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Tíhový systém 1995 na území
České republiky

Ing. Stanislav Olejník, Ing. Karel Dlviš, CSc.,
Zeměměřický úřad,

Praha

Zásady, požadavky a postup při budování tíhového systému 1995 (S-Gr95) na území Ceské republiky (CR). Mezinárodní spo-
lupráce v rámci budování Jednotné gravimetrické sítě CR, Slovenska a Maďarska. Kalibrace, teplotní, magnetické, vibrační
a tlakové zkoušky relativních gravimetrů. Měření absolutními gravimetry a výpočty redukcí. Principy vyrovnání relativních a
absolutních měření. Helmertova metoda mnohoskupinového vyrovnání gravimetrické sítě. Definice S-Gr95 a některé výsledky.

Principles, requirements, and procedures oJJounding the 1995 Gravity System (S-Gr95) on the territory oJthe Czech Repub-
lic (CR). lntemational cooperation in theJrame oJJounding the Unified Gravity Network oJthe CR, Slovakia and Hungary.
Calibration, temperature, magnetic, vibration and pressure tests oj relative gravimeters. Measurements with absolute gravi-
meters and reduction calculations. Principles oj adiustment oj relative and absolute measurements. Helmert method oj multi-
group adjustment oj a gravity network. Definition oj S-Gr95 and some results obtained.

Československá gravimetrická síť v tíhovém systému 1964
(S-Gr64) byla vybudována v šedesátých letech minulého sto-
letí. Byla zaměřena relativními gravimetry Gs 12 a Gs 11.
Hlavní tíhový bod Praha-Ruzyně byl součástí Mezinárodní
gravimetrické sítě 1958 (MGS 58) zaměřené letecky (letadlo
jako dopravní prostředek) gravimetry GAE-3 a připojené re-
lativní metodou k výchozímu bodu Postupim (hodnota tího-
vého zrychlení g = 9 822740 fJms-2). Gravimetr Gs 12
č. 129 byl kalibrován na stranách MGS 58 (obr. 1), odvozen
jeho rozměrový koeficient a měřením určen tíhový rozdíl
bodů Boletice n. L. a Dolní Dvořiště hlavní gravimetrické zá-
kladny (obr. 3) o hodnotě 3073,3 fJms-2,která byla přijata za
státní tíhový etalon [1]. Rozměr MGS 58 byl tak přenesen
na hlavní gravimetrickou základnu a ve svém důsledku i na
síť S-Gr64. Přesnost sítě S-Gr64 je charakterizována jedno-
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tkovou střední chybou po vyrovnání mo = 0,26 fJms-2, odpo-
vídající průměrnému relativnímu tíhovému zrychlení bodu
zaměřeného v denním úseku [2].

V druhé polovině sedmdesátých let byly formulovány po-
žadavky, které mají splňovat státní gravimetrické sítě s ohle-
dem na potřeby moderní geodezie a geofyziky [4]:
a) určit hladinu sítě s přesností 0,10 fJms-2,
b) zajistit relativní přesnost tíhového zrychlení v bodech sítě

na úrovni 0,10--0,20 fJffiS-2,
c) body sítě v terénu kvalitně stabilizovat.

V té době síť S-Gr64 shora uvedené požadavky nesplňo-
vala, a to zejména z hlediska homogenity (32 % bodů v čes-
kých zemích respektive 55 % bodů na Slovensku bylo zni-
čeno). Lokální deformace sítě dosahovaly až 1 fJms-2• I když
hladinu sítě bylo možno zlepšit opravou -138,1 J1ms-2 [3]1),
byla transformace S-Gr64 bezpředmětná, zejména s ohledem
na požadavek ad b) a nedostatečnou hustotu bodového pole
(viz kap. 2).

