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528.563
KUBÁČKOVÁ,L.

Nový pohrad na meranie skupinou gravimetrov

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Č. 5, str. 89-92,
lit. 4

Uvádzajú sa ekvivalentné (to znamená založené na realizáeiách
vektora merania pred a po optimálnej eliminácii chodu jednot-
livých gravimetrov) algoritmy pre optimálny (pod!'a metódy
najmenších štvorcov) odhad vektora tiažových rozdielov (uži-
točných parametrov) medzi bodmi denného úseku meraného
skupinou gravimetrov a optimálny odhad kovariančnej matice
tohto vektora, ktorý závisi na odhadoch (nevychýlených a inva-
riantných) jednotkových disperzií jednotlivých gravimetrov.

528.089.6 + 531.719

ABELOVIČ, J--JEŽKO, J.

Medzinárodné spojenie geodetickej porovnávacej základnice Hlo-
hovec '

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Č. 5, str. 93-101,
7 obr., 12 tab., lit. 8

Popis geodetických porovnávacích základnic (GPZ) Hlohovec,
Graz-Feldkirchen a Giidiil1ii. Metodika testovanía elektronic-
kých dia!'komerov (ED) na uvedených základniciach. Niektoré
výsledky laboratórneho testovania vybraných ED pre medziná-
rodné spojenie. Určenie nových parametrov GPZ Hlohovec
v nadviizností na základnicu Giidiil16, určenú Viiisiiliiho interfe-
renčnou metódou.

91: 681.3.07 (437,1/,2)

NEUMANN, J.

Základní báze geografických dat České republiky

Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993, Č. 5, str. 101-105,
I obr.

Stručná informace o nově koncipované a postupně experimen-
tálně ověřované a realizované Základní bázi geografic;:kých dat
(ZABAGED) reprezentující území České republiky (CR). Ras-
trová digitalizacc tiskových podkladů Základní mapy ČR
I: 10 000 a následná efektivní vektorizace jejich výsledků, odvo-
zování databází nižší podrobnosti automatizovanou generaliza-
cí a racionální údržba databáze jako klíčové zvláštnosti koncep-
ce ZABAGED.

528.563
KUBÁČKOVÁ,L.

A New Look at Measurements Realized by Means of a Set of
Gravimeters

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, No. 5, pp. 89-92,
4 ref

Equivalent algorithms (i. e. algorithms based on measurement
vector realizations before and after optimal elimination of the
drift of individual gravimeters) for optimal (i. e. according to
the least square method) estimation of gravity differences vec-
tor (applicable parameters) between the points measured by
means of a set of gravimeters within a day and optimal estima-
tion of a covariance matrix of this vector, depending on (unbi-
ased and invariant) estimations of standard dispersions or indi-
vidual gravimeters.

528.089.6 + 531.719

ABELOVIČ, J-JEŽKO, J.

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, No. 5, pp. 93 - 101,
7 fig., 12 tab., 8 ref

Description of geodetic reference bases at Hlohovcé, Graz-Feld-
kirchen and Giidiil1ii. Method of testing the elc .tronic teleme-
ters along these bases. Some results of laboratory testíng the
selected telemeters, that should be applied to international con-
nection. Determination of new parameters of geodetic refe-
rence base at Hlohovec referred to Giidiil1ii base, which was de-
fined by Viiisiilii interference method.

91: 681.3.07 (437.1/.2)

NEUMANN, J.

Fundamental Geographic Data Base of the Czech Republic

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, No. 5, pp.
101-105, I fig.

Short information on newly proposed and successively checked
up realization of Fundamental Geographic Data Base (ZA-
BAG ED), that describes the Czech Republic. Raster digitizing
of source layers of Basic Map of the Czech Republíc at I: 10 000
scale and successive operative vectorization of its results, deri-
vation of data bases with lower amount of details by automated
generalization and reasonable data base updating, which is pe-
culiar to ZABAGED conception.

528.563
KUBÁČKOVÁ,L.

Nouvel regard sur les travaux de levé effectués par une équipe de
géométres

Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993, No S, pages 89-92,
4 bibliographies

Sont mentionnés les algorithmes équivalents (cela veut dire ba-
sés sur les réalisations du vecteur de levé avant et apres l'élimi-
nation optimale du fonctionnement des gravimetres particu-
liers) pour l'évaluation optimale (selon la méthode des plus pe-
tits carrés) du vecteur des différences de la pesanteur (parame-
tres utiles) entre les points du secleur quotidien mesuré par une
équipe de géometres et évaluation optimale de la matrice cova-
riante de ce vecteur dépendant des évaluations (non déviées et
invariables) des dispersions ďunités des gravimetres indivi-
duels.

528.089.6 + 531.719

ABELOVIČ, J.-JEŽKO, J.

Jonction internationale de la base géodésique de comparaison
Hlohovec

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, No 5, pages
93-101, 7 il1ustrations, 12 planches, 8 bibliographies

Description des base s géodésiques de comparaison de Hloho-
vec. Graz-Feldkirchen et Giidiil1ii. Procédé de testation de télé-
metres électroniques sur ces bases. Quelques résultats émanant
des tests de télémetres électroniques effectués au laboratoire en
vue des jonctions internationales. Détermination de parametres
nouveaux de la base Hlohovec branchant la base Giidiillii déter-
minée par méthode interférente ďapres Viiisiilii.



91: 681.3.07 (437.11.2)

NEUMANN, J.

Base élémentaire des données géographiques relatives á la Répu-
blique Tchéque

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, No 5, pages
101-105, I illustration

Bréve information au sujet de la base élémentaire des données
géographiques (ZABAGED), représentant le territoire de la Ré-
publique Tch"'que, con~ue nouvellement et réalisée successive-
ment par vérification expérimentale. Digitalisation de réglage
des fonds d'impression de la Carte de base de ČR a l'échelle de
I; 10000 et produit vectoriel successif réel des résultats, déduc-
tion des bases de données aux détails inférieurs par généralisa-
tion automatisée et maintenance rationnelle de la base de don-
nées en guise de singularités capitales de la conception ZABA-
GED.

528.563
KUBÁČKOVÁ,L.

Neuer Einblick in die Messung mit einer Gravimetergruppe

Geodetický a kartografický obzor, 39,1993, Nr. 5, Seite 89-92,
Lit. 4

Es werden iiquivalente (d. h. auf den Realisierungen des Mes-
sungsvektors vor und nach der optimalen Elimination des
Ganges der einzelnen Gravimeter gegrundete) Algorithmen fiir
optimale (nach der Methode der kleinsten Quadrate) Schiitzung
des Vektors der Schweredifferenzen (Nutzparameter) zwischen
den Punkten des mit einer Gravimetergruppe gemessenen
Abschnittes und optimale Schiitzung der Kovarianzmatrix
dieses Vektors angefiihrt, der von den (unabgewichenen und in-
varianten) Schiitzungen einzelner Dispersionen der einzelnen
Gravimeter abhiingig ist.

528.089.6 + 531.719

ABELOVIČ, J.-JEŽKO, J.

Internationale Verbindung der geodiitischen Vergleichsbasis Hlo-
hovc

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Nr. 5, Seite
93-101,7 Abb., 12Tab., Lit. 8

Beschreibung der geodiitischen Vergieichsbasen (GVB) Hloho-
vec, Graz-Feldkirchen und GĎdĎIIĎ. Methodik der Testung
elektronischer Entfernungsmessgeriite (EMG) auf den ange-
fiihrten Basen. Einige Ergebnisse der Labortestung ausgewiihl-
ter EMG fur die internationale Verbindung. Bestimmung neuer
Parameter der GVB Hlohovec im Zusammenhang mit der Basis
GĎdĎIIĎ, die mit der Viiisiila-Interferenzmethode bestimmt
.wurde.

91; 681.3.07 (437.1/.2)

NEUMANN, J.

Grundbasis geographischer Daten der Tschechiscben Republik

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Nr. 5. Seite
101-105, I Abb.

Kurze Information uber die neu konzipierte und stufenweise
experimental getestete und realisierte Grundbasis geographi-
scher Daten (ZABAG ED), die das Gebiet der Tschechischen Re-
publik (ČR) repriisentiert. Rasterdigitalisierung der Druckun-
terlagen der Grundkarte der ČR I; 10000 und nachfolgende
eftektlve Vektorisierung ihrer Ergebnisse. Ableitung weniger
detatllierter Datenbasen durch automatisierte Generalisierung
und ratlOnale Laufendhaltung der Datenbasis als Schliisselbe-
sonderheiten der Konzeption der ZABAGED.

528.563

KY6A4KOBA Jl.

HOBaH TO'lKa JpeHUH Ha UJMepeUUH rpynnoH rpaBUMeTpOB

reOne3H'IeCKHH H KapTorpa<jlHqeCKHií oG30p, 39, 1993, NO 5,
CTp. 89-92, nHT. 4

OpHBonllTclI KaK 3KBHBaneHTHble (T. e. oCHOBaHHble Ha peaml-
3aUHH BeKTOpa H3MepeHHlI nepen H nocne onTHManbHoií 3nH·
MHHaUHH CMeUleHHlI Hynb nYHKTa oTnenbHblX rpaBHMeTpOB)
anropHTMbl nnll onTHManbHoií (cornaCHO MeTony HaHMeHb-
WHX KBanpaTOB) oUeHKH BeKTopa pa3HocTeií CHnbl TlIlKeCTH
(none3HblX napaMeTpOB) MelKny TOqKaMH CYTo'lHoro yqaCTKa,
H3MeplleMoro rpynnoií rpaBHMeTpOB H onTHManbHoií oueHKH
KOBapHaHTHoií MaTpHUbl 3TOro BeKTopa, KOTopall HaxonHTClI
B 3aBHCHMoCTH 01' oueHKH (HeoTKnOHeHHbIX H HHBapHaHTHbIX)
enHHHU nHcnepCHH OTnenbHblX rpaBHVleTpoB.

528.089.6 + 531.719

A6EJlOBI14 ~.-E)J{KO ~.

MelKnYHaponHaH npHBHJKa reOne311'1eCKOrO KOHTpo.1bHoro 6a-
Juca Hlohovec

reOne3HqeCKHií H KapTorpa<jlHqeCKHií OG30p, 39, 1993, No 5,
CTp. 93-101, 7 pHC., 12nG., nHT. 8

OnHcaHHe reO,le3HqeCKHX KOHTpO.%HbIX Ga3HcoB (rK6) Hlo-
hovec Graz-Feldkirchen H GĎliillii. MeTonHKa TecTHpoBaHHlI
3neKTpoHHblX nanbHOMepOB (3A) Ha npHBe:leHHblX 6a3Hcax.
HeKoTopble pe3ynbTaTbl naGopaTopHoro TeCTHpOBaHHlI H3-
GpaHHblx 3A :lnll "lelK:lYHaponHoií npHB1I3KH. Onpe,le.leHlle
HOBblX napa'leTpoB rK6 Hlohovec B COOTHoweHHH K Ga311CY
Giiliillii. onpeneneHHO\lY Viiisiilii HHTep<jlepeHUlloHHbl'l 'leTO-
:l0'1.

91; 681.3.07 (437.1/.2)

HOI1MAHH ~.

OCHoBHaH 631a reorpa<jlIl'leCKIIX :laHHhlX Ha TeppllTOpll1l
4emcJ.:oĎ pecny6J1uKH

reO:le3I1QeCKHlÍ H KapTorpa<jlHQeCKHií OG30p, 39, 1993, No 5,
CTp. 101-105, I pHC.

KpaTKall HH<jlop'laUHlI o nocnenOBaTenbHO 3KcnepH'leHTa.lb-
HO npOBeplle\loli H pea'"H3ye\loli OCHOBHOIi Ga3e reorpa<jlHQeC-
KIIX ,laHHbIX, OTHOClIUlHXC>IKTeppHTopllll 4elllCKoli pecny6clll-
KH (4P), H ee HOBoli KOHuenuHH. PaCTpoBoe npeoGpa30BaHHe
B nHCKpeTHYIO <jlop"lY neQaTHOIi OCHOBbl OCHOBHOIi KapTbl 4P
B 'lacwTaGe I: 10000 H nOCne:lYIOUlall 3<jl<jleKTHBHall BeKTOpll-
3auHlI ero pe3y.%TaTOB; BblBOll Ga3bl ,laHHbIX HH3weli CTeneHH
nOllpoGHoCTH nYTe\l aBTOVtaTH3HpOBaHHoil reHepa.lll3aUHH
H paUHoHanbHoe aKTyanH3HpOBaHHe Ga3bl llaHHblx KaK npIIH-
Ullnlla.%HOií oc06eHHOCTH KOHuenUHH OCHOBHOIi óa3bl reorpa-
qmQeCKHX llaHHblx 4P.

Pro příští GaKO připravujeme:

DUBIŠAR, P.: Charakteristiky vnitřní spolehli-
vosti geodetické sítě

PRAVDA, J.: Metakartografické a interdiscipli-
náme v kartografii

KOLENATÝ, E.: Ověření linearity měřicí stupni-
ce gravimetru GS 15
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Nový pohl'ad na meranie skupinou
gravimetrov RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrSc.,

Matematický ústav SAV, Bratislava

Ciel'om merania uskutočneného skupinou gravimetrov
v rámci jedného denného úseku je určiť optimálny
(podl'a metódy najmenšich štvorcov) odhad vektora tia-
žových rozdielov medzi bodmi tohto úseku a súčasne
výsledný odhad charakterizovať odpovedajúcou kova-
riančnou maticou. V tejto kovariančnej matici vystupu-
jú disperzie charakterizujúce presnosť merania jednotli-
vými gravimetrami, ktoré sú zvyčajne a priori neznáme.
Je preto potrebné ich odhadnúť z výsledkov meraní
aplikáciou efektívneho postupu, t.j. postupu, ktorý za-
bezpečí minimum straty informácie o nich.
Problémom optimálneho spracovania geodetických

meraní vykonaných skupinou prístrojov sa zaoberala
práca [3]. Uvádzajú sa v nej lokálne najlepšie lineárne
nevychýlené odhady parametrov prvého rádu (LBLUE
- locally best linear unbiased estimator) a lokálne naj-
lepšie kvadratické nevychýlené a invariantné odhady
parametrov druhého rádu (LMVQUIE - locally mini-
mum variance quadratic unbiased invariant estimator)
v rámci lineárneho regresneho modelu merania tvaru

1'1

L 1.~1;(1I1)

i '= I

PIJI

L ElJ/i(1/1)

i "'" I

var ( ~I)
Y,II

1'1

L 31iH1i(III<IIIl'
i = I

Pili

0'°' L 9mjHI/I(IIl1iolll/l)
i~I

kde ~III!) je nl-rozmerný vektor merania modelujúci me-
ranie vykonané j-tým prístrojom, XliII,. kl je ni x k-roz-
merná matica plánu vyjadrujúca lineárny vzťah medzi
nl-rozmerným vektorom priamo meratel'ných veličin
a k -rozmerným vektorom neznámych parametrov p,

1',
ktoré meraním určujeme, L Eiilll,) je náhodný kompo-

i= t

1',
L 9liHjilll,.II,1 = var(~llIil) (kovariančná matica i-tého
i = I

vektora merania, Ho, ..• , Hil'! známe symetrické matice
a 911, ••• , 911" neznáme kovariančné parametre (parame-

1',

tre druhého rádu). Matica L 91iHi, je kladne semidefi-
I'"" 1

nitná, j = I, 2, ... , m.
V [3] získaný algoritmus nepredpokladá existenciu

systematického vplyvu. Jeho štruktúra však tým, že

predpokladá nie rovnaké rozmery všetkých vektorov
merania, nie rovnaké matice plánu a kovariančnú mati-
cu jednotlivých vektorov merania tvaru var (~) =

J'i

= L 9jiHji, je zložitejšia.
i= I

Vzťahy pre optimálne odhady, ktoré sú v ďalšom uve-
dené, sú dokázané v citovanej literatúre [2] až [4].

Problém určenia optimálneho odhadu vektora fJ<k) tiažo-
vých rozdielov medzi k + I bodmi denného úseku na
základe meraní vykonaných N gravimetrami a súčasne
určeni a optimálneho odhadu disperzii jednotlivých gra-
vimetrov budeme riešiť v lineárnom modeli tvaru

E (Y;IIII) =

YVIII).

= (~I'~~I:.~I.I'::':'.~' ' ~ ) (:,) ,
AI II. k), O, O, , SNIli.,,) _Q.

V's

var ( ~I)- (~.~~'..~' ~.),
Y, O, O, a\1

kde Y, je n-rozmerný vektor, ktorý modeluje meranie
vykonané i-tým gravimetrom, A je n x k-rozmerná ma-
tica rešpektujúca sp6sob merania aplikáciou zvolenej
q-násobnej ťahovej metódy (merania všetkými gravime-
trami sa vykonávajú podl'a toho istého designu), Si je
n x s,-rozmerná matica, pomocou ktorej sa vyjadruje
vplyv chodu i-tého gravimetra na výsledky meraní
(chod zvyčajne modelujeme polynómom s,-tého stup-
ňa), P je k-rozmerný vektor neznámych tiažových roz-
dielov medzi bodmi denného úseku a {)oije si-rozmerný
vektor koeficientov polynómu, ktorý modeluje chod
i-tého gravimetra, a," je disperzia merania i-tým gravi-
metrom.
Model (2) vznikol zložením N parciálnych modelov

tvaru

E[Y,] = (A, S,) (~} var(Y,) = a," I

odpovedajúcich meraniu i-tým gravimetrom.

