického riešenia dané základovými pomermi, vel'kou rozmernosťou a jedinečnosťou konštrukcie, a preto si vyžadujú zvláštnu
pozornosť. Z tohoto dovodu si tieto stavby vyžadujú v čase
výstavby i v čase prevádzky starostlivé sledovanie stability,

technického stavu a bezpečnosti. Posudzovanie stability sa
robí prostredníctvom rozličných meraní posunov. Pri vodohospodárskych stavbách je táto činnosť ustanovená i vyhláškou [1], ktorá určuje povinnosť technicko-bezpečnostného
dohfadu na vodohospodárskych dielach I. a II. kategórie. Pri
iných stavbách je to dané rezortnými predpismi, alebo priamo projektom stavebného diela.
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Účelom merania posunov a pretvorení stavebného diela je
sledovať jeho stav, funkčnosť, bezpečnosť a zisťovat, či predpoklady a hodnoty použité pri statických výpočtoch a návrhoch jednotlivých konštrukcií zodpovedajú skutočnosti. výsledky meraní tým prispievajú aj k rozvoj u teórie projektovania a umožňujú presnejšie určenie závislosti roznych faktorov uplatňujúcich sa pri dimenzovaní stavebných diel, a tak
prispievajú k zhospodárneniu ich výstavby.
Meranie posunov stavebného diela sa posudzuje k blízkemu i vzdialenejšiemu okoliu reprezentovanom vzťažným
bodovým pofom. Stabilita vzťažných bodov tohoto pofa zohráva významnú úlohu pri určovaní posunov a presnosti výsledkov. Póspevok má podať obraz o zisťovaní stability vzťažných bodov metódou podobnostnej Helmertovej transformácie súradníc bodových polí, vybudovaných na meranie vodorovných posunov uvedených stavebných objektov a ich 10kalít.

Vzhfadom na požadovanú vysokú presnosť výsledkov merania, body týchto vzťažných bodových polí sú stabilizované
takzvanou ťažkou stabilizáciou. Sú to obvykle betónové piliere alebo ocefové pažnice vyplnené betónom, so základom
niekofko metrov pod povrchom terénu. Piliere sú v hornej
časti opatrené zariadením umožňujúcim závislé dostredenie
póstroja a ciefových značiek [2]. Umiestnenie vzťažných bodov do terénu v okolí stavebného objektu sa volí po dokladnom posúdení územia geológom, tak aby nepodliehali vplyvom tohto objektu.
3. Konfigurácia bodových polí a presnosť uhlového merania
Tvar vzťažného bodového pofa je daný charakterom stavebného objektu. Na priehradách a mostoch sa používa tvar trigonometrickej siete. Pri líniových stavbách, ako sú diafnice,
železnice, sa volí v tvare trojuholníkového reťazca. Na meranie posunov oporných múrov a kOfÚnhrádzí sa volí meranie na zámernú priamku. Pri použití metódy globálneho
systému určovania polohy (GPS) tvar bodového pofa určuje
samotná metóda. V nami uvádzaných lokalitách boli uplatnené tvary trigonometrickej siete a trojuholníkových reťazcov.
Na určenie polohy vzťažných bodov sa použila metóda pretínania napred. Vo všetkých pópadoch bola použitá metóda
merania uhlov minimálne v 3 skupinách (póstrojom Wild T3
a Zeiss Theo OWB) na všetkých vrcholoch trojuholníkov a vrcholoch trigonometrickej siete. Smerodajnú odchýlku meraného smeru v trojuholníkovom reťazci sme určili zo známeho
Ferrerovho vzorca: SrpF = ~~u2/6t, kde u je uhlový uzáver
v trojuholníku a t je počet trojuholníkov. V tabufke I uvádzame hodnoty smerodajných odchýlok meraného smeru SrpF
dosiahnuté vo vybraných 6 etapových meraniach na lokalite
v Bytčici. Meranie v trojuholníkovom reťazci s dížkou strán
30 až 40 m bolo vykonané teodolitom Zeiss Theo OWB
v 3 skupinách.
V tabufke 2 je prehfad presnosti merania vodorovných
smerov teodolitom Wild T3, uvedený strednými hodnotami
empirických smerodajných odchýlok vyrovnaných smerov
na stanovisku E(srp) na lokalite Liptov. Základná smerodajná
odchýlka je vypočítaná ako kvadratický priemer z empirických smerodajných odchýlok vyrovnaného smeru na stanovisku z 26 etáp meraní a základného merania (276 prvkov)
a jej hodnota je rrrp = 0,15 mgon.

Etapové
Meranie
O (zákl.)
1./ 1976
2.
3.
4.
5./1977
6.
7.
8.11978
9.
10.11979
11.
12.11980
13. / 1981

E(s~
Imgonl

Etapové
Meranie

0,139
0,139
0,153
0,137
0,146
0,141
0,133
0,143
0,127
0,153
0,131
0,103
0,115
0,149

14./1982
15./1983
16. /1984
17.11985
18. /1986
19. /1987
20. /1988
21. / 1989
22.11990
23.11994
24. /1997
25. /1999
26. / 2001
o:

E(s~
Imgonl
0,181
0,163
0,129
0,161
0,152
0,142
0,152
0,138
0,142
0,161
0,181
0,192
0,151
0,150

Merania na tejto lokalite sú vykonávané tým istým teodolitom Wild T3 v 3 skupinách (základné a I. etapové meranie v 4 skupinách). Smerodajná odchýlka meraného smeru na stanovisku 'e v očítaná podfa známeho vzťahu:
srp

=

~vv / [s (s - I) (n-I)].

Na lokalite Orava bola v počiatkoch merania v roku 1957
priemerná presnosť meraného smeru (teodolitom Wild T3)
0,17 mgon [3] a pri etapovom meraní v roku 1997 a 2001
autorrni dosiahnutá presnosť 0,20 mgon. Vzhfadom na vefkosti smerodajných odchýlok považujeme ju za zrovnatefnú
presnosť pri neporovnatefných podmienkach vzhfadom na
dlhý interval medzi posledným trigonometrickým meraním
v roku 1988. Presnosť uhlových meraní na lokalite Orava je
o niečo nižšia (kratšie vzdialenosti ciefových značiek) ako
na lokalite Liptov. Z dostatočného množstva uvádzaných výsledkov dosahovanej presnosti uhlových meraní možeme
určiť rozpatie presnosti uhlových meraní v podobných
podmienkach merania a podobného póstrojového vybavenia.
Pre prístroj Wild T3 je to charakterizované smerodajnou odchýlkou 0,15 až 0,20 mgon a pre prístroj Zeiss Theo
OWB hodnotou 0,3 až 0,5 mgon.
Problematike presnosti meraných smerov sme venovali určitú pozornosť preto, lebo je základom na posúdenie stability bodov na základe porovnania uhlových zmien smerov
medzi základným a etapovým meraním. Od uhlovej presnosti
a vzdialenosti vzťažných bodov závisí presnosť určovaných
súradníc vzťažných bodov.

Posudzovanie stability vzťažných bodov pri meraní posunov
je náročná a najdOležitejšia úloha. Od stability vzťažných bodov a ich priestorovej stálosti, závisí v nemalej miere spofahlivosť a presnosť určených posunov pozorovaných bodov
meraných stavebných objektov.
Skúsenosti z geodetickej praxe dlhodobého merania posunov ukazujú, že i body vefmi kvalitne a dostatočne hlboko
stabilizované vykazujú určité pohyby. Zdá sa, že tieto pohyby
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Tab. 3 Postupné vylučovanie vzťažných bodov v etapách transformácie
I.

Etaoa transf.
Súrad. rozdiely
po transfonnácii
Cislo
bodu

1
2
3
4
5
6
7

Smer. odchýl.
transf. súradníc
Smer.súr.odchýl.
ooloh. odchýlka

I

8vlár
0.8
31
2.6
-60
-5.8
-20
7.1

2.5
3.2
-0.5
-11
-67
-5.1
79

Sy

Sy

4,5
4,7
!s~-4,6
s -6,5

T
2.
8vlárl80.lár
00
1.7
3.8
-54
-1.~
15
14,1

-u

4.
I
8vlárl8vlár

3.
mm

-o
o

2.~
2
-06
17 -6,8
- 3~7 26
01
09
15,4 12,9

-t.5
24

-OA
3,2
-24
1-9
16,8

-1.2
04
2.0
-7,4
-4,1
-1.2
10,8

-1.1
21
-09
0,9
.3,8
-0.2
14,4

5.

- 3,5 -2,2
1.5
-0.8
1.5 -1.6
0,8
-7,7
-3,7 ·4,1
-07
01
12,1 14,5

Sy

Sy

Sy

Sy

Sy

Sy

Sy

Sy

2,9

1,9

1,8

1,9

1,3

1,3

1,0

1,3

1,8
2,6

2,5
3,5

1,3
1,8

1,2
1,6

sú závislé na viacerých faktoroch, a to vzájomnej vzdialenosti vzťažných bodov, veľkosti a geológii územia a súvisia
s neustálymi zmenami v prírode. Nasvedčujú tomu i výsledky
meraní recentných pohybov zemského povrchu na našom
územi [4], [5]. Pohyby bodov vykazuje aj vermi kvalitne vybudovaná geodetická porovnávacia základnica a bodové pole
v Hlohovci [6].
Prvú informáciu o stabilite vzťažných bodov získame na
základe porovnania uhlových zmien smerov medzi základným a etapovým meraním. Posúdenie stability bodov je
možné robiť viacerými metódami. Nám sa osvedčili postupy
porovnaním meraných smerov na vzťažných bodoch medzi
porovnávanými etapovými meraniami a transformácia súradníc bodov porovnávaných etapových meranL Je možné
aplikovať i metódu [7], ktorá sa používa na určovanie výškovej stability vzťažných bodov, keď namiesto prevýšení
medzi vzťažnými bodmi uvažujeme rozdiely priamo meraných dlžok. Veľmi podrobný rozbor viacerých metód posudzovania stability bodov bodových polí podáva [8].
SpOsob určenia nestability bodu porovnaním meraných
smerov na vzťažných bodoch z etapových meraní je pomeme
pracný, najma keď viaceré vzťažné body vykazujú polohové
zmeny. Pri posudzovaní polohových zmien oproti predchádzajúcej etape (krátky časový interval) vzhľadom na presnosť
uhlového merania, sa nestabilita bodu neprajaví, ale v dlhšom časovom intervale sa už prejavL Metódu posudzovania
stability vzťažných bodov na základe priamo meraných dlžok
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nemožeme aplikovať v každom prípade. Pri metóde transformácie potrebujeme určiť polohové súradnice vzťažných
bodov. Na základe skúseností z dlhodobého meranía posunov a publikácií [9], [10] sa prikláňame k posudzovaniu stability bodov a vyhodnoteniu posunov pozorovaných bodov
k metóde podobnostnej Helmertovej transformácie - klasickej metóde, už v minulosti osvedčenej v praxi. Táto metóda
umožňuje už po výpočte transformačného kfúča a smerodajných sÚfadnicových odchýlok transformácie SY' Sx posúdiť
testovaním súradnicových rozdielov Dy, Dx s dvojnásobkarni
smerodajných súradnicových odchýlok, ktoré body sú pevné.
Postupným vylučovaním bodov na základe testovania súradnicových rozdielov možeme dospieť k optimálnemu výsledku. Pri určitej etape transformácie sme nútení opustiť testovacie kritérium (dvojnásobok smerodajnej odchýlky), lebo
pri urči tom počte vzťažných bodov ich posuny nie sú až tak
rozdielne (tabufka 3, 3. etapa transformácie). V takom prípade na dosiahnutie požadovanej, alebo maximálne možnej
presnosti, ktorá je závislá na presnosti určených sÚfadníc bodov etapových meraní, vylučujeme z transformačného kfúča
vzťažné body s najvačšími súradnicovými rozdielmi a transformáciu opakujeme (pozri tabufku 3). Počet vzťažných bodov by v žiadnom prípade nemal klesnúť pod tri a podľa možnosti majú byť plošne rozložené, vystihujúce celú lokalitu.
Transformačný kfúč určený z vačšieho počtu vzťažných bodov može podať lepší obraz o celkovej stabilite územia lokality, vzťažných bodov a kvalite ich stabilizácie. Pri vačšom
počte vzťažných bodov bodových polí je vefmi ťažko zabezpečiť dlhodobú a trvalú stabilitu na úrovni presnosti 1 až
2 mm, vzhradom na množstvo vplyvov posobiacich na
vzťažný bod už od jeho budovania.
Na výsledkoch vyhodnotenia troch lokalít, na ktorých dlhodobo pracujeme, chceme tieto poznatky dokumentovať. SÚ
to lokality: Bytčica - časť 4.1, Liptov - časť 4.2 a Oravačasť 4.3. Uvedené lokality a siete vzťažných bodov sú roznej
veľkosti v roznych geologických podmienkach. Presnosť určenia súradníc bodov siete v etapových meraniach jednotlivých lokalít je podobná a charakterizovaná smerodajnou súradnicovou odchýlkou Sxy do 2 mm. Ďalej uvedieme
konkrétnejšie posúdenie stability vzťažného bodového pora
v jednotlivých lokalitách.

