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Po více než 10 letech přichází významná
změna v organizaci státní správy
zeměměřictví a katastru nemovitostí
České republiky

Na počátku roku 2003 jsme si připomněli již 10 let existence
moderního novodobého systému státní správy zeměměřictví
a katastru nemovitostí v České republice. Uplynulá léta byla
ve znamení až překotného vývoje celé společnosti, který se
nebývalou měrou promítl do oblastí týkajících se vlastnictví
k nemovitostem, užívání půdy a práce s mapovými daty. Dnes
už sijen těžko umíme představit správu katastru nemovitostí,
bodových polí či státních map a databází postupy a technologiemi před rokem 1993 zcela obvyklými. Podstatně se změnily i nároky uživatelů našich služeb i vnímání významu zeměměřictví a především katastru nemovitostí celou
společností. Je proto třeba nejen pokračovat v zavádění významných technologických změn do procesů státní správy
katastru nemovitostí a zeměměřictví, ale reagovat na tento
vývoj i změnami organizačními, rozvojem lidského potenciálu a změnami metodickými v právní úpravě.

V roce 1992 byla zákonem o zeměměřických a katastrálních
orgánech v České republice předurčena organizace státní
správy katastru nemovitostí ve dvoustupňovém modelu řízení Český úřad zeměměřický a katastrální - katastrální
úřady. Vnitroresortní kontrola pak byla do systému zavedena
na krajské úrovni zřízením zeměměřických a katastrálních
inspektorátů. Tento model byl výsledkem složitých jednání,
při kterých byla snaha začlenit katastrální úřady do okresních úřadů mezi všeobecnou státní správu. Z tohoto pohledu
lze vnímat výsledek jako úspěch, nešlo však jistě o organizaci ideální. Její slabiny v řadě aspektů řízení (ekonomika,
personální práce aj.) byly překonávány jen s mimořádným
úsilím. Naproti tomu metodické řízení v jeho hlavních směrech touto organizační strukturou příliš ovlivněno nebylo,
snad právě díky existenci a činnosti kontrolních orgánů na
krajské úrovni, jejichž činnost pomáhala dolaďovat metodické' řízení z centra. Podařilo se tak stabilizovat nové a velmi
důležité rozhodovací činnosti katastrálních úřadů a realizovat rozsáhlé a komplikované projekty, jakým byla například
digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí (1994 až 1998).
Důležitou roli v tomto systému sehrály katastrální úřady
I. typu na krajské úrovni, jejichž postavení bylo upraveno
pouze vnitroresortními předpisy a které poskytovaly katastrálním úřadům v okresech řadu služeb. Jen tak mohl být realizován tak náročný projekt, jakým byl nový informační
systém katastru nemovitostí s dálkovým přístupem k aktuálním údajům katastru. Objem úkolů zajišťovaných státní správou katastru nemovitostí po celé desetiletí rychle rostl a zvyšoval se tlak na rychlost a kvalitu poskytovaných služeb.
Zatímco v roce 1993 katastrální úřady v České republice rozhodly o 214 tis. návrzích na vklad vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, při průměrné lhůtě vyřízení 3 měsíce, o 10 let později, v roce 2002, rozhodly již o 480 tis.
návrzích na vklad a správní řízení ukončovaly průměrně za
1,8 měsíce. Také objem požadavků na poskytnutí údajů z ka-
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tastru nemovitostí se za 10 let téměř ztrojnásobil, přestože
řadě uživatelů jsou na rozdíl od roku 1993 předávány kopie
celých souborů popisných informací katastru nemovitostí
a v roce 2001 byla zavedena služba dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí, jejímž prostřednictvím získaly
v roce 2002 uživatelé již 400 tis. stran výpisů. To svědčí o obrovském nárůstu zájmu o tyto informace.
Model státní správy katastru nemovitostí, vykonávané katastrálními úřady v okresech řízenými přímo z centra, přinesl
od roku 1993 větší volnost v rozhodování na okresní úrovni
a oslabil řízení z nadřízeného orgánu přenesením těchto kompetencí přímo na Český úřad zeměměřický a katastrální. Po
10 letech již lze hodnotit důsledky a je zřejmé, že v řadě
okresů využili ředitelé katastrálních úřadů svých nových
možností velmi dobře a že fungování jimi řízených úřadů
bylo na dobré úrovni. Z celkového pohledu na takový systém
řízení je však jasně patrné, že byla výrazně oslabena možnost operativního řízení i řídící kontroly. Úroveň řízení katastrálních úřadů pak velmi silně závisela na výběru vedoucích pracovníků, tedy na rozhodnutích, pro která je velmi
obtížné připravit spolehlivé podklady a která patří v oblasti
řízení k těm nejkomplikovanějším. Slabiny v řídící kontrole
pak přinesly oslabení zpětných vazeb a oddalovaly řešení situací, které by v dobře postaveném systému byly včas řešeny.
Pohled zpět na desetileté fungování katastrálních úřadů jako
samostatných katastrálních úřadů na úrovni okresu řízených
z centra a odborně kontrolovaných z krajské úrovně opravňuje k závěru, že ve srovnání s jinými státními institucemi
v České republice obstály především díky velké obětavosti
a schopnostem jejich zaměstnanců.
Státní správa zeměměřictví byla problémy v organizační
struktuře resortu ovlivněna méně než katastrální úřady. Vyrovnat úroveň odměňování zaměstnanců Zeměměřického úřadu se
zaměstnanci katastrálních úřadů se podařilo již v roce 1994
a zastřešení většiny zeměměřických činností ve státním zájmu
v jednom orgánu dávalo dobré předpoklady pro jejich rozvoj.
Částečné zajišťování tvorby a obnovy některých map vybranými katastrálními úřady neznamenalo vážnější překážku. Přes
řadu pozitivních výsledků, jakým je naplnění Základní báze
geografických dat či pořízení ortofota z celého územi České republiky, přetrvává neuspokojivý stav v pokrytí potřeb zákazníků používajících základní data o území pro své aplikace.
Vnitřní rezervy a technologické možnosti, bez nichž by
nebylo možné udržet s takovým vývojem krok, se rychle vyčerpávají a je třeba hledat další cesty, jak reagovat na tento
společenský vývoj. Rezervy existují jak v organizaci práce,
tak ve znalostech a rozvoji schopností zaměstnanců, v jejichž
přípravě a vzdělávání je stále mnoho prostoru ke zlepšování.

Po letech úvah a příprav byla schválena novela zákona
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech,
publikovaná ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 175/2003 Sb.
Přináší organizační oddělení zeměměřických činností vykonávaných ve státním zájmu od státní správy katastru nemovitostí a změnu organizační struktury katastrálních úřadů.
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Zeměměřické činnosti ve státním zájmu bude zajišťovat
Zeměměřický úřad v Praze s pracovišti na několika dalších
místech České republiky, jejichž počet bude do budoucna snižován. Je to logický důsledek koncepčních i technologických
změn zejména ve správě státních mapových děl a geografických databází, které vyžadují větší míru centralizace. Ve
správě státních mapových děl a geografických databází, které
vyžadují větší míru centralizace. Ve správě státních mapových děl dochází po letech pracného naplňování databází ke
snižování potřeby pracovních kapacit v oblasti mapové
tvorby. Také správa geodetických základů státu bude ve světle
připravovaných záměrů permanentní sítě DGPS (Differential
Global Positioning System) vyžadovat další změny. Větší orientace na uživatele služeb a produktů je pro další léta zcela
nezbytná a bude vyžadovat jednotnou strategii a jasný a jednoduchý model řizení. Nové organizační zajištění zeměměřických činností vykonávaných ve státním zájmu bude důležité i pro ekonomické řízení. Ač je v tuto chvíli poněkud
nejasné, zda po vstupu České republiky do Evropské unie posílí tendence k vyšší miře pokrytí výdajů z příjmů za poskytované služby, potřeba hledání cest ke snížení nákladů na tyto
činnosti je mimo jakoukoli pochybnost.
Správu katastru nemovitostí České republiky bude od
I. ledna 2004 zajišťovat 14 katastrálních úřadů v jednotlivých
krajích s jejich katastrálními pracovišti v okresních a dalších
větších městech. Krajské katastrální úřady v sobě budou zahrnovat zázemí pro personální práci, ekonomiku, informatiku a postupně zde budou dobudovány také kapacity pro obnovu katastrálního operátu. Pro uživatele služeb katastru
nemovitostí se na první pohled nic nezmění, neboť se budou
se svými požadavky obracet na pracoviště na stejných místech. Změny v řízení by však měly v budoucnu přinést mnoho
pozitivního. Posílení řídících pravomocí na krajské úrovni
povede ke zkvalitnění ekonomického, personálního i věcného
řízení jednotlivých pracovišť, neboť zde jsou k dispozici informace potřebné pro operativní řízení. Lze tak očekávat nejen větší míru sjednocení postupů dosud zajišťovaného pouze
metodickým řízením z centra a kontrolními orgány i vyrovnání kapacit mezi jednotlivými pracovišti s ohledem na objem úkolů a tím i vyrovnání rozdílů ve veřejností často kritizovaných lhůtách provádění vkladů a dalších zápisů do
katastru nemovitostí.
Úloha ústředního orgánu v procesu řízení bude oslabena
jen v oblastech, které se v dosavadní organizační struktuře
stejně nedařilo plně zajišťovat. Naopak budou vytvořeny podmínky pro účinnější metodické sjednocování postupů při
státní správě katastru nemovitostí i přípravu a realizaci koncepčních záměrů. Ekonomické řízení se nebude utápět v řešení momentálně nejnaléhavějších potřeb, ale otevře se prostor pro přípravu dlouhodobých řešení zajišťujících větší
stabilitu celého systému. Personální práce se soustředí na výběr a přípravu menšího počtu klíčových vedoucích zaměstnanců a stanovování základních principů a postupů široce
zaměřeného vzdělávání a personalistiky v celém resortu.
Český úřad zeměměřický a katastrální převezme správu centrální databáze katastru nemovitostí a bude tedy napříště zajišťovat nejen rozvoj informačního systému katastru nemovitostí, ale i provoz jeho klíčových částí, tedy centra
a celorepublikové počítačové sítě. Tato změna má nejvíce kritiků aje poukazováno na převzetí výkonné kompetence, která
podle obecných zásad organizace státní správy nenáleží
ústřednímu orgánu státní správy, jenž by se měl zabývat především koncepčními otázkami. V hierarchické struktuře informačního systému katastru nemovitostí je však nezbytné,
aby centrální databáze katastru nemovitostí byla zařazena
nad úrovní katastrálních úřadů. Jediným orgánem státní

správy se vztahem ke katastru nemovitostí na této úrovni je
právě Český úřad zeměměřický a katastrální. Centrum informačního systému má navíc dnes při jeho novém pojetí
řadu významných funkcí, které předurčují poměrně detailně
fungování celého systému. Zásadní vliv na jeho celkovou
funkčnost je tedy pro orgán státu zodpovědný za fungování
katastru nemovitostí v České republice nezbytný. Obdobně
je v České republice zajištěn i internetový přístup do Obchodního rejstříku realizovaný Ministerstvem spravedlnosti,
databáze evidence obyvatel je spravována přímo Ministerstvem vnitra a automatizovaný daňový informační systém je
přímo řízen Ministerstvem financí. Nejde tedy v podmínkách
České republiky o žádnou zvláštnost.
4. Budoucnost je především o vztahu k našim klientům
Zrod nového katastrálního systému v České republice v roce
1993 byl spojen s očekáváním i nedůvěrou. Mnozí z těch,
kteří se nemovitostmi zabývali, věděli, že je třeba návratu
k osvědčeným principům pozemkových evidencí, někteří
politici možná trochu nereálně očekávali, že se tím vyřeší
všechny bolesti trhu s nemovitostmi i rozhodovacích procesů dotýkajících se území. Mnozí nevěřili, že půjde
o systém úspěšný a očekávali vážné potíže či úplný kolaps.
Uplynulých 10 let přineslo stabilizaci a bez nadsázky lze
říci, že bez současného katastru nemovitostí by obrovské
majetkové změny nutně musely vyvolávat chaos a těžko překonatelnou nejistotu pro každého investora do nemovitostí.
Realita po 10 letech je někde mezi zmíněnými očekáváními.
Najdeme celou řadu spokojených klientů, ale jistě nemůžeme říci, že by s poskytovanými službami byli naši uživatelé plně spokojeni. Nejčastěji nám dávají najevo, že naše
služby považují za pomalé, i když objektivní faktajasně ukazují, že poskytujeme služby rychleji a kvalitněji než před 10
lety. Nároky našeho okolí však rostou velmi rychle a bez
systematické práce s uživateli našich služeb nelze podstatnou změnu v hodnocení naší práce předpokládat. To platí
i o zeměměřických produktech vytvářených ve státním zájmu, jejichž dlouhodobou existenci odůvodňují jedině spokojení klíčoví uživatelé.
Bezpečnost transakcí na trhu s nemovitostmi bude muset
být dále posilována. Přijetí potřebných legislativních úprav
je sice ještě před námi, ale jsou již připraveny v návrhu nového katastrálního zákona koncipovaného s důrazem zejména na zásadu materiální publicity, ale i na prohloubení
zásady priority a konstitutivnosti zápisu do katastru nemovitostí. Důvodem odkladů dalšího projednávání návrhu je
vazba na nový občanský zákoník a stavební zákon. Jejich realizace je v zájmu kupujících, prodávajících, zástavců i zástavních věřitelů, tedy našich klientů, stejně jako v zájmu
státu, vytvářejícího bezpečné a předvídatelné prostředí pro
investice.
Od rakouských kolegů, jejichž výsledky jsme začátkem
90. let tolik obdivovali, jsme po vstupu Rakouska do Evropské unie slyšeli časté povzdechnutí, že úředník to v Rakousku
nemá zrovna lehké a sledovali proměnu vídeňského BEV
(Bundesamt ftir Eich - und Vermessungswesen) k větší orientaci na zákazníky a úsporu nákladů. Také nás čekají další
změny, jejichž společným jmenovatelem je uspokojení potřeb klientů, viděné však z jejich úhlu pohledu. Příklady organizací schopných zajišťovat kvalitně a rychle služby katastru nemovitostí ke spokojenosti klientů s přijatelnými
náklady a spokojenými zaměstnanci existují. Je to cíl ambiciózní, nikoli však nereálný.
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Software pro přímou transformaci mezi
ETRS89 a S-JTSK - testování přesnosti

Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
Ing. Vlasta Tocháčková,
katedra vyšší geodézie Fakulty stavební ČVUT,
VÚGTKZdiby

Principy ETRS89 (European Terrestrial ReJerence System) a účelnost jeho přímé transJormace do S-JTSK, který je využíván
civilní geodetickou složkou v Ceské republice (CR). Realizace ETRS89 na území CR. S-JTSK/95 a jeho definice. Realizace
ETRS89 novým měřením. Testování software ETRFJTOl a odhadnuté polohové chyby. Použitelnost testovaného software téměř ve všech aplikacích, vyjma budování základního bodového pole a některých speciálních aplikací inženýrské geodezie.