3. Optimálne odhady parametrov prvého a druhého
rádu v modeli (3)

Rovnomerne najlepši lineárny nevychýlený odhad uži-
točného parametra P v parciálnom model i (3) je

P* (Y,) = {A'[I - Si(S;Sirl S,']A}-I A' [1-
- Si(S;Si)-1 S;]Y,

1993/89
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(keďže nezávisí od neznámej disperzie a? je rovnomer-
ne najlepší), jeho variančná matica má tvar

var[p* (Y;)lall = a? {A'[I - Sj(S:Sj)-1 S:]A}-' (5)

(uvedený zápis deklaruje hodnotu disperzie použitú pri
výpočte; ak je disperzia al a priori neznáma, odhaduje-
me ju postupom uvedeným v nasledujúcich riadkoch;
ak ovšem v (5) použijeme namiesto al, ktorá je deter-
ministickou veličinou, jej odhad, ktorý je náhodnou
premennou, stáva sa (5) odhadom variančnej matice
odhadu P* (Y;».
Nevychýlený a invariantný (to znamená nezávislý od

parametra P) odhad jednotkovej disperzie al v parciál-
nom modeli (3) je

al* (Y;) = [Y; - Ap*(Y;)J'[1 - Sj(S:Sj)-1 S:][Y;-
- Ap*( Y;)]/(n - k - s;),

kde P,* (Y;) je dané vzťahom (4). Tu je potrebné za-
registrovať, že tento odhad je možné vypočítať bez ur-
čenia odhadu neužitočného parametra /Jj. Rozdiel
Y; - Ap*( Y;) nie je opravou. Tá má tvar v, = Y; -
- Ap*(Y;) = Sj/J;*(Y;), kde

/J;*(Y;) = {Sj[1 - A(A'A)-' A']Sj}-' S' [I -
- A(A'A)-' A']Y;.

Vzťah (6) je samozrejme ekvivalentný so známym
vzťahom na výpočet nevychýleného a efektívneho od-
hadu disperzie tvaru

a/*(Y;) = v'v/(n - k - Sj), (6')

kde v = (VI, V2,"" vn)'.
Vzťahy (6) a (6') tým, že sú ekvivalentné, dávajú d6le-

žitú kontrolu správnosti výpočtu odhadu disperzie ;-té-
ho gravimetra v rámci parciálneho modelu (3).
Ak vektor merania Y; v modeli (3) je normálne rozde-

lený (Y; - Nn(AP + S; /Jj, a? I», potom ekvivalentné od-
hady disperzie tvaru (6) a (6') sú rovnomerne najlepšie
(to znamená s minimálnou disperziou) nevychýlené
a invariantné. Ich disperzia má tvar

D[al*(Y;)lalJ = 2aj
4/(n - k - s;).

4. Optimálna eliminácia chodu gravimetrov, optimálne
odhady parametrov prvého a druhého rádu v rámci
modelu (7)

Je pravda prirodzené do databázy gravimetrických úda-
jov vkladať výsledky meraní získané jednotlivými gravi-
metrami v rámci denných úsekov "očistené" od vplyvu
rušivého chodu použitého gravimetra. Tieto sú potom
základom na ďalšie spracúvanie - výpočet optimálne-
ho odhadu vektora tiažových rozdielov medzi bodmi
denného úseku z meraní všetkými gravimetrami, odha-
du parametrov druhého rádu, spájanie denných úsekov
do siete, prípadne ďalšie analýzy závislé od formulova-
nej úlohy.
Predtým, ako uvedieme prehl'ad vzťahov pre optimál-

ne odhady parametrov prvého a druhého rádu z elimi-
novaných údajov, uvedieme prehl'ad symbolov, ktoré
zjednodušujú zápis.
Označme Ms, = I - S;(S; S;)-I S; a analogicky MA =

= 1- A(A'A)-' A'. ĎaleJ' MMA= 1- S(S' M S)-I S'MSi I I A I I A
("" 1- S;{S;[I - A(A'Ar 1A'jS;} -I S,'[I - A(A'A)-' A')).

Symbol (MAI;MAV znamená Mooreovu-Penroseovu in-
verziu matice MAI;MA a má nasledujúci explicitný tvar

I;-I - I;-IA(A'I;-'A)-A'I;-I,akI;je
kladne definitná matica príslušného
rozmeru
I;+-I;+A(A'I;+A)-A'I;+, ak I; je
kladne semidefinitná matica prísluš-
ného rozmeru pričom M(A) c M(I;).

Tu k x n-rozmerná matica A-označuje l'ubovol'nú
zovšeobecnenú inverziu (g-inverziu) n x k-rozmernej
matice A, to znamená A-je každá taká matica, ktorá
vyhovuje vzťahu AA -A = A (samozrejme nie je určená
jednoznačne, existuje celá trieda matíc s touto vlastno-
sťou), A+ je Mooreova-Penroseova inverzia matice A to
znamená taká matica, ktorá súčasne spÍňa podmienky
AA+A = A & AA+ = A+ & (AA+)' = AA+ & A+A =
= A+A)'; A+ je určená jednoznačne; M(A) je lineárny
priestor generovaný st1pcami matice A to znamená
M(A) = {u : u = Ax, x E Rk} C R", Rk je k-rozmerný
Euklidov priestor.
A~'(N)označuje minimum variance N seminorm g-in-

verziu matice A, to znamená takú zovšeobecnenú inver-
ziu matice A, ktorá vyhovuje podmienkam AA~'(NIA =
= A & (A~,(N)A') N = NA~'(N)A, kde N je l'ubovol'ná k x k
rozmerná kladne semidefinitná matica.

Optimálnou elimináciou chodu gravimetra (to zna-
mená elimináciou, ktorá zachováva úplnú informáciu
o parametroch prvého a druhého rádu v nameraných
údajoch po eliminácii) prechádzame od parciálneho
modelu (3) k parciálnemu modelu

E[ Y)e/l] = Ap, var( Y)e/J) = al M~A M~A',
R[var(Y)cll)] = n - s"

kde Y)e/l = M~AYa R[ var( Y)e/l)] je hodnosť variančnej
matice vektora merania po eliminácii, ktorá je vždy iba
kladne semidefinitná. V d6sledku tohto závažného fak-
tu vo výraze pre rovnomerne najlepší nevychýlený line-
árny odhad užitočného vektorového parametra P z vek-
tora merania po eliminácii rušivého chodu vystupuje
zovšeobecnená inverzia matice plánu (ide o aplikáciu
univerzálneho modelu)

P* Y)ell = [(A');'(MMAMMA}Y)elJ ""
Si Si

"" [A' (M~A M~AY Ar 1A' (M~A M~A}r Y)ell,

[p*(,,,(e/l)1 2] - 2[(A')- ]' MMAMMA'var Ti 0i - ai III(M~.AM~iA') s, Si

(A);'(MMAMMAI"" al[A'(M~A M~A')+ Ar'.Si Si I I

Nevychýlený a invariantný odhad disperzie z údajov
po eliminácii, to znamená v rámci parciálneho modelu
(7) je
a2* (yíell) = VleI)' (M MMAMMA'M )+ MMAMMA'X
I I I A S, Si A Si S,

X (MAM~A M~iAMA)+ Y)elJ/(n - k - s,) ""

"" [Y)ell - Ap* Y)ell)]' (M~A M~A)+ X

X [Y)e/l - Ap* Y)ell))/(n - k - s;),

pričom odhady parametra p tvaru (4) a (8) a odhady
disperzie tvaru (6), (6') a (10) sú ekvivalentné. Takisto
sú ekvivalentné variančné matice tvaru (5) a (9).
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I:o - lokálne najlepší kvadratický nevychýlený a inva-
riantný odhad (najlepší v zmysle minima variancie) vek-
tora disperzií (a,2 , ••• , a,O' na základe vektora merania
Y= (Y;', Y;, ... , Y~)' (to znamená v rámci modelu (2»
je

(

a'~14[Y, - Ap** (YII:o)]'Ms, [Y, - Ap** (YII:o)] )
a. ,;' ( Y, - Ap" (YI~")I'M"[Y, - Ap" (Y]~,,)l ,

a,v04[y, - Ap**( YII:o)]' Ms \ IYv - Ap**( YII:o)]

5. Optimálne odhady užitočného parametra P, disperzií
jednotlivých gravimetrov a určenie kovariančnej
matice odhadu parametra P z meraní N gravimetrami

Pri komplexnom spracúvaní meraní vykonaných skupi-
nou N gravimetrov pracujeme v modeli (2). Ak disper-
zie a~, ... , a~sú a priori známe, potom najlepší lineár-
ny nevychýlený odhad užitočného parametra P v mode-
li (2) (aby sme ho odlišili od odhadov v rámci parciál-
nych modelov, použijeme symbol P**) je

N

P**(YII:) = O-I L a;-2 A'Ms,Y; ==
;= J

N

== O-I L a;-2 A'Ms,Ap* (Y;),
;= I

v
tu O = L a;-2 A'Ms, A a P*( Y;) je dané vzťahom (4).

var r (:~.~.::i~:~~)lI:ol= 2S(I\""AS,I:oM'A8,1+; (14)l a~** (YII:o) J
(i, i)-tý (to znamená diagonálny) element matice
S(M'A.S,I:oM'A.s,l+ je
{SIM

1
\S,I:IlM1AS,I'L.; = a,~4 Tr{[1 - a;~2AOI~' A']Ms,l1 -

- a;~2 AO,~' A']MsJ, i = 1,2, ... , N;

{S(M(A.S1I:.nMIA.S))+} i.i =

= a;~4 a/~4 Tr{[AO,~ I A' Ms,AOI~ I A'] Ms,],

i, j = I, 2, ... , N, i * j;
\

00 = L a;~l A'Ms,A; Tr(B) označuje stopu štvorcovej
i'" 1

matice B, ktorá je definovaná ako súčet jej diagonál-
nych elementov.

Výsledný odhad je všeobecným priemerom z odhadov
získaných na základe meraní jednotlivými gravimetra-
mi, ktoré sú uložené v databanke údajov. Výrazy (II)
a (12) obsahujú disperzie, charakterizujúce presnosť
merania jednotlivými gravimetrami. Ak tie sú a priori
neznáme, odhadneme ich pomocou vzťahov (6), (6'),
resp. (10). Odhadnuté disperzie budeme považovať za
dostatočné približenie skutočných hodnot disperzií
a vypočítame I:o - lokálne najlepší lincárny nevychýle-
ný odhad P** (YII:o) parametra P, ktorý má tvar (II)
s tým rozdielom, že ar je nahradená a;~. Tu

(

a,201, O, , O)
I:o = .~: .. ~~o.I, : ~..

O, O, , aŇo I

I:o - lokálne najlepší lineárny nevychýlený odhad
užitočného vektorového parametra P na základe vekto-
ra merania Y'dl = (Y)d1', Yidl', ... , Y',:'/I')' je

v

P**(Y"'/I)II:) = R-' " a-2A'(MMA MMA')+ Y'e/"o o ~ 10 Sl Si I

i = I
N

== R-'" a-2A'(MMAMMA')+ Ap*(Y'e/1')o ~ d) SI Si I'

i = I

\

Ro = L a,~2A' (M~,A M~iAY A a P** (Y'e/llI:o) je dané

vzťahom (17). Výrazy (11)a (17) rovnako ako výrazy
(12) a (18) sú ekvivalentné.

I:o - lokálne najlepší (s minimálnou varianciou) kva-
dratický nevychýlený a invariantný odhad vektor dis-
perzií na základe vektora merania Y'e/1 = (y)"/1', Yid1',
... , yt~/)')' je

(

a~** (Y'I/11I:O»)

a2.:** (rd11I:o)
aŇ** (Y1d11I:o)

(

al- ..O
4
[Y!I."I) - Ap** (Y"/III:o)]'[(M~,A. M~,A) - H Yi.e/I - Ap** (Y1d11I:o)] )

a204[ Yiel) - Ap** (Yld11I:o)]'[(M~.A M~.A) + HYidl - Ap** (Y'd11I:o)]-. - ,

a \o4[Y'~I) - Ap** (Yld)lI:o)]'[(M~~ M~~) + FIY'~I) - Ap** (Yle/llI:o)]
(19)

kde (i, i)-tý a (i, j)-tý element matice S(MAM~AI:IlM~AMAI'
je
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{S(MAM~Al:DM~AMA)+L.; = 0";0
4 TI' {[(M~A M~A)+F} -

2O"iO 6 TI' {ARůl A/[(M~AM~n+p} +
+ 0";08 TI' ({AR~1 A' [(M~A M~A')+FF),

i = 1,2, ... , N

{S(MAM~AEOM~A'MA)+L.i = 0";040";04 TI' {ARůl X

X A' [(M~AM~A')+F ARůl A' [(M~,AM~A')+F), (22)

i = I, 2, ... , N, i "* j.

Výrazy (13) a (19) sú ekvivalentné rovnako ako výrazy
(14) a (20).

6. Postup pri aplikácii ul'edených algoritmol'

1. Matice S; a vektor VI"') nameraných hodnot po opti-
málnej eliminácii systematického vplyvu získame
spracovaním výsledkov merania i-tým gravimetrom
pomocou programového systému GRS 2.0 [Il.

2. Vypočítáme výraz M~A = I - S;{S;[I - A(A'A)-l X
X A/S;}-l S;[I - A(A/A)-l A'].

3. Vypočítame odhad vektora tiažových rozdielov z me-
rania i-tým gravimetrom podl'a vzťahu (8) (apliká-
ciou programového systému GRS 2.0) a ako kontrol-
ný vzťah použijeme výraz (4). Výsledky musia byť
identické.

4. Aplikáciou vzťahu (10) vypočítame odhad jednotko-
vej disperzie i-teho gravimetra. Ako kontrolny vzťah
použijeme výraz (6). Výsledky musia byť identické.

5. Položíme 0";*2 = O"lo, i = I, ... Na zostavíme N x N
rozmernú kovariančnú maticu

6. Aplikáciou vzťahu (9) a kontrolného výrazu (5) vypo-
čítame odhady kovariančnej matice vektora tiažo-
vých rozdielov z merania i-tým gravimetrom (teore-
tickú hodnotu jednotkovej disperzie i-tého gravime-
tra, ktorá vystupuje v uvedených výrazoch nahradíme
jej odhadom). Výsledky musia byť identické.

N

7. Vypočítame 00 = L 0";02 A'Ms,A a Ro =
;= 1

N

= " 0"-2 A' (MMA MMA')+ A.L 10 Si Si
i= I

8. Vypočítame ~o - lokálne najlepší odhad vektora tia-
žových rozdielov medzi bodmi denného úseku z me-
raní vykonaných všetkými gravimetrami aplikáciou
vzťahu (17); ako kontrolný použijeme výraz (II); ich
kovariančné matice určíme pomocou výrazov (18)
a (12). Výsledky musia byť identické.

9. Vypočítame elementy matice S(MAMMAEIIMMAMAI+apli-
káciou vzťahov (21) a (22) a jej inv~rziu.s Aplikáciou
v",tahov (19) dostaneme ~() - lokálne najlepší odhad
vektora jednotlivých disperzií gravimetrov; jeho va-
riančnú maticu udáva výraz (20). Ako kontrolné vzťa-
hy použijeme výrazy (13) a (14). Elementy matice
S(MIASll:QMIAS)+'ktorá v nich vystupuje, vypočítame
podl'a vzťahov (15) a (16).

L1TERATÚRA:
[I] KLOBUŠIAK, M.: GRS 2.0 - Programový systém spraco-

vania zravimetIických meraní. Bratislava, VUGK 1992.
[2] KUBAČKOVA, L.: Pravidlá numericky efektivneho a šta-

tisticky optimálneho spracovania nameraných údajov
v gravimetrickej sieti. Geod. a kartogr. obzor, 35/77, 1989,
Č. 5, s. 105- III.

[3] KUBÁČKOV Á, L.: Optimálne spracovanie geodetických
meraní vykonaných skupinou prístrojov. Geod. a kartogr.
obzor, 36/78, 1990, Č. 7, s. 157-162.

[4] KUBÁČKOV Á, L.: The localy best estimators of the useful
first and second order parameters in an epoch model with
nuisance parameters. In: PROBASTAT '91. Proceedings of
the 10th Conference on Probability and Mathematical Sta-
tistics (A. Pázman and J. Volaufová eds). Bratislava,
Mathematical Institute of the SAS, Institute of Measure-
ment Sciences of the SAS, Faculty of Mathematics and
Physics of the Comenius University, Union of the Slovak
Mathematicians and Physicists, Bernoulli Society 1992,
s.38-44.

Do redakcie došlo: 25, 8. 1992

Lektoroval:
Doc. Ing. Vladimír Radouch. CSc.•
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT.