body trojuholníkovej siete
o pozorované hody
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Tvar vzťažného bodového pofa je trojuholníkový reťazec
menšieho rozsahu v pomeme stabilnom rovinatom prostredí.
Slúži na meranie posunov železničnej kofaje. Vzájomné
vzdialenosti niektorých uvádzaných bodov charakterizujú
vefkosť bodového pofa a sú nasledujúce: SlZ = 40 m, Sl7 =
= 126 m, S45 = 50 m. Tvar siete je na obr. 1.
Časový interval posudzovania stability bodov vzťažného
bodového pofa je 7 rokov (6 etáp merania).
Posudzovanie stability vzťažných bodov metódou transformácie je podrobne uvedený v tabufke 3. Postupným vylučovaním vzťažných bodov podfa uvedeného postupu po určitú hranicu presnosti, počtu vzťažných bodov, ktoré na
základe vefkosti súradnicových odchýlok zvážime ponechať
v transformačnom kfÚči. Z tabufky 3 vyplýva, že vzťažné
body 5 a 7 nie sú stabilné pre najnižšiu dosiahnutefnú hranicu smerodajnej súradnicovej odchýlky pri zachovaní rninimálne 3 vzťažných bodov, napr. Sxy = 1,5 mm už v 4. etape
transformácie. Vylúčenie ďalšieho vzťažného bodu za určitú
hranicu nevedie k podstatne vyššej presnosti.
Označenie st1pov 1., 2., 3., ... v tabulke 3 znamená etapy
transformácie. V 1. etape je transformačný kfúč určený zo
všetkých vzťažných bodov. V ďalších etapách zvýraznené
hodnoty (tučným písmom) súradnicových rozdielov ~, &:
identifikujú čísla a počet bodov použitých v transformácii.
Uvádzané hodnoty súradnicových rozdielov ~, &: a smerodajné odchýlky sú po transformácii súradníc.

Je to rozfahlé vzťažné bodové pole charakteru trigonometrickej siete, vybudované na meranie posunov zemnej hrádze
vodného diela Liptovská Mara. Vzťažné body sú umiestnené

na prifahlých svahoch a v údolí pod priehradou. Vzájomné
vzdialenosti niektorých uvádzaných bodov charakterizujú
velkosť bodového pofa a sú nasledujúce: SAV = 837 m, SAD =
= 978 m, SVD = 326 m. Tvar siete je na obr. 2.
Časový interval posudzovania stability bodov vzťažného
bodového pofa, tvoreného observačnými a overovacírni stanoviskami, je 25 rokov. Z celkového počtu 10 vzťažných bodov, postupným vylučovaním bodov podfa uvedeného postupu pri počte 8 vzťažných bodov transformačného kfúča
vyplynula smerodajná súradnicová odchýlka Sxy = 12 mm, pri
6 bodoch Sxy = 6 mm, pri 5 bodoch už len 3 mm. Na hranici
presnosti Sxy = 2 mm zostali stabilné už len tri body V, A a D.
Polohové zmeny vzťažných bodov z vybraných etáp merania uvádzame v tabufke 4. Základná etapa merania rok
1976.

Vzťažné bodové pole je charakteru trigonometrickej siete, vybudované na meranie posunov gravitačnej hrádze Oravskej
priehrady. Vzťažné body sú umiestnenéna prifahlých svahoch a v údolí pod priehradou. Vzájomné vzdialenosti niektorých uvádzaných bodov charakterizujú velkosť bodového
pofa a sú tieto: SIlI_Y = 239 m, SIlI-lY = 209 m, SY_IY = 190 m,
SYl-E = 461 m, SYl_D = 621 m. Body E a D sú vzdialenejšie
a nestabilita takého rozsiahleho územia sa už v časovom intervale 48 rokov prejavuje viac. Tvar siete je na obr. 3.
Z celkového počtu (8 vzťažných bodov) transformačného
kfúča vyplynula smerodajná sÚfadnicováodchylka Sxy = 77 mm,
pri 6 bodoch Sxy = 56 mm, pri troch bodoch Sxy = 2 mm. Polohové zmeny vzťažných bodov z vybraných etáp merania
uvádzame v tabufke 5. Základná etapa merania rok 1953.
Z tabulky 5 vidieť, že zo vzťažných bodov I, II, III, IV, V,
VI zostali stabilné len body III, IV a V. Posun vzťažných bo-
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dov I, II, VI sa uvádza už v správe zo 17. etapového merania
z roku 1957 [11]. Smerodajná súradnicová odchý1ka v etapách 1966 až 200 1 určená z transformácie je 2 mm.

Z analýzy uvedených troch 10kalít vidieť, že na nestabi1itu bodov vzťažných bodových polí na meranie posunov a pretvorení stavebných objektov, i pri híbkovej a dokladnej stabilizácii týchto bodov a najpresnejšom meraní určujúcich ve1ičín,
vp1ývajú geologické podmienky, vzájomné vzdialenosti bo-
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dov, časový faktor, ale aj zdanlivo nepodstatné vplyvy, ako koreňová sústava stromov či doprava V blízkom okolí. Časový
faktor, ako ukazuje analýza uvedených lokalít, má priamy
vplyv na zmeny zemského povrchu i na menších územných
celkoch. V dlhšom časovom intervale, viac ako 20 rokov, nemožeme už očakávať smerodajnú súradnicovú odchýlku transformácie etapových meraní menšiu ako Sxy = 2 mm [12], [13].
V lokalitách s vačším počtom vzťažných bodov, určených polohovými sÚfadnicarni sa prikláňame k posudzovaniu ich stability metódou podobnostnej Helmertovej transformácie.
Dosiahnuté výsledky, znalosť terénnych pomerov a níektorých možných vplyvov na stabilitu bodov týchto lokalít za
dlhé obdobie nás vedie k tomu, aby sme zdoraznili, že vzťažné
bodové polia si vyžadujú starostlivý výber - umiestnenie v teréne na základe geologického posúdenia širších súvislostí, kvalitnú stabilizáciu, starostlivosť a pozornosť pri údržbe nielen
o samotné body ale aj o ich okolie. Je potrebné zabezpečiť ich
ochranu zábradliarni pred náhodným poškodením mechanizmarni, ktoré by mohli v okolí pracovať. DOležitéje i odvedenie povrchových vod od vzťažného bodu. Nedopustiť zarastenie okolia stromarni, ktoré by svojou koreňovou sústavou
narušili stabilitu bodu. Tiež zamedziť v blízkom okolí budovať
cesty a premávku motorových vozidiel a mechanizmov.
Homogénnejšie určenie polohy vzťažných bodov miestnych sietí na tieto účely (s prihliadnutím na možnosti použitia) vidíme v použití technológie GPS, kde sa dosahuje už
relatívne vysoká presnosť polohového určenia (1 mm a vyššia), bez ohradu na vzdialenosti vzťažných bodov danej lokality.
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Kalibrační funkce slouží k převodu čtení gravimetru do jednotek SI. Rozměrový koeficient slouží k podchycení změn a zpřesnění kalibrační funkce. Pro 2 gravimetry LaCoste Romberg, model G, bylo provedeno srovnání rozměrových koeficientů vypočtených z měření na dvou nezávislých gravimetrických základnách a z vyrovnání. Výsledky potvrzují správnost metodiky určování rozměrového koeficientu.

Convertig the gravimeter reading to SI units using calibration curve. lts improvement by means oj scale Jactor. Analyses oj
the scale Jactors evaluated on the basis oj measurements along 2 independent calibration lines and adjustment oj a gravity
network Jor 2 LaCoste Romberg G gravimeters. Reliability oj the method oj scale Jactor determinations.

Kalibrační funkce F(z) spolu s rozměrovým koeficientem
k (RK) slouží k převodu čtení z gravimetru do Mezinárodní
soustavy jednotek SI - soustava SI (např. /lms-2). To můžeme
vyjádřit vztahem

kde F(z) je kalibrační funkce, k je rozměrový koeficient a g,
je hledaná hodnota v jednotkách tíhového zrychlení. Výrobce
gravimetru dodává ke každému gravimetru kalibrační tabulku

(přesnost 10-3 až 10-4 [2]), která pro celý rozsah gravimetru
(zpravidla přes celou Zemi) stanoví převod čtení gravimetru
z do požadovaných jednotek (obr. I). Pro konkrétní výpočet
funkce F(z) byl vybrán úsek čtení 3000-5000, tzn. rozsah,
ve kterém se pohybujeme při měření v České republice (ČR)
a nejbližších sousedních státech. Tento postup však není dostatečně přesný, a proto musíme takto určenou hodnotu g,
ještě násobit rozměrovým koeficientem. Ke změně rozměrového koeficientu dochází s časem, se změnou vnitřní teploty
gravimetru a se změnou stavu vakua měřícího systému aj.
V průběhu provedených měření byla teplota měřicího
systému gravimetrů konstantní. V práci [I] se nabízí konsta-

Geodetický a kartografický
ročm'k 50/92, 2004, číslo 3

k;islobodu

a (IUI1S';

název bodu

obzor

chyba (IUI1S-;