The principles oj ETRS89 and aim oj its direct transJormation in civilian S-JTSK. Realization oj ETRS89 on the territory oj
the Czech Republic. S-JTSK/95 and its definition. Realization oj ETRS89 by means oj the new measurements. The testing oj
ETRFJTOl software, error in position estimations and application in geodetic practice besides in basic geodetic control and
special tasks oj engineering geodesy.

Družicové technologie pro určování polohy si v současné
době vydobyly své pevné místo ve společnosti. Nejznámější
a nejvíce rozšířenou metodou je metoda GPS - NAVSTAR,
využívající americký navigační družicový systém, určený původně pro vojenské účely. GPS samo poskytuje řadu možností využití - od určování absolutní polohy pomocí kódových měření v reálném čase s několikametrovou přesností až
po (relativní) milimetrovou přesnost s využitím fázových měření a "postprocesingu".
Základní charakteristikou technologie GPS je skutečnost,
že primárně určené souřadnice jsou vázány na některý z tak
zvaných geocentrických souřadnicových systémů (počátek
souřadnicové soustavy se nachází v blízkosti těžiště Země)
- World Geodetic System 1984 (WGS84), nebo celosvětový
Intemational Terrestrial Reference System (ITRS) respektive
evropský European Terrestrial Reference System (ETRS) viz např. [I]. Výsledné souřadnice bodů jsou pak vyjádřeny
v pravoúhlých prostorových souřadnicích X, Y, Z, nebo geodetických elipsoidálních souřadnicích B, L, H, kde B je geodetická šír1ca,L geodetická délka a H elipsoidická výška. Pro
praktické využití bývá však leckdy výhodnější používat souřadnicový systém, vázaný na příslušná kartografická zobrazení, tedy systém, ve kterém jsou vyhotoveny mapy a ve kterém se provádějí běžné geodetické práce. Jde o rovinné
souřadnice x, y, případně nadmořskou výšku h. V České republice (ČR) je to známý S-JTSK, vázaný na Křovákovo zobrazení a S-42/83 vázaný na Gaussovo- Kriigerovo zobrazení.
S-JTSK primárně využívá civilní geodetická složka - resort
ČÚZK, S-42/83 využívá resort obrany státu jako neveřejný
souřadnicový systém. Existují však další civilní soukromé
organizace, které využívají vojenské mapy a souřadnicový
systém S-42, který má menší přesnost než S-42/83. Z výše
zmíněného vyplývá, že je nutné zabývat se transformacemi.
Této problematice byla v nedávné minulosti věnována řada
příspěvků - viz např. [2,3,4]. V dalším se budeme zabývat
pouze systémem S-JTSK, vzhledem k tomu, že S-42/83 je
systémem neveřejným.

Věnujme se nadále transformacím. V podstatě jsou možné
tří základní přístupy, závisející do jisté míry na nutné dosažitelné přesnosti:
• Vytvoření nového souřadnicového systému, který bude
blízký S-JTSK (na úrovni grafické přesnosti map velkých
měřítek) a bude pro každý bod obsahovat: pravoúhlé prostorové (nebo elipsoidické) souřadnice v ETRS89, rovinné
souřadnice v Křovákově zobrazení a nadmořskou výšku
v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Vzájemná transformace
je dána jednoznačným matematickým vztahem, pro převod
výšek se využívá model kvazigeoidu. Takovým systémem
je dosud nerealizovaný S-JTSK/95 - viz např. [2, 6] nebo
jeho navrhovaná další verze S-JTSK/?? - viz [7]. Z hlediska
finanční i časové náročnosti by to byl nejvýhodnější systém,
vyžaduje měření technologií GPS pouze na jednom identickém bodě - přesnost je maximální dosažitelná.
• Transformace pomocí lokálních transformačních klíčů.
Tato transformace je použitelná pro nejpřesnější práce, je
však časově i finančně nákladná - vyžaduje navíc měření
alespoň na třech identických bodech.
• Transformace pomocí globálního transformačního klíče
s tabulkou korekcí. Tento typ transformace vyžaduje měření pouze na jednom identickém bodě, přesnost je však
dána přesností realizace tabulky korekcí. Z hlediska finančních i časových nároků je srovnatelný s prvním přístupem - vyžaduje měření pouze na jednom identickém
bodě.
Právě zmíněným třetím typem transformace se bude zabývat testovaný software.

o realizaci ETRS89 na území ČR existuje dostatek odborných pojednání, nejdetailněji je o tomto tématu pojednáno
v [6]. Připomeňme proto pouze základní skutečnosti.
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) je
kvazigeocentrický souřadnicový systém, odvozený (a dále
zpřesňovaný) ze systému ITRS89 (Intemational Terrestrial
Reference System 1989). Systém je vázán na evropsko-asij-
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skou kontinentální desku - roční změny souřadnic jsou proto
nejvýše v řádu mm. Z celoevropského pohledu byl ETRS89
realizován různými technikami kosmické geodézie, na území
ČR výhradně technologií GPS.
První kampaní byla kampaň EUREF-CS/H-91 - viz obr.
1, ve které bylo během 2 týdnů postupně zaměřeno 6 bodů
v bývalém Československu a 5 bodů v Maďarsku. Kampaň
zajišťoval tehdejší Institut fůr Angewandte Geodasie (lfAG),
Frankfurt nad Mohanem, společně s Výzkumným ústavem
geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK),
GO Pecný, a Zeměměřickým úřadem (ZÚ) Praha. Následujícího roku - 1992 - zorganizoval ZÚ ve spolupráci
s VÚGTK, VTOPÚ (Vojenský topografický ústav) Dobruška
a GKÚ (Geodetický a kartografický ústav) Bratislava kampaň NULRAD (NULtý ŘÁD), ve které bylo na území Československa zaměřeno 18 bodů (v ČR jich bylo zaměřeno
10). Touto kampaní byla na území Československa definována síť nultého řádu. V roce 1993 byla pak ZÚ, opět ve spolupráci s výše zmíněnými institucemi, zorganizována kampaň CS-BRD-93, původně určená pro spojení československé sítě se sítí německou. V této kampani bylo zaměřeno
6 bodů na území ČR. Kampaň EUREF-CS/H-91 byla zpracována v IfAG pracovníkem VÚGTK, všechny ostatní kampaně byly zpracovány ve VÚGTK na Geodetické observatoři
Pecný softwarem BERNESE s připojením na stanice sítě
EUREF (European Reference Frame) v okolních státech.

V letech 1994-1995 pak bylo provedeno zhuštění sítě nultého řádu kampaněmi DOPNUL (DOPlnění NULtého řádu)
na celkový počet 174 bodů (včetně bodů NULRAD, z původních 176 bodů byl však jeden bod z důvodu neidentity
vypuštěn a jeden bod - Pecný - je ve skutečnosti dvojbodem). Zpracování kampaní bylo provedeno na GO Pecný
softwarem BERNESE a VUGNET. Tato síťtvořila dostatečně
hustý rámec umožňující vytvoření nulté realizace systému
ETRS89. To bylo provedeno transformací doposud nejlepšího souřadnicového systému S-42/83 prostřednictvím referenčního rámce ETRF89 (přiřazeného systému ETRS89), vytvořeného body sítě DOPNUL. Transformováno bylo zhruba
27 000 bodů české trigonometrické sítě. Pro převod výšek
bylo použito modelu astronomicko-geodetického kvazigeoidu, zhotoveného ve VÚGTK. Transformace byla provedena
ve VTOPÚ Dobruška podle idejí prof. Nevosáda z Vojenské
akademie (VA) v Bmě. (VTOPÚ archivuje neveřejný systém
S-42/83).

Převedení celé trigonometrické sítě do ETRS89 umožnilo realizaci systému S-JTSK/95, opět v jeho nulté verzi. Připomeňme definici - S-JTSK/95 obsahuje:
• geocentrické souřadnice B, L, H v systému ETRS89,
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• rovinné souřadnice Y, X v modifikovaném Křovákově zobrazení - viz [6],
• nadmořské výšky H v Bpv.
Vzájemná transformace je dána jednoznačným matematickým postupem podle schématu:
(B, L,

~
(1) ~ (X, Y, Z)ETRS89
~ (X, Y, Z)S-JTSKI95 ~ (3) ~

H)ETRS89

~

(2) ~
(1)

~ (B, L,

H)S-JTSKI95

(4) ~ (Y, X)S-JTSKI95,
~ (5) ~ hBpv,
~

HETRS89

~

kde transformace (1) znamená převod elipsoidálních souřadnic (vztažených k ETRF89) na elipsoidu GRS80 (elipsoid, přiřazený ke Geodetic Reference System 1980), (2) je
sedmiprvková transformace, jejíž parametry byly odvozeny
na základě Helmertovy podobnostní transformace identických bodů z ETRS89 do S-JTSK. Při transformaci bylo použito 9800 rovnoměrně rozložených bodů. Transformace (3)
je převodem pravoúhlých prostorových souřadnic na elipsoidální souřadnice na Besselově elipsoidu a konečně transformace (4) je aplikací rovnic modifikovaného Křovákova
zobrazení pro převod elipsoidických souřadnic na rovinné
souřadnice. výšky se transformují přímo, tedy transformace
(5) v sobě obsahuje výšku modelu použitého kvazigeoidu,
v aktuální verzi software je použit kvazigeoid CR2000. Jde
o gravimetrický kvazigeoid, který vznikl na základě spolupráce katedry vyšší geodézie ČVUT a VÚGTK a který byl
dále "rektifikován" pomocí "GPS - nivelace" na geodynamickou síť - viz [8].
Pro transformace uvedené ve výrazu (1), respektive pro inverzní postup pro transformaci z Křovákových rovinných
souřadnic na elipsoidické v ETRS89, byl v roce 1996 vyvinut ve VÚGTK software s pracovním názvem ETRFJTSK,
který byl do roku 2001 mírně vylepšován - viz [5]. Zatím
poslední verze z roku 2001 má název ETRFJTO 1.

Vzhledem k tomu, že geodetická praxe využívá souřadnicový
systém S-JTSK, bylo nutno doplnit výše zmíněný software
o poslední krok - přechod z "matematicky definovaného" SJTSK/95 do S-JTSK. Účelem bylo dosažení co nejvyšší přesnosti, kterou použité podklady umožní. Vzhledem ke známým poměrně nepravidelným deformacím S-JTSK vůči
S-42/83 (a právě tento systém byl použit k "nulté" realizaci
ETRS89 a S-JTSK/95) bylo rozhodnuto vyjádřit rozdíly
mezi oběma systémy - tedy S-JTSK/95 a S-JTSK pomocí tabulky diferencí souřadnic v pravidelné pětikilometrové síti.
Hodnoty v uzlových bodech byly vypočteny Jungovou transformací - viz např. [6] - z trigonometrických bodů na území
ČR. Transformační vztah z rovnice (1) je pak doplněn výrazem

Výraz (6) znamená interpolaci korekcí z tabulky diferencí.
Velikost diferencí ukazuje obr. 2. Na první pohled může být
překvapující, že diference mají spojitý průběh. Musíme však
mít na paměti, že nultá varianta ETRS89 vznikla transformací ze systému S-42/83. S-42/83 se sice liší od S-JTSK orientací, nemá lokální deformace a má opravené měřítko, ale
v "detailu" vznikl ze stejných měřených veličin (směrů) jako
S-JTSK.

V rámci zpřesňování polohových geodetických základů byla
v roce 1996 zahájena Zeměměřickým úřadem, Praha, obnova
polohových základů v rámci výběrové údržby. Měřické
práce by měly končit v roce 2006. V rámci této kampaně se
technologií GPS přeměřují vybrané trigonometrické body
tak, aby jeden triangulační list obsahoval alespoň čtyři body.
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Obr. 3 Ukázka rozdílů souřadnic v S-lTSK/95 mezi " globálním " a .. lokálním"
vyrovnáním. Střední kvadratická hodnota polohové odchylky je 22 mm. Podklady poskytl
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Obr. 5 Vektory souřadnicových odchylek na identických bodech mezi danými a transfonnovanými
hodnotami. po transfonnaci softwarem ETRFJTOI - data ze Zú, Praha

Před měřením je provedena údržba a body jsou chráněny
ochrannou skruží. Měření je prováděno rychlou statickou metodou, každý bod je navštíven dvakrát, pokud možno za různých observačních podmínek. Geocentrické souřadnice
v ETRS89 jsou získány připojením na nejbližší body sítě
DOPNUL (ETRF89). Souřadnice v S-JTSKjsou známé, protože body jsou (většinou) identické s body stávající trigonometrické sítě.
Dalším nasazením technologie GPS je kampaň zhušťování. V této kampani se angažují katastrální úřady (KÚ)
I. typu, které určují souřadnice nově zřizovaných zhušťovacích bodů. Rozpracovanost je v tomto případě na různé úrovni
(závisí to na finančních možnostech jednotlivých KÚ v tom
kterém roce). Pro měření se opět využívá, jako v předchozím
případě, rychlá statická metoda, předběžné geocentrické souřadnice se určují připojením na některý/některé z bodů sítě
DOPNUL (výsledné geocentrické souřadnice budou určeny
novým společným vyrovnáním po zaměření všech lokalit,
příslušejících KÚ). V některých případech se proto může stát,
že určené geocentrické souřadnice budou vykazovat systematický posun. Vzhledem k tomu, že jde o nově volené zhušťovací body, musí být souřadnice v S-JTSK nově určeny, a to
pomocí transformace na nejbližší trigonometrické body pomocí lokálně určeného transformačního klíče.

Vlastní testování spočívalo:
• ve výpočtu souřadnic v S-JTSK na základě daných - měřených - souřadnic v ETRS89,
• ve vytvoření rozdílu mezi známými, z měření určenými
souřadnicemi v S-JTSK a souřadnicemi vypočtenými
v předchozím kroku.