Praha

TERMINOLOGICKÝ SLOVNíK
GEODÉZIE, KARTOGRAFIE

A KATASTRA,

spracovanej terminologickými komisiami Úradu
geodézie. kartografie a katastra SR a Českého úřa-
du zeměměřického a katastrálniho. Slovník bude
mať cca 6000 hesiel (J 000 strán vo dvoch dieloch for-
mátu A5), v ktorých budú výklady termínov v sloven-
čine a termíny budú nielen v slovenčine, ale i v češti-
ne, angličtine, nemčine a v ruštine. Objednávky prijí-
ma Výskumný ústav geodézie a kartografie (VUGK)
na adrese: VÚGK, Chlumeckého 4, 82662 Bratisla-
va. Predbežná cena je 400 Sk. Subskribenti budú
mať zl'avu. VÚGK sa obra cia na potenciálnych spon-
zorov o spoluúčasť na financovaní tlače, pričom sa
ponúkajú aj inzerčné možnosti.
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Potreba jednotnosti a reprodukovatel'nosti mier z me-
trologického hl'adiska sa stáva súčasťou geodézie a pod-
mieňuje kvalitu geodetických meraní. Limitujúcou sa
stáva pri opakovaných meraniach po určitých časových
etapách, kde predpokladáme nemennosť meradla alebo
prístroja, a teda správnosť, jednotnosť a zrovnatel'nost
vykonaných meraní [I].
Možnosti overovania geodetických prístrojov - elek-

tronických dial'komerov (ED), príp. univerzálnych elek-
troníckých prístrojov (UEP) na geodetických porovná-
vacích základniciach (GPZ) v teréne sú známe a mno-
hokrát popísané v našej i v zahraničnej odbornej litera-
túre.
Na katedre geodetických základov (KGZ) Stavebnej

fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave sa problematikou porovnávania a testova-
nia prístrojov a medzi nimi aj ED dlhodobo zaoberáme.
SÚ k díspozicii viaceré skúsenosti a množstvo experi-
mentálnych výsledkov. Dodnes však medzinárodné
spojenie GPZ sa neuskutočnilo, i keď sa vykonali spo-
radické pokusy. V súvislosti s najmodernejšou prístro-
jovou technikou význam porovnávania a testovania ne-
poklesol, ale zvyšovaním presnosti pristrojov naopak
stúpol. Do popredia vystupuje problematika overova-
nia komplexnej funkcie prístrojov nielen v laboratóriu,
ale predovšetkým v teréne. Vychádzame zo známej zá-
sady v geodézii, že používatel'a zaujíma predovšetkým
aké v)'sledky v určitých podmienkach prístrojom dosia-
hne. Tým komplexnosť porovnávania a testovania na-
dobúda zvláštny význam aj u takých zariadeni ako sú
UEP a aparatúry globálneho systému určovania polohy
(GPS).
Jednotnosť merania v geodézii nemóže zaostať v štát-

nych, resp. v administratívnych hraniciach, a preto aj
medzinárodné spojenie GPZ sa stalo nevyhnutel'no-
sťou. V článku sú uvedené krátke charakteristiky GPZ

~_~~~ __ ~[l

01_ ~I ~I ~I ~I
ROZMIESTNENIE PILlEROV

120 120 240 480m

Hlohovec, Graz (Rakúsko) a G6d6116 (Maďarsko) s vý-
sledkami meraní vykonaných v roku 1992 na ich vzá-
jomné spojenie a porovnanie.

Základnice G6d61\6 bola určená VaisaHiho interfe-
renčnou metódou, a preto jej parametre považujeme za
primárne, etalónové. Z výsledkov merania na uvede-
ných základniciach sú odvodené parametre základnice
Hlohovec. Metodika merania na porovnávanie parame-
trov základnic spolu s výsledkami sú uvedené v ďalšom
texte.

2.1 Popis základnice

GPZ Hlohovec je súčasťou metrologického systému
KGZ SvF STU. Do tohoto systému patria i ďalšie
dl'žkové komparátory s nadvaznosťou na etalón Česko-
slovenského metrologického ústavu (ČSMÚ). Schéma
nadvaznosti meradiel tohoto systému i ďalšie podrob-
nosti sú uvedené vo [2]. Základným článkom je laserin-
terferometrický koparátor (UK) s priamou nadvazno-
sťou na etalón ČSMÚ. Schéma nadvaznosti umožňuje
prenos rozmeru cez referenčný (hlavný rezortný) etalón
až na pracovné etalóny a meradlá a ukazuje tiež spósob
prenosu jednotky dížky - metra. GPZ Hlohovec bol a
vybudovaná v roku 1978 v rámci dlhodobého sledova-
nia zosuvného územia v lokalite Hlohovec-Sereď. Má
7 bodov, pričom na praktické overovanie sa využívajú
najčastejšie body 1 až 5 v rozsahu O až 960 m. Podrob-
nosti o spósobe stabilizácie, o smerovom a výškovom
vytýčení i ďalšie údaje sú uvedené napr. v [3]. Pre po-
rovnanie z GPZ Graz a G6d6116 uvádzame na obr. I
schému GPZ Hlohovec so základnými parametrami
(počet pilierov, približne dížky). Základný rozmer bol
stanovený ako násobok 24 metrov s myšlienkou prípad-
ného využiti a invarovaných pásiem, resp. 24-metrových
invarových drótov na jej premeranie. Dížky GTZ boli
určované postupne v rokoch 1979, 1985, 1987, 1988,
1990 a naposledy v roku 1992 (v nadvaznosti na medzi-
národné spojenie) najpresnejšími ED dostupnými
u nás. Prehl'ad o vývoji rozmerov základnice - dlžok
(d) medzi jednotlivými bodmi možno vidieť na obr. 2.
Permanentné určovanie a sledovanie vývoja jej parame-
trov umožňuje analyzovať stúpajúcu tendenciu presno-
sti vo vývoji ED, a z hl'adiska kvality základnice aj jej
stabilitu v teréne. Na obr. 2 je napr. vidieť, že pilier č. 4
vykazuje najvyššiu nestabilitu.

2.2 Metodika testovania a spracovanie
výsledkov

Testovanie na GPZ Hlohovec pozostáva z merania dÍ-
žok medzi piliermi I až 5 vo všetkých kombináciách.
Merané dížky, opravené o fyzikálne redukcie, sa vyhod-
notia podl'a merani podmienkových. Touto metódou sa
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OlŽKY ROK MERANIA
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zistí súčtová konštanta, mierkový faktor a ich charakte-
ristiky presnosti [4]. Niektoré ďalšie podrobnosti i me-
todika spracovania s ukážkami sú taktiež uvedené v [4].
Používatel' má k dispozicii zápisník s aktuálnymi para-
metrami. Využívanie základnice za 14 rokov dokazuje
jej potrebu pre inžiniersku prax [4].

3.1 Popis základnice

GPZ Graz-Feldkirchen bola vybudovaná v roku 1982
ako súčasť rozsiahleho skúšobného zariadenia, ku kto-
rému patria i ďalšie meracie zariadenia a prístroje (číta-
če frekvenci i, laserinterferometer (LI) v geodetickom la-
boratóriu). Meračské piliere ležia v priamke a dížky
medzi nimi bol i volené tak, aby zodpovedali celočísel-
nému násobku vlnovej dížky modulovaného svetla ED,
ktoré sa majú testovať. Pri takomto usporiadaní je vplyv
cyklickej chyby približne konštantný, a týmto sp6so-

66868
1988
0.850

20.20202

14835546.0
1. 0002817

Stand [mb] -3.0

Stand [mb] -3.0

bom vypočítaná adičná konštanta (príp. jej oprava) za-
hfňa už len časť cyklickej chyby pre určitú fázovú polo-
hu [8].

Pri projekte boli zvažované faktory podl'a [8]:
- vlnová dížka modulovaného svetla,
- najkratšia dížka ako celočíselný násobok modulova-

ného svetla,
- počet meračských pilierov,
- najvačšía dížka,
- miestopis stanoviska.

Z ekonomických d6vodov bol zvolený počet pilierov
7. Podl'a predchádzajúcich kritérií najkratšia dížka je
30 m a najvačšia dl'žka 1080 m (obr. 3).
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KONTROLA FREKVENCIE DI 2000 v. č. 66 868 12.07.1991
PM 6673 MESSLAB TU GRAZ

PM - SOLL (Hz) DI-2000-IST (Hz) S-I (Hz) Poznámka

14834673 14834683 -10 GEB 71
14834674 14834684 -10 GEB 71
14834675 14834684 ~ 9 GER 76
14834675 14834686 -II GEd 76

0,5 h prerušené meranie

14 834 698 14834708 -10 GEB 76
14834696 14 834 705 - 9 GEB 76

Teplota počas merania T = 21,4 °C
GEB 76 - minibatéria (použitý zdroj)
GEB 71 - univerzálna batéria

Základné meranie bolo vykonané v roku 1982 dial'ko-
merom Kern Mekometer 3000 vo všetkých kombináci-
ách "tam a spať", pričom stredné chyby neznámych po
vyrovnani boli medzi 0,18 mm a 0,41 mm.

3.2 Metodika testovania a spracovanie
výsledkov

Testovanie diafkomera na základnici Graz-Feldkirchen
pozostáva podobne ako na základnici Hlohovec z me-
rania dÍžok medzi poliermi I až 7 vo všetkých kombiná-
ciách. Registruje sa teda šikmá dl'žka a taktiež atmosfé-
rické podmienky pri meraní (teplota, tlak, vlhkosť vzdu-
chu), výška pristroja a výška ciel'a. Registrované údaje
sa prenesú prostredníctvom registračného zariadenia
(ak bolo použité), alebo klávesnicou zo zápisníka do
počítača VAX 111750. Časť výsledného protokolu zná-
zorňuje tab. I.

Pred samotným testovaním na GPZ je možné využiť
na overenie niektorých vlastností ED aj laboratórnu zá-
kladnicu s LI a čítačom frekvencií. Ďalej uvedieme la-
boratórne testovanie pristroja DI 2000 firmy Wild.

3.3 Testovanie DI 2000 - kontrola frekvencie

Kremenný oscilátor prístroja DI 2000 je kalibrovaný na
celý teplotný rozsah. Korekčné hodnoty ku každej tep-
lote sú popísané v mikroprocesore DI 2000. Vnútorná
teplota sa meria permanentne a frekvenci a sa automa-
ticky primerane koriguje. Kontrola frekvencie bol a vy-
konaná čítačom frekvencie PM 6673 v laboratóriu
Technickej univerzity (TU) Graz podl'a postupu uvede-
ného v [5]. Meraná frekvencia na výstupe čítačom PM

PRom

~] n n n n

a~1 ~I ~I ~I ~I ~I
ROZMIESTNENIE PILlEROV

30 90 150 210 270 330m

6673 a žiadaná frekvencia na DI 2000 v INFO je v tab.
2. Rozdiel medzi meranou frekvenciou na výstupe a žia-
danou frekvenciou v INFO neprekračuje hodnotu 15
hertz-Hz (I ppml)), čo je krajná hodnota podl'a [5] pre
kalibráciu v špeciálnej dielni Wild.

Klimatizované laboratórium TU Graz je vybavené kom-
paračnou lavicou dížky 30 m s dvoma meracími vozik-
mi, LI HP 5527A, elektronickým zariadením s počíta-
čom HP Vectra ES/12, elektronickým mikroskopom
a ďalšími pomocnými zariadeniami (piliere, ovládací
panel pre meracie vozíky, atd'). Komparačná lavica po-
zostáva s vel'mi presného 5 metrov dlhého úseku na
overovanie presných invarových nivelačných lát a cca
25 metrov dlhého úseku na overovanie ED s možnosťou
predl'ženia dráhy lúčov ED cez piliere a zrkadlá až na
150 m. Výsledky testovania DI 2000 na komparačnej la-
vici (vplyv cyklickej chyby) sú v tab. 3. Boli vykonané 3
nezávislé merania (prerušená funkcia LI HP) a výsled-
ky sa vel'mi dobre zhodujú (obr. 4).

Hodnoty rozdielov medzi dížkou meranou LI HP
5527A a dlžkou meranou DI 2000 v.č. 66868 sú menšie
ako imm (obr. 4), čo potvrdzuje prepoklad, že pri dial'-
komeroch vyrábanych v posledných rokoch je vplyv cy-
klickej chyby fázovacieho článku na výsledok merania
zanedbatel'ný [4].

4.1 Popis základnice

Myšlienka vybudovať základnicu v Maďarsku za použi-
tia VaisaJaho interferometra sa objavila v októbri roku
1985 na podnet prof. T. J. Kukkamakiho [7].
Bolí stanovené nasledujúce požiadavky na výber lo-

kality:
- základnica musí byť založená na geologicky stálom

podloží,
- výškové rozdiely pozdÍž základnice majú byť malé,
- merania sa musia dať vykonať v každom čase a bez

rušivých vonkajších vplyvov,
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TEST DI 2000 v. č. 66 868 11. 07.1991
Kompračná lavica LASER HP 5527A MESSLAB TUGRAZ

Hz d LA HP (mm) Hz d DI 2000 (mm) LA-D1 (mm)

I. 346,41 346,27 0,14
2. 841,13 840,66 0,47
3. 1201,66 1201,26 0,40
4. 1596,39 1595,76 0,63

T = 21,5 °C

I. 1203,02 1203,80 0,22
2. 1682,47 1681,80 0,67
3. 2205,37 2204,41 0,96
4. 2800,16 2799,91 0,25

T = 21,7 °C

I. 1404,50 1404,00 0,50
2. 2833,07 2832,30 0,77

Dížka ŠGZ v m 0-24 0-216 0--432

Náhodná chyba 28 ~m 31 ~m 51 ~m
Presnosť určenia absolútnej dížky kremenného metra (KM) 2 ~m 15 ~m 30 ~m
Chyba z určenia teploty KM 4 ~m 9 ~m
Chyba z h1iníkového náteru na povrchu zrkadiel O a I 2 ~m 3 ~m
Chyba z nepresnosti v určení výškových rozdielov 2 ~m 2 ~m 3 ~m

Výsledná chyba 28 ~m 35 ~m 60 ~m

- základnica musí byť prístupná v každom ročnom ob-
dobí,

- mikrovibrácie terénu nesmú narušiť interferenčné
merania,

- pre svetelnú interfernciu do 500 metrov je potrebná
špeciálna mikrolíma, ktorá je vytvorená radami stro-
mov po oboch stranách základnice.

Po prieskumných prácach v róznych oblastiach navrhol
v roku 1986 dr. J. Kiiiiriliinen za najvhodnejšiu oblasť
Národnej porovnávacej základnice založenej v roku
1938 v GOd6116 [7].
Konštrukcia pilierov (obr. 5) a ich vzájomná poloha

je podobná ako na základnici v Ohio (USA) [7].
Piliere sú vo vzdialenostiach O, 6, 24, 72, 216, 432

a 864 metrov, založené v hÍbke 5 m. Na obr. 6 sú zná-
zornené piliere, ktoré sa používajú na testovanie ED.

Na určenie rozmeru štandardnej geodetickej základ-
nice (ŠGZ) G6d6116 bol použitý Vliislilliho komparátor.
ŠGZ GOd6116 je desiata zahraničná základnica, ktorá
bola meraná Finnish Geodetic Institute (FGI), od roku
1953 býmto komparátorom. Komparátor využíva zná-
my princip porovnávania dvoch koherených lúčov bie-
leho svetla, podrobnosti v [7].
Samotné interferenčné merania bol i vykonané v ob-

dobí od 19. septembra do 29. októbra 1987 [7]. Pri inter-
ferenčných meraniach bol i použité dva kremenné metre
(No. 49 a 51). Ich absolútne dížky boli určené na Physi-
kalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig
(SRN) v roku 1978 a neskór porovnávané v rokoch
1983, 1985, 1986 a 1988 v Tuorla laboratory v Universi-
ty Observatory Turku. Pričom na merania v G6d6116
boli zostavené rovnice uvažujúce vplyv teploty a tlaku

vzduchu. Výsledkom interferenčných meraní bol i dížky
medzi povrchmi zrkadiel, pričom merania začínali od
najdlhších interferencií a pokračovali k najkratším
dÍžkam. Tieto dížky boli prenesené na podzemné znač-
ky, ktoré sa nachádzajú asi 2 m pod stredmi zrkadiel.
Vplyv systematických chýb bol odhadnutý takto:

1. Chyby 0,07 11mje udávaná pre presnosť absolútnej
dížky kremenných metrov (podľa PTB), čo dáva chy-
bu 30 11mpre celú dížku.

2. Systematická chyba ý sledovaní teploty kremenného
metra neprekročila 0,05 °C, to znamená chybu
0,02 11mpre I m a 0,9 11mpre celý dížku.

3. Chyba v určení výšky stredov zrkadiel berie do úva-
hy fakt, že vel'kosť rozdielov medzi stredom zrkadla
a výškou referenčnej značky na pilieri bol a určená
s presnosťou 0,2 mm.

E..§.
"O2 <I

.-.--.- ......•.~ --
~--- " d[mm]

+---r-~-~-_~-~~--r-~-~-.---r-~--.:;~
200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000
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Kumulácíou týchto chýb spolu S odhanutými hodnota-
mi náhodných chýb dostávame hodnoty uvedené v tab.
4.
Dížka ŠGZ GOdollo na úrovni podzemných značiek

je teda podl'a [7]:

0-24: 24017,06 ± 0,03 mm
0-216: 216018,77 ± 0,04 mm
0-432: 432018,43 ± 0,06 mm.