1271.00

Postrižin

9810382,07

0,08

8091.00

9806831,73

1272.01

Kunratice

9809977,05

0,08

8092.00

9806420,00

12007.00

Litoměfice

9810788,17

0,09

8093.00

9805562,65

2008.00

Terezin

9810771,69

0,09

094.00

9804848,17

12009.00

Slraškov

9810536,89

0,08

~010.00

Praha

9810179,99

0,08

2015.00

Miličín

9808793,02

0,08

2016.00

Planá nad Lužnici

9809018,66

0,08

LaCoste&Rombera č.178
Rok

RK

chyba

LaC_Rombera
RK

č.1068
chyba

2017.00

Říoec

9808797,77

0,08

1996

0,99961

0,ססOO2

1,00043

0,ססOO2

2019.00

ChotVčany

9808404,11

0,08

1997

099957

0,00004

1,00045

0ססoo5

2020.00

České Buděiovice

9808600,67

0,08

1998

0,99965

0,ססOO3

1,00043

0,ססOO3

2021.00

Kamenný

9808390,29

0,08

1999

099954

0ססoo3

1,00028

0ססoo3

2022.00

Krasejovka

9808201,21

0,08

2024.00

Dolní Dvořiště

9807706,38

0,09

Úiezd

LaC_Rombera

č.176

LaC_Rombera

2000

1,00039

0,00004

2001

0,99961

0,ססOO2

1,00041

0,ססOO2

2002

0,99977

0,ססOO2

1,00050

0,ססOO2

LaC_Rombera

Č.1068
Rok

č.178

LaCoM8&Rombera č.1068

Rok

RK

chyba

1993

1,00063

0,00012

1994

1,00073

0,00014

1995

099954

0,ססOO8

1996

0,99943

000013

100091

0,00012

1996

099953

0ססoo5

1,00083

0.00005

1997

0,99948

0,00013

1,00039

0,00013

1997

099957

0ססoo5

100055

000004

1998

0,99942

0,00009

1,00073

0,ססOO9

1998

0,99960

0,ססOO5

1,00072

0ססoo5

1999

0,99942

0,00013

1,00028

0,00013

1999

0,99955

0,00011

1,00040

0,00011

1,00041

000013

2000

1,00057

000009

2000

RK

chyba

1993

RK

chYba

100144

0,ססOO5

1994

1,00101

0,00008

1995

099968

0,00009

RK

chyba

2001

0,99955

0,00010

1,00041

0,00010

2001

0,99978

0,00006

1,00049

0,ססOO7

2002

0,99985

0,00010

1,00054

0,00010

2002

0,99982

0,ססOO5

1,00078

0,00004

11,01750

i
z:.
~

1,01700

Obr. 1Kalibrační tabulka pro gravimetr LaCoste Romberg č. 1068
model G
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tování, že časem dochází k mírnému zmenšování RK, tento
trend však nebyl statisticky prokázán. Zpravidla je změna RK
nejvýraznější u nového gravimetru a s jeho stárnutím dochází
k pozvolnému ustálení. Ke skokovým změnám může dojít po
případné opravě nebo při špatné funkci gravimetru, která
může být právě indikována výraznou změnou RK.
S problematikou rozměrových koeficientů se setkáváme
při každém tíhovém měření. Při výpočtech musíme rozhodnout, zda do vyrovnání RK uvedeme jako známou hodnotu
a nebo ho budeme uvažovat jako neznámý parametr. Jestliže
RK známe s dostatečnou přesností, můžeme ho v menších
(lokálních) sítích (s malými tíhovými rozdíly) využít pro výpočet tíhového zrychlení na nových bodech.
Jeden z hlavních způsobů určení RK je na gravimetrických základnách (hlavní gravimetrická základna, Hochkar),
které jsou tvořeny body, u kterých je známo tíhové zrychlení g s vysokou přesností (mnoho měření různými typy gravimetrů a absolutní měření). Na takové základně provedeme
měření gravimetrem, u kterého chceme RK určit, a poté vyrovnání. Body základny budou zadány jako pevné (případně
opěrné) a jako neznámá hodnota RK. Tímto způsobem obdržíme vyrovnanou hodnotu RK: Jestliže provedeme měření
v lokální síti, kde potřebujeme určit tíhové zrychlení na nových bodech, využijeme vypočteného RK a do vyrovnání ho
zadáme jako pevnou hodnotu. Výsledkem jsou vyrovnané
hodnoty tíhového zrychlení g na nových bodech v absolutním tíhovém systému, a to bez potřeby napojení této lokální
sítě na absolutní body. Tato metoda je ovšem omezena přesností určení RK a také skutečností, že dochází ke změně RK
s časem.
Při vyrovnání rozsáhlých sítí (velké tíhové rozdíly),
které obsahují větší počet absolutních bodů, můžeme jako
neznámé stanovit nejenom tíhové rychlení g, ale rovněž
i rozměrové koeficienty. Za předpokladu správné hladiny
absolutních bodů a správně určených hodnot tíhového
zrychlení na bodech základen, kde zjišťujeme RK, měli
bychom obdržet podobné hodnoty rozměrových koeficientů.
V této práci jsem porovnal rozměrové koeficienty pro gravimetry LaCoste Romberg (LCR) určené z hlavní gravimetrické základny (HGZ), vertikální základny Hochkar a z vyrovnání sítě zahrnující absolutní body na území ČR
a sousedních států v období 1993 až 2002. U gravimetru LCR
č. 1068 jsou data uváděna až od roku 1996, kdy byl gravimetr zakoupen.

V práci [1] jsem se věnoval zpracování měření na HGZ v letech 1959-2001, a to včetně výpočtu rozměrových koeficientů; je zde uveden i její podrobný popis. V předkládaném
textu pro přiblížení uvedeme jen základní údaje; tíhový rozdíl je přibližně 3000 jlms-2 (2000 jlms-2 z rozdílu zeměpisné
šířky, 1000 jlms-2 z výškového rozdílu) a vzdálenost koncových bodů činí asi 300 km.
Měření bylo zpracováno po jednotlivých letech a vyrovnání s využitím výpočetních programů vytvořených pro potřeby oddělení gravimetrie Zeměměřického úřadu [4]. Do vyrovnání bylo zadáno 14 pevných bodů (tab. 1). Tíhové
zrychlení bodů g bylo převzato z [1]. Výsledkem vyrovnání
jsou hodnoty tíhového zrychlení ostatních bodů základny
a vyrovnané rozměrové koeficienty (viz tab. 2).

Výrazná změna RK mezi roky 1994 a 1995 u LCR č. 176
nastala po opravě, před kterou gravimetr vykazoval kromě
poruchy barometrický efekt. V roce 2000 nebylo gravimetrem LCR č. 176 na HGZ měřeno z důvodů jeho opravy.

Vertikální základna Hochkar (Rakousko) obsahuje čtyři základní body. Výškový rozdíl koncových bodů základny je
960 m, jejich vzdálenost přibližně 18 km a tíhový rozdíl
2000 jlms-2•
Každoroční měření gravimetry LCR č. 176 a č. 1068 na
vertikální základně Hochkar probíhá již 6 let. Důležitost základny spočívá ve vysoké přesnosti určení jejích bodů. Každý
bod základny je v bezprostřední blízkosti absolutního bodu,
a tím pádem můžeme přesnost tíhového zrychlení základních
bodů považovat prakticky za srovnatelnou s přesností bodů
absolutních. Hodnoty g bodů základny byly rovněž ověřeny
mnohonásobným relativním měřením prováděným geodetickými službami několika států. Pro výpočet RK zadáme
všechny čtyři body jako pevné. Vstupní údaje jsou uvedeny
v tab. 3.
Hodnoty RK jsou uvedeny v tab. 4.

Vyrovnání bylo provedeno pro celou ČR s rozšířením na
blízké okolí sousedních států. Zdrojem dat byla měření, z kterých vychází tíhový systém 1995 (S-Gr 95) [5] a další nová
měření, především v geodynamické síti ČR (1996-1998) [6]
absolutní měření včetně připojovacích relativních měření.
Rámec sítě je tvořen 24 absolutními body.
Do vyrovnání vstupovaly absolutní body jako opěrné s vahou p = 16 (80.00 Pecný p = 48). Tíhové zrychlení bodů sítě
a rozměrové koeficienty byly zadány jako neznámé. RK z vyrovnání včetně jejich chyb jsou uvedeny v tab. 5.

Výsledkem je porovnání rozměrových koeficientů pro gravimetry LaCoste Romberg č. 176 a č. 1068 pro výše uvedené
způsoby výpočtu. Srovnání je názorně patrno z obr. 2.

Z výsledků je možné konstatovat, že určení RK z obou základen, jak z hlavní gravimetrické základny, tak i z vertikální
základny Hochkar, se dá považovat za vysoce kvalitní.
Zvláště přihlédneme-li k tomu, že jedna základna je šířková
a druhá vertikální, tzn., že se projevují při měření na gravimetry jiné vlivy. Rozměrové koeficienty jsou tedy určeny
dvěma nezávislými měřeními, přesto shoda ve výsledku je
velice dobrá. Střední chyba určení RK z Hochkaru je téměř
o řad přesnější než střední chyba určení RK z HGZ. Výsledky
odvozené z obou gravimetrických základen jsou ve velmi
dobré shodě s výsledky vyrovnání (musíme ovšem připustit,
že existuje částečná korelace mezi výsledky z HGZ a vyrovnání). V roce 2003 byl díky měření na základně Hochkar
zjištěn barometrický efekt u gravimetru LCR G č. 176. Tento
efekt nebyl na HGZ odhalen z důvodu malých změn barometrického tlaku. Efekt u gravimetru se projevil po servisní
prohlídce u firmy LaCoste Romberg, kde zřejmě došlo k nedokonalému utěsnění měřicího systému.
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Obr. 2 Srovnání rozměrových koeficientu. U každé hodnoty rovněrového koeficientu je na svisle orientované úsečce vyznačen konfidenční interval (± 2,5 násobek chyby)

Dalším závěrem může být konstatování, že gravimetry
LCR G č. 176 a LCR G č. 1068 mají v rámci středních chyb
stálý rozměrový koeficient (obr. 2). Tento závěr je však nutno
ještě ověřit dlouhodobějším měřením.
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OZNÁMENí

VYHLÁŠENí KONKURSU
Děkanka Zemědělské fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vypisuje podle § 77 zák. č. 111198 Sb.,
výběrové řízení
na obsazení místa vysokoškolského učitele:
OA pro obor geodézie a kartografie.

Požadavky: vysoká škola v oboru,
předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
znalost jednoho světového jazyka.
Nástup dle dohody.
Písemné přihlášky přijímá do 10. května personální oddělení ZF JU,
Studentská 13, 370 05 České Budcějovice. Přihlášky je nutno doložit osobním dotazníkem, životopisem, doklady o vzdělání a získání
vědeckopedagogických hodností a seznamem vědecké a publikační
činnosti.
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DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA
Několik poznámek k článku "Vedení
a údržba D-SGI v lokalitách sáhových
map" (GaKO, 49/91, 2003, č. 12)
Autoři ve svém článku především stanoví požadavek, aby vedení
a údržba digitalizovaných map i v prostoru přepracovaných sáhových map probíhala podle stejných zásad jako u DKM (digitální katastrální mapa). Tedy především jednotně v S-JTSK, a tak, aby nedocházelo ke znehodnocování výsledků zeměměřických činností,
tedy s přizpůsobováním stávající digitalizované mapy přesněji zaměřené změně. Katastrální úřady mají vydávat jednotné a garantované podklady pro geometrické plány a není možné připouštět variantnost řešení změn subjektivně závislou např. na volbě připojovacích bodů. Dále kritizují nevhodnost nejen stávajících, ale i předchozích, předpisů (včetně Instrukce B) pro vedení map a navrhují
koncepční řešení údržby DKM včetně založení a vedení databáze
pevných bodů, která by měla sloužit především jako zdroj závazného
polohového určení, umožnit transformace polohopisu DKM a sloužit i pro testování kvality a přesnosti nových změn. V závěru pak
tvrdí, že je to technologie, jejíž aplikací je možné vytvořit DKM na
kvalitativně vyšší úrovni než dosud, s moderně stanovenými parametry, která současně eliminuje dosavadní subjektivní postupy při
zaměřování změn.
Navrhované řešení digita1izace a dalšího vedení sáhových map se
jeví jako neschůdné především z následujících důvodů:
1. Navrhovaný postup odstranění stávajících deformací mapy, vyrovnání hranic katastrálních území, vytvoření souvislého zobrazení a konečná transformace takového souvislého zobrazení do S-JTSK s případnými místními dodatečnými transformacemi jen
těžko poskytne uspokojivé výsledky, které by umožnily považovat výsledné zobrazení hranic parcel jako jejich závazné polohové
určení. Celý postup je nesmírně pracný, v mnoha klíčových fázích
silně subjektivní a správnost výsledku je možné jen náhodně kontrolovat. Přesnost výsledku nemůže přitom překročit grafickou
přesnost stávajících map, což je nepochybně málo ve srovnání
s vysokou relativní přesností většiny záznamů podrobného měření
změn (téměř století se totiž již měří výhradně číselnými a nikoliv
grafickými metodami).
2. I když je postup založen na téměř vědeckém historickém bádání
o vzniku původních map, zvolené postupy mohou jen částečně odstranit některé chyby a nepřesnosti vyplývající z omezených možností grafických metod původního mapování. Nemohou odstranit
totiž zásadní deformace, nepřesnosti a hrubé chyby vzniklé při
údržbě různými metodami za období téměř 150 let. Návrh vyřešit tyto problémy z údržby v podstatě její kompletní rekonstrukcí
(tvořící dnes převažující obsah mapy - odhadem více než dvě třetiny) podle všech dnes ještě dostupných podkladů znovu, není reálný už pro rozsah prací. I navrhované posuzování, které podklady
při tom nelze, a které lze využít, (a za jakých podmínek), je problematické a proklamovaná možnost vratnosti celého procesu
sporná. Z právního hlediska pak nepochybně nelze pominout nezbytnost zachovat všechny právně provedené změny (i kdyby byly
zobrazeny nepřesně). Zcela jistě přitom nelze zpětně opravovat
a vylepšovat použité podklady.
3. Použité metody transformací sice vypadají vědecky a vyžadují
i přiměřené náročnější vybavení, ale vesměs nezachovávají shodnost ani podobnost (a tedy vztah k měřené realitě). Umožňují sice
dosáhnout formální shody na zvolených identických bodech, ale
za cenu neznámé deformace obrazu reality. Její hlavní nebezpečí
však spočívá především v nedostatečném počtu optimálně rozložených identických bodů (který je všeobecný) a riziku jejich neidentity (které je zvlášť vysoké). Nedostatek optimálně rozložených bodů a zapojení jen jednoho či několika neidentických, či
nedostatečně identických bodů může způsobit i velmi hrubé chyby
a deformace. Přitom transformace sice splní svůj matematický
úkol (tj. odstranit nedostatečnou shodu na identických bodech),
ale za cenu nežádoucí deformace ostatního obsahu mapy (na kterém nám ovšem také záleží), kterou ovšem ihned nezjistíme, protože formálně je vše v pořádku. Pokud požadujeme shodu s realitou (a to u map nepochybně ještě stále požadujeme), je používání
takových metod přinejmenším nešťastné. Posuzovat ale výsledek
takových transformací pouze kritériem shody na použitých identických bodech je však asi už málo vědecké a argumentace takovými výsledky není relevantní.