Vzhledem k tomu, že byly k dispozici dva nezávislé zdroje
dat (z "výběrové údržby" prováděné ZÚ a ze "zhušťování",
prováděném KÚ I. typu), byly získány relativně nezávislé výsledky. Rozložení četností polohových a výškových odchylek je patrné z obr. 4 převzatého z [9]. Střední kvadratická
hodnota polohové odchylky je pro data ze ZÚ 45 mm (1476
testovacích bodů) a pro data z KÚ 40 mm (10517 testovacích bodů), střední kvadratická hodnota odchylky ve výšce
je pro data ze ZÚ 34 mm (558 testovacích bodů) a 48 mm
(10533 testovacích bodů) pro data z KÚ.
Musíme však mít na paměti, že výsledné odchylky jsou
ovlivněny v případě výběrové údržby (ZÚ):
• nahodilými chybami v měření GPS,
• pohybem bodů od doby jejich stabilizace do doby měření
technologií GPS (některé body byly stabilizovány v první
polovině minulého století), pohybemje míněn posun spodní
značky, protože při měření v rámci výběrové údržby je prováděna přestabilizace,
• nahodilými chybami při určení původních souřadnic
v S-JTSK (zpravidla protínáním ze směrů),
(viz ukázku na obr. 5.)
V případě kampaně zhušťování (KÚ):
• nahodilými a systematickými chybami v měření GPS (systematické chyby z připojení - viz obr. 3),
• nahodilými chybami při určení původních souřadnic připojovacích trigonometrických bodů v S-JTSK (zpravidla
protínáním ze směrů),
• pohybem stabilizace navazovacích trigonometrických bodů
od doby jejich stabilizace do doby měření technologií GPS
(některé body byly stabilizovány v první polovině minulého století), pohybem je míněn posun svrchní značky,
• zbytkovými chybami po transformaci měření GPS do
S-JTSK.
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Obr. 6 Vektory souřadnicových odchylek na identických bodech mezi danými.a transformovanými hodnotami, po transformaci softwarem ETRFJT01 - data z KU 1. typu

Ukázka je na obr. 6.
Dále musíme uvážit, že testování je provedeno zhruba
na 30 % území ČR, protože žádná z měřických kampaní
není v současné době dokončena. Přesto dosažené výsledky
splňují očekávání; v době tvorby první verze software
v roce 1996, kdy nebyly k dispozici žádné podklady, pomocí nichž by bylo možné provést objektivní hodnocení
přesnosti, byla polohová chyba odhadnuta na 0,15 m a výšková na 0,30 m.

Dosažená přesnost, charakterizovaná střední kvadratickou
hodnotou polohové i výškové odchylky cca 50 mm ukazuje,
že testovaný software je použitelný prakticky skoro ve všech
aplikacích - počínaje GlS (Geografický informační systém)
a konče podrobným měřením v rámci katastrálního mapování či vyšetřování změn - vyjma budování základního a podrobného bodového pole a některých speciálních aplikací inženýrské geodézie apod. Z provedených srovnání je dále
zřejmé, že z hlediska ekonomiky měření se jeví nejvýhodnější zavést systém S-JTSK/95, přesněji jeho zdokonalenou
variantu. výpočty pomocí výše testovaného software je
možné interaktivně provádět na internetu na stránce
http://gama.fsv.cvut.cz/ - kost/vypocty /.
Poděkování: Práce byla podporována MŠMT a vznikla
v rámci výzkumného záměru MSM210000007.

[I] KOSTELECKÝ, J.: Referenční souřadnicové systémy ICRS,
ITRS a ETRS-89, jejich definice a realizace. Geodetický a kartografický obzor, 44/86, 1998, Č. 10, s. 213-223.
[2] KOSTELECKÝ, J.-eIMBALNfK, M.: Převod souřadnic mezi
S-JTSK a ETRS-89. Geodetický a kartografický obzor, 42/84,
1996,č. 2, s. 23-31.
[3] KOSTELECKÝ, J.: K převodu výsledků měření aparaturami
GPS do souřadnicového systému S-JTSK. Geodetický a kartografický obzor, 39/81, 1993, Č. 7, s. 133-139.
[4] KOSTELECKÝ, J.: Geocentrický systém a trigonometrická síť
České republiky. In: Sborník výzkumných prací VÚGTK, 1996,
ročník 41. Zdiby, VÚGTK 1997.
[5] KOSTELECKY, J.: Software pro převod souřadnic mezi
ETRF89 a S-JTSK, verze 1.3. Zdiby, VÚGTK 2002.
[6] KOLEKTIV AUTORÚ: Geodetické referenční systémy v České
republice - vývoj od klasických ke geocentrickým souřadnicovým systémům. Praha, VÚGTK a VZÚ, ročník 44, Č. 21,1998,
186 s.
[7] KOSTELECKÝ, J.: K možnostem zpřesnění polohových základů
v ČR. [Výzkumná zpráva 102112001.] Zdiby, VÚGTK 2001.
[8] PEŠEK, I.-ŠIMEK, J.: Numerické řešení detailního průběhu gravimetrického kvazigeoidu na území ČR rychlou Fourierovou
transformací. Geodetický a kartografický obzor, 46/88, 2000,
s. 159-164.
[9] TOCHAčKOvA, Y.: Ověření software pro přímou transformaci
mezi ETRF89 a S-JTSK. [Diplomová práce.], Fakulta stavební
ČVUT, Praha 2002,

Lektoroval:
Ing. David Jindra, CSc.,
Geotronics, Praha

Geodetický a kartografický obzor
ročník 50/92, 2004, číslo 1
9

Vytyčení přímkové části rychlostního
koridoru

RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.,
katedra matematické analýzy a aplikací matematiky,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Náročné vytyčovací práce, kdy projektované parametry sítě musí být s předepsanou spolehlivostí v tolerovatelném okolí skutečných hodnot, vyžadují speciální matematický rozbor. Ukázka možného přístupu k tomuto problému.

Challenging setting-out works in cases when projected net parameters must have prescribed reliability in the tolerated vicinity oj real values that requires special mathematic analysis. An illustration oj suitable solution oj this problem is given.

Často se setkáváme s úlohou vytyčit stavbu, která je velmi
náročná na přesnost, např. metro. Požadavky na přesnost vytyčení pak přirozeně vytvářejí problémy jak z hlediska připravy měření (optimální plán experimentu), tak i z hlediska
zpracování a interpretace výsledků.
Uvažujme například výstavbu rychlostního železničního
koridoru, kde je třeba zajistit přesné vytyčení přímkové a obloukové části. Přesnost měření pomocí geodetických přístrojů je charakterizována jejich směrodatnými odchylkami
(středními chybami). V přímkové části koridoru nesmí ujednotlivých vytyčených bodů nastat příčný posun, tj. vzdálenost libovolného vytyčeného bodu od přímky vzniklé proložením všech projektovaných bodů, a výškový posun větší než
dovoluje technická norma. Stejné požadavky jsou kladeny na
obloukovou část, kde je ovšem navíc ještě zajistit plynulost
oblouku.
Komplexní řešení projektu tohoto typu lze rozdělit do několika kroků:
1. vytvořit matematický a stochastický model procesu měření,
2. navrhnout optimální plán experimentu,
3. simulace měření,
4. zpracování měření,
5. ověřit technické požadavky.
Největší těžkosti mohou nastat právě při zpracování měření. Přesnost měření pomocí uvažovaných přístrojů je charakterizována jejich směrodatnými odchylkami (středními
chybami). Zde máme k dispozici přímo certifikační hodnoty
nebo je možno na základě experimentu určit jejich odhad.
V obou případech máme ovšem k dispozici stále jen přibližné
údaje. Neznalost skutečných směrodatných odchylek může
mít výrazný vliv na potřebné statistické charakteristiky (např.
rozptyly odhadů parametrů střední hodnoty a jejich oblasti
spolehlivosti).
Uvedený komplexní postup řešení budeme demonstrovat
na úloze vytyčení přímkové části rychlostního koridoru.
Vzhledem ke značné rozsáhlosti tohoto problému se omezíme pouze na zajištění požadavku příčného posunu. Stačí
tedy pracovat pouze s rovinnými souřadnicemi vytyčovaných
bodů.

Úkolem je vytyčení přímkové části mezi body Pt a P2 pro
výstavbu rychlostního koridoru. Mezilehlé body Ai, i = 1, ...
4, spolu s danými body Pj a P2 musí ležet v jedné přímce.
Požadovaná vzdálenost mezi jednotlivými body je HlOm
(obr. 1). Dále předpokládáme, že body Pi, i = 1, ... 7, uvažované geodetické sítě jsou známé a přesně určené. Měření
úhlů je prováděno pomocí teodolitu, který je charakterizován
směrodatnou odchylkou (střední chybou) <Tw = 1,543 mg;
vzdálenost je měřena dálkoměrem se směrodatnou odchylkou <T, = 0,01 m. Celý projekt je nutno zajistit tak, aby příčný
posun vytyčených bodů byl menší než L1 = 0,01 m, přičemž
porušení tohoto požadavku je třeba zjistit s pravděpodobností
alespoň /(= 0,99.
V dalším budeme používat následující označení:
• Pi, = (Xi' yY, i = 1, ... 7 ... souřadnice bodů geodetické sítě
(viz tab. 1),
• Ai, = (~i-I> ~y, i = 1, .. .4 .,. souřadnice vytyčených bodů,
• Aio, = (mi-I> my, i = 1, .. .4 ... projektované souřadnice vytyčených bodů (viz tab. 2),
• P!> ... , PS8 ... experimentální parametry (přímé měření),
přičemž
PI,
, Pt9 .,. značí vzdálenosti a P20, ... , PS8 označují úhly,
• pq, , P~8 ... projektované vzdálenosti a úhly,
• tJ: = (<T;)2 = (0,01 m)2 = 0,0001 m2,
tJ~= (<T:)2 = (1,543 mgf = 2,3808 mg2•

X

y

P2
P,
P3
60,000 553,445 40,000
170,000 282,017 40,000

P4
Ps
370,000 20,000
80,000 320,000

P6

P7

280,000
340,000

500,000
360,000
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+y(m)

400
350
300
250
200
150
100
50

~
P3

+x(m)

O
O

600

100

Nejprve je nutno úlohu popsat pomocí vhodného matematického a jemu odpovídajícího stochastického modelu.
Vztah mezi přímo měřenými parametry J..l a určovanými parametry ~ obecně zapíšeme tvaru

I. vrcholové ... součet velikostí úhlů kolem každého vytyčovaného bodu A h ... , A4 je roven 400 g, tj. 4 podmínky
typu
bod

AI:

}1zo

2. uzávěry trojúhelníků ... součet velikostí úhlů v každém
vzniklém trojúhelníku je roven 2oog• Celkem 13 podmínek typu
trojúhelník

}lI

}l2

}l20

= ~(/h- YI)2

+ (/h = ~(f34 - /hf + (f3J -

= arctg

YI

-/h _ arctg

XI - f31
}l21

X6 -

f31

Y6 -

f'2

= arctg ------r.l -

XI)2,
f31)2,

Ys -

...

/h,

Xs - f31
Xs -

f31

arctg ------r.l' '"
Ys - f'2

Uvedený problém lze popsat pomocí dvou různých matematických modelů v závislosti na tom, zda jako neznámý parametr uvažujeme vektor ~ (souřadnice vytyčovaných bodů)
nebo vektor J..l (přímé měření) a z něj potom vypočteme odhad parametru ~. Jedná se o modely
(Ml) nepřímého měření vektorového parametru ~ (vyrovnání zprostředkujících měření),
(M2) přímého měření vektorového parametru J..l (vyrovnání
přímých měření) se systémem podmínek.
Podmínky na model (M2), které obecně zapíšeme ve tvaru
g(J..l) = O, můžeme rozdělit na tři typy:

+ }l21 + }l22 + }l23 + }l24 + }1zs = 400,

P~IA2:

}l42

+ }l24 + }l23 + }l31

= 200,

3. sinové ... čtyřúhelníky, vzniklé z trojúhelníků kolem vytyčovaných bodů AJ, ... , A4 musí splňovat sinovou větu.
Celkem 4 podmínky typu
vtyřúh 1 ík PP,j
P . (sin }lS3) (sin }lss) (sin }ld (sin }1z6) =
cen
I 3"2
s'.
.
) ( .
(sm }ls6 )' (sm }lSI ) ( sm
}l31
sm }l46)
=1.
Popišme si nyní oba modely za předpokladu, že jednotlivá měření jsou vzájemně nezávislá a chyby měření mají normální
rozdělení
pravděpodobnosti.
Zřejmě v obou případech se jedná o nelineární model.
(Ml) je nelineární model bez podmínek, (M2) je lineární model s nelineárními podmínkami. Oba modely
budeme linearizovat pomocí rozvoje v Taylorovu řadu
zanedbáním členů počínaje 2. derivací.
Uvažujeme nejprve model (Ml). Linearizací funkce f(~)
pomocí Taylorova rozvoje kolem bodu f30

kde ~o je přibližná hodnota parametru ~ a (i, j)-tý člen matice F, i = 1, ... , 58,j = 1, .. , 8, je dán vztahem
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4t (V, tJ*) ==(J'~i*J)-l J'~i* (V - J/liJ)- (J'~-16.J>-1 B' [B (J'~i*J>-l B']-I x
x (g(llo) + B' (J'~i*J>-l J'~i* (V -J/liJ»,

Zde Nn [JFof3, ~/], značí n-rozměrné normální rozdělení
pravděpodobnosti se střední hodnotou JFof3 a kovarianční
maticí ~6*' V je n-rozměrný náhodný vektor, jehož realizací
dostaneme vektor měření. Matice Jnx58 vyjadřuje proces měření, tzn. vyjadřuje, kolik měření je provedeno pro daný experimentální parametr J1;, i ==1, ... , 58. Kovarianční matice
je tvaru ~6* ==tJ~ VI + tJ; V2 kde

Dimenze n (celkový počet měření), ni (počet měřených vzdáleností) a n2 (počet měřených úhlů), stejně tak jako matici
J určíme z optimálního plánu experimentu v sekci 4.
Takto definovaný linearizovaný model (3) splňuje podmínky regularity, neboť hodnost matice JF je rovna r (JF) ==
==8 < n a kovarianční matice ~6*je pozitivně definitivní. Pro
výpočet odhadu neznámého parametru f3můžeme použít metodu nejmenších čtverců, tj. určit ť)*-lokálně nejlepší nestranný odhad parametru ~ (viz [2], str. 126 a další), označení ť)*-LBLUE, který je dán vztahem
~

bl3 (V,

~(Y, tJ*) == ~o + bl3 (V, tJ*),
tJ*) ==(F'J'~i*JF>-1 F'J'~i* (V - Jf(~o».