Štandardné základnice nie sú zvyčajne dlhšie ako 500
m, pretože meranie vzdialenosti VaisaIaho komparáto-
rom sa vzhl'adom na atmosférické zmeny pri vačšich
dížkách stáva obťažným. 432 m dlhá ŠGZ bola zdvoje-
ná na 864 m pomocou Mekometra ME 3000 FGI. Me-
tóda zdvojenia (doubling) použitá v Godollo je založe-
ná na podobnej metóde použitej pri určovaní rozmerov
ŠGZ v Nummela (Finsko) v roku 1984 [7].
Presnosť O,I ppm dosiahnutá pri zdvojení základnice

bola overená porovnávavním Vaisalaho komparátora
a Mekometra. Metóda zdvojenia je na obr. 7, pričom
platí:

x + y = 2x - (x - .1'),

kde x + y je vypočítané za použiti a x určeného Vaisala-
ho komparátorom a x - y je určené ME 3000.
Metóda zdvojenia základnice sa skladá z 5 jednotli-

vých zdvojení, pričom každé obsahuje 2 série meraní

PROFI L

JJL--JL__ JL
~----JL

~I ~I ~Io~1
ROZMIESTNENIE PILlEROV

216 432 m

f-----------x+y----- -------f

864 432 O

Obr. 7 Princip predíženia ŠGZ Gbdbllb pristrojom
ME 3000

ME 3000. Zrkadlá použité na konci pilierov boli vyvme-
nené medzi týmito sériami aby sa vylúčili malé chyby
konštánt [7]. Meranie prvkov pre atmosférické redukcie
bolo podobné ako pri meraní Vaisalaho komparáto-
rom.
Konečný výsledok zdvojenej ŠGZ v Godollo v úrovni

O-tej podzemnej značky je:

4.2 Metod i ka tes tova n i a a s pracov a n i e
výsledkov

Po prvých kontaktoch v roku 1991 s pracovníkmi spra-
vujúcimi ŠGZ Godollo (Z. Németh) sme sa zúčastl}ili
spolu s pracovníkmi Vodohospodárskej výstavby, štát-
ny podnik, Bratislava (M. Beňák, S. Beňák) a v spolu-
práci s Budapesti Miiszaki Egyetem (K. Szaládi) testo-
vania vybraných dial'komerov na tejto základnici. Te-
stované boli pristroje DI 2000 V.č. 66868, ME 5000 v.č.
357060.
Merania bol i vykonané za vybratých atmosférických

podmienok. Rozdiel teplot (začiatok - koniec mera-
nia) neprekročil 3 oe a rozdiel tlaku neprekročil hodno-
tu 200 pas cal. Taktiež bol a pozorne sledovaná teplota
a tlak na začiatočnom a koncovom bode meranej dížky.
Teplomery a tlakomery boli porovnané zo staničným
teplomerom a tlakomerom umiestneným v laboratóriu
KGZ SvF STU v Bratislave. Šikmé dížky boli opravené
o atmosférické korekcie a prepočítané na vodorovné,
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ŠGZ G6d61l6 - VODOROVNÉ DLŽKY ME 5000 v. č. 357 060

O 24 216 432 864

O (Od) - 24,0131 216,0299 432,0308 864,0596
(Hzd) - 24,01254 216,02508 432,02115 864,04043

24 (Od) - - 192,0169 408,0178 840,0467
(Hzd) - - 192,01256 408,00879 840,02809

216 (Od) - -- - 216,0010 648,0286
(Hzd) - - - 215,99612 648,01417

432 (Od) - - - - 432,0280
(Hzd) - - - - 432,01848

Od - dížka opraven.á o atmosférickú korekciu
Hzd - vodorovná dlžka

ŠGZ G6d61l6 _. VODOROVNÉ DLŽKY DI 2000 v. č. 66 868

O 24 216 432 864

O (Od) - 24,0153 216,0302 432,0296 864,0584
(Hzd) - 24,0148 216,0254 432,0199 864,0392

24 (Od) - -~ 192,0185 408,0185 840,0462
(Hzd) - - 192,0142 408,0094 840,0275

216 (Od) - - - 216,0015 648,0190
(Hzd) - - - 215,9967 648,0146

432 (Od) - - - - 432,0270
(Hzd) - - - - 432,0174

Od - dížka opravenjÍ o atmosférickú korekci u
Hzd - vodorovná dlžka

ŠGZGODOLLO - Vyrovnané dížky

Pristroj: ME 5000 V.č. 357 060

Dížka ŠGZ (Etalón) Hzd (Vod. dížka) Vd (Vyrov. dížka)

m m m

O 24 24,0126 24,0125 24,0126
216 216,0257 216,0251 216,0255
432 432,0226 432,0212 432,0216
864 864,0422 864,0404 864,0405

24 216 192,0131 192,0126 192,0130
432 408,0100 408,0088 408,0091
864 840,0296 840,0281 840,0279

216 432 215,9969 215,9961 215,9961
864 648,0164 648,0142 648,0150

432 864 432,0196 432,0185 432,0188

Celková súčtová konštanta c = -0,034 mm
Násobná konštanta K = 2,108 mm/km
Rovnica opráv (O = KS + c) O = 2, II Sk", - 0,03 [mm]

tab. 5 a 6. Dížky boli merané va všetkých kombináciách
medzi piliermi 0-864 a vyrovnané podl'a meraní pod-
mienkových metódou najmenších štvorcov (MNŠ), tab.
7 a 8. Bezprostredným výsledkom testovania je súčtová
a násobná konštanta (mierkový faktor tab. 7 a 8)
a z nich odvodená empirická rovnica opráv pre prístro-

je ME 5000 a DI 2000. Meranie sa vykonalo podl'a vo-
pred vypracovaného plánu zohl'adňujúceho metodiku
merania dÍžok i atmosférických údajov. Predchádzalo
mu tiež technické zabezpečenie pomóckami pre centrá-
ciu prístrojov a odrazných systémov.
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ŠGZ GOOOLLO - Vyrovnané dížky

Prístroj: DI 2000 v.č. 66 868

Oížka ŠGZ (Etalón) Hzd (Vod. dížka) Vd (Vyrov. dížka)

m m m

O 24 24,0126 24,0148 24,0!21
216 216,0257 216,0254 216,0245
432 432,0226 432,0199 432,0200
864 864,0422 864,0392 864,0375

24 216 192,0131 192,0142 192,0124
432 408,0100 408,0094 408,0079
864 840,0296 840,0275 840,0254

216 432 215,9969 215,9967 215,9955
864 648,0164 648,0146 648,0130

432 864 432,0196 432,0174 432,0175

Celková súčtová konštanta c = ~0,15 mm
Násobná konštanta K = 4,972 mm/km
Rovnica opráv (O = KS+ c) 0= 4,97Skm + 0,15 [mm)

Zák1adnica HLOHOVEC - NOVÉ OLŽKY '92

Pristroj: ME 5000 Oátum: 15. 06. 1992

Póvodné dížky (Pd) Vyrov. dížky Nové dížky (Nd) Nd-Pd

m m m mm

1 2 119,9645 119,9646 119,9648 +0,3
3 239,9465 239,9452 239,9456 -0,9
4 479,9864 479,9845 479,9855 -0.9
5 959,9283 959,9256 959,9276 -0,7

2 3 119,9820 119,9806 119.9808 -1,2
4 360,0218 360,0199 360.0207 -1,1
5 839,9637 839,9610 839,9628 -0,9

3 4 240,0398 240,0393 240,0399 +0,1
5 719,9817 719,9804 719,9820 +0,3

4 5 479,9419 479,941 \ 479,9421 +0,2

Nové dížky sú získané na základe empirickej rovnice opráv určenej komparáciou pristroja ME 5000 na ŠGZ G6d6116

Na základe výsledkov merania prístrojmi ME 5000
a DI 2000 na ŠGZ Godollo bolí po spracovaní získané
korekcie ED DI 2000 a ME 5000. Výsledné rovníce ma-
jú tvar:

DI 2000: O = 4,97 S,,,, + 0,15 [mm],
ME 5000: O = 2,11 Skm - 0,03 [mm].

Meranie GPZ Hlohovec bolo vykonané oboma prístroj-
mi v úzkej časovej nadvaznosti na merania v Godollo,
pokiar možno za rovnakých alebo aspoň podobných at-
mosférický'Ch podmienok. Kým meranie základnice
Godollo bolo vykonané oboma prístrojmi praktícky sú-
časne (24. 04. 1992), následné meranie na GPZ Hloho-
vec bolo vykonané každým prístrojom zvlášť a v inom
čase. Výsledky meranía prístrojom ME 5000 (v.č.
357069) sú zostavené v tab. 9. Meranie prístrojom DI
2000 (v.č. 66868) bolo vykonané v dvojhodinových in-
tervaloch počas 24 hodin. Cierom bolo zistiť vplyv me-

níacich sa atmosférických podmíenok. Prí každej mera-
nej dÍžke sa registrovala okrem údajov potrebných na
fyzikálne redukcíe frekvencía vyslaného signálu a ín-
tenzita odrazeného signálu [6]. Zavedením korekcí i
z týchto faktorov a symetríckým stríedaním meranía
v príebehu dňa a nocí je možnosť zníženia systematíc-
kých chýb. Výsledky meranía prístrojom DI 2000 sú
v tab. č. 10. Tu sú, podobne ako v tab. 9 vypočítané vy-
rovnané dížky, novo určené hodnoty dÍžok GPZ Hloho-
vec s korekcíami z Godo1l6. Na orientácíu sú v tabur-
kách 9 a 10 aj rozmery G PZ určené v roku 1990 a rozdi-
el medzi novými hodnotamí z roku 1992 a póvodnými
z roku 1990.
Na posúdenie presnosti boli vypočítané odhady jed-

notkových stredných chýb (empirícké jednotkové stred-
né chyby z vyrovnania) pre každý pristroj. Aj keď ide
o nerovnako verké súbory meraní pomer presnosti
obidvoch prístrojov určený z odhadov jednotkových
stredných chýb dobre korešponduje z hodnotami uda-
nými výrobcom. Preto na výpočet konečných a aktuál-
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Základníca HLOHOVEC - NOVÉ DLŽKY '92

Prístroj: DI 2000 Dátum: 5. 06.1992

Póvodné dížky (Pd) Vyrov. dížky Nové dížky (Nd) Nd~Pd

m m m mm

I 2 119,9645 119,9645 119,9653 +0,8
3 239,9465 239,9442 239,9456 -0,9
4 479,9864 479,9831 479,9856 -0,8
5 959,9283 959,9241 959,9291 +0,8

2 3 119,9820 119,9797 119,9803 -1,7
4 360,0218 360,0186 360,0203 -1,5
5 839,9637 839,9596 839,9638 +0,1

3 4 240,0398 240,0389 240,0400 +0,2
5 719,9817 719,9799 719,9835 + 1,8

4 5 479,9419 479,9410 479,9435 + 1,6

Nové dížky sú získané na základe empirickej rovnice opráv určenej komparáciou pristroja DI 2000 na ŠGZ G6d6116

Základníca HLOHOVEC VÝSLEDNÉ HODNOTY

Prístroj: ME 5000 v.č. 357 060 Dátum: 15.06. 1992
DI 2000 v.č. 66 868 4.-5.06.92

Póvodné dížky Pd (1990)
Dížky určené

Výsledné dížky (Vd)ME-DI Vd-Pd
ME DI

m m m mm m mm

1 2 119,9645 ,9648 ,9653 -0,5 119,9649 +0,4
3 239,9465 ,9456 ,9456 0,0 239,9456 -0,9
4 479,9864 ,985 5 ,9856 -0,1 479,985 5 -0,9
5 959,9283 ,9276 ,929 I -1,5 959,927 8 -0,5

2 3 119,982 O ,9808 ,9803 +0,5 119,9807 -1,3
4 360,021 8 ,0207 ,0203 +0,4 360,0206 -1,2
5 839,963 7 ,9628 ,9638 -1,0 839,963 O -0,7

3 4 240,0398 ,0399 ,040 O -0,1 240,0399 +0,1
5 719,981 7 ,982 O ,9835 -1,2 719,9822 +0,5

4 5 479,941 9 ,942 I ,9435 -1,1 479,9428 +0,9

Odhad empirickej aposteriornej jednotkovej strednej chyby
(empirická jednotková stredná chyba po vyrovnaní)

G6d6116 Hlohovec Výrobca

ME 0,35 mm 0,07 mm 0,2 mm + 0,2 ppm

DI 1,1 mm 0,28 mm 1,0 mm + 1,0 ppm

DI/ME 3 4 5

nych parametrov GPZ Hlohovec (tab. 11) bol prijatý
pomer presnosti ED z charakteristík udaných výrob-
com (DI: ME = 1 :5, pozri tab. 12). Z tejto tabul'ky ďa-
lej vidieť, že hodnoty odhadov stredných jednotkových
chýb určených z merania na G PZ Hlohovec sú rádovo
menšie ako podobné charakteristiky určené z merania
v Godollo, pričom pomer týchto hodnot je prakticky

zhodný. Z toho vyvodzujeme záver, ktorý sa potvrdil aj
skúsenosťami z doterajších meraní, že podmienky pre
meranie na GPZ Hlohovec sú pre meranie priaznivé
(rovinatý terén, rovnorodý porast, zvýšené stanoviská,
otvorený terén s možnosťou premiešavania vzducho-
vých vrstiev a i.).
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Preneseniu rozmerov ŠGZ G6d61l6 na GPZ Hlohovec
predchádzala d6kladna teoretická, metodická i technic-
ká príprava. Meranie bolo vykonané meracími prístroj-
mi a pom6ckami (teplomery, tlakomery), laboratórne
overenými. Príprava zahrňovala aj štúdium atmosféric-
kých podmienok na lokalitách základníc. Samotné me-
ranie bolo vykonané spol'ahlivo a zodpovedne. Na zá-
klade doteraz uvedeného usudzujeme na vysokú hod-
novernosť dosiahnutých výsledkov. Využitel'nosť týchto
porovnávacích základníc však musí byť viazaná aj v bu-
dúcnosti na permanentnú aktualizáciu ich parametrov.
Aj pri súčasnom, resp. perspektivnom rozvoji meracej
techniky problém overovania prístrojov v konkrétnych
podmienkach bude stále aktuálny. GPZ Hlohovec sa
v súčasnosti využíva napr. aj na testovanie súprav GPS.
Použitie techniky GPS na medzinárodné spojenie geo-
detických sietí podporuje myšlienku využitia GPZ Hlo-
hovec ako dÍžkového etalónu.
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Základní báze geografických dat
České republiky Ing. Jan Neumann. CSc .•

Zeměměřický ústav. Praha

Při l),tváření geoínformačních systémů se dnes v široké míře uplatňují dokonalé komplexy technologickf'ch nástrojů nabí-
zené desítkami renomovaných firem. Přesto však zůstává k individuálnímu dořešení mnohé. co vtiskuje každému nově
budovanému geoinformačnímu systému osobité rysy. Také Základní báze geografických dat České republiky, jejíž v.Vvoj,
experimentální ověření a první realizační kroky začíná Zeměměřický ústav ve spolupráci se všemi katastrálními úřady ty-
pu I naplňovat, má některé základní zvláštnosti, jež stručně popisuje následující článek. Jedná se o českou verzi anglické-
ho originálu informace. jež byla prezentována na XlV. zasedání představitelů geodetických a kartografick.Í'ch služeb států
Rady Evropy (CER CO) v Ankaře (1992), kde se pro inovační povahu pojednávané koncepce stala předmětem živého zá-

jmu. Redakce přistupuje ke zveřejnění tohoto článku s přesvědčením, že jeho znalost může b.vt užítečná i čtenářům našeho
časopisu.

Územně orientované činnosti českých orgánů státní
správy, institucí a podniků se tradíčně opírají o grafické
základní (obecnězeměpisné) mapy středních měřítek
a jejich tematické odvozeniny. Základní mapy vyplňují
měřítkovou řadu I : 10 000, I :25 000, I :50 000,
I: 100000 a I: 200000 a reprezentují tak územně ucele-
né státní mapové dílo České republiky (ČR), jehož tvor-
ba, údržba a rozšiřování náleží do působnosti Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního. Na tomto díle
založené tematické mapy středních měřítek (vodohos-
podářské, silniční, geologické aj.), které obhospodařují
odborně příslušné ústřední úřady, pak v současnosti čí-
tají na třicet druhů.
Politický a hospodářský vývoj republiky, probíhající

od počátku 90. let, zdůraznil mimořádný význam území
jako neopominutelného činitele v mnoha poznávacích
a rozhodovacích procesech celospolečenského vý-
znamu. V souvislosti s tím se jednak zvýšil tlak na frek-

ventovanější vydávání aktuálních grafických map sle-
dovaného druhu, a jednak se nově - pod vlivem poli-
tickými podmínkami umožněného přílivu technologie
geoinformačních systémů - projevuje intenzivní zájem
o digitální podobu mapami prezentovaných dat.