4. Ani postup vyrovnání hranic katastrálních území takovými metodami není ovšem z hlediska výsledku o nic lepší než prosté grafické zprůměrování naslepo, bez ohledu na realitu. Pokud by se
měly hranice katastrálních území skutečně spolehlivě vyrovnat,
bylo by vhodné hranice nově vyšetřit (popřípadě i vytyčit v terénu), řádně trvale stabilizovat a zaměřit v S-JTSK, a tím položit
skutečně solidní a všeobecně využitelný základ všech dalších
prací. Systematické komplexní obnovení hranic katastrálních
území by přitom oproti navrhovaným dílčím vyhledáváním, šetřením a měřením nemělo představovat už velký rozdíl v pracnosti
a nákladech. Přes řadu takových návrhů v minulosti však pro velký
ro~sah a časovou náročnost takového díla (které by jistě přivítaly
nejen obce, ale i celá státní správa a vlastníci příhraničních pozemků) k takovému žádoucímu počinu došlo naposledy za dob
jednoho z osvícených panovníků. Stabilní katastr před více než
150 lety neprovedl stanovení a šetření těchto hranic zcela nově,
ale využil popisů a stabilizace z Josefského katastru. Ani tato zanedbaná, ale potřebná oblast by tak neměla unikat naší pozornosti
při zkvalitňování katastrálních map a státní správy a samosprávy
- mohl by to být i velice užitečný program pro blízkou budoucnost.
5. Výsledná přesnost formálního převodu do bezešvé mapy v S-JTSK může přinejlepším odpovídat přesnosti původní grafické
mapy, nikoliv však ve stavu při jejím vzniku, ale ve stavu s množstvím nepřesností, hrubých chyb i omylů vnesených v průběhu
dlouhodobé údržby za dobu více než 150 let. Nelze sice upřít snahu
odstranit i takové chyby a deformace (velmi časté systematické
posuny) velmi pracným postupem prověření a opravení pokud
možno všech měření a zobrazení z údržby. Nedostatečné množství optimálně rozložených identických bodů však i takovouto mimořádně náročnou a rozsáhlou činnost odsuzují k praktickému nezdaru, popřípadě odsouvají do oblasti velmi subjektivního
opravování údajných chyb a nepřesností, přičemž, bohužel, není
vůbec zaručeno, že se v procesu oprava lokálních "dotransformací" při všeobecném nedostatku spolehlivě identických bodů neudělají chyby a omyly nové, popřípadě ještě větší.
6. Výše uvedenou "grafickou" přesnost výsledku převedených map
do S-JTSK v řádu několika metrů pak tato koncepce navrhuje povýšit na závazné nejen geometrické, ale i polohové určení hranic.
Takové závazné polohové určení hranic v souřadnicích S-JTSK,
s přesností řádu několika metrů, má přitom plně nahradit dosavadní řádově přesnější, ale relativní určení, zachované za posledních asi 100 let v měřických náčrtech a později v záznamech
podrobného měření změn (kdy se změny zaměřují a dokumentují vesměs číselnými měřenými údaji s přesností několika centimetrů). Tento až neuvěřitelný návrh je zdůvodňován výhodou
jednotného vedení DKM i takto digitalizovaných map, výhodou
jednotného zobrazení v S-JTSK, proklamovanou výhodou jednoduchosti vedení a moderností přístupu. Namísto jasných pravidel,
jak by se pak taková mapa dala vlastně prakticky dále vést, se nabízí jen možnost dalších případných dodatečných transformací,
pokud něco nebude vycházet dobře, a případného řízení o opravě
chyby. Podle čeho ale opravovat, není však již jasné. Celkové důsledky, že totiž nebude a ani nemůže slušně vycházet nic, se poněkud pomíjejí. Znamená to totiž mimo jiné i to, že například při
vytyčování hranic i tam, kde lze podle záznamu podrobného měření rekonstrukcí měření obnovit hranice s centimetrovou přesností, by se muselo vytyčovat podle souřadnic v S-JTSK určených
s přesností na několik metrů. Relativní vztahy by sice byly ve většině případů zřejmě narušeny jen málo, ale několikametrový posun celého umístění v terénu (například oproti stávajícímu oplocení a budovám) zřejmě proklamovanému posílení právních jistot
vlastníků nenapovídá. Vést pak takto digitalizovanou katastrální
mapu nadále výhradně metodami správního řízení o opravě chyby
je nepochybně zcela nepřijatelné pro všechny zúčastněné i vlastníky.
7. Pro předcházení formálním diskrepancím navrhují autoři založit
při digita1izaci a postupně v přechodném období dále doplňovat
tzv. databázi pevných bodů. Taková databáze není ovšem při všeobecném nedostatků identických pevných bodů nic jiného než
omezení skutečné nezávislé kontroly výsledku digitalizace dalšími měřeními. Stávající případné deformace se nejen neodstraní,
ale těmto deformacím povýšeným subjektivně na pravdu se přizpůsobí vše ostatní v okolí.
8. I to, že tato metoda navrhuje posuzovat případné systematické posuny porovnáváním s ortofotomaparni řádově nižší přesnosti je
další ukázkou, že v dnešní moderní vědě je možné již úplně
všechno. Ortofotomapy sice jistě umožní upozornit na desetimetrové rozdíly, nás však (stejně jako vlastníky) asi musí zajímat
i metrové a submetrové chyby. Navrhovaná zvýšená a zdŮfazňo-
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vaná péče o správnost výměr parcel je pak v příkrém rozporu s velkorysým až nezodpovědným zacházením sjejich hranicemi. Cesta
ke správným a přesným výměrám totiž nevede jinudy než přes
správné a přesné určení hranic. Ani složitá pravidla pro práci sjednotlivými body v závislosti na jejich kódu charakteristiky přesnosti a původu zde nemohou nic vyřešit, pokud jsou tyto kódy výsledkem globálních statistik či pouhých předpokladů a nikoliv
objektivním vyjádřením skutečně dosažené přesnosti konkrétního
bodu.
Tato, až příkladná ukázka nešťastně aplikované vědy, může přitom neblaze ovlivnit celý další vývoj digitalizace sáhových map, kdy
namist~ jednoduchých a všem jasných pravidel zkomplikujeme práci
jak KU, tak vyhotovitelům geometrických plánů a vytyčovatelům
hranic, přičemž výsledky budou i pro veřejnost zcela nepřijatelné
a namísto nezodpovědně proklamovaného zvýšení právních jistot dojde k jejich úplnému popření. Možnost či nutnost průběžně zpětně
opravovat úplně všechno, totiž neznamená nic jiného.
Namísto vědecké negace všeho, co se doposud v katastru stalo,
by přitom bylo nepochybně přínosem zavedení několika jednoduchých zásad:
• Digitalizovat stávající sáhové mapy sice jednoduše, ale s co největší přesností a bez subjektivních nebo rádoby vědeckých zásahů,
které nemohou nic zlepšit. (Z tohoto pohledu je lhostejné, zda výsledek bude v dosavadní soustavě původní mapy nebo přibližně
převeden do S-JTSK, pokud nebudou deformovány stávající relativní vztahy.)
• Dosavadnímu obsahu mapy ponechat stávající závazné geometrické určení definované relativními vztahy v záznamech podrobného měření (popř. jen zobrazením v mapě).
• Se stávajícím obsahem digitalizované mapy pracovat nadále relativními metodami.
• Všechny nové změny zaměřovat povinně jak na pevné body v nejbližším okolí (pro zobrazení do digitalizované mapy), tak současně
i na bodové pole v S-JTSK (pro závazné geometrické určení).
• U nových změn povinně zaměřovat vždy celý obvod parcel či budov, a to i za cenu, že se stávající neměněná hranice bude muset
vždy komisionelně vyšetřit a zaměřit.
• Závazné geometrické určení nově zaměřovaných změn (v S-JTSK)
zpřístupnit, např. jejich ukládáním v tzv. dílčí, postupně doplňované, DKM vedené podle jednotných zásad obdobných DKM Gen
nově prováděná měření, popř. i dřívější měření připojená dodatečně
do S-JTSK), kde zobrazovací souřadnice budou přímo vyjadřovat
závazné geometrické určení i jednoznačné umístění na zemském
povrchu.
• Nově vytyčované hranice dosud dokumentované pouze relativním
měřením v ZPMZ (či jen zobrazením v mapě) v případě dosažení
souhlasu všech dotčených vlastníků povinně vždy zaměřit též v S-JTSK a doplnit do dílčí DKM.
• Výměry nově oddělovaných parcel odvozovat vždy ze souřadnic
bodů jejich obvodu (tedy z dílčí DKM), výměry ostatních parcel
(nezobrazených dosud v dílčí DKM) odvozovat z digitalizované
mapy.
Výše uvedená opatření, se kterými se již částečně započalo (zhušťování bodového pole, opatření k vyhlášení prostor s povinným zaměřováním všech změn v S-JTSK, návrh nového katastrálního zákona), umožní alespoň u nových změn zajistit spolehlivost určení
a jeho opakovatelnost s rozumnou přesností kdykoliv v budoucnu
a především snadný přístup k závaznému geometrickému určenÍ. Především hranice, ale i výměry u všech nově oddělovaných parcel (tedy
alespoň převáděných pozemků a budov) budou určeny vždy dostatečně přesně, což zvýší právní jistoty alespoň nových nabyvatelů.
I v případě převodu stávajících celých parcel by si mohl nabyvatel
v případě zájmu nechat pozemek vytyčit a zaměřit v S-JTSK (a výsledek doplnit do dílčí DKM) a předejít tak sporům či nejistotě o rozsahu vlastnictví v budoucnu.
Digitalizovaná mapa pak může sloužit především jako přehledná
mapa, která může být vystavena i na internetu a její údaje poskytovány dálkovým přístupem (i samotné urychlené odstranění silně pociťované absence orientační mapy na dálkovém přístupu má svůj význam). Dílčí DKM pak slouží jako zdroj závazného geometrického
určení v rozsahu obsahu této DKM. V ostatních případech zůstává
geometrické určení dokumentováno pouze v jednotlivých záznamech podrobného měření, popřípadě jen zobrazením v původní nedigitalizované mapě, či mapách předchozích evidencÍ. Zpřesňování
stávající katastrální mapy (přesněji zpřesňování geometrického určení) se tak děje jen při zaměřování změn (a tím kvalifikovaně a nikoliv subjektivně) s tím, že výsledek zpřesnění se stane obsahem doplňované dílčí DKM. I když taková DKM bude prakticky trvale
neúplná, bude v ní uložené geometrické určení snadno dostupné pro
všechny, kteří je potřebují, a umožní technicky slušnou práci bez
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ohledu na nedokonalou digitalizovanou mapu. Taková dílčí DKM
bude využitelná i jako základ pro případné dodatečné mapování zbývajícího chybějícího stavu v budoucnu, bude-li to vzhledem k rozsahu změn výhodné (např. při značném rozsahu pozemkových úprav)
nebo budou-li k tomu vhodné podmínky.
Výše uvedené zásady jsou nepochybně schůdné, odborníkům srozumitelné a umožní celou digitalizaci sáhových map a další vedení
zjednodušit a zrychlit a zejména oprostit od rádoby moderních, ale
příliš složitých a těžko proveditelných pravidel, která celkový výsledek nezlepší, ale mohou jej i podstatně zhoršit.