(F' značí transpozici matice F) a pro jeho kovarianční matici
platí

Analogicky postupujeme i v případě modelu (M2). Linearizací podmínek 9 (Il) ==O rozvojem v Taylorovu řadu kolem přibližného bodu Ilo dostaneme model

kde 8Il ==Il-Ilo a (i, j)-tý člen matice B, i ==1, ... , q,j ==1,
... , 58, je dán vztahem
{B li· ==
,j

ag

j

(Il)

aJ1j

I1l==1lo .

Matice B je typu q x 58, q ~ 21, neboť maximální počet podmínekje 21. Pro vektor V, matici J a kovarianční matici ~6*
platí totéž jako v případě modelu (3). Počet řádků q matice
B a vektoru g(1lo) opět určíme až po nalezení optimálního
plánu experimentu, kdy vynecháme podmínky na ta měření
J1;, která nebudou zahrnuta do plánu experimentu.
Linearizovaný model (M2) je regulární, neboť stejně tak
jako linearizovaný model (Ml) splňuje podmínky r (J) ==
==8 < n, ~6*je pozitivně definitní a navíc r (B) ==q ~ 58. Opět
použitím metody nejmenších čtverců dostaneme ť)*-LBLUE
parametru Il (viz [2], str. 136) ve tvaru

var [p.(Y, tJ*)] ==(J'~i*J>-l - (J'~i*J)-1 B' [B (J'~i*J>-1 B']-I B (J~i*J>-I.
Ze vztahu (1) vidíme, že přímo měřený parametr Ilje nelineární funkcí hledaného parametru ~. Parametr ~ z něj můžeme vypočítat rozvinutím vztahu (1) v Taylorovu řadu kolem přibližného bodu Ilo==f(~o), tj. užitím vztahu (2). Platí-li
rovnost (2) pro skutečné hodnoty parametrů Il a ~, musí platit i pro jejich odhady, tzn. dostaneme rovnost

~ p. (V, tJ*) ==(F'F>-I F'4t (V, tJ*) + ~o,
var [~(Y, tJ*)] ==(F'F>-I F'var [p. (V, tJ*)] F (F'F)-I.

přičemž rovnost nastane právě tehdy, když jsou zaručeny
podmínky linearizace modelů. Z praktického hlediska je
tedy vhodné vytvořit oba dva modely a srovnání výsledků
potom slouží ke kontrole numericJeých výpočtů.
Při výpočtu bodového odhadu ~ (V, ť)*)lze za přibližnou
hodnotou ~o, volit projektované souřadnice ~o. Podobně
místo přibližné hodnoty /liJlze volit projektované vzdálenosti
a úhly /liJ.

Protože oba modely popisují stejný experiment, stačí určit
optimální plán pouze pro jeden z nich. Z výpočetních důvodů
si vybereme model bez podmínek. Vzhledem k charakteru
řešené numerické úlohy výstavby přírnkové části rychlostního koridoru je zde uveden pouze A-optimální plán experimentu. Více podrobností z dané problematiky, jakož i další
typy optimality a důkazy uvedených tvrzení je možno nalézt
např. v [6], str. 290--307 .
Označme (J== {J1J, ... , J1M)} množinu všech experimentálních (přímo měřených) parametrů. Stochastický model, který
odpovídá právě jedenkrát realizovanému měření J1; vykonanému s vahou J1;, i ==1, ... , No, je za předpokladu, že jednotlivá měření jsou stochasticky nezávislá a jsou provedena se
stejnou přesností měření a, tvaru
V-

NO

AJ, 0,
0, í\.z,

(F~, 02A-I),

..
............

A==
0,

x
y

"

0,

f3 E JR.k,

1'1
1'2

°°

F==
f'M)

AM)

A~

Ag

A~

AS

157,519
192,138

255,038
214,276

352,556
236,414

450,075
258,551
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Zde Y je No-rozměrný náhodný vektor se střední hodnotou
F~ a kovarianční maticí ď- A-1. Matice FNoxk vyjadřuje lineární nebo linearizovaný vztah mezi přímo měřenými parametry a neznámými parametry ~.
Definice 4.1 Nechť 0= {,LIi: i = 1,2, ... , No}je daná množina
experimentálních bodů. Zobrazení v: {I ,2, ... , No} --t [0,1]
No

takové, že v (i) ~ O "i/i = 1, ... , No a

LV (i) = 1 se nazývá

První zlepšení, které vede k plánu VI, je dáno konvexní kombinací plánu Vo a vhodně zvoleného jednobodového plánu v~
se spektrem Sp (vi) = {i~}. Takto postupujeme dále, až získáme plán, který splňuje kritérium A-optimality dostatečně
přesně.
Výpočet plánu v Cp + 1)-ním kroku:
a) Jestliže i;+1 \É Sp (vp), pak Sp (vp+1) = Sp (vp) a pro plán
Vp+l platí

i=1

plán experimentu. Spektrum experimentu se nazývá množina indexů Sp(v) = {i: ,LIi E O, v (i) > O}. Matice M (v) =
=
v (i) A;fJ~se nazývá informační matice plánu.

k+~+1 [VP(i~l)

L

ieSp(v)

Číslo v (i) i = 1, ... , No, udává relativní počet měření
i-tého experimentálního bodu ,LIi' Je-li N celkový počet měření všech bodů, pak Tj = N v (i) značí absolutní počet měření experimentálního bodu ,LIj.

(k

+ p) + 1]

k+p V (j)
k+p+1 p

jE Sp

O

jinak.

b) Jestliže i;+l E Sp (vp), pak Sp
a pro plán Vp+1 platí

(Vp+1)

(Vp+1),j:;é

= Sp (vp)

i~lo

U {i~d

1

Lemma 4.2 Pro odhad parametru ~, který dostaneme na základě výsledků experimentu s plánem v platí

k+p+1
Vp+1(j)

= ~k+p+1 VP(j)
O

var [~ (Y (v))]

= ď- ~

jE Sp

(Vp),j:;é

1;'1'

jinak.

M-1 (v),
Posloupnost optimálních indexů i~+loP
řešením rovnice

= O, 1, 2,

... je dána

Definice 4.3 Nechť P r = {v: det (M (v)) :;é O} značí množinu
regulárních plánů. Plán v~ se nazývá A-optimální, jestliže
platí
přičemž inverzi informační matice M-1 (Vp+l) lze vypočítat
pomocí rekurentní formule
Zde Tr (M-l (v)) značí stopu (součet diagonálních prvků) matice M-1 (v).
Z definice A-optimálního plánu a lemmatu 4.2 plyne, že
A-optimální plán minimalizuje součet rozptylů odhadů jednotlivých složek parametru
k

~, tj.

L var (~;) = min. (Součet čtverců středních

souřadni-

;=1

cových chyb je minimální.)
Věta 4.4 OznačmeA(v) = max {Aifj [M-l (v)]2 fj: i = 1, ... ,
No}. Potom následující 3 tvrzení jsou ekvivalentní:
1. plán ~ je A-optimální.
2. A(vÁ) = min {A(v) : VE PrL
3. A(VÁ) = Tr (M-1 (vÁ)).
Pomocí věty 4.4 můžeme posoudit kvalitu příslušného
plánu experimentu. Jestliže zvolený plán nesplňuje 3. požadavek, plán můžeme vylepšit následujícím iteračním postupem.
4.1 Iterační algoritmus
plánu experimentu

pro nalezení

optimálního

Nechť Voje počáteční plán experimentu takový, že Vo E Pro
Sp (vo) = {ilo ... , id, tj. plán Vo obsahuje k-tici různých experimentálních bodů, a nechť v každém experimentálním
bodě je měřeno právě jedenkrát. Počáteční plán Vo je tvaru

. = {i

VO (I)

i E Sp (vo),

O J10
.. ak .

Uvedená iterativní procedura, která zlepšuje počáteční
plán Vo, konverguje k optimálnímu plánu, ovšem k jeho dosažení může být zapotřebí značný počet iterací. Z tohoto důvodu se často omezujeme na plán, který není příliš vzdálený
od optimálního plánu a k jehož získání není zapotřebí příliš
mnoha iterací. Kritérium pro na1ezení takového plánu, a tedy
pro ukončení iteračního algoritmu je dáno vztahem

kde t: > Oje předem zvolené číslo. Je-li splněna podmínka
(7), potom za optimální plán ~ považujeme vp'
Podívejme se nyní, jak vypadá A-optimální plán v našem
příkladě. Uvažujme počáteční experiment se spektrem

a nechť každý bod je měřen právě jednou. Dále nechť všechna
měření ,LIj, i = 1, ... , 58, jsou stejně důležitá. Stochastický
model (6) potřebný pro výpočet A-optimálního plánu dostaneme z modelu (3) zavedením substituce Jn•58 = 158•58 a úpravou kovarianční matice ve tvaru
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Nechť toleranční odchylka e v kritériu A-optimality (7) je
rovna e = 0,001. Potom spektrum A-optimálního plánu je
Sp (v~)

=

Počet měření

Experimentální body

4
2

39,40
1,5,7,9, 12, 16, 18, 19,20,23,26,28,29,32,
35,36,46,48,53,55

1

21,22,24,25,27,30,31,33,34,37,38,41,42,
43,44,45,50,51,56

{I, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19,20, 23, 26, 28, 29, 32,
35, 36, 39,40,46,48,
53, 55}.

V bodech )139a )140měříme dvakrát, v ostatních bodech pouze
jedenkrát.
Průběh hodnot AJ'i [M-I (vA)]2 ti pro i E Sp (vA), tj. v jednotlivých experimentálních
bodech )1;,které jsou zahrnuty do
A-optimálního plánu experimentu, je vyznačen na obr. 2. Obrázek je doplněn kriteriální přímkou Tr {M-l (vA)} a tolerančními mezemi Tr {M-I (vA)} ± e, e = 0,001.
A-optimální plán vA je však třeba ještě doplnit o další experimentální body tak, aby bylo zajištěno splnění technických požadavků,
tj. zajištění podmínek všech tří typů.
V těchto nových bodech budeme měřit jedenkrát a počet měření v bodech původního A-optimálního plánu vA zdvojnásobíme. Po tomto technickém doplnění dostaneme 41 experimentálních bodů s celkovým počtem N = 67 měření (viz
tab. 3).
Celková situace je znázorněna na obr. 1. Jednotlivá čísla
u úseček (1-19) a úhlů (20-58) odpovídají příslušným experimentálním bodům )11, ... , )158' Plnou silnou čarou je znázorněn A-optimální plán experimentu. Je-li tato čára dvojitá,
znamená to, že daný experimentální bod se má měřit dvakrát
(J139, J140 ). Plnou tenkou čarou jsou potom znázorněny
experimentální body (např. J1s6), které tvoří technické doplnění
A-optimálního experimentu. Zbývající body, které nebyly zařazeny do měření ani po technickém doplnění jsou znázorněny čárkovou čarou. Čáry bez čísla nebyly vůbec zařazeny
mezi experimentální body.
Vektor měření y je tedy 67-dimenzionální,
matice J typu
67 x 58. Submatice Inl.nl> respektive In2•n2, v matici VI> respektive V2, jsou typu 16 x 16, respektive 51 x 51. Celkový
počet podmínek na parametry )1 se při tomto plánu experimentu zredukuje z celkového počtu 21 na 14 podmínek
(4 vrcholové, 9 uzávěrů trojúhelníků a 1 podmínka sinová),
tj. q = 14.

Nakonec ještě vyjádříme tvar matice J, která zachycuje
proces provedení experimentu.
Označme Ti počet měření
v experimentálním
bodě)1;, i = 1, ... ,58. Pro i-tý sloupec
matice J platí
)1i

není zahrnut do plánu experimentu

~ {J h,i
67,

i-I

k

=

1+

L

=

°

k

= 1, ... ,

i-I

Tj, ••• , Ti

j=1

+

L

Tj,

j=l

Pro jednoduchost
se v další části textu omezíme pouze na
model (3) (model bez podmínek).
Pro A-optimální plán experimentu s technickým doplněním uvedeným v tab. 3 byly nasimulovány následující hodnoty. Jednotlivé experimentální
body jsou uspořádány vzestupně dle hodnoty jejich označenÍ. Pro přehlednost je
realizace vektoru Y rozdělena na subvektory

61.8959303; 96.3573045; 41.7490790; 45.1241824;
45.1257103; 110,9567148; 43.9180426; 41,1209263; 41,1223905;
85.5674270; 73.3096316; 73.3126237; 69.1348064; 69.1349338;
101.7173884; 29.1484002; 75.3098909; 75.3133286; 94,4882525;
30.1978679; 107.1393516;107.1408159; 92.8596518; 92.8583786;
42.6435935; 100.6824993; 56.6743750; 56.6748842; 56,6756482;
56.6757755; 141,0499861
; 141.0482035;14\'0482035; 141,0503044;
58.9493994; 14,7705336; 24.0073772; 38.0065824; 33.9099341;
20.7747494; 20.7733488; 51.3762979; 51.3771255; 26.4736422;
32.1527363; 35.7239185; 35.7260830; 123,9308348; 123,9298162;
102.3785816]'.

Y.= [61.8955484;

x 10"

20

Tr {M-1 (vA)} +

E

,..;-

"J-,

.'< 10

Tr {M-1 (v;)}

~~

~
,.,:_

5 ••

0:-<-

Bodový odhad (v metrech) parametru ~ a jeho kovarianční
matice (v milimetrech čtverečních) v modelu (3) nepřímého
měření parametru ~ pro realizaci ynáhodného vektoru Y jsou

. .,
•

O

••••••••••••
Tr {M-1 (v;)} -

-5

L-

O

__

-'--

__

10

E

~

__

20

~

__

30

__L_ __

40

~

__

50

Experimentální body
Obr. 2 Průběh testovacího kritéria pro A-optimální plán
experimentu při volbě e = 0,001.