Jako reakce na tuto naléhavou výzvu byla v Zeměměřic-
kém ústavu vypracována v roce 1991 koncepce Základ-
ní báze geografických dat, která se do odborného pově-
domí uvedla pod akronymem ZABAGED. V roce 1992
byla zahájena její vývojová a experimentální fáze a její
společenský význam potvrzen usnesením Komise vlády
České republiky pro státní informační systém Č. 4/92 ze
dne 28. května 1992, které ji učinilo integrální součástí
tohoto státního systému a tím také standardní prostoro-
vou osnovou pro jeho územně orientované informační
subsystémy.
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ZABAGED je koncipována jako objektově oriento-
vaná databáze, jejíž prostorová složka vzniká digitaliza-
cí Základní mapy ČR I: 10 000, její popisná složka je
potom přejímána z oborových bází dat správců jednot-
livých kategorií územních jevů (silniční databáze od
správy silničního fondu apod.). Klasifikace a kódové
označení kategorií objektů jakož i identifikační označe-
ní jednotlivých objektů databáze vychází z obecně
v různých odvětvích uznávaných principů a jsou proto
schopné sehrát úlohu účelného integračního klíče s ce-
lospolečenskou působností.

ZABAGED má svou prostorovou komponentu for-
movánu na úrovni podrobnosti mapy I : 10 000, která ja-
ko nejvyšší z oboru působnosti map středních měřítek
jednak zprostředkuje účinný styk s databázemi založe-
nými na mapách velkých měřítek, jednak reprezentuje
jednotné východisko pro počítačové odvození sekun-
dárních databází generalizovaného obsahu, které svou
podrobností odpovídají mapám měřítek I: 25 000 až
1:200000. Aplikačně je zaměřena na automatizaci vlast-
ní tvorby základních a tematických map středních měří-
tek, na export prostorových dat do externích informač-
ních systémů a na vybrané standardní prostorové analý-
zy, poskytující odvozené prostorové informace určené
rovněž externím adresátům.

Kromě uspokojování požadavků tuzemských uživate-
lů se výhledově počítá s uplatněním uvedené databáze
v mezinárodních evropských projektech souborně re-
prezentovaných např. programem MEGRIN (viz Ga-
KO, 1992, č. 7). V souvislosti s tím se také sledují stan-
dardizační aktivity rozvíjené v rámci Evropského výbo-
ru pro normalizaci (CEN). V zájmu urychlení realizace
se přitom zamýšlí opřít výstavbu a provoz ZABAGED
v maximální možné míře o komerčně dostupnou tech-
nologii a minimalizovat vlastní výzkumné vstupy do to-
hoto procesu. Proto má výběr a optimalizace technolo-
gie při postupné konkretizaci dané koncepce prioritní
postavení.

Provedené analýzy možných metod sběru prostorových
dat pro tvorbu ZABAGED ukázaly, že letecká foto-
grammetrie jako dominantní metoda je informačně ve-
lice příznivá, ale časově a ekonomicky neúnosná a kos-
mický průzkum území naopak co do nároků na čas a fi-
nanční zdroje přijatelný, ale nevyhovující svým omeze-
ným informačním potenciálem. Jako bezkonkurenční se
v dané situaci uplatňuje všestranně vhodná varianta
sběru dat spočívající v digitalizaci tiskových podkladů
Základní mapy ČR I: 10 000.

Tato mapa zobrazuje celé území České republiky
v národním souřadnicovém systému Jednotné trigono-
metrické sítě katastrální (S-JTSK), vedeném v obecném
konformním kuželovém zobrazení. Jmenovaný referen-
ční systém se vyznačuje extrémně malým délkovým
zkreslením, které má na nejsevernější a nejjižnější hra-
nici republiky hodnotu 1,000 I, zatímco v celosvětově
koncipovaném šestistupňovém Gauss-Kriigerově systé-
mu vykazují délková zkreslení pro nejzápadnější a nej-
východnější výběžky republiky hodnoty až 1,0006. výš-
ky jsou na této mapě vedeny ve výškovém systému BaJt
po vyrovnání (Bpv).

Trigonometrické body jsou v této mapě zobrazeny se
střední polohovou chybou, které v území odpovídá
hodnota 0,3 m a podobně je přímo zaměřeným bodům
přiřazena hodnota 4 m a ostatním podrobným bodům
10m. Střední výšková chyba vrstevnice při sklonu úze-
mí 0° je I m, při sklonu 10° 1,5 m, pro sklon 25° vykazu-
je hodnotu až 2,5 m atd. Celé území České republiky je
zobrazeno na 4555 listech mapy a obraz každého listu
rozložen po tiskových barvách na čtyři černobílé tisko-
vé podklady pro polohopis (sídla, hranice, komunikace
aj.), vodstvo, lesy a zahrady a konečně výškopis. Celko-
vá hodnota prostorových dat uchovávaných na tisko-
vých podkladech Základní mapy ČR I: 10 000 měřená
náklady na její tvorbu a údržbu se blíží částce I miliar-
dy Kč a proto je její využití jako základního podkladu
významným vkladem do výsledné ekonomické hodnoty
ZABAGED.

4. Rastrová digitalizace a vektorizace - úhelný kámen
technologie

Pohotové zvládnuti věrného převodu grafického obrazu
uvedeného počtu listů Základní mapy ČR I: 10 000 do
digitálního tvaru reprezentuje náročný proces s největ-
ším podílem kvalifikované živé práce a jeho přiměřená
technologická optimalizace může rozhodujícím způso-
bem ovlivnit efektivnost celého procesu výstavby ZA-
BAGED. Digitalizace tiskových podkladů se jedno-
značně orientuje na využití přesného skeneru, který po-
skytuje rastrový digitální záznam jejich obrazu rychle
a přitom bez jakéhokoliv geometrického zkreslení
a chyb způsobených obsluhujícím subjektem.

Následný převod takto získaného a do S-JTSK trans-
formovaného digitálního komplexního rastrového obra-
zu tiskových podkladů základní mapy na identifikova-
né vektorové záznamy jednotliv)'ch objektů však již ne-
má jednoznačné technologické řešení. Při zpracování
co do formy i obsahu homogenních obrazů tiskových
podkladů vodstva, lesů a výškopisu se s výhodou vyso-
ké efektivnosti uplatní rychlá dávková vektorizace s ná-
slednou minimální interakční edicí objektů, kterou
zprostředkuje řada komerčně běžně dostupných progra-
mových produktů.

Obtížnější problém reprezentuje vektorizace složité-
ho, formálně i kategoriálně značně nestejnorodého
obrazu tiskového podkladu polohopisu. Většina obvyk-
le se nabízejících firemních řešení předpokládá zvlád-
nutí tohoto procesu ve zřetelně interakčním režimu s ví-
ce či méně dokonalým překlenutím problémů vyvola-
ných různorodou stylizací použitých kartografických
značek. Uplatnění tohoto typu technologického řešení
však vesměs vede k prakticky neúnosným nárokům na
kapacity kvalifikované živé práce s časovými nároky na
vektorizaci měřitelnými ve dnech na jeden mapový list.
Tím by se posunulo dokončení výstavby ZABAGED do
nereálně vzdálené perspektivy, což je pro uživatele
i tvůrce databáze nepřijatelné.

Jako východisko se zde rýsuje použití nových velice
důmyslných principů dávkové vektorizace i takto složi-
tě (formálně a kategoriálně) strukturovaných mapových
obrazů kombinované s automatizovaným rozpoznává-
ním kategorií objektů a dokonce automatizovaným vy-
dělením jednotlivých objektů ve všech případech, kdy
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jsou geometricky zřetelně definovány. Interakční finali-
zace výsledků takto komplexního dávkového zpracová-
ní rastrových mapových obrazů se pak redukuje na ně-
kolik málo hodin na jeden mapový list.

Přizpůsobení obecného programového produktu
zvláštnostem zpracovávaného mapového obrazu je
ovšem náročné a projevuje se v jeho konečné ceně, kte-
rá může až o dva řády převýšit cenovou hladinu běž-
ných vektorizačních programů. Nicméně konečné efek-
tivní zvládnutí tohoto úhelného kamene výstavby ZA-
BAGED jednoznačně směřuje k uplatnění naznačené
vyspělé technologie. Rychlému realizačnímu pokroku
v tomto směru brání jen dočasné překážky finančního
rázu.

5. Automatizovaná generalizace - faktor určující
strukturu ZABAGED

Některé významné zahraniční prostorově orientované
databáze aplikačně zaměřené na automatizovanou tvor-
bu map a běžné datové a informační služby jsou konci-
povány jako víceúrovňové a obsahují tak ve skutečnosti
dvě i více dílčích databází, jež zobrazují totéž území
v různých stupních generalizace. Taková koncepce se
sice vyhýbá náročnému řešení automatizované generali-
zace obsahu databáze, ale má také podstatné pragma-
tické nevýhody. Ty se projevují zejména neúnosným ná-
růstem objemu prací spojených se souběžným vytváře-
ním, údržbou a celkovou obsluhou více databází a také
obtížným průběžným zabezpečováním jejich souborné
obsahové propojenosti.

Na rozdíl od uvedeného rozšířeného přístupu staví
ZABAGED na jediné databázi s nejnižším stupněm ge-
neralizace (korespondujícím s mapovým měřítkem
I : 10 000), z níž se generalizované modely územní reali-
ty (odpovídající měřítkům I :25 000 až 1: 200 000) odvo-
zují poloautomatizovaným až automatizovaným proce-
sem. Generalizace realizovaná tímto postupem postihu-
je jednak prostorové, jednak popisné aspekty objektů
a jejich systémů a je reprezentována výběrem objektů,
jejich zjednodušením, sloučením, vzájemnou koordina-
cí a některými dalšími navzájem propojenými procedu-
ramI.

Obsluha těchto procedur komerčně nabízenými pro-
gramovými produkty ještě není ani v zahraničí příliš
rozšířena, ale pečlivý průzkum trhu tu přesto přináší
velmi povzbudivé poznatky o programech, na kterých
bude možno naznačenou koncepci ZABAGED posta-
vit. Zároveň se tu ukazují konkrétní možnosti zdokona-
lit existující firemní generalizační software vlastními vě-
deckými příspěvky těžícími zvláště z potenciálu topolo-
gie a fraktální geometrie.

První fáze výstavby a využívání ZABAG ED se omezí
pouze na základní databázi bez jakýchkoliv generali-
začních funkcí. Pro tento účel by plně vyhověla databá-
ze topologickorelačního typu, který je v rámci technolo-
gie geoinformačních systémů hojně rozšířen a dobře pl-
ní vybrané funkce. Tento typ databáze však má také svá
závažná omezení, která souvisejí především s odděle-
ním prostorové a popisné složky databáze. Tato okol-
nost jednak vyvolává potřebu opakovaného složitého
spojování obou uvažovaných složek kdykoliv je vyža-
dováno jejich společné zpracování, jednak zdůrazňuje

závislost funkce tohoto spojení na snadno zranitelných
integračních klíčích, které leží na styku obou kompo-
nent.

Topologickorelační databáze také disponují jen pro-
cedurálním prostorovým dotazovacím jazykem, který
vyžaduje zvláštní specifikaci každého přechodu mezi
prostorovou a datovou oblastí databáze. Nezanedbatel-
ná není ani skutečnost, že tento typ databáze není scho-
pen zajistit tok dat nutný pro údržbu topologické struk-
tury vektorových prostorových dat v reálném čase.
Všechna uvedená fakta by byla na překážku generali-
zační funkčnosti ZABAGED a proto je koncipována ja-
ko objektově orientovaná databáze schopná vyhovět
uvedeným náročným technologickým požadavkům.
Přednost tohoto typu databáze spočívá v propojení pro-
storové a popisné složky databáze do jednoho společně
ovládaného celku, v práci s deklarativním (neprocedu-
rálním) prostorovým dotazovacím jazykem a rovněž
v možnosti udržovat topologickou strukturu vektoro-
vých dat v reálném čase. Komerční nabídka objektově
orientovaných databází je stále bohatší a poskytuje pro
výstavbu ZABAGED uspokojivé technologické zázemí.

6. Frekventovaná údržba - předpoklad užitečnosti
ZABAGED

Základní mapa ČR I: 10000 je v současné době udržo-
vána v cyklech, které jsou svou délkou v mezi oblastním
srovnání výrazně diferencované. V silně urbanizova-
ných oblastech s vysokou dynamikou územního rozvoje
je délka cyklu údržby jen 3 roky, zatímco v zachovalých
přírodních lokalitách se zanedbatelnou frekvencí územ-
ních změn byl obsah uvedené mapy podrobován aktua-
lizací někdy dokonce až po 23 letech. Typická délka
cyklu údržby v celorepublikovém měřítku je přitom vy-
jádřena periodou 8,7 roku.

Redukce délky cyklu na polovinu by si při zachování
dosavadní technologie vyžádala zvýšení ročních nákla-
dů na údržbu o 15 miliónů Kč. Další zkrácení jeho lhůt,
které je ve vztahu k žádoucí úrovni aktuálnosti obsahu
ZABAGED nevyhnutelné, by potom vyvolalo zvýšení
nákladů ještě neúnosnější. Koncepce výstavby ZABA-
G ED proto počítá se zásadní změnou technologie zji-
šťování změn a nových dat, slibující jeho pronikavé
zhospodárněni.

Tato koncepce vychází z objektivního poznatku, že
převážná většina územních změn má antropogenní po-
vahu (stavba nové budovy, přeložka silničního úseku,
změna správní hranice apod.). Téměř každá taková
změna prochází fázemi plánování, projekce a realizace,
které jsou podle platné legislativní úpravy dokumento-
vány a to zpravidla též vyhotovením mapy, jež může být
s výhodou využita jako plnohodnotný a včasný podklad
pro údržbu databáze. Je k dispozici u územně přísluš-
ných správců odpovídajících kategorií objektů (resp.
údajů o nich), přičemž pro získáni těchto partnerů
k součinnosti na sběru podkladových dat pro údržbu
ZABAGED je příznivou okolnost, že sami náležejí
k předním uživatelům této databáze a jsou tedy zainte-
resováni na její aktuálnosti.

Neméně pozitivním předpokladem funkčnosti takto
koncipované mezioborové součinnosti je též skutečnost,
že Český úřad zeměměřický a katastrální disponuje po

1993/104



Geodetický a kartografický obzor
ročník 39/81, 1993, číslo 5 105

celém území České republiky rozprostřenou hustou sítí
katastrálních úřadů, které jsou již dnes s uvedenými
správci v pracovním styku orientovaném do sféry kata-
stru nemovitostí. Tato pracoviště by výhledově mohla
sehrát úlohu styčného činitele, který by byl v rámci své
územní působnosti schopen permanentně shromažďo-
vat od příslušných správců aktuální změnová data, kon-
frontovat je s aktuálním obsahem katastru nemovitostí
a postupovat je průběžně do centralizovaného provozu
ZABAGED.
Kromě antropogenních územních změn existuje pod-

statně menší okruh přírodních, živelně generovaných
územních změn (požárem zlikvidovaná budova, povod-
ní stržený most, podmáčením půdy způsobený svahový
sesuv aj.), které sice nejsou kartograficky dokumentová-
ny, ale alespoň signální informace o nich má např. poli-
cie, hasiči, pojišťovna a podobné instituce. Proto je žá-
doucí i tyto instituce zapojit do okruhu spolupracují-
cích partnerů a ucelit tak přehled o nastalých územních
změnách a to i za cenu toho, že se budou muset stát pro
potřeby údržby ZABAGED předmětem vlastního šetře-
ní, resp. mapování. To však bude lokálně cílené a proto
úsporné a včasné.
Koncepce údržby databanky předpokládá, že uvede-

né prostorové údaje o změnách nastalých v územní rea-
litě budou průběžně shromažďovány, ale jejich zpraco-
vání a začlenění do ZABAGED bude probíhat v krát-
kodobých až střednědobých periodách, příp. ad hoc při
výskytu adresného dotazu na oblasti disponující v data-
bázi doposud neuplatněnými, nicméně již shromáždě-
nými daty o nastalých změnách. Přehlídka úplnosti ak-
tualizačních změn se v ZABAGED uskuteční ve vícele-
té periodě s využitím leteckých měřických snímků poři-
zovaných prvotně zpravidla pro potřebu jiných uživate-
lů.
Technologie počítačového včlenění aktualizačních

změn do ZABAGED bude přiměřeně kopírovat techno-
logii její tvorby. Zejména v prostředí objektově oriento-
vaných databází je v komerčně dostupných softwaro-
vých produktech zvládnuta velmi dobře. Koncepce
údržby ZABAGED zatím nepočítá s uchováváním his-
torických dat. Perspektivní přestavba této databáze
z prostorově orientované na časoprostorově zaměřenou
- jejíž potřeba pro dynamické zobrazení územní reali-
ty pro rozhodovací aplikace je nade vší pochybnost -
si však brzy vyžádá řešení i tohoto zásadního problému.