[1] PEŠL, I.: Číselné zaměřování změn v souřadnicovém systému
S-JTSK. Geodetický a kartografický obzor, 38/80, 1992, č. 11,
s.242-243.
[2] PEŠL, I.: Geometrické určení nemovitosti a přepracování sáhových map do S-JTSK. Zeměměřič, 2002, č. 10, s. 10-15.
[3] ROULE, M.: Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro
naše i budoucí geometry? Zeměměřič, 2003, č. 5, s. 15-17.
t Ing. Ivan Pešl,
ZKIv Opavě
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15. kartografická konferencia
s medzinárodnou účasfou
V dňoch 4. a 5.9.2003 sa konala v poradí už 15. kartografická konferencia (KK) s medzinárodnou účasťou. Za miesto stretnutia slovenských a českých kartografov si organizátori vybrali mesto Zvolen. V priestoroch Lesníckej fakulty Technickej univerzity našli
kartografi dostojný stánok na prezentáciu svojich výsledkov za posledné dva roky. Ustredným mottom 15. KK bolo "geoinformatizácia kartografie".
Rokovania KK sa zúčastnilo 155 špecialistov - kartografov zo
štátnych organizácií, komerčných firem, vysokoškolských a vedeckých pracovísk. Medzi čestnými hosťami KK, kton sú súčasne aj
čestnými členmi Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky
(SR) a Kartografické společnosti Ceskej republiky (ČR), treba spomenúť prezidenta Medzinárodnej kartografickej asociácie doc.
RNDr. Milana Konečného,
CSc.,z ČR.
Odborný program 15. KK, vzhfadom na velký počet prihlásených
referátov, bol rozvedený do dvoch častí:
- prednášky v pléne,
- vystúpenia pri paneloch.
V pléne odzneli nasledujúce referáty: Kartografie po kongrese
ICA v Durbane - M. Konečný; Atlas krajiny Slovenskej republikynové možnosti kartografickej prezentácie - L. Miklós - T. Hrnčiarová - J. Pauk - I. Zvara; Prírodné prostredie na mapách I. vojenského mapovania - B. Klien; Georeferencování map II. a III. vojenského mapování - B. Veverka - M. Čechurová; Koncepce
základních bází geodat a historická analogie využitelnosti map stabilního katastru pro druhé vojenské mapování - V. Čada; Budovanie základnej bázy geografického informačného systému ako prvku
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národnej priestorovej infra§truktúry - N. Nikšová - A. Vojtičko;
Kvalita údajov - principy, metódy hodnotenia a dokumentácia - I.
Ivánová - 1. Chalachanová; Jednotná a celistvá báza kartografických
údajov z územia Slovenskej republiky s podrobnosťou na úrovni mierky 1:50000 a 1:100000 - R. Buday - J. Vašek; Referenčná priestorová báza SR ako súčasť európskej infra§truktúry priestorových
informácií - E. Mičietová; Aktuálne problémy §tandardizácie geografického názvoslovia - D. Fičor; Ceská a slovenská kartografická
tvorba v §kolských zemepisn.Vch atlasoch - S. Novák - H. Kramáreková; Příspěvek ke zlep§ení užívání odborné terminologie v oboru
geoinformatiky - J. Šíma; Konformní zobrazení - P. Buchar; Využití
metody diskriminační analýzy v kartografické syntéze - M. Rybanský; Vedecká vizualizácia geoúdajov - D. Kusendová; Struktura databáze sesuvů pro modelování a tvorbu map svahových deformaci V. Voženílek; Kartografické modely - vybrané otázky tvorby a využití - B. Hálková Malá; Experimentálny model veternej eróZÍepódy
v prostredí GIS - B. Petrisková - J. éižmár; Použití jazyka VRML
pro tvorbu prostorových modelů map - J. Havrlant; Georeliéf ako
geografický koncept a zdroj pre tvorbu kartografických objektov R. Novodemec; Mapovanie zmien krajinnej pokrývky aplikáciou databázy CORINE land cover (na príklade okresu Skalica) - J. Oťahel- J. Feranec - T. Cebecauer - K. Husár; Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí - M. Mulková;
Digitálna automatická aerotriangulácia - využitie v geoinformatike a v kartografii - J. éerňanský - M. Kožuch; Kontinuálna farebná ortofotomapa Ceskej republiky a Slovenskej republiky před
dokončením - Z. Hotař - J. Kolejka - K. Sukup - R. Šrámková;
Digitální model krajiny ve 4D kartografii - J. Kolejka - V. Plšek
- J. Pokorný.
Pri paneloch prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej
a odbornej činnosti nasledujúci autori: 3D mapa, virtuální mapa R. Dušek; Konstrukce přímkové kostry plochy a její využití v kartografii - M. Votoček - P. Soukup; Odvození zobrazovacich rovnic pro
variační typ konformního zobrazení - M. Bořík; Hodnocení Putnin§ových zobrazení - R. éapek - J. Forstová; Výuka digitální kartografie na stavební fakultě CVVT v Praze - R. Zimová - M. Mikšovský - M. Karasová; Využití internetových technologií při tvorbě
vvukového kurzu - M. éábelka - P. Soukup; Mapy pralesovitých rezervaci v CR - D. Adam; Návrh znakového klíče cykloturistického
obsahu map pro volný (~as- E. Kudrnovský; Koncepcia údajového
modelu geografickej bázy údajov pre ochranu povrchových a podzemn.Vchvód - R. Boroš - E. Mičietová; Kartografické datové zdroje
pro zkoumání paměti krajiny na příkladu Karvinska - R. Sedláriková; Soumrak kartometrie - R. Dušek; Jak dále v tisku map? - M.
Mikšovský; Kartografická podpora geografického informačného
systému pre pol'nohospodársky región - R. Jurašík; Využitie GPS pri
mapovaní v zalesnených územiach - B. Hricko; Využitie ortofotomáp polnohospodárskej krajiny na stanovenie hraníc reálne obhospodarovaných pozemkov - J. éerňanský - M. Kožuch - H. Stanková;
Sledovanie a hodnotenie zmien vysokohorskej krajiny s využitím ort()fotomáp - J. éerňanský - M. Kožuch - H. Stanková; Digitálne
hranice zastavaného územia obci na Slovensku - L. Piroha - L Hudecová - M. Hájek; Vojenský informačný systém o území §idie súvislpsti vzniku VISÚ a jeho perspektívy - J. Piroh.
Učastníci KK spolu s propagačnými materiálmi dostali referáty
v písomnej podobe. Ku konaniu KK bol vydaný Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 2003, č. 7-8, (lI príspevkov), Kartografické listy č. II (14 príspevkov) a zborník referátov (34 príspevkov),
v ktorom sú uvedené aj abstrakty príspevkov uverejnených v GaKO
a v Kartografických listoch.
Súčasťou 15. KK bola výstava kartografickej produkcie kartografických vydavateTstiev a výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti vysokých škol.
Z kartografických vydavateľstiev sa výstavy zúčastnili KARTOGRAFIE PRAHA, a. S., Praha, SHOCart, spol. s L o., Zádveřice
a VKÚ, a. S., Harmanec. Vystavovatelia predstavili svoje najnovšie
produkty, ktoré sú v súčasnosti v predajnej sieti. Osobitnú pozornosť
zaujal stánok firmy ORNTH, s. r. o., Banská Bystrica, ktorá okrem
kartografickej produkcie vystavovala aj prístroje na získavanie primárnych údaj ov potrebných na tvorbu máp.
Z vysokoškolských pracovísk, ktoré zabezpečujú výučbu v oblasti kartografie, sa na výstave zúčastnili: Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského Bratislava, Stavebná fakulta Slovenskej
technickej univerzity Bratislava, Fakulta vojenskotechnická Vojenskej akadémie Brno, Lesnícka fakulta ézu Praha, Fakulta stavební Vysokého učení technického Brno. Predmetom výstavy boli
hlavne výsledky vedeckovýskumnej činnosti a najúspešnejšie diplomové a bakalárske práce a práce študentskej vedeckej odbornej
činnosti.

15. KK dokumentovala úzku spoluprácu dvoch hlavných organizátorov Kartografická spoločnosť SR a Kartografickú společnost éR
s tým, že v organizovaní spoločných konferencií hodlajú i naďalej
pokračovať.
Účastníci konferencie na záver prijali tieto odporúčania:
I. Zúčastňovať sa na tvorbe štandardov geografických inforrnácií
a terminológie.
2. Prispievať k rozvoj u zavádzania informačných technológií v technologickom procese spracovania kartografických diel.
3. Iniciovať legislatívne postavenie kartografov v Komore geodetov
a kartografovo
4. Budúcu, 16. KK usporiadať pod patronátom obidvoch kartografických spoločností v roku 2005 v éR.
Účastníci 15. KK aj touto cestou ďakujú organizátorom a sponzorom za príjemné pracovné a spoločenské prostredie v ktorom sa
konferencia konala.
Doc. Ing. Jozef Cižmár; PhD.,
odborn.Vgarant I5. KK

Badatelé v Národním technickém
muzeu

Dva tucty sympozií z dějin geodezie a kartografie již uspořádalo Národní technické muzeum. To poslední se konalo první prosincové
úterý roku 2003, na které pořadatelé pozvali jako obvykle přátele
muzea do zdejšího kinosálu. Na programu byly výsledky prací tradičních přednášejících badatelů jako jsou Ludvík Mucha, Pavel Hánek, Eva Semotánová, Ivan Kupčík, Jan Ratiborský a Drahomír Dušátko, ale přednášeli i nováčkové. Závěr patřil měřickým věžím. Jiří
Provázek (ObL I) ze Zeměměřického úřadu uvedl, že úřad a jeho
předchůdci odpovídali nejdříve za jejich výstavbu, pak za údržbu
a nyní spíše za jejich rozebírání, když věže ohrožují životy a majetek. Autor knížek o rozhlednách Vladimír Pohorecký vybral ze své
dokumentace obrázky zaniklých měřických věží a rozhleden u nás.
Jedenáct přednášek si přišlo poslechnout třicet posluchačů.
Ing. Petr Skála,
Fakulta lesnická a environmentátní CZV v Praze
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Folta, J. (red.) aj.: Studie o technice v českých zemích 1945-1992.
Praha, Encyklopedický dům 2003. 3 svazky, 2877 s., 1405 obr., náklad 500 výtisků, cena 980 Kč.

seminář k následujícím tématům:
• Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru (přednese p. Ing. Václav Čada, CSc.),
• Topografické mapování v Evropě na prahu 21. století (přednese
p. In!!,. Jiří Šíma, CSc.).

Akce je určena pro členy Kartografické společnosti České republiky
a studenty fakulty (bez vložného) i pro ostatní zájemce z řad odborné
veřejnosti (vložné 100,- Kč).

Ve Zdibech se krájela pošesté
vánočka

Při tradičním krájení vánočky v sídle Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) ve Zdibech se
na konci roku 2003 sešli bývalí a současní zaměstnanci ústavu s odborníky z resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Armády Ceské republiky, dále z odbor~ch škol, z významných firem
a odborných organizací a institucí. Reditel ústavu Václav Slaboch
(obr. I), kromě poděkování všem spolupracovníkům za pracovní výsledky a úsilí v roce 2003, připomenul kulaté výročí od založení
ústavu. "Málokdo ví, že dokument, podle kterého byl ústav založen,
byl napsaný v cizím jazyce?" nechal přítomné hádat ředitel a vzápětí prozradil, že to bylo ve slovenštině. Vedoucím státním činitelem byl v roce 1953, kdy vznikala zřizovací listina ústavu, Slovák.
Vystoupil zde i místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Oldřich Pašek, který naznačil, jakými směry se bude v dalším období ubírat resortní výzkum. Přátelské setkání pokračovalo
neformální diskusí, při níž spolu hovořili v nejrůznějších skupinách
odborníci, kteří by se jinak z důvodů pracovního vytížení a regionálních umístění svých pracovišť spolu za celý rok vůbec nesetkali.
S číší šumivého vína v ruce pak přítomní sledovali tradiční rozkrojení více než metr dlouhé, tentokrát několikrát zakroucené vánočky.
"Je dobře, že se v převánoční atmosféře scházíme na neutrální
půdě výzkumného ústavu ve Zdibech. Kde jinde a kdy jindy by si
ostatně zástupci komerční sféry, škol a resortu zeměměřictví a katastru podávali spolu ruce s pocitem, že se všichni vzájemně potřebují," svěřil se bývalý ředitel VÚGTK Miroslav Roule.
Fakulta lesnická a enviromentární