~

60

2.814; 0.728; 0,275; O,1l7; 0.064;
0,728; 1,144; 0.023; 0,505; ~,073;
0,275; 0,023; 1,806; 0,359; 0.485;
0.1l7; 0,505; 0,359; 10,43; ~,056;
0.064;~.073; 0,485;~,056; 1,336;
0.067; 0.264; 0,224; 0.552; 0,127;
0,007; 0,001; 0.046; 0.011; O,1l4;
0,012; 0,104;~.003; 0,200; ~,178;

0,067;
0.264;
0.224;
0,552;
0,127;
0,866;
0,035;
0,279;

0,007; 0.012;
0.001; 0,104;
0.046; A003;
O,Oll; 0.200;
0,1l4; ~,178;
0,035; 0,279;
1.519; 0,450;
0,450; 0.801
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Vektor ~ E

R8

značí rovinné souřadnice vytyčených bodů

AI' ... , A •. Vzhledem k lepší interpretaci výsledků, co se týče

spolehlivosti jejich určení, se budeme zabývat 2-rozměrnými
sdruženými elipsami spolehlivosti místo 8-rozměrným elipsoidem spolehlivosti. Označme fr = (f3zi-" f3z;)' souřadnice
vytyčeného bodu Ai> i = I, ... ,4. Pro každý subvektor hi vytvoříme elipsu spolehlivosti 'EI-a (fr) s koeficientem spolehlivosti I-a tak, aby tyto elipsy současně pokrývaly všechny
skutečné hodnoty parametru ~ s pravděpodobností alespoň
I-a.
Jednotlivé sdružené elipsy spolehlivosti určíme pomocí následujícího lemmatu (viz [7]):
Lemma 5.1 Nechť je dán model (3). Nechť ei, i = I, ... 8, je
8-rozměrný vektor, jehož i-tá složka je rovna I a zbývající
složky jsou rovny O. Potom sdružené elipsy spolehlivosti
'EI-a (fr) pro parametr fr s koeficientem spolehlivosti I-a, i =
= I, ... 4, jsou tvaru
'EI-a

x

(fr) = {u:

U E R8,

XiCO,1 - a)"e.

[(:~;-I)var [t*v, ln] (ezi-lez,r
P (Vi

=

I, ... ,4:

fr

E 'EI-a

(u - [J(v, in)' x
(u-[J(V,

(fr)) ~

in)},

I-a.

Zde X~(0,1 - a) značí (l-a)-kvantil centrálního chí-kvadrát
rozdělení pravděpodobnosti s 8 stupni volnosti.
Sdružené elipsy spolehlivosti ~O.95 (f3i) S koeficientem spolehlivosti 0,95, i = I, ... 4, jsou znázorněny na obr. 3. Délky
poloos jednotlivých elips jsou uvedeny v tab. 4.

Úlohou je nyní posoudit, zda vytyčené body A 10 ••• , A. leží
na projektovaných místech. Uvažujme nulovou hypotézu
"vytyčené body AI' ... ,A. se nacházejí v projektovaných souřadnicích" vzhledem k alternativě, že neleží v projektovaných souřadnicích, tzn:'

H

° : f3 =
1

(157,519)
192,138 '

aJ _ (352,556 )

fJ -

236,414'

{(l

_

fJ

-

R4 _
fJ -

(255,038)
214,276
(450,075 )
258,551

vzhledem k alternativě Ha : f3"i' tJ!. K ověření této hypotézy
použijeme testovací statistiku

Tab. 4 Délky poloos sdružených elips spolehlivosti
žených prahových elips '1ó,99;0,05(W)

'!{),95

v

{X~ (O)

Ho,

platí-Ii
platí-Ii Ha,

(viz [10], str. 155). Jestliže T (y, ť}*) ~ X~ (0,1 - a), potom
Ho zamítáme s rizikem a.
Pro realizaci y náhodného vektoru V je hodnota testovací
statistiky rovna T (y, ť}*) = 4,374. Protože X~ (O; 0,95) =
= 15,5073, nelze na hladině a = 0,05 nulovou hypotézu zamítnout.
V požadavcích kladených na projekt je třeba zjistit příčný
posun vytyčených bodů větší než Li s pravděpodobností alespoň K:= 0,99. Nejprve budeme řešit úlohu, které hodnoty parametru ~ (souřadnice vytyčených bodů) lze odlišit od projektovaných hodnot ~o s pravděpodobností alespoň K:, tj. pro
které hodnoty ~ zamítneme nulovou hypotézu Ho s pravděpodobností alespoň K:. K řešení této úlohy využijeme tzv.
sdružené prahové elipsy (viz [7]). Alternativní hypotézu Ha.
lze ekvivalentně zapsat ve tvaru Ha.: "existuje alespoň jedno
i takové, že fr "i' fr°".
Definice 6.1 Nechť náhodný vektor V má přiřazeno rozdělení pravděpodobnosti. Nechť testujeme hypotézy Ho proti
Ha. na hladině a. Sdružené (K:, a)-prahové oblasti pro W,
i = 1, ... ,4, jsou množiny

kde Ti jsou symetrické matice typu 2 x 2 a c reálné číslo takové, že leží-li skutečná hodnota libovolného vektoru W,
i = I, ... , 4, vně sdružené (K:, a)-prahové oblasti 'T•., a (W), potom nulovou hypotézu zamítáme s pravděpodobností alespoň K:.
Každá prahová oblast 'T•., a (W), i = 1, ... , 4, rozděluje parametrický prostor vektoru W na dvě části. Vně oblasti
'T•..a(W) leží všechny hodnoty parametru W, které na základě
provedeného měření lze od projektovaných hodnot WO odlišit s pravděpodobností alespoň K:. Naopak, uvnitř 'T•., a(W) leží
hodnoty W, které nelze odlišit od Wo s požadovanou pravděpodobností K:. Na hranici 'T•., a (W) leží hodnoty W, které od
projektovaných hodnot odlišíme právě s pravděpodobností K:.
Tyto oblasti určíme pomocí následující věty:
Věta 6.2 Nechť e" i = 1, ... , 8, je 8-rozměrný vektor, jehož
i-tá složka je rovna I a zbývající složky jsou rovny O. Nechť
testujeme hypotézy Ho proti Ha. na hladině a. Uvažujme model (3). Potom sdružené (K:, a)-prahové elipsy 'T•., a (W), i =
= 1, ... ,4, jsou množiny
'T•.,a(W)

(W) a sdru-

Délka poloosy '!{),95
Délka poloosy '1ó.99;0,05
vytyčený bod hlavní (m) vedlejší (m) hlavní (m) vedlejší (m)
0,007
0,004
0,010
0,005
AI
A2
0,005
0,004
0,008
0,005
0,005
0,004
0,006
A3
0,005
0,005
0,003
0,007
0,004
A.

*

T( , ť} ) - X~ (O)

[(~i-I)var [t*V,
2.-1

= (U:

U E R2, (u- WO)'

ť}*)] (ezi-I ezi)]-I (u-

WO):5: Okr"}'
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+y

+y

192.145

214.283

192.13
157.508 157.513 157.518 157.523 157.528

+X

214.268
255.027

+X
255.032

255.037

131 (m)

+y

~3

255.047

450.08

450.085

(m)

+y

236.42

258.558

236.415

258.553

x

•

--

E

E

rrr

~
236.41

258.548

236.405
352.547

352.552

352.557

352.562

+ X 258.543

352.567

450.065

+X
450.07

450.075
137 (m)

135 (m)
Obr. 3 Sdružené elipsy spolehlivosti 'Eo,95 (tJ) (tečkovanou čarou) se středem v bodě x (odhadí}(l))
(plnou čarou) se středem v bodě * (projektovaný bod tJ )

Při řešení rovnice (8) lze využít aproximace necentrálního
pravděpodobnosti centrálním X2-rozdělením
(viz [1], str. 27)

x2-rozdělení

2(8.)

Xs

255.042

krj/

+ 20"rj, 2
(O).
8 + Uknt
~, X --(S+4ri')'

8
'"

8+24ri'

Sdružené (0,99; 0,05)-prahové elipsy %,99;0,05 (W), i = 1,
... ,4, jsou znázorněny spolu se sdruženými elipsami spolehlivosti 'Eo.95 (W) s koeficientem spolehlivosti 0,95 na obr.
3 a popsány v tab. 4. Z výsledků lze vidět, že nejméně přesně
je určen krajní bodAlo neboť v tomto případě jsou elipsy prahové a spolehlivosti největší. Tento závěr se plně shoduje
s vlastním plánem experimentu, kde si můžeme všimnout, že
body A2, A3 a A4 jsou více provázány s jednotlivými měřeními než bodAl (viz obr. 1). Dále vidíme, že všechny elipsy
spolehlivosti jsou vnořeny do prahových elips. Elipsy spolehlivosti 'Eo,95 (W) pokrývají skutečné hodnoty W souřadnic
vytyčených Aj s pravděpodobností alespoň 0,95, přičemž
žádné z těchto hodnot W nelze odlišit od projektovaných hodnot WO s pravděpodobností alespoň 0,99.
Zbývá posoudit, zda projekt měření splňuje požadavek,
aby příčný posun, tj. vzdálenost skutečného bodu Aj, i = 1,
... , 4, od přímky vzniklé proložením projektovaných bodů
A?, ... , AS a známých bodů Plo P20 byl menší než zvolené..1 =

a sdružené prahové elipsy 'ló,99;O,OsCtJ)

=

0,01 m. Porušení tohoto požadavku je třeba zjistit z výsledků měření s pravděpodobností alespoň IC= 0,99.
Nechť y značí úhel, který svírá přímka proložená danými
body P" P2 a projektovanými A?, ., " AS s osou x v kartézské
soustavě souřadnic. V našem případě je úhel y= 16,66666678•
Toleranční oblast 'li všech skutečných přípustných hodnot
~ je pás šířky 2..1kolem vzniklé přímky. Lze se snadno přesvědčit, že oblast 'li je možno vyjádřit ve tvaru

kde pro vektory nj E R8, i = 1, ... ,4}, platí

!

sin g j

{nib=-cosy

= 2i -

j=2i-l,

1,
j=I,2,

... ,8,

O jinak,

Úlohou je prověřit, že příčné posuny jednotlivých vytyčených bodů jsou menší než ..1,tzn. prověřit, že prahový elipsoid 'TI(, a (~) je vnořen do toleranční oblasti 'li. Nebo ekvivalentní podmínku, že do oblasti 'li jsou vnořeny všechny
sdružené prahové elipsy 'Tre.a (~l), i = 1, ... , 4. Při splnění této
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podmínky bude přímka vytyčena se spolehlivostí /(. Podmínku 'TIC, a C 'li lze ověřít pomocí následujícího lemmatu
(viz [S], str. 93).

0,2282

Lemma 6.3 Nechť Wnxnje pozitivně definitivní matice, (Q[,
Q2) je bloková ortogonální matice typu n x n, P Q' = Q, (Q;
Q,t'Q; je projekční matice (v euklidovské normě) na prostor M(Q,) = {a = Q, b, b libovolné} a nechť e = {u: u'W-'
'u ~ c2}. Potom projekce elipsoidu 'E na prostor M (Q,) je

0,1273

0,1910
0,1592

PQ,

=

=

2

{QIQ'l U: u'W-' U ~ c }
{Q,x: ]( (Q\WQ,t' X ~ c2}.
'E

= {nrX

: (X

= {(3 : (~

tl

00

a

0,0955
0,0637
0,0318

=

O
..Q,0318

Na základě lemmatu 6.3, průmětem elipsoidu 'TIC, a (~) na
jednorozměrný prostor generovaný vektorem ni' i = 1, ... , 4,
je úsečka
Pni 'TIC,a(~)

"2"o
O>
-S

-0,0637
..Q,0955-4

-2

·3

-1

O

3

2

4

oas (mm)

=
[,8 (Y, in] ni~'

(x - n'i~O) ~

[,8 (Y, in] n}l

n'i «(3 - (30) ~ Okri')'

- n'i(3°)' (n'iVar

- ~O)' ni (n'ivar

lti; «(3 - (30)

I ~ fc5;:;, ~ ti;var [,8 (Y, in] ni

<\ri') =

~.1,

i= 1, ... ,4,
aby průmět prahového elipsoidu 'TIC, a na podprostor M(ni),
i = 1, ... ,4, byl vnořen do úsečky [-.1,.1].
Jestliže podmínka (9) je splněna, projekt měření zaručuje
(.1, /(, a)-spolehlivé vytyčení bodů A[, oo., A4• Není-li podmínka (9) splněna, potom projekt měření nepostačuje na
(.1, /(, a)-spolehlivé zjištění, zda skutečné hodnoty parametru
(3 splňují či nesplňují požadavek příčného posunu. Dosažení
předepsané spolehlivosti lze dosáhnout větší přesností měření.
Podívejme se nyní, jak to vypadá v našem příkladě. Připustíme-li maximální příčný posun .1 = 0,01 m, potom uvedený projekt měření zajišťuje vytyčení přímky se spolehlivostí 0,99. K ověření této skutečnosti není ani třeba zkoumat
projekce prahového elipsoidu %,99;0,05 «(3) na podprostory
M(ni), i= I, ... ,4, neboť z obr. 3 a tab. 4 vyplývá, že všechny
sdružené prahové elipsy %,99;0,05 «(3), i = 1, oo., 4, jsou vnořeny do tolerančního pásu 'li o šířce 2.1 = 0,02 m. V případě, že
bychom požadovali příčný posun roven maximálně .1 = O,OOS m,
vytyčení přímky se spolehlivostí 0,99 zajistit nelze.

Všechny výše uvedené úvahy a výpočty byly provedeny za
předpokladu znalosti skutečných hodnot 0': a 0'';., směrodatných odchylek O's a O'm>neboli 1Js = <fs a 1Jm = &(0' Ve skutečnosti však máme k dispozici pouze přibližné (certifikační)
hodnoty ĎS O"'m směrodatných odchylek O's a 0'(0' Jestliže pro
výpočet místo skutečné hodnoty směrodatných odchylek
0': a 0';" použijeme ~ = 0': + Oas a O"'m= Oam> pak zřejmě posuny Oas a Oam ovlivní kovarianční matici odhadu parametru (3.
To může mít za následek pokles koeficientu spolehlivosti,
zvýšení rizika testu atd. Vzniká tak otázka, jak mnoho ovlivňují posuny oO's a Oam jednotlivé statistické charakteristiky.
Možným přístupem k řešení tohoto problému je analýza citlivosti, pomocí které nalezneme tzv. oblasti necitlivosti. Ob-

last necitlivosti je množina všech posunů (OaS' Oam)' kolem
skutečných hodnot (O";, ďm)', které nezmění zvolenou statistickou charakteristiku o více než danou hodnotu e.
Uvažujme např. problém rizika testu a. Zadané certifikační
hodnoty směrodatných odchylek považujme za skutečné, tj.
opět položíme O"; = ~ a d'm = 0"'(0' Pro danou pravděpodobnost e nalezneme oblast všech posunů (OaS' O'm)' kolem (O";,
ďm)', které nezpůsobí pokles rizika testu o více než e. Je-li
tato oblast dostatečně velká, tj. jsou-li přípustné posuny (OaS'
OO'm)' dostatečně velké, potom tyto posuny můžeme zanedbat
a zadané certifikační hodnoty považovat za skutečné (podrobněji viz např. [3, 4, 8, 9]).
Lemma 7.1 Nechťje dán model (3) a hypotézy Ho aHa' Hranice oblasti necitlivosti ~ pro riziko testu a je množina
~= (~:
(~-

x)'

~s

(fA -

~-

aa')(~

ť):,

~m~

- x)

=

-

f

ť};'"
(9.p
),
- a'A-a

a = [Tr(UV,), Tr(UV2)'],

{AL,j = 2Tr {UViUVJ + 4Tr {UVi[~-;i.- U]VJ,

x=
(2 _

oe
a'A-a

Oe = X~(0,1 U=

A-a

i, j

=

1,2,

'

a) - X~(0,1 - a- e),

~-;i.JF (F'J'~-;i. JF)-' F'J'~-;i•.