Práce na realizaci koncepce výstavby a využití ZABA-
GED jsou v současné době v plném proudu. Probíhá
institucionalizace této databáze, ustavují se nezbytné
vnitrostátní i mezinárodní součinnosti, intenzivně se
ověřují komerční nabídky komplexní technologie a vy-
hledávají se její další nadějné varianty, vyvíjejí se stan-
dardizační iniciativy a další přípravné aktivity. Byla za-
hájena výstavba malé experimentální databáze na zku-
šební lokalitě v západních Čechách a to s využitím
vlastních i propůjčených technologických kapacit. V le-
tech 1993~94 by pak také měl být uskutečněn nákup
a instalace ucelené technologie pro výstavbu a využití
ZABAGED.
Proudová výstavba databáze bude probíhat po ucele-

ných územních celcích a to přednostně pro oblasti, na

něž se soustřeďuje největší zaJem uživatelů geografic-
kých dat. V souladu s tímto kritériem proběhne do po-
loviny roku 1994 aktualizace a všestranná příprava tis-
kových podkladů zhruba 400 listů Základní mapy ČR
I : 10 000 z lokalit, jejichž rozložení je patrné z přehled-
né mapy (obr. I). Na uvedenou přípravu naváže digita-
lizace a následné zpracování takto získaných digitál-
ních geografických dat do formy ZABAGED. Výhledo-
vé realizační tempo tohoto procesu buJe zajišťovat
v ročním průměru vytvoření 10 až 20 % celkového obje-
mu databáze při současném náběhu příslušných aktua-
lizačních prací a plynulém návazném zahájení jejích
aplikací v automatizované kartografii a v informačním
servisu pro externí klientelu.
Do redakce došlo: 10.2. 1993

Lektoroval:
Ing. Jiří ternohorský.

tÚZK

REPRO 1993 -
přehlídka reprografické techniky

Po roce, ve dnech 1. až 5. února 1993, se konala v Praze 9. me-
zinárodni výstava reprografické a kancelářské techniky. V Pa-
láci kultury se jí účastnilo přes 50 vystavovatelů. V našem na-
hlédnutí do jednotlivých stánků navážeme na zprávu o výstavě
Repro 1992 (GaKO, 1992, č. 6, s. 124).
V řadě expozic dominovaly elektrografické kopírky. Paleta

elektrografických kopírek nesla zn. UTAX. Začínaji malým
stolním přístrojem zn. C-89, postupně se zdokonalují až k na-
bídce velkokapacítního stroje zn. C 812. Výrobce připomíná,
že z 90 % se pořizují kopie z formátu A4. V řadě kopírek vidí-
me, jak se postupně obohacují o mnohé funkce, např. o auto-
matický přísun předloh, jejich obracení, nastavování počtu ko-
pií, možnost redukce v poměrně širokém intervalu zmenšení
a zvětšení, zvyšování rychlosti. Stroje jsou vybaveny pevnými
a individuálními programy, umožňují třídění, snášení i sešívá-
ní hotových kopií. Kopírka C 812 je jíž rychloběžným strojem
o výkonu 5 100 kopií A4 za hodinu, což je výkon srovnatelný
s maloformátovými ofsetovými stroji.
Jiné kopírky mají značku Ricoh. Kopírky začínají modelem

M 5 a končí modelem FT 8880. V tomto rozmezí je skryto 24
různých provedení. Kopírka FT 8880 kopíruje rychlostí 4 800
kopíí A4 za hodínu a je opatřena třídičem a sešívačkou. Velko-
kapacitní kopírky bývají vybaveny ekologickým válcem OPC
(Organic Photo Conductor).

POZl1. Běžné kopírky jsou opatřeny selentelurovým válcem
(SeTe), který je ekologicky závadný. Rychloběžné výkonné ko-
pírky mají válec OPC-Artrise (arsentriselenidový).
Vstříc návštěvníkům přišla i firma RAMA Praha s nabídkou

elektrografických kopírek zn. Minolta, Agfa, Ricoh a Canon.
K výkonným strojům patřila Minolta FP 8600 s rychlostí 4 800
kopií za hodinu. Podobný výkon měla kopírka AgfaX800
a X805. Kopírka zn. Canon NP 4080 rozlišuje červené a černé
barvy na předloze a tak je také dovede reprodukovat. Pomocí
značkového pera je možno vynechat ~ vydělít jisté části a ba-
revně je zaměňovat.
Spol. Robinco nabízela celou řadu kopírek zn. Koníca. S ko-

pírkami se připojíla firma Lanier i Oevelop -- obr. I. Kopírky
japonské firmy Toshiba nabízela společnost WITRANS-Logo-
Star Praha. Model Toshiba 2310 se doporučuje ke kopírování
fotografií. Společnost Lusico Praha měla kopírky z produkce

1993/105



Geodetický
106

a kartografický obzor
ročník 39/81, 1993, číslo 5

japonských koncernů Mita a Ricoh. Firma se zaměřila i na
prodej japonských kopírek zn. Selex, z nichž některé jsou vy-
baveny speciálními funkcemi včetně rozdělování částí obrazu
do černé a červené barvy.
Výchozí koncepce elektrografických kopírek se opírala

o zpracování obrazu optickou cestou (analogovou metodou).
Postupem doby se začala uplatňovat digitální technologie. Při
tomto způsobu je kopírovaná předloha snímána skenerem.
V počítači lze uloženými elektrickými signály manipulovat. Po-
změněný obraz je vytištěn laserovou technikou. V kopírovacím
procesu jsou tedy tři samostatné jednotky: skener, počítač, tis-
kárna. Digitální technologie umožňuje posun obrazu, horizon-
tální a vertikální zoom, negativní obraz, opakování motivu,
záměnu stranové orientace obrazu, zhotovení různého pozadí,
síťování fotografií, možnost rámečkování, číslování stran a ko-
nečně uložit různé programy do pamětí.
Postupem času byly též vyrobeny digitální barvové kopírky.

V příspěvku o výstavě REPRO 92 jsme upozornili na kopírku
Canon 300. Letos byly též pod zn. Ricoh a Konica. Kopírka
Rícoh NC 305 má dvě možnosti kopírování - černobílé a ba-
revné, přičemž disponuje barvou modrou, červenou, zelenou,
žlutou, azurovou a purpurovou. Barvy mohou být použity jed-
notlivě nebo v kombinaci - syntéze.
Za účelem zhotovování velkoformátových kopií, jakými jsou

dílenské výkresy, plány, mapy, byly zkonstruovány elektrogra-
fické stroje. Jejich výhodou je, že předlohy nemusí být pouze
na transparentních podložkách, jak je tomu při diazografic-
kém kopírování. Stroj tohoto typu byl např. pod zn. Xerox
2520A. Stroj kopíroval předlohy do šíře 914 mm a délky 6 m.
Rychlost kopírování dosahuje 3,7 metrů za mínutu.
Obdobný stroj od firmy Renker pod zn. Safir - Repro - 13

kopíruje až do velikosti předlohy 995 mm x 10000 mm a dává
i stejně velké kopíe při rychlosti 4,8 m za minutu. Firma Rícoh
má pro tyto účely kopírku zn. FW81O. Obdobné stroje najde-
me i pod zn. UTAX.
Do popředí se též dostávají tří nebo čtyřbarvové kopírky na

bází bublínového tísku. Takovou kopírkou je např. Canon BJ
Copier CLC 10. Miniaturní krůp~e základních barev složí
v rozlišení 400 dpi barevný obraz. Cásti černého obrazu, zpra-
vidla textu, jsou tištěny samotnou černou barvou, nevznikají
tedy ze skladby základních barev (žluté, azurové, purpurové).
S potřebnými papíry pro bublinový tisk se přihlásila na vý-

stavě firma Renker pod značkou Ink-Jet Papiere. Zdůrazňuje
přitom svoje zkušenosti s úpravou papírů a plastových fólií
pro kopírovací účely. Její Ink-Jet papíry jsou ovrstveny za úče-
lem dosažení vysoké ostrosti a brilance tisku.
Po první světové válce se v diazografii dostaly do popředí

materíály vyvolávané čpavkovými paramí. Známým výrobcem
se stala firma Kalle (D), která se prosadíla diazomateriálem
Ozalid (čti <- a vlož I) a také tato značka byla na výstavě nabí-
zena. Kromě této je nabízela firma Renker (D) a z České re-
publiky firma Repro Český Brod. Citlivá vrstva těchto materi-
álů obsahuje dvě složky: diazosloučeninu a azokomponentu,
které jsou na podložce (papíru, plastové fólii) v inaktivnim sta-
vu. Po expozici se inaktivní stav ruší čpavkovými parami, do-
chází ke kopulaci a vytvoření barviva v místech, kde nedošlo
k osvětlení. Zpracování kopie čpavkovými parami se považuje
za velmi výhodné, neboť v případě papíru tento nepříchází ve
styk s kapalinou a tím se nenarušuje jeho rozměrová stabilita.
Technologie má svou negativni stránku především v tom, že
dochází k úniku čpavkových par a je zapotřebí páry od vyvolá-
vacích strojů odvádět nebo zachycovat filtry. Odvádění čpav-
kových par může být spojeno s technickými obtížemi. V kaž-
dém případě je ovzduší narušováno. K vyvolání osvitnutých
materiálů se používá strojů. Na výstavě je nabízela firma Ren-
ker (D) a holandská firma AARQUE (dříve GAF).
Druhá technologie vychází z oddělení obou složek. Diazo-

~Ioučenina je nanesena na podložce, zatímco azokomponenta
Je v kapalném stavu a nanáší se na osvitnutý materiál pomocí
stroje. V tomto případě je negativní stránka technologie v de-
formaci papírové podložky. Firma Ahlborn (D) řešila tuto zá-
ležitost strojem zn. 2000 AF minímálnim přívodem kapalné
slož:':y. Přebytečné množstvi kapaliny se stírá z nanášecího vál-
ce stěrkou a jeji mínimální množství je na osvitnutý materiál
doslova natlačováno. Stroj pracuje nehlučně, s příkonem
300 W s rychlostí 5,5 až 330 metrů za hodinu v maxímální šíři
I 200 mm. Předváděla jej firma PAP & spol. Most, která uvádí,
že na geodetická pracoviště jich dodala 53 kusů. S obdobným
stroj.em jsme se mohli setkat u firmy Renker (D). Stroje Ren-
ker JSou prezentovány jako nová generace. Zdá se, že kapali-

nové vyvolávání, nazývané též jako "polomokrý", ev. "po losu-
chý" způsob se dostává díky ekologii do popředi.
Bohatý je sortiment diazomateriálů pro oba způsoby zpraco-

vání. Pro kartografické účely je zajímavý Ozalid TSK, jehož
podložkou byl syntetický papír zn. Syntosil, výrobek švýcarské
papírny a dále dvoubarevný papír v podání modročené a hně-
dé barvy.
V oblasti reprodukční fotografie byla přínosem k čistotě od-

padních vod 451itrová čistička fotografických lázní. Zbavovala
lázně od těžkých kovů, zejména stříbra a zbytků emulzí. Obě-
hovým systémem se prodlužuje trvanlivost ustalovače nejméně
třikrát, vývojky dvakrát. Obdobnou funkci měla 551itrová čis-
tička odpadních vod, které unikají při zhotovováni ofsetových
tiskových forem. Zbavuje lázně od minerálů, diazolátek a po-
Iymerů. U obou čističek lze použít přefiitrovanou vodu během
2 až 6 týdnů bez snižení její kvality. Prodej obou čističek zajiš-
ťuje v CR Grafoteam. Tato společnost také zastupuje firmu
RTS - Reprotechnische Systeme (D).
Do RTS G.m.b.H. vplynula firma Klimsch & Co., světozná-

má předevšim svými reprodukčními kamerami. Firma Klimsch
& Co. přestala tedy existovat, ale některé výrobky nadále zna':-
ku ponesou. Předevšim to jsou vertikální kamery. Pro karto-
grafické účely speciální horizontální dvou komorová kamera
Klimsch Pontika. Provoz mohutné kamery o hmotnosti přes 2
tuny řidi počítač.
K zajímavému spojeni zvětšovacího přístroje a zpracovatelské-

ho zařízení došlo u přístroje zn. Konica Color 7. Zvětšovací
hlava tak, jak ji známe u barvových fotografických kopirek,
umožňuje vložení filmu šiře 35 mm, až do velikosti negativů či
diapozitivů 6 x 7 cm. Hlava spolu s měchem je posazena na
skřiň, ve které se nachází zpracovatelská část barevného foto-
grafického materiálu. Kopie se pOřizují od formátu A4 do A3.
Kopirovací rychlost je 60 kopií A4 za hodinu. Je možno kopi-
rovat nejen na barevné papíry a filmy, ale i zhotovovat velko-
plošné barevné diapozitivy pro zpětné projektory.
Z mikrografické techniky nabizela firma Hoechst (D) dupli-

kační přístroj Ozapan DF 615. Je určen pro duplikaci mikrofi-
ši na diazografický a vezikulární film formátu A6. Dále dupli-
kační přístroj Ozapan DR 641 na svitkové diazografické filmy
šíře 16/35 mm ~ obr. 2.
Halogenidostříbrné materiály pro mikrografii jsou v nabíd-

ce firmy Foma Hradec Králové a to jemnozrnný panchroma-
ticky senzibilovaný film zn. Dokument pan, který se dodává ve
formátu A6 a ve svitcích šíře 35 mm. Dále nesenzibilovaný
film Dokument MKI určený pro zhotovování pozitivních ko-
píí z negativnich mikrofiši A6. Pro kopie je určen Fomaspeed
Dokument, černobílý chlorobromostříbrný papír na obou-
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stranně laminované podložce (RC). Emulzní strana má mato-
vanou vrstvu, která umožňuje popisování. Zpracovatelské láz-
ně pro účely mikrografie na černobílých materiálech nabízel
podník Repro Český Brod. Vyráběji mikrofilmovou vývojku
a její regenerátor, přerušovací lázeň a ustalovač pro mikrofilm.
Výhradní prodej těchto lázní je svěřen Mikrografii Praha.

Tiskové stroje pro reprografické účely reprezentovaly průtis-
kové stroje. Tradiční "cyklostyly" dostaly předevšim nový de-
sign. Důležité však bylo, že výrobce Riso (v Japonsku, USA,
GB) zcela odlišně přistoupil k vyhotovení matrice a v nepo-
slední řadě zlepšil výkon. Jeho stroje pod zn. Risograph byly
čtyři pro formát výtisku A4, jeden pro formát A3. Výkon se
u strojů pohyboval od 3 000 do 7 000 výtisků za hodinu. Vstup-
ní předloha může být od formátu A6 do A3. Podle typu stroje
je možno předlohu zmenšit nebo zvětšit a samozřejmě je mož-
né použít poměru I: I (= 100 %). Obraz předlohy je ve stroji
jemně vyděrován na průtiskovou blánu. která se odvine v po-
třebné délce ze zásobníku. Jemnost děrování obrazu na zhoto-
vené matrici se udává v rozlišovací schopnosti 400 bodů na
ínch (angl. inch = 25,4 mm). Matrice se napne a upne na děro-
vaný válec v jehož vnitřní částí je tísková barva. Barva je pro-
tlačována válečkem skrz matricový válec a samotnou matricí
směrem k procházejícímu papíru.

Stroje s vyšším výkonem umožňují naprogramovat podávání
předloh a počet výtisků. Pozoruhodné je srovnání ceny za je-
den výtisk a jednu elektrografickou kopii při vyšších nákla-
dech. Průtisk se tu jeví jako velmi levná rozmnožovací techni-
ka.

K vystavovatelům průtiskových strojů se připojila firma
UTAX a to několika stroji řady KD. Jeji průtisková matrice je

vyrobena z ekologicky nezávadných vláken banánovníku. Ta-
ké barvy na bázi emulze vody a oleje jsou zdraví neškodné.
Společnost Lusico Praha nabízela průtiskové stroje pod zn.
Copy Printer. Jeden typ je pro formát A3 s rychlostí 7 000 vý-
tisků za hodinu.

Pomůcky pro kresbu a rytinu nabízela firma Roland Hecht
(O). Nabídka pro kartografickou rytinu zahrnovala různá jed-
noduchá rydla s pevnou i volnou jehlou (volnoosky), různé
úpravy trojnožek a kroužkovačů. Rycí pomůcky byly vybaveny
ocelovými nebo safírovými hroty. Nebylo zapomenuto ani na
brousící přístroje. Mezi výrobky byly litografické jehly a škrab-
ky, měřící lupy a těžítka. Potřebné rycí plas.ové fólie nabízela
firma Renker (D) a to jak pro negativní, tak pozitivní rytinu.

Obchodní tiskárny Kolín, výrobce propisovacích obtisků zn.
Propisot, přišel s novým výrobkem zn. Lepisot. Lepisot před-
stavuje samolepicí písmo a symboly v několikabarevném pro-
vedení. Vylepením znaků na jakýkoliv materiál lze získat různé
nápisy. Kvalitní umělá hmota vzdoruje nejméně po tři roky
povětrnostním vlivům.

S nabídkou zobrazovacích strojů-plotrů japonské firmy Mu-
toh přišla již podruhé společnost Geocom Praha - obr. 3.
Stolní deskové provedení pro formát A3 má model iP-21O.Vět-
ší jsou ve stojanovém provedení pro formáty AI a AOs možno-
stí kresby na role. Ke kresbě se používá per, ale více se osvěd-
čují a doporučují tuhy. Firma Geocom Praha nabízí různé typy
digitizérů s přesností odečítání ±0,75 mm, přičemž u typu sé-
rie XLC je přesnost ±0,25 mm. V nabídce je i propisovač ET-
203.