In!!,. Petr Skála,
ČZU v Praze

Na vánoční trh roku 2003 uvedlo pražské nakladatelství Encyklopedický dům (ED, www.encyklopedie.cz) ve spolupráci s Národním
technickým muzeem (NTM) v Praze v omezeném nákladu rozsáhlou třídílnou publikaci, věnovanou vývoji českých (v historických
souvislostech československých) "reálných věd a technické práce"
mezi roky 1945-1992. Tento časový úsek se shoduje s uzavřenou
kapitolou našich dějin, ohraničenou obnovou a opětovným zánikem
Československa, zahrnující převratné státoprávní a hospodářské
změny let 1948 a 1989. V předmluvě k práci je zdůrazněno, že v období po uvedených událostech vždy docházelo k masivním ztrátám
archivních materiálů. I tento důvod inicioval snahy o napsání nezaujatého historického díla s využitím vědomostí žijících aktivních
účastníků a tvůrců.
Autorský kolektiv 180 odborníků a 50 lektorů a recenzentů vytvořil pod vedením Dr. J. Folty, CSc., (NTM) za podpory grantu
Grantové agentury ČR č. 404/96/1034 a výzkumného záměru Ministerstva kultury (MK) č. MKCEZ99FOIOI dílo, která nemá v zemích Evropské unie obdoby. Obsah je členěn do 30 kapitol, synteticky zachycujících v různé míře podrobnosti vývoj a produkci téměř
všech technických oborů a průmyslových odvětví; osnova práce prošla 10 postupně zpřesňovanými variantami. Druhá polovina závěrečného 3. svazku zahrnuje seznam literatury s 1216 položkami, anglické a německé resumé na téměř 390 stranách a rejstříky autorů,
jmen, firem a institucí.
Oponentura grantového projektu v roce 1999 ocenila, že "řešitel
a jeho spolupracovníci nechápali vývoj techniky izolovaně, ale pojali dané téma jako jedno z významných v existenci moderní společnosti" a vyzdvihla skutečnost, že dílo "představuje bezpočet
podnětů a východisek k dalšímu výzkumu". Samotná předmluva vedoucího redaktora J. Folty je podnětem k zamyšlení o skutečném významu techniky v moderní společnosti a o absenci historie vědy
a techniky ve výchově mladé generace.
Vydání s dobrou polygrafickou úrovní, podpořené publikačním
grantem Akademie věd CR č. ICE 841930 I a čtveřicí sponzorů, dovršilo dílo, formálně prvními náměty zahájené už roku 1956.
Roku 1983 NTM v Praze vydalo v rámci státního programu
základního výzkumu I. díl Studie o technice v česk:vch zemích
1800-1918, IV. díl byl vydán roku 1986. Celkem se této části pod
vedením Dr. F. Jílka, CSc. a sedmičlenné redakční rady zúčastnilo
25 v obsahu jmenovaných autorů. Práce má 52 nečíslovaných kapitol, dělených do 4 časových období, 1975 stran, 1103 obrázků
a množství literárních odkazů.
Studie o technice v českých zemích 1918-1945 je představována
V. a VI. dílem, najejichž textu se pod vedením Ing. I. Smolky a Dr.
J. Folty, CSc. podílelo už 53 autorů. Tato část je dělena na 1125 stranách do 17 kapitol s větším množstvím nečíslovaných ilustrací
a s uvedením 941 položek literatury a s anglickým a německým shrnutím jednotlivých kapitol. Oba díly byly vydány opět v NTM po
určitých problémech finančního rázu s podporou grantu MK v roce
1995. Nyní vydané tři svazky ED jsou tedy VIL-IX. dílem celého
projektu. Starší publikace souboru jsou vázány v plátně s bílým přebalem, tři nové v modrých laminovaných deskách, ve společném formátu 16,5 x 24 cm.
Je samozřejmé, že technické obory a průmyslová odvětví se na
stránkách objevují či mizí podle jejich významu a stavu v zájmovém
období jednotlivých částí Studií. Velmi obtížnou redakční záležitostí
jistě bylo zabránit duplicitám nebo různým interpretacím jevů, společných pro několik oborů, aniž by byl popřen pohled na názor jednotlivých autorů. Bližší hodnocení bez pochyby přesahuje možnosti
této informace i autora. Povšimněme si v krátkosti, jak je na stránkách tohoto rozsáhlého díla prezentován náš obor.
VellI. dílu Studie,s. 357-378,je zařazenakapitolaZeměméřictví Ing.Dr.
B. Pouraa Ing.V.Machanové.Dvě hlavnípodkapitolynesounázvy: Pr-ehled
VÚ'(!jc do 18. sto/cd a V11'Oj v 19. sto/ed s odstavciGeodetickézáklady (triangulace,nivclace)- Mapování(I. a II. vojenské)- Stabilníkatastr(katastrální triangulace,mapový operdt)- Účelovémapy - Mapové podkladypro
inženýrskoučinnost- Výchovaodborníků- Vývojměřickýchpřístrojůa pomůcek.Na tuto kapitolunavazujekapitolaMú}' a váhy Dr.G. Hofmanna(s.
379-394). O důlním měřictvíje krátká zmínka na s. 156v kapitoleHomictví Dr.1.Majera,CSc.
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V VI. díle (s. 817-842) je zařazena kapitola 15 - Zeměměřictví
Doc. Ing. P. Hánka, CSc. Podkapitoly popisují stav a organizaci
oboru v roce 1919, vývoj geodetických základů, mapování (katastrální a topografické, tematické mapy, fotogrammetrie), práce v dalších resortech (hraniční dílo, měření v městech a v podzemních prostorách, pro dopravní a vodohospodářské stavby, pří pozemkové
reformě a pří pozemkových úpravách) a vývoj geodetických přístrojů. Lektorem byl Doc. Ing. J. Šmidrkal, CSc.
Druhý svazek Studií o technice v českých zemích 1945-1992, tedy
celkově VIII. díl kompletu, uvádí na s. 1801-1849 kapitolu 22 -Zeměměřictví. Autory jsou Doc. P. Hánek (FSv ČVUT) a Ing. D. Dušátko, CSc. (Geografická služba,Armády ČR), lektory byli Ing. J.
Šíma, CSc. (tehdejší předseda ČUZK) a plk v. v. Ing. Z. Karas, CSc.
(tehdy příslušník Topografické služby Generálního štábu AČR).
Kapitola je dělena do 10 podkapitol: Úvod - Organizace, školství,
spolková činnost, mezinárodní spolupráce - Geodetické základy a referenční systémy (polohové, výškové, tíhové, zvláštní nivelační sítě,
kartografická zobrazení, digitální modely terénu, geografické informační systémy) - Zeměměřícké přístroje a pomůcky (nástin světového vývoje, česká produkce) - Technologie geodetických měření
a mapování - Katastr nemovitostí - Mapování a kartografie (civilní,
vojenské, vývojové tendence, obecně geografické mapy a atlasy)Inženýrsko-průmyslová geodézie - Zeměměřícké práce v jiných resortech (na hranicích státu, důlní měříctví, pozemkové úpravy) - Závěr. Důlnímu měříctví (zejména gyroteodolitům) je kromě toho věnován i odstavec 2.3.8 v podkapitole 2.3 Uhelné hornictví hlubinné
Ing. B. Havránka (VÚ uhelný v Radvanicích).
Závěrem lze konstatovat, že obsáhlá Studie o technice v českých
zemích, zahranující období 1800-1992, je mimořádně významným
a přínosným činem nejen pro českou historii věd a průmyslu, ale též
v celonárodních a nadstátních souvislostech. Je potěšující, i když ne
překvapující, že přítom nezůstal stranou ani tak tradiční vědeckotechnický obor, jakým je zeměměříctví.

Celá tato část svým rozsahem a zpracováním překračuje a přetváří
dosavadní zvyklosti. Autoří tak reagovali na skutečnost, že elektronizace a digitalizace oboru podstatně změnila charakter měříckých
postupů včetně pořízených měříckých dat, nyní už schopných registrovat dynamické jevy, i jejich zpracování. Inženýrská geodezie
potom nepopisuje pouze okamžitý stav objektu v určitém čase, ale
nabízí prostředky pro analýzu přírodních a inženýrsko-technických
vlivů a pro charakterizaci vývoje dynamických procesů.
Družá část knihy je zaměřena k tvorbě modelů. Od dosavadních
statických způsobů popisů pohybového jevu diskrétními body se přechází ke kinematickým a dále k dynamickým modelům, generalizujícím jejich pohyb v závislosti na čase a struktuře objektu. Klasifikace a popis dynamických modelů je jedním z přínosů této publikace.
Kapitola 9., otevírající tuto část, je věnována kongruenčním modelům rozborů geodetických sítí pro sledování objektů (základní model, globální test, lokalizace deformací, geometrická interpretace).
Kinematické modelování je název 10. kapitoly Gednoduchý model,
časový referenční systém, techniky Kalmanova filtru, aproximace
pomocí uzavřených polynomů a polynomů s kolokací etc.). Statické
a dynamické modelování je obsahem a názvem kratších II. a 12. kapitoly. Publikaci uzavírá 13. kapitola Odkazy použití a výhled vývoje, akcentující též interdisciplinární spolupráci.
Text jednotlivých kapitol je doprovázen četnýmí (někdy dvoubarevnými) obrázky. Velmi bohaté odkazy na převážně německy a anglicky psanou literaturu jsou řazeny vždy na konci každé z kapitol,
v některých případech jsou členěny podle jednotlivých odstavců
(problematik). Polygrafická úprava a zpracování odpovídá vysokému standardu dosavadních čtyř dílů Příručky, o nichž bylo referováno na stránkách našeho časopisu [I, 2, 3, 4].
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
lwtedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze
LITERATURA:
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MŮSER, M.-MULLER, G.- SCHLEMMER, H.-WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodiisie (Příručka inženýrské geodezie). 3.
svazek: WELSCH, W.-HEUNECKE, 0.- KUHLMANN, H.: Auswertung geodatischer ůberwachungsmessungen
(Vyhodnocení
geodetických kontrolních měření). Heidelberg, Wichmann Verlag
(Hlithig GmbH) 2000. 507 s.

S poměrně značným časovým odstupem od vydání (v pořadí číslování) třetího z celkem osmi dílů Příručky inženýrské geodezie se naskýtá možnost kráce se seznámit s jeho závažným, moderně pojatým obsahem. Známí autoří z předních německých vysokých škol
(Universitllt der Bundeswehr Mlinchen, Universitat Hannover, Universitllt Stuttgart) rozdělili publikaci Vyhodnocení geodetických kontrolních (možné by bylo i použití méně obvyklého překladu monitorovacích) měření do dvou částí.
První část uvádí v I. kapitole základní informace o geodetickém
monitorování, tedy o pravidelném měříckém sledování určitého objektu (pojmy, terminologie, předpisy, dynamické systémy, plánování
a provádění, měřícko-technické aspekty, geometrická a časová diskretizace). Následuje 2. kapitola o základech mechaniky (statika, kinematika, metoda konečných prvků, sedání jako geotechnický problém). Statistika a testování dat byly zařazeny do 3. kapitoly
(rozdělení normální, X2, Studentovo, Fisherovo; nulová a alternativní
hypotéza, korelace, variance, konfidence). Vyrovnávacímu počtuzejména lineárním modelům, regresní analýze, kolokacím a alternativním postupům - je věnována 4. kapitola. Obsahem 5. kapitoly jsou
analýzy sítí pro opakovaná sledování (geodetické datum, vyrovnání
volných sítí ve 4 variantách a s podmínkou, přesnost, citlivost a důvěryhodnost analýzy posunů). V následující 6. kapitole jsou popsány
konformní a afinní transformace, v 7. kapitole Kalmanův filtr, zmíněn je jeho vztah k normě DIN 1319. První část uzavírá obsáhlá 8.
kapitola,d věnovaná teorii časových řad (kovarianční funkce, neúplnosti v datech, dlouhoperiodická spektrální analýza, fyzikální filtrování).

[I] MŮSER, M.-MULLER, G.-SCHLEMMER, H.-WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodasie. (Příručka inženýrské geodézie). 1.
svazek: M5ser, M.: Grundlagen (Základy). GaKO, 46 (88),2000,
č. 7, s. 152+3 s. obálky.
[2] MŮSER, M.-MULLER, G.-SCHLEMMER, H.-WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodasie. (Příručka inženýrské geodézie). 5.
svazek: Mliller, G. aj.: Eisenbahnbau (železniční stavby). GaKO,
46 (89), 2001, č. I, s. 22-23.
[3] MŮSER, M.-MULLER, G.-SCHLEMMER, H.-WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodasie. (Příručka inženýrské geodézie). 6.
svazek: Mliller, G. aj.: StraBenbau (Silniční stavby). GaKO, 48
(90), 2002,č. ll,s. 223-224.
[4] MŮSER, M.-MULLER, G.-SCHLEMMER, H.-WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodasie. (Příručka inženýrské geodézie). 7.
svazek: L5fler, F. aj.: Maschinen- undAnlagebau. (Výroba strojů
a zařízení). GaKO, 49 (91), 2003, č. I, s. 13-14.

6. Odborná konference doktorského
studia s mezinárodní účastí - JUNIORSTAV 2004
Na akademické půdě Vysokého účení technického v Brně proběhla
ve dnech 5. a 6. února odborná konference určená pro studenty doktorských studijních programů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Ústav geodézie již tradičně otevřel dvě sekce.
Praktické aspekty
Tomáš Šváb)

geodézie a kartografie

(garant sekce Ing.