Zde A- značí g-inverzi matice A, tj. matici splňující rovnost
AA-A = A (viz [11]).
Pomocí lemmatu 7.1 můžeme určit hranici oblasti necitlivosti pro riziko testu. Lze-li tuto hranici charakterizovat jako
obvod elipsy, potom celá oblast necitlivosti je elipsa daná
sjednocením nalezené hranice a jejího vnitřku. Nelze-li hranici charakterizovat jako obvod elipsy, potom celou oblast
necitlivosti aproximujeme vhodnou množinou obsahující nulový posun ~ = O.
Nyní budeme zkoumat, jakou nepřesnost kolem skutečných hodnot ť}* lze dovolit, aby se riziko testu a = O,OS nezvýšilo o více než 100 %, tj. e= O,OS. Elipsa necitlivosti ~,05
je oblast všech tolerovaných posunů ~ kolem ť}*. Jednoduchou transformací oblasti ~,05
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1<0,05

lze získat oblast necitlivosti pro riziko testu všech přípustných posunů směrodatných odchylek fu = (&r;c5<Ta,),. Parametr t lze volit v intervalu [3, 5] (viz [9]). Při volbě t = 4 je
tato oblast demonstrována na obr. 4.
Jestliže hodnota 0"; = 1,543 mg je známa přesně, potom
maximální přípustný posun Oas je 2,545 mm, a tedy směrodatná odchylka O"sse může zvětšit až na hodnotu 0": + Oas ==
== 0,0125 m. Naopak, jestliže hodnota 0": = 0,01 mje známa
přesně, potom maximální přípustný posun Oa", je roven
0,1853 mg, a tedy 0"", může dosáhnout až hodnoty ďa', + 80"", ==
== 1,7283 mg. Nároky na znalost skutečných hodnot O"s a 0"",
jsou tedy poměrně vysoké. Vyšší požadavky jsou přitom kladeny na znalost hodnoty 0""" neboť hodnota O"s se může zvýšit až o jednu čtvrtinu zadané hodnoty, kdežto v případě 0"",
se jedná přibližně pouze o jednu osminu zadané hodnoty.
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru vlády
Ceské republiky Jl4/98 : 153100011.
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Lektoroval:
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa,
FSv ČVUT v Praze

OZNÁMENí
WORKSHOP 2004 na ČVUT
České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve dnech 9,-13.
února 2004 odborný seminář WORKSHOP 2004, kde se formou posteru představily výsledky výzkumné činnosti v širokém spektru
technických oborů. Zájemci z praxe zde mohli získat nejnovější informace a navázat přímé kontakty. Bližší informace na http://workshop.cvut.cz.
Dr. ing. Libor Husník,
Fakulta elektrotechnická CVUT v Praze

A. M. BERLJANT-J. PASLAWSKl (ed.): Medody kartograficzne a možliwosci systemóv komputerowych - Kartografičeskij metod i vozmožnosti kompjuternych sistem.
(Kartografická metoda a možnosti systémů zpracování dat.)
Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Geografii
i Studiów Regionalnych 2001. 185 s.
Tento sborník je věnován vybraným rozvojovým trendům kartografie vyvolaným průnikem soudobých informačních a komunikačních
technologií do jejího prostředí. Je společným počinem kateder kartografie Moskevské a Varšavské univerzity motivovaným snahou obnovit jejich dřívější odbornou spolupráci. Autoří tu uvádějí své příspěvky v mateřštině se stručným shrnutím jejich obsahu v jazyce
druhé strany. Jde o soubor patnácti pojednání, která jsou uskupena
do tří tematických okruhů.
V první části sborníku, věnované teoretickým otázkám, pojednává
A. M. Berljant svou teorii geoobrazu, zahrnující všechny relevantní
typy prostorové reprezentace reálného světa a aktualizovanou o jejich novou nabídku, těžící z posledního pokroku generických informačních a komunikačních technologií. J. Korycka - Skorupa v další
práci analyzuje proces konverze vstupních geografických dat do výsledné mapy a identifikuje možnosti jeho racionalizace s uplatněním
výpočetní techniky.
Následující příspěvek pochází z pera 1. K. Lurje a zabývá se nástroji integrace prostorových dat uplatněnými v geoinformačním mapování, pod nímž se rozumí automatizovaná tvorba a využití map
opírající se o geografické informační systémy a geografické databáze. A, Macioch se pak v krátké studii věnuje rozboru shodných
charakteristik papírové mapy a geografického informačního systému
a také jejich odlišnostem, které však postupně s přechodem k digitálním mapám mizí. Posouzením zvláštností kartografické generalizace z hlediska sémiotiky, jež vyúsťuje do analýzy jejích sémantických, syntaktických a pragmatických aspektů, příspívá do daného
sborníku W, Ostrowski.
Dále potom J. Paslawski prezentuje stať zabývající se možnostmi
zdokonalení zpracování geografických dat a jejich vizualizace formou kartogramu, které využívá potenciál soudobé výpočetní techniky. B. B. Serapinas posléze uzavírá tuto část sborníku přehledem
dokladů zhospodaření a zrychlení vybraných kartometrických procedur, založeného na aplikaci informační technologie.
Novým počítačovým technologiím v kartografii náleží druhá část
sborníku. A. R. Aljautdinov a S. M. Košel se tu ve svém příspěvku
zaměřují na některé případy geometrické transformace digitálních
kartografických dat opírající se o znalost souřadnic vybraných bodů
ve výchozím a cílovém souřadnicovém systému. Dále pak P, Kowalski rozebírá na řadě příkladů vliv použití počítačové technologie
na zdokonalení procesu tvorby map určených k publikaci v polském
periodickém tisku.
V následujícím pojednání P. Modzelewska a J. Siwek prověřují
tezi, že stupeň generalizace obsahů porovnávaných map má vliv na
míru jejich korelace a přinášejí k tomu některé upřesňující poznatky.
T. Nowacki tu prezentuje postup počítačově realizované optimalizace volby plošných barev územních jednotek pro mapu správních
celků. Druhou část sborníku nakonec uzavírá práce, kterou W. Spallek věnuje využití geografických informačních systémů při tvorbě
dasymetrických kartogramů, jež pracují s plošnými jednotkami odvozenými z prostorového rozložení jimí reprezentovaného jevu.
Ve třetí části sborníku se pak nacházejí pojednání orientovaná na
vztah geografických informačních systémů a geoekologického mapování. Je. A. Baldina, M. V. Kusilman a 1. A. Labutina se zde zabývají kartografickými aspekty vytvoření lokálního geografického
informačního systému pro Astrachaňskou biosférickou rezervaci,
který využívá jako datových zdrojů existující mapy a kosmické
snímky. A. V, Novakovskij rozebírá možnosti uplatnění digitálních
modelů a elektronických map v geoekologii. A nakonec třetí příspěvek do této části sborníku poskytují 1. A. Sujetova a L. A. Ušakova na téma kartografické analýzy ekologického stavu Baltického
moře s využitím technologie geografického informačního systému.
Pronikání informačních a komunikačních technologií do tradiční
domény kartografie probíhá mnoha způsoby a s nejrůznějšími záměry. Jako dva póly tohoto procesu lze rozeznat na jedné straně úsilí
využít zmíněné technologie pro zdokonalení a zefektivnění dosavadního souboru ustálených pravidel a zásad kartografie k celkovému
posílení jejích pozic v současném světě, na druhé straně pak snaha
rozšířit působnost sledovaných pokročilých technologií do kartografie bez citlivého ohledu na tento její kánon, který má na kartografii
jako samostatnou disciplínu v konečném dopadu likvidační účinek.
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Prezentovaný sborník se úmyslem "zhodnotit nové možnosti kartografie a neztratit její dřívější tradice", proklamovaným v úv?dním
slově editorů, jednoznačně hlásí k prvnímu z uvedených trendu. Většina příspěvků se také skutečně snaží tuto tezi naplňovat, i když je
zřejmé, že mnohé z nich se zabývají jen okrajovými problémy a nemají tak ambice zásadně podpořit výraznější opodstatnění kartografie
v nových technologických podmínkách. Na druhé straně se tu však
vyskytují i myšlenky, které se od smyslu uvedené proklamace výrazně
odklánějí směrem ke druhému výše uvedenému pólu. K nim pa~ např.
tvrzení, že ,již dnes existují předpoklady pro to ... , že se bude uroveň
generalizace měnit automaticky se změnou měřítka zobrazení".
Jako neutrální ve vztahu k upevňování postavení kartografie se
pak jeví některé další z publikovaných poj~dnání. ,!aková je např.
expanze kartografické metody do oblasti pusobnostI fotogrammetrie dálkového průzkumu Země a dalších styčných disciplín, o ktero~ se pokouší prezentovaná teorie geoobrazu, nebo zavádění nové
terminologie, pro které neexistují vážné důvody. Tak třeba neologizmus "geoinformační map?vá~í" zbyt~?ě navozuj~ ?es~rávný d~jem, že jen kartografie rozvIJena s vyuZltIm pokročIiych mfo~acních technologií se zabývá geografickou informací a že předmetem
tradiční papírové mapy bylo něco jiného.
.
Nabízí se samozřejmě otázka, jak dále upevňovat pozice kartografie v podmínkách sílícího vlivu informačních a komunikačních
technologií. Zdá se, že nejblíže ke správné odpovědi má v současné
době americká škola analytické kartografie, která naplnění tohoto
cíle spatřuje v hlubším analytickém zaměření kartografie, v její pronikavější konceptualizaci a zevrubnější matematizaci. Zakladatel
této školy W. Tobler definoval již v šedesátých letech mínulého století náplň analytické kartografie velmi lapidárně jako "ře~ení ~artografických problémů", k čemuž lze jen aktuálně dodat"a mkolIv mechanické aplikace pokročilých technologií".

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Praha

SPRÁVY
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Zoznam diplomových prác obhájených absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 2003
Katedra geodézie
BODOR, M.: Problematika vytyčovacích prác pri výstavbe diafnic:
ČUBAN, R.: Dlhodobé meranie mostného objektu na KapucínskeJ
ulici.
HRBíKOVÁ, E.: Porovnanie analytických metód zviizku lúčov a priamej lineárnej transformácie.
CHRAPPAN, B.: Automatizované určovanie plošných obsahov.
KADLEČíKOVÁ, V.: Využitie terestrických laserových systémov
v inžinierskej geodézii.
KOLLÁROVÁ, V.: Meranie a spracovanie 2D geodetických sietí.
KOMPIŠ, P.: Geodetická kontrola stability diafničného mosta v prevádzke.
KOŽÁROVÁ, M.: Určenie geometrických parametrov stavebného
objektu s priestorovou skladbou.
KUBINEC, J.: Testovanie univerzálnych meracích staníc.
LEKÝR, M.: Overovanie presnosti nivelačných pristrojov na PN.
RÉVAY,A.: Meranie posunov zemnej hrádze vodného diela Hriňová.
MAREK, R.: Využitie metódy RTK GPS na vytyčovanie stavebných
objektov.
RUŽIČKA, P.: Geodetický monitoring vybraných objektov JE.
SABO, Y.: Vplyv prostredia na elektronické meranie dlžok.
.
SOVA, M.: Geodetický monitoring stability prečerpávacej vodneJ
elektrárne Čiemy Váho
.
..
ŠAJMíR, B.: Elimínácia systematického vplyvu z prostredla pn mvelácii.
TAJZLER, J.: Kalibrácia vodorovných kruhov geodetických prí-

~~

.

TURCÁR, D.: Využitie elektronických snímačov na merame pretvorení konštrukcií.
UHRIN, M.: Zber údajov pre projekt sanácie skalného zárezu digitálnou fotogrametriou.
.
.
UHRINOVÁ, Z.: Využitie digitálnych nivelačných prístroJov pn sledovaní zvislých posunov mosrných objektov.