S nabídkou plotrů přišla i firma CalComp (A), která zavádě-
la do výroby digitálni válcový plotr v roce 1959. Nejnovější
Desing Mate model 3024 S/M je koncipován pro formáty A4
až AI s maximem rozměrů média 625 x I 245 mm. Plotr je
ovládán pouze dvěma tlačítky a je plně kompatibilní s počítači
Apple a IBM Pc. Firma CalComp dodává též tři modely digi-
tizérů, které se liší velikostí pracovní plochy. Nejmenši má roz-
měr 305 x 305 mm, největší 457 x 610 mm. Třetí nabídka plo-
trů byla od společnosti DataLine Technology Praha, která na-
bízela plotry Hewllett Packard a to jak stolní, tak stojanové.

V příspěvku o výstavě Repro 92 je též zmínka o univerzál-
ním digitálním měřícím přístroji X-PLAN-360iR. Firma PAP
& spol. předváděla již zdokonalenou verzi X-PLAN-360C.
Předností je zejména schopnost komunikace s osobním počíta-
čem.

Pro dokončovací knihařské práce nabízela firma GBC různá
zařízení pro spirálovou a knižní vazbu i laminátory. Velkoka-
pacitní snášecí zařízení je ve výrobním programu firmy ing.
Fritz Schroeder (D). Snášečka Plockmatic 30-1800 M má 30
stanic pro papíry o plošné hmotnosti 50-250 g/m2 s výkonem
I 200 až I 800 složek za hodinu. Firma Pragonor (ČR) nabízela
zařizeni pro skarfaci a to jak kancelářské, tak velkokapacitní
drtičky. Zvláštní úprava dovoluje skartovat sjetiny, jakými
jsou např. nekonečné výpočetní formuláře. K velkokapacitním
drtičkám připojuje výrobce lisovací zařízení, takže se skart
přemění v úhledné balíky.

Výstavu doprovázela nabidka psacích strojů, tiskáren včetně
laserových (CaIComp), stolnich skenerů, elektronických zá-
znamníků - organizérů (Sharp IQ-9000), faxů, systémů na
rozpoznávání znaků - písma OCR atd.

Reprografický charakter výstavy Repro 93 přesahovaly na-
bidky fotosázecích systémů, které reprezentují zařízení a tech-
nologie "od rukopisu po zhotovení tiskových podkladů" a to
jak samotných textů, tak s ilustracemi v patřičné grafické úpra-
vě. Tato zařízení patří svým charakterem do polygrafie a ná-
vštěvník by se s nimi měl setkat v Brně na výstavě EMBAX-
PRINT. Naproti tomu jsm<: na výstavě postrádali samostatnou
expozici zn. Minolta, OCE, nabídku mikrografických kamer
imaloformátových ofsetových strojů.

Je třeba pochválit velkou ochotu zástupců, kteří podávalí
návštěvníkům potřebné informace. S ústními informacemi
kontrastovaly bohužel odborné názvy v mnohých prospektech.
Tak diazografie se nazývala světlotiskem, hmotnost byla vá-
hou, plošná hmotnost papírů gramáží, rychlost v sekundách se
udávala úhlovými vteřinami atd. Doufáme, že příští prospekty
budou již respektovat české reprografické, polygrafické a pří-
buzné názvosloví.

Příští 10. jubilejní výstavě popřejeme velkou nabídku repro-
grafické techniky, dobré informátory, správně a srozumitelně
napsané vkusné prospekty a v neposlední řadě i "bezkonku-
renčni ceny".

Doc. Ing. Vladimir Kraus. CSc..
Praha
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INFORMÁCIE A SPRÁVY
O ČiNNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁClí REZORTOV ČÚZK
A ÚGKK SR

Vydávanie rozhodnutí, ktorými sa
udel'uje súhlas na vykonávanie
geodetických a kartografických
prác

Vydávaním pre,dmetných rozhodnuti umožňuje, v rámc} svojej
kompetencie, Urad geodézie, kartografie a katastra (UGKK)
Slovenskej republiky (SR) podnikať fyzickým a právnickým
osobám v odbore geodézie a kartografie (GaK). Uvedená kom-
petencia vyplýva z §§ 4 a 10 zákona Č. 46/1971 Zb. o geodézii
a kartografii. Samo o sebe by to však nestačilo nebyť zásad-
ných zmien, ktorými prešla naša spoločnosť po novembri 1989.
Boli prijaté právne normy, ktoré vytvorili priestor pre pracov-
níkov, ktorí majú ambicie, snahu a možnosti podnikať v odbo-
re GaK, podobne ako v ostatných odboroch.

Podľa znerria uvedených paragrafov zákona Č. 46/1971 Zb.,
mohli bývalé socialistické organizácie, ktoré neboli riadené
Slovenským úradom geodézie a kartografie (SÚGK), vykoná-
vať vymedzené g~odetické práce. Tieto práce vykonávali na zá-
klade súhlasu SUGK, avšak len pre vlastnú potrebu.
Poskytovanie služieb občanmi bol o umožnené nariadením

vlády Slovenskej socialistickej republiky Č. 2/1988 Zb. V záuj-
~e u~pokojenia záujmu verejnosti o geodetické práce, usmer-
ml SUGK poskytovanie geodetických služieb občanmi listom
č. S-2820/1988 zo dňa II. II. 1988. V liste boli okrem iného
uvedené požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax
záujemcov, ako aj zoznam 14 druhov geodetických prác, ktoré
mohli záujemcovia vykonávať na základe povolení, ktoré vy-
dávali bývalé národné výbory. Vymedzené práce boli praktic-
ky len z oblasti inžinierskej geodézie.

3. Od roku 1990 po súčasnosť

Veľký záujem o podnikanie nastal po prijatí zákona č.
105/1990 Zb. (zo dňa 18.4. 1990) o súkromnom podnikani ob-
čanov. Podľa tohto zákona boli podnikatelia v odbore GaK
p.ovinní s ~činnosťou od I. S" 1990 postupovať ako organizá-
Cle, ktoré me sú podriadené SUGK. Na výkon prác museli mať
podľa § 4 alebo 10 zákona Č. 46/1971 Zb. súhlas SÚGK vo for-
me rozhodnutia.
Nadvazne na zákon Č. 105/1990 Zb. vydal predseda SÚGK

rozhodnutie Č. P-253/ 1990 zo dňa II. 5. 1990, ktorým stanovil
pqdmienky pre súkromné podnikanie občanov v odbore GaK.
SUGK začal vydávať rozhodnuti a, ktorými sa udeľuje súhlas
na výkon geodetických a kartografických prác. Na základe ta-
kého rozhodnutia mohli podnikatelia vykonávať geodetické
a kartografické práce v rovnakom rozsahu a za rovnakých
podmienok ako organizácie. Výnimku tvorili práce vyhradené
štátu, alebo osobitným predpisom určenej organizácii, a to
- práce v geodetických základoch,

práce spojené s vedením dokumentácie fondov
práce, ktoré zakladajú, vedú a udržujú evidenci~ nehnutel'-
ností (EN) v súlade so skutočným stavom,
práce v rámci Automatizovaného informačného systému
geodéz.ie a kartografie (AIS GK),
geodetIcké práce správy a údržby štátnych hraníc.
V rozhodnutiach boli uvádzané konkrétne mená pracovní-

kov, ktorí podnikateľovi overovali geometrické plány a iné vý-
sledky ~eodetických prác alebo podpisovali výsledky a doku-
mentácIU geodetických prác vo výstavbe.

Do 31. 12. 1991 vydal SÚGK 993 rozhodnutí. Z toho pre fy-
zické osoby bolo vydaných 965 rozhodnutí a pre právnické
osoby 28 rozhodnutí.

Dňom I. I. 1992 vstúpil do platnosti zákon Č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorý k rov-
nakému dňu zrušil účinnosť zákona Č. 105/1990 Zb. o súkrom-
nom podnikaní občan ov.
Jeho aplikácia na území SR pre odbor GaK bola prerokova-

ná s odborom súkromného podnikania občan ov Ministerstva
vnútra SR.
Živnostenský zákon sa vzťahuje na výkon všetkých geodetic-

kých a kartografických prác, s výnimkou úkonu samotného
overenia geometrických plánov a iných výsledkov geodetic-
kých prác (oprávnení inžinieri) a podpísania výsledkov a do-
kumentácie geodetických prác vo výstavbe (zodpovední geo-
deti) - § 3 odsek I písmeno c bodu 8 živnostenského zákona.
Činnosť v odbore GaK je považovaná za živnosť voľnú, preto-
že nie je uvedená v prilohách I až 3 živnostenského zákona.
Na prevádzkovanie tejto živnosti sa nevyžaduje preukazovanie
odbornej ani inej spósobilosti, musia byť splnené len všeobec-
né podmienky:
- dosiahnutie veku 18 rokov,
- spósobilosť na právne úkony,
- bezúhonnosť.
Živnostenské oddelenia obvodných úradov vydávajú záu-

jemcom o podnikani živnostenské listy na živnosť voľnú s upo-
zornením, že podľa §§ 4 a 10 zákona Č. 46/1971 Zb. je výkon
prác v odbore GaK viazaný na súhlas ústredného orgánu geo-
dézie a kartografie republiky. Vačšina živnostenských oddelení
vyžaduje súhlas ústredného orgánu ešte pred vydaním živno-
stenského listu.
Nadvazne na uvedené začal SÚGK vydávať nové rozhodnu-

tia, v ktorých na rozdiel od dovtedy vydávaných rozhodnutí už
nie sú menovite uvádzaní overovatelia a je ponechané na sa-
mom podnikateľovi, kým si nechá vykonané práce overiť.
Práce zverené do pósobnosti orgánov geodézie a kartografie

sú v nich definované takto:
geodetické základy,
EN,
AIS GK,
geodetické práce správy a údržby štátnych hraníc,
geometrické plány na zmenu hranic administratívnych jed-
notiek a katastrálnych území,
štandardizácia geografického názvoslovia,
vydávanie základných štátnych mapových diel,
poskytovanie informácíí a údajov z výsledkov geodetic-
kých a kartografických prác, ktoré dokumentujú orgány
a organizácie geodézie a kartografie.

Ostatné práce móžu podnikateli a vykonávať bez obmedzenia
ale samozrejme s podmienkou, že budú dodržiavať ustanove-
nía vyhlášky SÚGK Č. 82/1973 Zb. o overovaní geometric~ých
plánov a iných výsledkov geodetických prác a vyhlášky SUGK
Č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
,Takéto rozhodnuti a dostali aj žiadatelia, ktori mali na

SUGK podané v prechodnom období žíadosti ešte vo vazbe na
zákon Č. 105/1990 Zb.

Rozhodnutia vydané SÚGK do 31. 12. 1991 zostali v platno-
sti. V prípade neaktuálnosti ich obsahu, vydáva SÚGK na po-
žiadanie nové rozhodnutíe.
Od I. I. 1992 do 15.9. 1992 vydal SÚGK 233 rozhodnutí.

Z nich pre fyzické osoby bolo vydaných 219 rozhodnutí a pre
právnické osoby 14 rozhodnutí. Pre úplnosť treba dodať, že 45
z 219 rozhodnutí vydaných pre fyzické osoby zároveň zrušilo
platnosť rozhodnuti vydaných do 31. 12. 1991 a I za 14 roz-
hodnutí vydaných pre právnické osoby zároveň zrušilo plat-
nosť rozhodnuti a vydaného po I. I. 1992.

Ako už bolo naznačené v predchádzajúcej časti naJvazneJsle
problémy sú spósobené tým, že pre žiadateľov nie sú stanove-
né jednoznačné kritéria a podmienky na vydávanie rozhodnuti
podl'a vzdejania v odbore GaK (rysoká škola - VŠ, stredná
škola - SS), iného vzdelania (VS, SŠ) a počtu rokov praxe
v. závislosti od druhu prác, ktoré chce žiadatel' vykonávať.
UG KK SR v súčasných podmienkac.h nemá možnosť nevydať
žiadateľovi rozhodnutie, pokial' splňa vyššie uvedené pod-
mienky. aj keď móže mať niekedy pochybnosti, ako kvalitne
bude budúci podnikatel' vykonávať náročnejšie druhy prác.
ako sú napríklad vyhotovovanie geometrických plánov alebo
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vytyčovanie vlastníckych a užívacích hraníc. Vyhovené bolo
prakticky všetkým žiadatel'om okrem tých, ktori nemajú vzde-
lanie v odbore GaK a ich prax v odbore je minimálna.

Uvedené problémy by mali odstrániť pripravovaná novelizá-
cia zákona Č. 46/1971 Zb. a pripravovaný návrh zákona Ná-
rodnej rady SR o komore geodetov. Legislativne práce na
týchto právnych normách pokračujú súbežne. Bolo by tiež žia-
dúce zjednotiť návrh zákona o komore s pri padnou novelizá-
ciou živnostenského zákona. Tiež vyhláška SÚGKK, ktorou sa
vykonáva zákon Č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych
a iných vecných práv k nehnutel'nostiam a zákon Slovenskej
národnej rady Č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'nosti v SR
usmerňuje problematiku vyhotovovania a overovania geome-
trických plánov.

Napriek niektorým doteraz pretrvávajúcim problémom je dob-
ré, že celý proces vydávania rozhodnutí umožňujúcich podni-
kať začal a, že vůbec začať mohol. Tých približne 12 stoviek
komerčných geodetov v SR vytvorilo tak potrebné konkuren-
čné prostredie. Je ťažké posúdiť, kol'kí z nich podnikajú "napl-
no" a kol'kí z nich podníkajú popri svojom hlavnom zamestna-
ní. Důležité je, že můžu poskytovať svoje služby občanom, naj-
ma v súčasnosti, keď je záujem o tieto služby pomerne vysoký.

. Ing. Miroslav Derlan.
Urad geodézie. kartogra.fie a katastra SR

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

Seminář Katastr nemovitostí
a právní vztahy k nemovitostem
od r. 1993

Dne 18.2. 1993 se v kulturním domu EDEN v Praze 10 konal
seminář Katastr nemovitosti a právni vztahy k nemovitostem
od r. 1993,-pořádaný agenturou INKURS ve spolupráci s Čes-
kou společností pro stavební právo. Odborným garantem a no-
sitelem podstatné části obsahu byl JUDr. Jiří Mikeš z právnic-
ké fakulty University Karlovy. Seminář byl určen především
odbornikům stavebních profesi a podnikatelům v oboru sta-
vebnictví.

Velice zajímavá, i když pro zeměměřiče poněkud okrajová,
byla přednáška Ing. Jiřího Kokošky ze společnosti KOPPREA
s. r. o. Praha. Přednášející se v první části zaměříl na současnou
situaci na trhu nemovitostí v Praze a v druhé části pak na pro-
blematiku tvorby a užívání cen nemovitostí.

?pestřením semináře byla přednáška Dr. Jitky Černé
z Utvaru hlavního architekta, Praha, která se týkala zvláštností
povolování výstavby v hl. m. Praze jako městě s mimořádnou
historickou hodnotou.

Bezesporu nosným programem semináře bylo vystoupení
JUDr. ./iřího Mikeše, který ve dvou tematických blocích pro-
bral historíi i současnost majetkoprávni problematiky v naši
zemi. Zájmu o tuto část semináře odpovídala i diskuse, kterou
se pro její rozsah nepodařilo uzavřít ve vyhraženém čase.

První část jeho vystoupení byla věnována vývoji evidování
nemovitostí s akcentem na občanskoprávni stránku problému
a na právní instituty platné v jednotlivých obdobích moderní
hístorie, tzn. do 1. 1. 1951, od 1. 1. 1951 do 1. 4. 1964 a od 1. 1.
1964 do 31. 12. 1992. Přednášející přehledně uvedl zásadní
změny v právních princípech, vyplývajíci z postupně přijíma-
ných právních norem. Z celého bloku byla patrna výrazná eru-
dice přednášejícího v majetkovém právu.

Druhý blok představoval výklad k zákonu Č. 265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, k záko-
nu Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrálni zákon) a okrajově í k zákonu Č. 359/1992 Sb., o ze-
měměřických a katastralních orgánech. Jednotlivé pasáže těch-
to právních předpisů rozebíral přednášející sice velice podrob-

ně a fundovaně, ale pod úhlem negativístického juristického
pohledu, který je zřejmě celé jedné právnické generaci zakódo-
ván. Vyjádřil dokonce názor, že zařazení agendy právních
vztahů k nemovitostem do sféry katastrálních úřadů koliduje
s listinou občanských práva svobod. K mnohým ustanovením
katastrálního zákona zaujal velice kritické stanovisko. Poně-
kud rušivě působila nejistota přednášejícího ve výkladu ryze
technických momentů, kupř. § 3, písmo a) a § 4, odst. 2, písmo
a) katastrálního zákona. Zajímavý byl jeho právnický přistup
k tzv. knihovnímu tělesu, bývalému soub'Jru nemovitostí
v rámci jednoho vlastnictví. Jeho obnovení by možná přispělo
k pozitivnimu vývoji majetkového práva v současné době. Po
technické stránce, uspořádání operátu by nebyl problém neře-
šitelný.

Jedno postesknutí na závěr: překvapilo mě, že takto zaměře-
ného semináře se jako přednášející či alespoň oponenti nezú-
častnili zástupci tvůrce předloh zmíněných právních norem,
tzn. pracovníci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Veřejnost je totiž informována poněkud jednostranně.