BŮHMOVÁ, D. (VŠB - Ostrava): Použití neměřícké digitální kamery pří diagnostice důlních jam.
BRKL, L. (FAST VUT v Brně): Porovnání přesnosti metod digitalizace katastrálních map v sáhovém měřítku.
BSUMKOVÁ, R. (VŠB - TU Ostrava): Vlivy poddolování na tvorbu
digitální katastrální mapy.
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ČABELKA, M. (FSv ČVUT v Praze): Tvorba mapy vysokých škol
na území České republiky.
ČULÁKOvA, K. (SvF STU v Bratislave): Testovanie presnosti digitálného modelu reliéfu územia Kočín.
DOLEŽALOVA, H. (VSB - TU Ostrava): Sledování změn v poklesových kotlinách geodetickými a geofyzikálními metodami.
GALL, J. (FSv ČVUT v Praze): Stav digitální katastrální mapy
v České republice.
HOUSKA, R. (FSv ČVUT v Praze): Globální digitální modely terénu ČR.
JIRÁNKOvA, E. (VSB - TU Ostrava): Vyhodnocování periodických měření na pozorovací stanici Holkovice.
JIŘIKOVSKÝ, T. (FSv ČVUT v Praze): Přechod k digitální nivelaci
v testovací síti Mariánská, inovace měření.
KLEČKOvA, K. (Přírodovědecká fakulta MU Brno): Aplikace mobilních GIS a GPS pro sběr dat a mapování.
KRÁLíK, J. (FAST VUT v Brně): Analýza přesnosti polohopisu
DKM na Území města Brna.
KŘEMEN, T. (FSv ČVUT v Praze): Testování laserového skenovacího systému Cyrax 2500.
MORAVEC, M. (FAST VUT v Brně): Analýza svislých posunů
bodů, HVB na stavbě rychlostní silnice R35.
ROJKOVIČOvA, M. (SvF STU v Bratislave): Geodetický monitoring mostných objektov.
SAMEK, K. (VSB - TU Ostrava): Využití laserového interferometru
Renishaw MLlO pro kalibraci invarových nivelačních latí.
SAMUHELOvA, A. (SvF STU v Bratislave): Aplikácia pozemnej
fotogrametrie pri dokumentácii parniatkových objektov.
SOUČEK, P. (FSv ČVUT v Praze): Technologie zpracování naměřených dat v České státní nivelační síti.
SVAB, T. - BARTA, L. (FAST VUT v Brně): Geodetický a geologický průzkum v prostoru Nové Rasovny nad propadáním potoka
Bílá Voda.
SVAB, T. (FAST VUT v Brně): 4D mapy na internetu.
VAŇA, P. (FAST ČVUT v Praze): Hodnocení map na vyhledávacích serverech.
VYSKOČIL, Z. (FSv ČVUT v Praze): Výsledky práce s interferometrem.
ZAMEČNíKOvA, M. (SvF v STU Bratislave): Terestrické laserové
systémy.
ŽĎANSKÝ, D. (FSv ČVUT v Praze): Využití geodetické dokumentace správců inženýrských sítí pro tvorbu a údržbu informačních systémů.
Teoretické aspekty
Ladislav Bárta)

geodézie a kartografie

(garant sekce Ing.

BARTA, L. - SVAB, T. (FAST VUT v Brně): Přesnost RTK Trimble
5700.
BARTA, L. (FAST VUT v Brně): Variantní postupy převodů GPS
měření do roviny kartografického zobrazení.
ČUŘíN, M. - ENDRST, K. (FSv ČVUT v Praze): Zaměření modelové vytyčovací sítě pro výstavbu mostu přes hluboké říční údolí
terestrickými metodami a metodou GPS.
FILLER, V. (FSv ČVUT v Praze): Programovací jazyk PERL v automatizovaném zpracování měření GPS.
FORMAN, O. (FSv ČVUT v Praze): Návrh plánu měření GPS.
GRÁcovA, M. (FSv ČVUT v Praze): Analýza opakovaných měření GPS.
HOTOVCovA, J. (FAST VUT v Brně): Možnosti geofyzikálních
metod pří ověřování horizontálních pohybových tendencí zjištěných ze satelitních měření, příklad ze Západních Karpat.
CHROMÝ, R. - PYTEL, J. (FSv ČVUT v Praze): Databáze GPS
měření.
IGONDOvA, M. (SvF STU v Bratislave): Modelovanie troposféry
a ionosfery na základe kontinuálných meraní GPS.
KALVODA, P. - PODSTAVEK, J. - SUCHA, M. (FAST VUT
v Brně): Kalibrace GPS / IMU snímačů ve fotogrammetrii.
KORBASOvA, M. (SvF STU v Bratislave): Problémy připojovacích
meraní v geodézii.
KOSKA, B. (FSv ČVUT v Praze): Laserový a optický rotační skener.
KovAč, M. (SvF STU v Bratislave): Počítačové spracovanie GPS
meraní pri kombinácií geodetických sietí.
MARSA, J. (VA Brno): Možnosti využití GPS pro rychlou obnovu
GIS.
MATOUSEK, J. (FSv ČVUT v Praze): Úvod do robustní statistiky,
aplikace v geodézii.
MRŮWCZYNSKA, M. (University of Zielona Gora): The influence
of normalisation of an input vector on the effect of numerical procedure with the use of the backpropagation error method.
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OBR, V. (FSv ČVUT v Praze): Možnosti využití DTP skenerů ve
fotogrammetrii.
PAPČO, J. (SvF STU v Bratislave): Prvé výsledky analýz opakovaných GPS meraní vo Vysokých Tatrách.
PYTEL, J. (FSv ČVUT v Praze): Použití objektového modelu "acylic visitor" v projektu GNU gama.
SEIDL, M. (FSv ČVUT v Praze): Měření GPS v západních Čechách
- geodynamická síť Cheb.
SOLC, J. (FSv ČVUT v Praze): Regularizace matic při vyrovnání
s podmínkami.
TEICHMAN, J. (FSv ČVUT v Praze): Aspekty geoinformace dle
mezinárodních norem a aplikace v geodesii a geodynarnice.
TUREČEK, 1.(FSv ČVUT v Praze): Sledování pohybů inženýrských
staveb velkého rozsahu metodou GPS.
WALENKA, J. (FSv ČVUT v Praze): Vyrovnání polygonového pořadu (MNČ versus přibližné vyrovnání).
Ing. Ladislav Bárta,
Ústav geodézie FAST VUT v Bmě

OSOBNí ZPRÁVY
Prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc. - 75 let

13. března 2004 se dožívá 75 let prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,
profesor oboru geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT
v Praze. Miloš Cimbálník se narodil v Brně, kde po maturitě na reálném gymnáziu začal v roce 1948 studovat na zeměměřickém směru
tehdejší Stavební fakulty Vysoké školy technické Dr. E. Beneše. Studium ukončil státní zkouškou v roce 1952, když předtím, coby mimořádně nadaný student, pracoval již od druhého ročníku studia jako
asistent profesora Josefa Bohma na katedře vyšší geodézie. V letech
1953 až 1956 byl řádným aspirantem v oboru vyšší geodézie a matematické kartografie. Po obhájení kandidátské disertační práce
v roce 1956 začal pracovat ve Výzkumném ústav\l geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze (nyní VUGTK ve Zdibech
u Prahy). Miloš Cimbálník se v té době rychle stával předním světovým odborníkem v oboru vyšší geodézie. Jeho původní řešení obou
hlavních geodetických úloh pomocí normálových řezů (poprvé zveřejněné v kandidátské disertační práci v roce 1956) bylo převzato do
monografie Jordan, Eggert, Kneissl: "Handbuch der Vermessungskunde", která je do dnešní doby autoritativní referencí v oboru vyšší
geodézie. Miloš Cimbálník se sám dále vzdělával, absolvoval např.
postgraduální studium numerické matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK a naopak začal přednášet vybrané kapitoly vyšší
geodézie a matematické kartografie na tehdejší Zeměměřické fakultě
CVUT. V roce 1967 se stal vedoucím oddělení teoretické geodézie
ve VÚGTK. V té době byl zodpovědný za práce VÚGTK v oboru
přesných geodetických základů. Zúčastnil se mj. závěrečných prací
na mezinárodním vyrovnání astronomicko-geodetických sítí východní Evropy, jejichž součástí byla Československá astronomickogeodetická síť a výzkumně řešil převod čs. geodetických základů
(S-JTSK) do tohoto nového souřadnicového systému. Při přípravě
takto vznikajícího nového souřadnicového systému (S-42) odvodil
původní metodu graficko-numerické transformace, která byla později pro převod z S-JTSK do S-42 použita. Realizoval rovněž (spolu
s Ing. Františkem Charamzou) samostatné vyrovnání ČSAGS. Události roku 1968 bohužel velmi drastickým způsobem poškodily skvělou profesní kariéru. Miloše Cimbálníka. Musel odejít z pozice vedoucího oddělení VUGTK a nemohl ani přednášet studentům ČVUT.
V letech 1971 až 1984 pracoval Miloš Cimbálník v Geodetickém
ústavu v Praze. Řešil problémy lokálních sítí (nejznámější je souřadnicový systém S-Praha, který byl určen pro potřeby výstavby
pražského metra a později využíván pro všechny přesnější práce na
území Prahy), zabýval se recentními pohyby zemské kůry (byl mj.
u zrodu Geodynamického polygonu Lišov) a připravoval ČSAGS
pro nové zpracování v rámci mezinárodní ,Jednotné astronomickogeodetické sítě" (JAGS). Při přípravě JAGS navrhoval a realizoval
tzv. testovací vyrovnání, které se pak stalo závazným i pro ostatní
státy východní Evropy jako součást podkladů pro nové mezinárodní
vyrovnání. Rovněž navrhl převod všech bodů v S-JTSK do tohoto
nového terestrického základu (S-42/83). V souvislosti s uvolněním
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normalizačních opatření mohl Miloš Cimbálník v roce 1984 začít
pracovat na Stavební fakultě ČVUT, i když v té době stále ještě ne
jako pedagog. Opravdu předávat své znalosti studentům mohl začít
až v roce 1990. Miloš Cimbálník využil skončení politických omezení s ohromnou pracovitostí a elánem. V roce 1991 obhájil habilitační práci na téma "Geodetické polohové základy". S účinností od
10. září 1991 byl jmenován docentem pro obor geodézie a následně
převzal výuku předmětu vyšší geodézie, který je jedním z profilových předmětů oboru Geodézie a kartografie na Fakultě stavební
ČVUT, a pro který připravil nová skripta. Miloš Cimbálník neustal
ani ve své vědecké práci. V souvislosti se začleňováním naší republiky do západoevropských struktur byl Miloš Cimbálníkjedním z iniciátorů spojení ČSAGS s celoevropskou sítí ED87 a spolupracoval
na přípravě a budování sítě EUREF (EUropean REference Frame),
moderních evropských geodetických základů budovaných pomocí
globálního polohového systému. Metodu převodu S-JTSK do přesnějších základů použil (ve spolupráci s prof. Kosteleckým) k vytvoření systému S-JTSK/95.
V roce 1993 se Miloši Cimbálníkovi dostalo dlouho zasloužené
akademické pocty ~ 1. 12. 1993 jej prezident republiky na návrh Vědecké rady CVUT jmenoval profesorem pro obor geodézie. Pedagogické zásluhy prof. Cimbálníka byly oceněny i udělením zlaté Falberovy medaile v roce 2002. V současné době působí prof. Ing. Miloš
Cimbálník, DrSc., dále na katedře vyšší geodézie Fakulty stavební
ČVUT: je předsedou oborové rady, v jejíž kompetenci je doktorandské studium a organizace habilitačních a profesorských řízení
na oboru geodézie a kartografie, vede diplomanty a přednáší výběrové předměty.
Prof. Cimbálník vychoval od počátku 90. let mnoho studentů
a doktorandů. Někteří z nich (např. prof. Mervart nebo Ing. Douša)
jsou v dnešní době již sami mezinárodně uznávanými odborníky. Úspěchy žáků jsou vždy nejlepší vizitkou učitele. Ale dobrý učitel se
pozná nejen podle úspěchů svých žáků. Dobrého učitele nedělají ani
pouhé znalosti (ty jsou v jeho případě samozřejmostí) či skvělé výsledky vlastní vědecké práce (které nemusí jít ruku v ruce s nadáním pedagogickým). Snad nejlépe by se dobrý učitel poznal podle
toho, kdybychom věděli, jak na něj jeho žáci vzpomínají. Studenti,
kteří poznali prof. Cimbálníka blíže, na něj pohlíží nejen jako na
skvělého odborníka, ale také (a možná především) jako na laskavého
a spravedlivého člověka.