WÚRFLOVÁ, M.: Testovanie bezhranolových integrovaných prístroj ov.
Katedra geodetických základov
BACIGÁL, T.: Spektrálna analýza metódou najmenších štvorcov
a j~ aplikácie v geodézii.
BLASKO, J.: Analýza kvality diferenciálnych korekcií pre metódu
DGPS.
DANKO, D.: Zhodnotenie kontinuity určovania polohy na permanentných staniciach GPS.
FERKO, J.: Určenie odIahlosti medzi geoidom a kvázigeoidom na
území Slovenska.
HRČKA, M.: Analýza časových radov dlhodobého sledovania variácií priestorovej polohy.
HÚŠTAVA, M.: Specializované analýzy v báze údajov.
KATRENČíK, M.: Využitie globálneho polohového systému (GPS)
na budovanie geodetických polohových sietí.
KLUS, T.: Geodetické polohové siete v inžinierskej praxi.
KUBAČKA, M.: Geodetické polohové siete.
LUKAČ, P.: Určenie parametrov niektorých astronomických a geodetických prístrojov a pomocok.
MATÁK, J.: Určenie priestorovej polohy pilierov na budove SvF
kombináciou kozmických a terestrických meraní.
MINARECH, Y.: Využitie metód numerickej matematiky pri určovaní gravimetrického geoidu.
MRAVA, M.: Určenie kvázigeoidu z integrovaných meraní v lokalite Dubník.
NÉMETH, T.: Určenie relatívnej polohy globálnym systémom určovania polohy (GPS) s analýzou vplyvu troposféry a ionosféry.
PAULI, R.: Analýza presnosti polynomických tran.sformácií. . _
PELECH, Y.: Využitie efektívnych algoritrnov pn tvorbe aplIkacného programového vybavenia.
PREDMERSKA, 1.: Vyrovnanie geodetickej polohovej siete.
STROMČEK, Y.: Návrh prototypového, objektovo orientovaného
modelu systému pre evidenciu a správu technických zariadení ropovodnej siete.
TOMKO, M.: Využitie priestorových báz údajov v mobilných aplikáciách GIS.
ZDRÁHAL, P.: Tematické modelovanie krajiny.
Katedra mapovania a pozemkových úprav
BAKSA, K.: Analýza chýb v katastrálnych operátoch.
BEŤKO, M.: Modelovanie technických a ekologických opatrení.
CSÓKASOVÁ, T.: Identifikácia hraníc pozemkov.
DERNEROVÁ, A.: Zápis práv k nebytovým priestorom do katastra
nehnuteIností.
KRUŽLIAK, M.: Návrh cestnej siete v projekte pozemkových úprav.
DINDOŠ, J.: Kartografické zobrazenie mapy Mesiaca.
DÚCKA, K.: Geometrické plány na určovanie vlastníckych práv.
GlBA, P.: Technické opatrenia v projekte pozemkových úprav.
JEžíKOVÁ, J.: Tvorba tematickej mapy Slovenska digitálnou technológiou.
.
.
KAMENSKÝ, R.: Analýza využiti a Zeme z interpretácle mapoveJ
dokumentácie a z leteckých snímok.
LACKO, M.: Jednotné mapové dielo SR strednej mierky.
MATEJOVIČOVÁ, Z.: Vytváranie samostatnej vrstvy pozemkových
úprav na účelovú poInohospodársku mapu.
._
MEGO, F.: Katastrálne mapy Slovenska v bezproJekcnom a stereografickom zobrazení.
MIHÁL, I.: Kartografické modelovanie priestorových štruktúr.
MIHALIKOVÁ, B.: Organizácia podneho fondu pre farmy a drobnopestovateIov.
...._
MIKLUŠOVÁ, J.: Kartografické vYJadreme reality v geomformacných technológiách.
...
MISíK, M.: Klasifikácia a hierarchické usponadame geoobJektov.
NOSÁLOVÁ, M.: Kartografické zobrazenie Iraku.
OŠČIATKA, R.: Možnosti využitia údajov pri tvorbe máp velkých
mierok.
POLÁČKOVÁ, K.: Geoinformačné zdroje katastra nehnuteIností.
ROKOSZOVÁ, M.: Funkčné usporiadanie krajiny.
SEGEČOVÁ, 1.: RozdeIovací plán umiestňovací a vytyčovací.
VITALIŠ, K.: Tvorba tematickej mapy digitálnou technológiou.
VLACHOVIČ, J.: Kartometrická analýza zdroj ov údaj ov pre geografické informačné systémy.

Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
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Seznam diplomových prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně
posluchači oboru geodézie a kartografie ve studijním roce 2002-2003
BEDNAŘovA, M.: Vybudování bodového pole v okolí přehrady
Bystřička metodou GPS.
DVOŘÁK, M.: Příprava pro DKM přepracováním.
HLADIS, M.: Vliv prostředí na šíření laserového svazku.
HOppovA, V.: Fotogrammetrické zaměření Karlova mostu.
HOTOVCovA, J.: Využití softwaru IGMAS k interpretaci tíhových
dat.
CHMELAŘ, V.: Vliv prostředí na nivelační sestavu s využitím elektronického přístroje.
JALÚVKA, J.: Testování přesnosti kinematických metod GPS.
JOSfFKOvA, H.: Tvorba Státní mapy 1:5000.
JUŘENfK, J.: Měření svislých posunů katedrály sv. Petra a Pavla
v Bmě na Petrově a kostela v Bmě Zábrdovicích.
KALVODA, P.: Sledování deformací panelového domu v Bmě.
KRÁLfK, J.: Posouzení využitelnosti podkladů pro tvorbu DKM.
KUBfČEK, O.: Společné vyrovnání družicových a terestrických měření v bodových polích.
LAHNER, P.: Kontrola a rektifikace geodetických přístrojů.
MAZAKOvA, H.: Problematika tvorby a využití DKM.
MORAVEC, M.: Analýza svislých posunů bodů HVB na stavbě
rychlostní silnice R35.
OTAHAL, P.: Vliv prostředí na nivelační sestavu s využitím kompenzátorového přístroje.
PAVELKA, T.: Měření posunů kombinací klasických metod a GPS.
PEDRINI, H.: Vliv vnějších vlivů na přesnost Ni Wild NA 3003.
pOLASEK, I.: Testování elektronického univerzálního přístroje
Topcon GPT 2006.
SEDLAčKOvA, V.: Určení astronomických tížnicových odchylek.
Přesný způsob.
SEDLAKOvA, L.: Aplikace kartometrických metod na mapách
České republiky.
SCHENKOvA, M.: Ortofotomapy a jejich využití pro tvorbu geofyzikálních mapových podkladů.
SMÉKALOVA, L.: Určení skutečného tvaru, posunů a deformací
speciální konstrukce s využitím trigonometrického měření.
SOUčKOvA, G.: Příprava lokality pro tvorbu KM-D.
STANfK, P.: Modifikace dat pro tvorbu kartogramů.
STAŇKOvA, Z.: Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku v prostorách letiště v k. ú. Komín.
STONIŠOvA, M.: Analýza stavu inženýrských sítí Digitální technické mapy města Brna.
SUCHA, M.: Analýza novoměřického mapování.
TIHON, M.: Měření svahových pohybů v Krkonoších.
UHROvA, H.: Morfometrické podklady pro tématické mapy.
URBANOVA, H.: Ortofotomapy a jejich využití pro tvorbu technické dokumentace enviromentálních změn území.
VACULfK, M.: Porovnání vybraných metod převodu družicových
měření.
VALIHRACH, J.: Testování elektronického nivelačního přístroje
WILD NA 3003.
VOJTOVA, P.: Určení astronomických tížnicových odchylek. Přibližný způsob.
VOSMEKOvA, Z.: Geodetické měření deformací podzemních prostor Templářských sklepů v Čejkovicích.
ZELENINA, R.: Vyhotovení mapy velkého měřítka pro účely úprav
a rekonstrukce.
ZEMANOvA, K.: Revize novoměřického mapování.
ŽVAČEK, J.: Analýza stavu polohopisu Digitální technické mapy
města Brna.
Ing. Ladislav Bárta,
Ústav geodézie FAST VUT v Bmě

Před 100 lety, dne 7. ledna 1904 se v Praze narodil významný český
geodet, ~pecialista v nivelaci a dlouholetý pracovník resortu geodezie a VUGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický), Ing. Bedřich Kruis, CSc. Po absolvování Malostranské reálky v roce 1922 se zapsal ke studiu zeměměřického inženýrství
v Praze. Již během studia, které zakončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1925, pracoval jako pomocný asistent u prof. Pantoflíčka.
Po skončení studia pracoval u soukromé fotogrammetrické firmy Ing.
Maxe Duchoslava, kde prováděl mapování pozemní fotogrammetrií.
Fotograrnmetrii, nivelaci i triangulaci se věnoval také po svém nástupu u Ministerstva veřejných prací a od roku 1937 se však soustředil jen na nivelaci. V letech 1941142pracoval v témže oboru v Ministerstvu dopravy a techniky a v roce 1942 přechází do nově
vzniklého Zeměměřického úřadu. Zde se plně věnoval budování čs.
nivelační sítě tzv. druhé československé nivelace (zahájení v r. 1939)
a postupem doby se stává přednostou nivelačního oddělení. V roce
1948 přechází do nově vytvořeného Státního zeměměřického a kartografického ústavu (SZKÚ), kde pokračuje v řízení nivelačních
prací. Počátkem padesátých let, při zavádění pracovních norem do
měřických prací zaujímá negativní postoj, neboť takové opatření snižuje kvalitu výsledků měření. Důsledkem toho je jeho přeřazení do
nivelační dokumentace. Zde využívá možnosti podrobnějších analýz nivelačních měření, jejichž výsledky se stávají později podkladem pro jeho výzkumné práce.
.Po vytvoření resortu Ústřední správy. geodézie a kartografie
(USGK) přechází do nově vytvořeného VUGTK, kde se již plně věnuje rozborům výsledků nivelace a jejich využití pro studium svislé
složky recentních pohybů zemské kůry. Z tohoto hlediska je možno
Ing. B. Kruise, CSc., právem označit jako zakladatele této vědní disciplíny v Československu. S využitím výsledků I. a 2. čs. nivelace,
v porovnání s výsledky rakousko-uherské nivelace z konce 19. století, sestavil první mapy rozdílů odděleně vyrovnaných nadmořských
výšek, které byly ve své podstatě prvními mapami svislých změn pohybů povrchu. Pozitivní výsledky těchto studií, tj. např. korelace
svislých změn a geologických struktur (zvláště oblouk Západních
Karpat), vedly k myšlence organizace specializovaných opakovaných nivelací. Pro tyto účely vypracoval technologii tzv. zvlášť
přesné nivelace (ZPN), (včetně zavedení nového typu kvalitní stabilizace, tzv. hloubkové), a zpracování jejích výsledků pro účely výzkumu. Tyto výsledky shrnul v "Technologii opakovaných nivelací
konaných ke sledování svislý'ch pohybů zemského povrchu", publikované v r. 1970 v edici VUGTK. Podle této technologie byla na
části republiky (zejména v oblastech nepokrytých 1. čs. nivelací) provedena v letech 1960-1972 tzv. první československá opakovaná nivelace. Současně s jejím využitím byly zaměřovány i další speciální
sítě, navržené Ing. B. Kruisem, CSc., a to v Podunajské nížině a uhelných pánvích Ostravska, Sokolovska, Kladenska a Mostecka. výsledky těchto měření jsou dodnes východiskem ke studiu vývoje svislých pohybů, vyvolaných těžebními pracemi. V souvislosti s prací
Ing. B. Kruise, CSc., ve VÚGTK nelze však ani opomenout jeho aktivní účast při vyrovnání čs. nivelační sítě v souvislosti s jejím napojením na kronštátský vodočet (systém Balt) koncem padesátých
let a jeho účast na přípravě projektu mezinárodních opakovaných nivelací států Střední a Východní Evropy. Tyto práce byly tak podle
harmonogramu, zpracovaného ve VUGTK, provedeny v letech
1974-1978.
Ing. B. Kruis, CSc., odešel z VÚGTK do důchodu v roce 1967,
avšak i nadále pracoval v tehdejším Geodetickém ústavu v nivelační
dokumentaci. Zde provedl podrobnou analýzu výsledků opakované
nivelace na území hl. m. Prahy. Po povodni v r. 2002 by bylo vhodné
na tyto rozbory navázat s využitím nových měření. Během svého života vychoval řadu mladých odborníků v nivelaci i své nástupce
v České i Slovenské republice. Byl poctivý a pečlivý ve své práci
i v soukromém životě. O práci svých následovníků, ve kterých žije
jeho základní vklad do dnes velmi vyhledávaného odvětví vědy-geodynamiky, se živě zajímal i po definitivním odchodu do důchodu.
Celou svou prací byl typickým představitelem školy precisních klasických geodetů. Své příbuzné i spolupracovníky opustil náhle, dne
21. ledna 1991, krátce po svých 87-tých narozeninách, ale jeho jméno
zůstává spojeno s rozvojem čs. geodetické vědy.
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Z MEZINÁRODNíCH STYKŮ
10. výroční konference Společnosti
důlních měřičů a geologů
Stalo se tradicí, že Společnost důlních měřičů a geologů (SDMG)
v úzké spolupráci s Institutem geodézie a důlního měřictví (IGDM)
Hornicko-geologické fakulty (HGF) Vysoké školy Báňské - Technické univerzity (VŠB-TU) v Ostravě pořádá svá setkání v podZImním termínu. Letošní 10. výroční konference se s podporou sponzorů konala ve dnech 21.-23. 10. 2003 na Vysočině, v poněkud
kuriózním prostředí Westernového městečka Šiklův mlýn u Zvole
nad Pernštejnem (obr. I). Mezi více než šesti desítkami účastníků
byli přítomni i hosté z polských a slovenských báňských vysokých
škol. V zastoupení nemocného předsedy SDMG prof. Ing. J. Nováka, CSc. (IGDM) tříjazyčné jednání řídil místopředseda Ing. M.
Vrubel (Severočeské doly, a. s.).
., ,
Průběh úspěšné konference potvrdil již několik let pokračuJlcl
trend ubývání příspěvků s důlně-měřickou problematikou hlubmného dobývání, což samozřejmě souvisí s útlumem těžby na území
České republiky. Naopak početněji byla zastoupena měřická problematika povrchových dolů a referáty z geotechlllky a z hlstone.
Z jednání konference byl vydán abecedně podle jmen autorů usp,ořádaný Sborník anotací, jehož přílohou je CD ROM s,Elektromck)ím
sborníkem předná§ek v plném znění. Pozorností poradatele byl Jeden komplet předán do knihovny OOlS VUGTK ve Zdlbec~. ,
Pro letošní výroční konferenci nebylo stanoveno nosne tema.
Přesto lze referáty rozdělit do několika skupin, kterýmzhrub~. odpovídaly bloky jednání. Protože materiály konference .Jsou zaJe,mcům dostupné, omezím se jen na stručné charaktenstIkY.Jednothvych
vystoupení, bez uvádění titulů a pracovišť autorů. Většmou JSou dostatečně výstižné už názvy příspěvků.
"
, "
.,
Do bloku s měřickou problematikou hlubmneho dobyvalll patn
příspěvek K. Hortvíka Využití dlouhodobých nivelačních měření na
povrchu ~l~hinně do?ývaného ~ranov~ho, lož!ska k m~te~natlc~em,u
modelovam a prognoze poklesu (pnmarlllch I seku~darlllch) na zakladě znalosti geologických a geotechnických podmmek. Te()retlcky
orientovaný referát I. Pieloka nese název Badame deformC},Cjl.
terenu
za pomocq tensometrycznych rozet po,miarowy~h., O, obtIznem stanovení bezpdné hloubky (poddolovalll) pro chranene objekty na povrchu jednal J. Schenk. Trojice autorů H. Dol,ežalová, Z" K,alá?
a K. MUller zpracovala text Komplexní geodetlcka a geofyZlkalm meření v poklesové dolině, včetně použití seismologických metod. Zajímavou problematiko~ jsou Bezpečnostní pásma !!!!rých důl~íc~
§tol na Ostravsku J. Klata a B. Fuclmana; text bude slren dodatecne.
Do skupiny přednášek s aktuální tematikou měření na ,?ovrcho:
vých dolech jistě mohu začlenit příspěvek ,Sle,dování,stabtllty svahu
- přesná inklinometrie autorky D. Sladkove, venovany pozorovalllm,
pro která geodetické metody nepostačují, a Sledování z~věrného sv~hu lomu Vitošov měřickými metodami autorů J. FafeJty a V. Franka. Dále sem lze přiřadit problematiku GrS (Geografický informační
systém), zastoupenou referátem J. Sabové a S. Pajerchinové Časov.V
faktor v geografických informa~ných s~stémoch a příspěvek !mplementace GIS v Mostecké uhelne spolecnostl a. s. a jeho vyUZlflpro
potřeby distribuce dat důlně měřických map a další ťrlapové doku:
mentace autorů Z. Švenky, A. Černohorskeho a J. Blma. Posledne
jmenovaný text byl doplněn prezentací firmy HSr, výrobce speciálního software pro povrchové doly a lomy.
Inženýrská geodezie byla zastoupena příspěvky J. Zycha Wplyw
intensywnej eksploatacji górniczej na wiadukty drogowe vJastrzťblU
- Bziú, dále Sledování stability (zemní, nehutněné, zvodněné) hráze
odkaliště závodu Grafitové doly Staré Město pod Sněžníkem, s. r. o.
autora M. Mudry nebo Dokumentace skuta'ného tvaru tunelového
ostění (tunel Mrázovka, metro) K. Křemena st. a K. Křemena ml.
Jistě sem také patří Monitorovanie deformácií a určenie ge01?le:
trických parametrov rotačných peci netradic'nou ťrletódou, tj. t~tallll
stanicí za provozu zařízení, autorů K. Bakošove, L. Kovalllce st.
a L. Kovaniče ml. a Kvalita deformačnej siete a kompahilita jej bodov J. Sabové.
Aplikacemi GPS (Global Positioning System), fotogrammetrie
a některými přístrojovými novinkami se zabýval další blok vystoupení: Praktickáfotogrammetrie v dů~nímP!'Ovoz~B. FOJt~a.1.Sch~n-,
ka, Fotogrammetrické systémy L. Llceva, CI Moznost VYUZlfldlg~talm
fotogrammetrie při diagnostice důlních děl autorky D. Bohmove. Vy-