Ing. Jan Bumba.
Technická správa komunikací

hl. m. Prahy

VI. konference geodézie a karto-
grafie v dopravě

Ve dnech 7.-9. září 1993 se bude v Plzni konat VI. konference
geodézie a kartografie v dopravě. Program konference je roz-
dělen na tématické okruhy:

Podniková evidence nemovitostí a správa nemovitostí
Mapování, LlS/GIS
Činnost odpovědných geodetů
Inženýrská geodézie v dopravě
Geodetické přístroje a příslušenství a jejich využití

Součástí konference bude i výstava geodetických pracovišť
prezentujících výsledky své práce a firem dodávajících přístro-
jovou, výpočetní a zobrazovací techniku a software pro práce
v oboru geodézie a kartografie. Konference se připravuje jako
společná akce profesních pracovníků z České i Slovenské re-
Qubliky. Oficiálním sponzorem konference je firma Intergraph
CR. Konferenci organizačně zabezpečuje

Český svaz geodetů a kartografů
Novotného lávka 5
11668 PRAHA I,

kde je možno získat podrobnější informace a kam lze zasílat
přihlášky na konferenci.

Ing. Václav Čech,
odbornf/ garant konference

Nově v tvorbě vodo hospodářských
map

Tematická mapová tvorba našla zcela zákonitě svoje plné
uplatněni ve vodním hospodářství. Mapy zpracované pro jeho
potřeby vlastními specialisty mají nezastupitelnou funkci i pro
činnosti navazující na vodní hospodářství. Jsou zprostředkova-
telem evidence vodo hospodářských děl a zařízení, výskytu sle-
dovaných skutečností z oblasti hydrologie povrchových a pod-
zemních vod a různých dalšich kvalitativních a kvantitativních
údajů. Jako přílohy vodohospodářských studií dokládají ná-
zorně návrhy řešení dílčiho popřípadě komplexního rozvoje
odvětvi. Velmi významné jsou mapy interpretující legislatívní
opatření na ochranu vodních zdrojů. Stále významnější roli
mají jako základní grafický podklad pro tvorbu vodohospo-
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dářské části počítačových informačních systémů (kupř. Hydro-
ekologického informačního systému).

Rostoucí nároky uživatelů na rozšiřování tematických ínfor-
mací z problematíky vodního hospodářství v mapách daly
podnět k rozvoji vlastní mapové tvorby v odvětví. Prvním poči-
nem, koncepčně i praktícky řešeným ve spolupráci vodohospo-
dářů se zástupcí navazujících činností a zejména specialisty
resortu geodézie a kartografie, bylo zpracování a vydání Zá-
kladní vodohospodářské mapy České republiky (ČR) v měřít-
ku MI: SO000 (210 mapových listů). Ve velké řadě mapových
titulů, které vodní hospodářství odborně zabezpečilo, je to tr-
vale stěžejní dílo. Jako úplný soubor pro ČR byla mapa vydá-
na v období 1970-197S a je samostatnou součástí 2. vydání
Směrného vodohospodářského plánu ČR (2. SYP). Tento plán
byl jako celek řešen a publikován ve třech úrovních - státní,
republikové a jednotlivých hlavních povodí SVP. Každá z pub-
likací má k textové části připojen vlastní mapový soubor, se-
stávající závisle na stupni podrobnosti řešení, z tematických
map v měřítkách I : I 000 000, I :2 000 000, I :SOO000
a I: 200000. Jde o různé tituly zobrazující současný stav a ná-
vrhy řešení rozvoje vodního hospodářství ve výhledu jednotně
zvolených časových horizontů až k r. 201S.

Ediční činnost uskutečněnou po roce 197S při zpřesňování
a prohlubování 2. SVP dokládají další mapové tituly. K nej-
známějším z nich patří:

Hydrogeologické mapy
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(12 map)
Rozvoj veřejných vodovodů MI: SOO000
Výhledové vodní nádrže MI: SOO000
210 map pro stejnojmennou publikaci MI: SO000
Vodní elektrárny v ČR (2 mapy) MI: SOO000
Jakost vody v tocích MI: SOO000
Rozvoj vodní rekreace v ČR (7 map) Ml: 200000

Nároky na odborné zpracovávání a vydávání vodohospo-
dářských map v potřebném rozsahu a tématice vedly postupně
ke stabilizaci vlas!ního útvaru specialistů pro vodohospodář-
skou kartografii. Utvar vodohospodářské kartografie a dálko-
vého průzkumu Země byl do 31. 12. 1992 součástí Výzkumné-
ho ústavu vodohospodářského T. G. M. v Praze. K tomuto
datu ukončil v ústavu svoji činnost.

Počínaje rokem 1993 vytvořili klíčoví pracovníci bývalého
útvaru podmínky pro pokračování činnosti v oblasti vodohos-
podářské kartografie založením firmy AKVA-KART, spol.
s r.o.

Vzhledem k ojedinělé specializaci své odborné činnosti pro
vodní hospodářství ČR zajišťuje firma návazně práce souvisící
s tvorbou a vydáváním Základní vodohospodářské mapy
a ostatních map, včetně jejich distribuce.

Adresa pracoviště firmy je:
AKVA-KART, spol. s r.o., Rohanský ostrov, 18600 Praha

8-Karlín.
Zde mohou zájemci o spolupráci a konzultace z problemati-

ky vodo hospodářské kartografie získat bližší informace.

Ing. Vladimir Lampa.
AKVA-KART. spol. s r.o.

MI :200 000
MI :200 000

Ing. Jan Kouba
doktorem
matematicko-fyzikálních věd

Ing. Jan Kouba absolvoval obor geodézie a kartografie na sta-
vební fakultě ČVUT v Praze v r. 1967; v roce následujícím
odešf'1 do Kanady. Nejprve je zaměstnán u firmy Shell, kde se
za.J.TIěřujena využití její nové technologie k určení poloh vrtů
a J1I1ýchlokalit. Počáteční přesnost byla několik set metrů. Zá-
sluhou geodetů se tato přesnost postupně zvyšovala, až se stala
vyhovující i pro geodetické práce. Rozhodný podíl zde patří J.
Koubovi, který byl autorem prvního výpočetního programu
GEODOP I. pro zpracování naměřených dopplerovských hod-
not.

o těchto pracech pojednávají první tři články předložené
doktorské disertační práce s názvem "Využití Dopplerovy ra-
diové metody pozorování umělých družic v geodézii a v geofy-
zice". Z nich prvá je přípravou pro matematické zpracování
prohlubující obecné principy vyrovnání po částech. Postupné
upřesňování dopplerovského programu se projevovalo v dal-
ších pracech, které končí programem GEODOP V. Článek
čtvrtý pojednávající o aplikaci drah umělých družic Země
a článek pátý o přesném určování geometrických výšek center
přijímacích anten jsou toho důkazem.

V následujících letech přechází odborný zájem v další vědní
úsek, v němž se podílí na definici nového severoamerického
referenčního systému North American Datum 83, a tak v še-
stém článku disertační práce pojednává o využití poloh bodů
dopplerovské sítě k odhalení systematických chyb základní trí-
gonometrické sítě. Stejnému účelu, tj. definování nového geo-
detického systému slouží í sedmý článek, který rozšířuje mode-
lování chyb i pro geodynamícké účely. Teorie těchto studíí je
využita v aplikaci dat naměřených kanadskými stanicemi
TRANET v článku osmém. Článek devátý získané výsledky
shrnuje a porovnává s postupy jiných autorů.

Naprostá většina poznatků získaných J. Koubou v rámci
studií dopplerovského systému TRANSIT je plně využitelná
i v moderním systému GPS (Global Positioning System) NAV-
STAR. Ten je možno považovat za další oblast vědeckého pů-
sobení. Jeho přičiněním se mají stát dráhy UDZ GPS jakousi
analogií k bodům prvního řádu, zatímco analogii k základním
bodům by sloužila síť stanic VLBI (Very Long Baseline Inter-
ferometry) a SLR (Satellite Laser Ranging). Tento postup smě-
řuje k žádanému cíli geodetů, totiž k realizaci inerciálniho
a pozemního konvenčního systému. Publikace v tomto smyslu
jsou rovněž připojeny k předložené práci.

Průběh celé obhajoby (Praha, 14. I. 1993) byl charakterizo-
ván vysokou odborností nejen v přednesu tézí, ale i v posud-
cich oponentů a ve veřejné rozpravě. Odrazem všeobecně cítě-
né hrdosti nad úspěchy skromného a pracovitého českého geo-
deta, dosaženými nejen v Kanadě, ale i v rozměru celosvěto-
vém, bylo udělení hodnosti doktora matematicko-fyzikálních
věd a navíc uznání komise pro obhajoby doktorských disertací
ve vědním oboru geodézie za vzornou a dlouholetou reprezen-
taci české geodézie v zahraničí. Důkazem je řada funkcí v me-
zinárodních organizacích a více než sto citací prací Ing. Jana
Kouby, DrSc. geodety světových jmen.

K tomuto životnímu úspěchu mu srdečně gratulujeme.

Dne S. února 1993 zemřel v Brně po krátké nemoci Ing. Milan
Brychta, dlouholetý pracovník katedry speciální geodézie sta-
vební fakulty Českého vysokého učení technického (ČVUT)
v Praze.

Narodil se 31. S. 1924 v Praze. Po absolvování reálného
gymnázia byl po dva roky totálně nasazen. V roce 1949 ukončil
studium zeměměřického inženýrství na Vysoké škole speciál-
ních nauk ČVUT. Do roku 1964 pracoval ve Vojenských stav-
bách, kde získal bohaté zkušenosti zejména v ínženýrské geo-
dézii. Ty uplatňoval a rozvijel jako odborný asistent na vysoké
škole, kde pracoval od roku 1964 až do svého odchodu do dů-
chodu v roce 1989.

Byl dlouholetým činovníkem v ČSVTS a po deset let předse-
dou odborné skupiny 170I - inženýrské geodézie. Dále byl
členem Československého národního komitétu pro Meziná-
rodní federaci geodetů (FIG). Významné bylo jeho působení
ve funkci sekretáře 6. komise pro inženýrskou geodézíi v FIG
za předsednictví prof. V. Krumphanzla. Byl výborným pedago-
gem s řadou publíkací. Pro své jazykové znalosti a kultivované
vystupování byl přímo předurčen pro spolupráci se zahranič-
ními odbornými institucemi a školami.

Ti, kdo ho blíže znali, vzpomínají na jeho družnou povahu
a laskavé jednání.
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Seznam diplomových prací
obhájených absolventy studia
oboru geodézie a kartografie
na stavební fakultě ČVUT v Praze
v roce 1991

BERAN Vít
Trojrozměl1!é zobrazení dat dálkového průzkumu Země
BlCANOVA Dagmar .
Navígační metody
BRADÁČ Oldřich
Určování výšek trigonometricky v sítí polygonových pořadů
BŘEZÁKOVÁ Dana, provd. ŠKEŘÍKOVA
Ověření metody hledání hrubých chyb
BUBLA Daniel
Dlouhodobé sledování prostorových posunů objektu
BRICHTA Tomáš
Modelové řešení
DEN K Pavel
Praktické ověření možnosti přímého určení adiční konstanty
odrazných hran.olů
DOLEZALOVA Jana
Ověření některých postupů a přístrojů pro průmyslová měření
DOUBRAVA Petr
Řešení polY$onu v prostředí interakční grafiky
DUSILOVA Jíndra
Problémy potřebné hustoty cestní sítě
EBERMANN Daniel
vývoj měřené délky
FIALOVÁ Vladimíra
Zobecněni Clairautovy rovnice pro trojosý hladinový elipsoid
GRZNÁROVÁ Monika
Projekt měřc;:ni posunů městských hradeb v Lounech
HASALOVA Hana
V1ív mechanizačního faktoru na tvorbu pozemků menších vý-
měr
HRUBÁ Dagmar
Vydělování pozemků menšich výměr s ohledem na dopravní
faktor
JEŘÁBKOVÁ Petra
Systém KOKEŠ a jeho využití pro aktualizaci digítální tech-
nické mapy prahy
KALAČOVA Renata
Studíum horizontálních pohybů zemského povrchu v oblasti
lokální sítě Trutnov v období 1985-87
KITTNEROV Á Karla
Kvalitativnj hodnocení mapových podkladů
KOCHANIK Milan
Modelové řešeni základních geodetických úloh
KOLACÍ Martina
Obecné řešení variabilních zobrazení
KOPECKÝ Miloslav
Zaměření lokální sítě, její vyrovnání a rozbor pomocí software
Geodet PC
KRÁTKÝ Tomáš
Návrh h1av!lí polní cesty
KREJZOVA Helena
Založení vlastnických vztahů k nemovitostem v pomocném
souboru P
KUČERA Luboš
Aplíkace družicových snímků pro mapování stavu užití půdy
podle evropské metodiky CORINA
LIŠKA Jiří
Prostorové protínání na krátké vzdáleností
LOFFELMANN Luboš
Některé zkoušky laserových přístrojů pro vytváření svíslé
přímky čí roviny
LUKS Vladimír
Zkoušky elektronického nivelačního přístroje Wild NA 2000
LUKSOV Á Pavlína
Stanovení přesnosti přípravků pro průmyslová měření

MADĚRA Karel
Postup při vydělování pozemků požadované výměry nebo ce-
ny
MAŠÍN Jiří
Aplikace třírozměmé geodézie v průmyslu
MAŠÍNOV Á Marcela
Měření deformací Barrandovského mostu
MÁŠOV Á Lenka
Analýza opakovaných měření lokální polohové sítě Řitka
1983-84
MlKA Daniel
Tvorba a funkce geografického informačního systému progra-
mem CORINA
MINAROVIČ Peter
Odhad stavu zemědělských plodin metodou dálkového prů-
zkumu Země
MRKVIČKA Ivan
Testování dálkoměru WILD DI 1000
NAVÁČEK Tomáš
Měření deformací stavebních konstrukcí
NETUŠILOV Á Věra
Kresba geografické sítě
NEVRLÁ Veronika
Aplikační možnosti mikrografie
NOL Stanislav
Automatizace metody výškových polohových čar
PRYL Karel
Možnosti fotogrammetrických vyhodnocovacích přístrojů
podporovaných počítačem
RANDÁK Ondřej
Problémy ~rčování erozně chráněné šířky svažitých pozemků
RANDOVA Hana
Statistická regulace při kontrole geometrické přesnosti linio-
vých staveb
REJDA Radek
Problém určováni délek laťových metrů polním etalonem
RIEDELOVÁ Soňa
Trigonometrické určování výškových rozdílů
SKALA Martin
Využití kovariačnich matic bloků astronomicko-geodetické sí-
tě pro od_hl}dmožnych změn v různých epochách
SMOLENAK Roman
Některé o.t~zky vydělování pozemků menšich výměr
ŠINDELAR Jiří
Převod výškových základů z normálních výšek na geopoten-
ciální kóty
ŠKEŘÍKOV Á Dana
Ověření metody hledání hrubých chyb
ŠMÍD Jaroslav
Vyhodnocení podkladů pro archeologickou mapu čs. koncese
na abusírském pohřebišti v EAR
ŠPATENKOVA Pavlína
Automatické předzpracování dat v části subsystému operativní
evidence Zeměměřického ústavu
ŠVIHLÍK Martin
Zaměření a zpracováni měřených veličin prostorového modelu
strojirenského předmětu
TOMÍK Milan
Ověřování plošné nivelace s využitím laserů s rozmítaným pa-
prskem .
ZIHLOVA Hana
Účelová síť CHEZA a její kvalitativní hodnocení

Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie
stavební fakulty ČVUT v Praze

Dňom 1. februára 1993zriadila firma LEICA (výrobca výkon-
ných geodetíckých prístrojov KERN - Swiss a WILD -
Heerbrugg) konzultačné .stredísko pri Geodetíckom
a kartografickom ústave (GKU) v Bratislave.
Konzultácie možno dostať od Ing. Karola Badlíka na adrese

GKÚ - LEICA, Chlumeckého 4, 82745 Bratíslava. Telefón
071234801,234822,236442,294727, linka 116, fax
D7I29 25 63.

Ing. lán Vanko.
zástupca vedúceho redaktora



GEODETICKÉ A FOTOGRAMMETRICKÉ SYSTÉMY
Výhradní reprezentant firmy LEICA Heerbrugg AG

geodetické přístroje špičkové technické úrovně a kvality

elektronické i motorizované teodolity

univerzální stanice a tachymetry

dálkoměry různých přesností a dosahů, včetně bezhranolových

registrační zařízení a polní počítač GPC1

nivelační přístroje digítální, optícké i laserové

GPS Systém 200

fotogrammetrické systémy

provažovače optické i laserové a další pomůcky a zařízení

• Nabízí: možnost finančního leasingu

zapůjčení přístrojů pro krátkodobé využití, popř. i s odbornou
obsluhou

možnost zpracování a vyhodnocení naměřených dat na našich
grafických stanicích s využitím softwaru Wildsoft, Autocad 12,
Microstation

běžný servis a zprostředkování větších oprav s možností zapůjčení
náhradního přístroje po dobu opravy

Pro celou ČR:
GEFOS
Žitná 50
120 00 Praha 2
tel. 02/22 38 10, 22 93 62
fax 02/22 38 10

Spolupracovníci
pro Jihomoravský region:
IGM, spol. s r.o.
Cihlářská 17C
60200 Brno
tel. 05/742935
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