Koncem ledna letošního roku nás zastihla smutná zpráva, že v sobotu 24. ledna 2004 zemřel prof Dr. Ing. Josef Vykutil v požehnaném věku 91 let. Geodetické veřejnosti byl znám jak ze svého mnohaletého působení ve funkci vysokoškolského učitele v Brně, tak
i z četných odborných publikací a monografií, z mnoha členství v odborných komisích a vystoupení na konferencích, seminářích a sympoziích.
Prof. Dr. Ing. Josef Vykuti I se narodil I. září 1912 v Olešné u Nového Města na Moravě. Po absolvování Státní reálky v Novém Městě
v r. 1931 studoval zeměměřičské inženýrství na České vysoké škole
technické v Brně. Po dokončení studia v r. 1934 pracoval krátkou
dobu u civilního geometra v Brně a v letech 1935~ 1937 absolvoval
dvouletou základní vojenskou službu. V r. 1937 nastoupil v hodnosti
podporučíka do Astronomicko-geodetického oddělení Vojenského
zeměpisného ústavu (VZÚ) v Praze. V té době se VZÚ podílel značnou měrou na budování Jednotné trigonometrické sítě katastrální
(JTSK), na astronomických měření v Astronomicko-geodetické síti
(AGS) a budování nivelační sítě na Slovensku. Zde získal velké zkušenosti při zhušťování JTSK II. až V. řádu. Během okupace pokračoval v triangulačních pracích a později se podílel i na astronomických a gravimetrických pracích na území Protektorátu Čechy
a Morava, nejprve pod hlavičkou Zeměpisného ústavu ministerstva
vnitra a od r. 1942 u Zeměměřičského úřadu Čechy a Morava. Po
válce se vrátil do VZÚ, kde v letech 1947 a 1948 spolupracoval s Geofyzikálním ústavem v Praze na magnetických měřeních na celém
území nynější České republiky. V r. 1950 se stal náčelníkem studijní

a výzkumné skupiny VZÚ. V té době nastal velký rozmach československé armády včetně vojenské topografické služby. V r. 1951
došlo v Brně ke zrušení Vysoké školy technické dr. Eduarda Beneše
a většina fakult byla převedena na Vojenskou technickou akademii,
kde také vznikl obor geodézie a kartografie. Základem oboru se staly
čtyři ústavy zeměměřického směru, reprezentoval mimo jiné třemi
profesory. Tehdejší náčelník topografické služby převedl na nově
vzniklou katedru geodézie a topografie několik důstojníků a s nimi
i tehdejšího pplk. Dr. Ing. Josefa Vykutila, který nastoupil I. října
r. 1951. Vedoucí katedry prof. Dr. Ing. Josef Bbhm ho pověřil vedením dvou předmětů. V prvních dvou letech přednášel pplk. Dr. Ing.
Josef Vykutil předměty - numerické metody početní a geodetické
výpočty. Stal se vítanou posilou k zajištění a zkvalitnění výuky geodetického a kartografického oboru. Na základě své odborné kvalifikace, úspěšných pracovních výsledků a řady publikací byl v r. 1953
jmenován profesorem. Po odchodu prof. Bbhma na České vysoké
učení technické v Praze se stal v letech 1953 až 1958 vedoucím katedry geodézie. V r. 1953 převzal přednášky z předmětu vyrovnávací počet a v r. 1958 přednášky z vyšší geodézie. Na vojenské akademii (VA) působil až do r. 1973, kdy přešel na katedru geodézie
Vysokého učení technického (VUT) v Brně a vedl předměty teorie
chyb a vyrovnávací počet a vyšší geodézii.
Po celou dobu svého působení na VA v Brně prof. Dr. Ing. Josef
Vykuti! významně ovlivňoval kvalitu studia geodetického a kartografického oboru a zasloužil se o udržení jeho vysoké kvality. Byl
vynikajícím pedagogem, který systematicky zpracovával a inovoval
přednášky, takže mohl vydávat kvalitní skriptajak z teorie chyb a vyrovnávacího počtu, tak i později z vyšší geodézie. Jeho pedagogická
činnost vyvrcholila v 80. letech vydáním celostátní učebnice Vyšší
geodézie. Měl nesporné zásluhy o rozvoj geodetického oboru na VA
i na FAST (Fakultě stavební) VUT v Brně. Dlouhodobě spolupracoval s geodetickými katedrami na vysokých školách v Praze, Ostravě a Bratislavě, kde byl členem komisí pro obhajoby kandidátských prací a jmenovacích řízení. Oponoval řadu výzkumných prací
a zpracoval mnoho posudků na různé články a monografie.
Studenti, kterým přednášel, si ho vážili pro jeho pedagogickou
profesionalitu a rádi na něho vzpomínají. O jeho popularitě svědčí
publikace k různým výročím topografické služby, VA v Brně a FAST
VUT v Brně. Při příležitosti jeho devadesátin vydal v r. 1992 Hlavní
úřad vojenské geografie v Praze sborník, v němž jeho spolupracovníci a bývalí studenti na něj rádi vzpomínají a vysoce hodnotí jeho
dlouholetou pedagogickou a publikační činost. Zajeho práci mu patří
poděkování široké geodetické veřejnosti.

Dne 27. ledna 2004 opustil naše
řady v nedožitých 64 letech
Ing. Petr Chudoba, dlouhodobý
zaměstnanec Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK). Poslední rozloučení
se konao dne 6. února 2004 za
účasti jeho nejbližších přátel
a široké zeměměřické veřejnosti v obřadní síni krematoria
v Praze, Strašnicích.
Ing. Petr Chudoba se narodil
dne 9. října 1940 v Praze. Po
maturitě na pražské Střední
průmyslové škole zeměměřické
absolvoval v letech 1958-1963 studium zeměměřického inženýrství
na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Po vysoké škole nastoupil do resortu geodézie a kartografie
a v jeho službách působil až do odchodu do důchodu. V praxi začínal jako technik-inženýr v Geodetickém a topografickém ústavu
v Praze, kde se kromě astronomie a gravimetrie zabýval i pracemi
ze sféry inženýrské geodézie.
Po necelých čtyřech letech přešel v roce 1967 do Geodézie, n. p.,
Praha na Středisko geodézie pro okres Praha-západ jako vedoucí rajónu; v období 1971 až 1974 byl vedoucím tohoto Střediska. Krátce
pak působil jako provozní inženýr v útvaru řízení výroby n. p. Geodézie Praha a od roku 1975 pracoval v technickém odboru tehdej-

ší~o ČÚGK (Český úřad geodetický a kartografický, předchůdce
ČUZK) jako specialista pro obnovu map velkých měřítek.
Jeho teoretické vědomosti, praktické zkušenosti, manažerské
schopnosti a znalosti španělštiny byly zhodnoceny v závěru roku
1975, kdy byl vyslán služebně na Kubu jako expert pro oblast katastru. S dvouletou přestávkou zde řídil české e!,perty - geodety až
do roku 1983. Po ukončení mise se vrátil na ČUGK, kde byl pověřen řízením a rozvojem mezinárodních vztahů resortu.
Po sametové revoluci byl v květnu 1990 na základě výsledku konkurzního řízení jmenován ředitelem sekretariátu předsedy ČÚGK
a od roku 1993 d? 31. srpna 2000 byl ředitelem personálního ,asprávního odboru ČUZK a poté vedoucím oddělení služeb ČUZK do
konce roku 2002. Od roku 1990 do roku 2002 byl rovněž členem redakční rady našeho časopisu.
Čest jeho památce.

nost spolupracovat, mohl se spolehnout, že započatý projekt bude
doveden do konce. Kdo navíc poznal profesora Scharfeho pod jeho
tvrdou slupkou, toho nemůže zanechat jeho odchod bez hlubšího zamyšlení.
Wolfgang Scharfe zanechává po sobě nejen syna kartografa, ale
i bohatou bibliografii o více jak dvanácti stránkách. Až bude tento
soupis oficielně publikován, měl by být povinně demonstrován dnešním studentům kartografie jako příklad nebývalé všestrannosti na
počátku 21. století, kterou začínáme u dnešních absolventů poslední
léta postrádat. Profesor Scharfe bude chybět i nám, českým a slovenským odborníkům, kteří ho poznali. Cest jeho památce!
Prof. Dr. Wolfgang Scharfe je pochován na městském hřbitově
v Berlíně-Wilmersdorfu.

Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU

Dne 21. září 2003 zemřel Dr. Wolfgang Scharfe, vicepresident německé společnosti pro kartografii a univerzitní profesor kartografie
na Svobodné univerzitě v Berlíně.
Profesor Scharfe se narodil 23. června 1942 v Berlíně-Friedrichshaimu. Po maturitě vystudoval v letech 1961 až 1967 v učitelské kombinaci geografii, matematiku, pedagogiku a filosofii na
mladé, teprve v r. 1948 založené, Svobodné univerzitě v Berlíně.
Ještě jako pomocná vědecká síla spolupracoval na projektech Multilingual Dictionary oj Technical Terms in Cartography (redakce
Emil Meynen, Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 1973), v r. 1967 byl
začleněn do přípravy díla Historischer handatlas von Brandeburg
und Berlin (1968-1980). Již rok před obhájením disertace Abriss der
Kartographie Brandeburgs 1771-1821 (G. Jensch, 1970) byl talentovaný Scharfe na domácí univerzitě pověřen přednáškami z kartografie. Počátkem 70. let absolvoval W. Scharfe dva studijní pobyty
v Paříži, výsledkem byl mj. překlad průkopnické práce Sémiologie
graphique od Jaquese Bertina do němčiny (Graphische Semiologie,
Walter de Gruyter 1974). Po odborné, metodické a didaktické stránce
přesvědčující přednášky v letech 1971-77 přinesly W. Scharfemu
v r. 1977 jmenování profesorem pro geografii, kartografii a statistiku
na Vysoké škole pedagogické. Po rozpuštění školy v r. 1980 přešel
profesor Scharfe na Svobodnou univerzitu, kde byl na Institutu pro
antropogeografii, užitou geografii a kartografii spolu s Ulrichem Freitagem zodpovědný za výchovu celé generace geografů a kartografů.
V té době byl profesor Scharfe již úspěšným zástupcem Spolkové
republiky Německo v komisi pro dějiny kartografie ICA a od r. 1973
i na mezinárodních konferencích k dějinám kartografie. V paměti
zůstává zejména 8. konference, kterou svolal v r. 1979 do Berlína
a příkladně zorganizoval.
Scharfeho jméno zůstane spojeno především s renesancí výzkumu
k dějinám kartografie, a to nejen v německé jazykové oblasti, ale
v celé sth~dní Evropě. V r. 1982 položil v Bayreuthu základy ke kartograficko-historickým kolokviím, které se konají dodnes každý
sudý rok jako alternativa k celosvětovým konferencím v lichých letech. Kolokvijní přednášky (naposledy v Norimberku 2002) jsou mezitím dokumentovány v deseti svazcích, které Scharfe osobně redigoval. V letech 1988-94 dovedl Scharfe k úspěšnému závěru
rozsáhlý projekt Masové mediální mapy (Mass Media Maps), který
vzbudil pozornost na stejnojmenných mezinárodních konferencích,
popř. seminářích v Berlíně (1977) a v Budapešti (1999). Po penzionování U. Freitaga v r. 1999 převzal Scharfe vedení uiverzitní kartografie v Berlíně, kde znovu uplatnil organizační a logistické schopnosti nejen při obtížné dislokaci institutu z Dahlemu do Lankwitz,
ale paralelně i při přípravě akce INTERGEO BERLlN 2000 a Potsdam 2001.
Scharfe byl nejen skvělý organizátor, ale pro svoje znalosti a jazykovou vybroušenost i vítaným přednášejícím na více než 150 místech v Evropě a Severní Americe. Zároveň byl vyhledávaný vizi 0nář, který dovedl další vývoj oboru předvídat. Jeho úspěchy na
domácím i mezinárodním kolbišti byly podmíněny typicky pruskými
vlastnostmi - vůlí, houževnatostí a disciplínou. Scharfe byl náročný
nejen sám k sobě, ale i k ostatním. Snad proto nebyl všude oblíbený,
jeho předsevzetí nenacházely vždy pochopení, např. v anglosaské
oblasti. Zato jeho berlínskou adresu, kterou za půl století nezměnil,
si pamatují kolegové z celého světa zpaměti. Kdo s ním měl mož-

1789 - před 215 roky byl zvolen prvním prezidentem Spojených
států amerických virginský zeměměřič, hlavní velitel vojska kongresu, generál George Washington. Prezidentskou
funkci vykonával do roku 1797.
1839 - před 165 roky byl tehdejší vědecký svět informován na Francouzské akademii věd o vynálezu fotografie, který se všeobecně připisuje Francouzům J. N. Niépceovi a L. J. M. Daguerrovi (>daguerrotypie). Dnešní způsob fotografie,
používající negativu a pozitivu, pochází ale v podstatě od
anglického vědce F. Talbota (1840).
Objev fotografie znamenal vznik nových vědních disciplín a jeho využití v různých oborech včetně zeměměřictví
(fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, astro-geodetické
observace, fotografické pozorování družic, kartoreprodukce
(reprodukční fotografie), mikrografie (fotoregistrace údajů
u kódových teodolitů aj.).
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Panorama severovýchodních Čech

Na řadě míst dalekého rozhledu jsou turistům nově k dispozici panoramatické mapy zobrazující terén, který lze z těchto míst zhlédnout za ideální viditelnosti. Panorama severovýchodních
Čech naleznete za zámeckou budovou v Kostelci nad Černými lesy vareálu,
který patří Lesnické fakultě České zemědělské
univerzity. Podle
místních znalců odtud lze skutečně vidět vrcholky Krkonoš, Krušných hor i památnou horu Říp. Na vyhotovení panoramatických
orientačních tabulí se podíleli mimo jiné kartografové z Geodézie ČS

v Praze. Mapy vyhotovené z mapových podkladů této společnosti
jsou rovněž součástí tabulí naučných turistických tras v okolí Kostelce nad Černými lesy.

Text afoto:
Ing. Petr Skála,
Fakulta lesnická a environmentální
ČZU v Praze