užití metody aerotriangulace na lomech připravili M. Janoš, M. Vrubel a V. Cermák. Příspěvek D. Šantory a F. Kobrleho Aplzkace
3D skenování v důlním měřictví a ře.fení dlouh.Vch GPS vektorzl metodou rychlých statických ohservací byl spojen ~ prezentací firmy
Geťos, zastupující firmu Leica, kdežto prezentacI fIrmy Geotrolllcs
(Trimble) zahrnul D. Jindra do svého vystoupení Využití GPS pro
zaměření základního bodového pole MUS, a. s.
Mezi referáty s historickou tématikou patří vystoupení P. Hánka
K hornickému znaku a dále přehledný vývoj důlního měřictví v Ostravsko-Karvinském revíru v období 1945-2002, sestavený L Černým. J. Klát vzpomněl 100. v.VroČí narození Jana Luk~še
(1902-1976) a M. Klvaňa doložil Sto let vývoje map povrchovych
uhelných dolů v západní části severních Čech.
Závěrečný den jednání byl ukončen trojicí referátů. J. Mazal?vá
přiblížila Laserový interferometr ML 10 firmy Remshaw~. ktery Je
umístěn v (zatím neakreditované) metrologické laboraton rGDM,
H. Staňkovájednala o Vytvoření sítě identických bodů na území Br~a
v katastrálním svatoštěpánském systému, S-JTSK a ETRS 89. (Nazev ve sborníku je Praktické aplikace v Trigonometrické síti Brno).
T. Filipcová hovořila o potřebném Sjednocení terminologie v geodézii a důlním měřictví.
Některé referáty, např. Institut chráněného ložiskového území a do-o
bývacího prostoru ve vztahu k současnému katastru n~movlfostl,
M. Mikoláše, Geodetické modelování varianty zatopem zbytkove
jámy na stabilitu svahů (R. Kořínek, 1. Aldorť, ~. Hrubešová, H. Lahuta) a Modelowanie metodq elementów skonczonych wleloetapowego procesu obniien i odkstalcen pozi~mych terenu górnic}ego
(R. Mielimqka, M. WesolovskI) nebyly predneseny. Proto poradatelé zařadili další příspěvky, které však neJsou ve sbornlku: Geodetický a geologick.v průzkum v prostoru N?vé Rasovny na prop,adání
Bílého potoka v Moravském krasu (T. Švab, J. Wlegel) a Vytycovam
pomocí GPS RTK v Mostecké uhelné společnosti (~. Bláha).
Jednání konťerence bylo doprovázenou malou vystavkou elektronických geodetických přístrojů, prezentovaných tir~a~i Gef<,Js(Leica) a Geotronics (Trimble), panely s dokumentacI predstavtly Severočeské doly a. s. Řada problémů byla - jako ~a všec~ obdo,bných
akcích - neformálně probrána o přestávkách a pn spolecenskem večeru v "saloonu".
Našim kolegům do dalšího roku činnosti: Zdař Bůh'
Autor se konťerence zúc'astnil s podporou grantu GA ČR
103/02/1166 Vvzkum a verifikace metod sledování svahovvch pohyhů.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Volodymyr

Lityns'kyj

(ed.): Geodezyčnyj encyklopedyčencyklopedický
slovník). I. vy2001. 668 S., 190 obr., 34 tab.

nyj slovnyk (Geodetický
dání, LVIV, Jevrosvit

Tento pozoruhodný encyklopedický slovník v černé plátěné vazbě
připravila a vydala v r. 2001 skupina 21 autorů-vědců a pedagogů
ústavu geodezie Národní univerzity Lvivs'ka politechnika na Ukrajině pod vedením docenta Ing. Volodymyra Lityns'kého, CSc. Myšlenka zpracovat takovou práci se zrodila před 10 lety, kdy vznikla
nezávislá Ukrajina, a s ní i potřeba upřesnit nebo vypracovat nové
národní termíny v oboru zeměměřictví a katastru pro účely resortu
a odborného školství.
Autorský tým shromáždil a zpracoval více než 3800 současných
ukrajinských termínů z geodezie, vyšší geodezie, inženýrské geodezie, kartografie, matematické kartografie, kartometrie, fotogrammetrie, DPZ, katastru nemovitostí, geodetické astronomie, kosmické
geodezie, gravimetrie, teorie tvaru Země, geodynamiky, teorie chyb,
teorie pravděpodobností atd. Věnuje se pozornost také měřickým přístrojům, které se používaly nebo se používají nyní v těchto oborech.
Jsou uvedeny také biografické údaje nejznámějších ukrajinských
představitelů oboru nebo těch, kteří svým životem nebo prací jsou
spojení s Ukrajinou, případně s územími, která byla součástí sousedních států, v časovém rozmezí od XIX. do XXI. století. Jsou zde,
např. profesor Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech
(1922-1934)
a pracovník naši státní zeměměřické služby
(1940-1960) Ing. Leonid Hrabyna (1885-1971), autor prvních ukrajinských vysokoškolských učebnic z geodezie (1922-1925) a spoluautor Rusko-českého zeměměřického slovníku (1954), a čeští profesoři, zeměměřiči Dominik Zbrožek (1832-1889) a Václav Láska
(1862-1943), kteří působili ve Lvivě. Předmluvu k slovníku napsal
ředitel Hlavní astronomické observatoře NAV Ukrajiny akademik
Jaroslav Jackiv. Na konci slovníku se uvádějí také stručné medailónky autorů hesel.
Název každého termínu je uveden velkým tučným písmem. Dále za
každým termínem jsou v závorkách ruské, anglické a německé ekvivalenty a potom stručné vysvětlení termínu. Zvláštností slovníku je to,
že poprvé od konce 30. let 20. století byla použita písmena "g" a "h".
Jakje známo, na rozdíl od ruštiny, kde je jen jedno písmeno "g", ukrajinština má dvě písmena "g" a "h". Termín geodezie se píše v ukrajinštině jako heodezie, i když ve 30. letech 20. století se psal jako geodezie. To znamená, že pro bibliografické účely by se mělo psát
v české transkripcí heodezie. Ovšem, aby nevznikaly problémy s interpretací termínu, asi by bylo vhodné psát geodezie.
Jen zřídkakdy při přípravě encyklopedických publikací se autorům podaří neudělat chyby nebo nepřesnosti. Z tohoto hlediska tato
publikace patří k těm, které mají poměrně málo chyb, což svědčí
o pečlivosti autorů. Poukážeme jen na některé z nich. V heslu věnovaném astronomickým observatořím (s. 26) je zapsán rok založení Mykolajivské observatoře 1912, ale observatoř existovala jako
námořní už od r. 1821, a není zmínka o Chersonské námořní observatoři (zal. r. 1959). V heslech o polském profesoru Sewerynu Widtovi (s. 73) a o českém profesoru Václavu Láskovi (s. 307) se používá polské znění příjmení Láska - Ljaska (v polštině se píše Laska,
ale čte se Ljaska). Je to politováníhodné, neboť na Ukrajině už vyšlo několik publikací, jako např. článek Vydatnyj čes 'kyj Václav
Láska u Lvovi (Visnyk geodeziji ta kartografiji, 1995, č. I,
s. 105-107) nebo biografické příručky Vidomi včeni Deržavnoho
universytetu Lvivs 'ka politechnika (Lviv, 1994, s. 77-79) a Čechy
v Halyčyni (Lviv, 1998, s. 60-61), kde se používá v ukrajinské transkripci příjmení Láska. Ještě jedna nepřesnost je v heslu o starých
mapách Ukrajiny (s. 249), kde se mj. jedná o mapě Jana Alnpeka,
což není správné. Lvivský měšťan Jan Alnpek (?-1636) byl autorem
topografického popisu Lviva (1602-1605) a mapu (vedutu) města
pravděpodobně vytvořil v letech 1607-1608 italský vojenský inženýr Aurelio Pasarotti, který sloužil u polského krále Zykmunta III.
Wazy. O autorovi rytiny mapy se nyní diskutuje. Podle badatelů to
mohl být Abraham Hohenberg (?-1653) nebo Jakob Hoefnagel
(1575-1630). I popis i rytina mapy byly uveřejněny v 6. dílu sborníku Georga Brauna a Franze Hogenberga Civitates orbis terrarium
(Koln, 1618, s. 49). K určitým nedostatkům recenzovaného slovníku
patří také to, že chybí jmenný a předmětný rejstřík, ale toto lze asi
vysvětlit nedostatekem financí při jeho vydání.
Nehledě na těch několik chyb a nepřesností Geodetický encyklopedický slovníkje užitečnou příručkou a bude mít velký význam pro
další vývoj ukrajinské geodetické terminologie. Pro budoucí druhé
rozšířené vydání této práce by bylo žádoucí opravit zmíněné chyby
a doplnit slovník následujícími novými hesly: geodezie na Lvivské

univerzitě, geodezie na Charkivském kolegiu, střední zeměměřické
vzdělání na Ukrajině, oblouk Struveho, měření základen na Ukrajině, Hlavní geodetická správa Ukrajinské lidové republiky, protínání Motorného, "Technični visty", "Ukrajins'kyj inžener", Josef Liesganig, Vasyl' (Fríedrich Georg Wilhelm) Struve, Karl Tenner. Jan
Holfeld, Ignác Lemoch, Robert Daublebský von Sterneck, Stepan
Rudnyc'kyj, Mykola Medvec'kyj-Koval', M. Vjachirěv, A. Serdobyns'kyj, Antoni Lomnicki, Mykyta Gruzděv, Pavlo Buhaj, Anatolij Fillipov, Orest Makar apod. Práce by jen vyhrála, kdyby byla doplněna také některými staršími termíny, které se používali
v publikacích ukrajinských zeměměřičů do II. světové války, jako
mapa (je jen heslo karta, s. 218), měřictví, terén apod. V deseti heslech, věnovaných refrakci (s. 492-496), nemělo by chybět vysvětlení
také pro terestrickou reťrakci (terrestrial refraction), boční a příční refrakci a v seznamu vědců, kteří tento atmosférický jev zkoumali, nemá
chybět první vedoucí katedry geodezie Lvivs'ka politechniky profesor Dominik Zbrožek. Kromě toho, podle výsledků prací současných
ukrajinských badatelů (1. Karpins'kyj, A. Ljaščenko a A. Ďohtjar,
2002) geografické centrum Ukrajiny je umístěno na severu města
Špola v Čerkaské oblasti, proto bylo by vhodné opravit také informace o geografickém centru Ukrajiny (heslo Ukrajina, s. 608).
Na závěr lze konstatovat, že autoři vykonali kvalitní práci - unikát ve světové zeměměřické literatuře. Můžeme tedy pogratulovat
ukrajinským zeměměřičům k takovému úspěchu. Doufáme také, že
tato jedinečná fundamentální encyklopedická práce bude náležitě
oceněna na Ukrajině a mezinárodními geodetickými organizacemi.
Poznámka: "Geodezyčnyj encyklopedyčnyj slovnyk" je v ČR k nahlédnutí jen v Zeměměřické knihovně VÚGTK ve Zdibech.
Ing. Alexandr Drbal,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, Zdiby

ZAJíMAVOSTI
Maturanti věnovali geodetický
své třídní profesorce

bod

Neobvyklý dárek pro svoji třídní profesorku Ing. Danuši Mlčkovou
věnovali studenti čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze, když ji před školou vytyčili geodetický bod (viz
obr.). Bod má svoji dokumentaci včetně souřadnic. Na výstražné tabulce červenobílé ochranné tyče si každý student nebo návštěvník
školy může přečíst, komu geodetický bod byl věnován. Originální
dárek dlouholetou pedagožku odborných předmětů Střední průmyslové školy zeměměřické Ing. Danuši Mlčkovou příjemně překvapil. Jeho vybudování totiž maturující studenti dokázali utajit před
ostatními pedagogy do poslední chvíle.
Ingc Petr Skála.
Fakulta lesnická CZU v Praze

POSTŘEHY Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNí IUGG V SAPPORU
k či. J. KLOKOČNíK

(GaKO, č. 12/2003)

Obr. 1 Pohled na jezero
Shikotsu a výstup na
sopku Tarumae
(1038 m n.m.)

Obr. 2 Sopka Tarumae,
S2 od Hokajda

Foto: doc. Ing. Jaroslav Klokočnik, DrSc.,
AsÚ AV ČR, Ondřejov