Vybudování nové sítě s odpovídajícími parametry zname-
nalo v našem případě řídit se níže uvedenými zásadami:
a) rekonstruovat bodové pole,
~) využít všech dostupných absolutních tíhových měření pro

odvození hladiny a rozměru sítě,
y) použít pro nová relativní měření skupiny gravimetrů, peč-

livě testovaných a kalibrovaných,
O) využít všechna vhodná starší relativní měření,
10) zpracování měření automatizovat na počítačích,
lj» navrhnout a aplikovat vhodnou metodu vyrovnání vý-

sledků.
Záměr vybudovat novou síť mělo v té době i Maďarsko,

a proto bylo rozhodnuto postupovat ve vzájemné kooperaci
a vybudovat Jednotnou gravimetrickou síť České republiky
(ČR), Slovenska a Maďarska [4, 37]. Na pracech se podílely
Zeměměřický úřad (ZÚ), Praha (respektive jeho předchůdci),
Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) Bratislava (respek-
tive jeho předchůdci) a Eotvos Loránd Geofizikai Intézet
(ELGI), Budapest.

') Nová hodnota tíhového zrychlení bodu Postupim g = 9 822600
I1ms-2v IGSN 71 (International Gravity Standardization Net), lo-
kální chyba hlavního tíhového bodu Praha-Ruzyně -1,90 l1ms-2.
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O bod nultého řádu
Karpatský polygon
tihový spoj

Body jsou umístěny na geologicky vhodných, klidných mís-
tech, vzdálených od zdrojů průmyslových vibrací, zdrojů
elektromagnetického pole, vodních toků, nádrží, budov, pří-
kopů a jiných rušivých vlivů. Jsou stabilizovány betonovým
pilířem zakončeným v úrovni terénu betonovou nebo žulo-
vou deskou a opatřeny ochrannými znaky. Uprostřed desky
je osazena hřebová nivelační značka. Absolutní tíhové body
se zřizují zpravidla v suterénech veřejných budov s betono-
vou podlahou; označeny jsou bronzovým hřebem. Hustota
bodů je nejméně čtyři body na 1000 km2•

Tíhové údaje obsahují:
- číslo a název tíhového bodu,
-lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci),

označení listu státního mapového díla,
- zeměpisné souřadnice, nadmořskou výšku a hodnotu tího-

vého zrychlení,
- místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, místopisný po-

pis a údaj o výškovém připojení.
Poloha tíhových bodů je vyznačena v dokumentačních ma-

pách (1:50 000 a 1:200 000).
Rekonstrukce bodového pole byla ukončena v roce 1982.

Poznámka: Obdobné požadavky se uplatňují i v Maďar-
sku.
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Byly vybudovány a relativními gravimetry zaměřeny vzá-
jemně na sebe navázané sítě (obr. 2. a obr. 3):
-letecká síť bodů nultého řádu (body situovány na letištích)

o celkovém počtu 18 bodů,
- pozemní síť tíhových pořadů nultého řádu, která propojila

tíhové body letecké sítě a další body zvolené podél hlav-
ních silničních tahů (vzdálenost mezi body asi 85 km),

- síť tíhových pořadů I. řádu, která propojila body I. řádu si-
tuované poblíž hlavních silničních tahů; pořady I. řádu byly
připojeny na body nultého řádu (letecké či pozemní sítě),

- síť tíhových pořadů II. řádu propojila zbývající body. Po-
řady II. řádu byly připojeny na body I. řádu nebo nultého
řádu.
ZÚ, Praha použil gravimetry Sharpe č. 174-G a Worden

č. 961, GKÚ Bratislava gravimetry Sharpe č. 280-G a Wor-
den č. 978 a ELGI, Budapest gravimetry Sharpe č. 181,
Sharpe č. 256, Worden č. 971 a LaCoste Romberg (LCR) G
č. 1919. Reálná přesnost měření tíhového rozdílu dosahovaná
jedním gravimetrem při aplikaci čtyřnásobné profilové me-
tody A-B-A-B-A, kde A, B jsou koncové body pořadu mě-
řeného v denním úseku, je"" 0,30 J1rnS-2. Výchozím poža-
davkem na přesnost tíhových měření bylo dosažení [4]:
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bod nulteho'řádu
uzlový bod
Karpatský polygon,
gravimetrická základna
pořady I.řádu,
spojovací pořady se sousedními sítěmi

- střední chyby tíhového rozdílu zaměřeného letecky
0,10-0,15 J.llt1S-2,

- střední chyby tíhového rozdílu zaměřeného pozemní ces-
tou v denním úseku o délce cca 50 km 0,15 J.llt1S-2.

Pro zajištění požadované přesnosti bylo nutno čtyřnásob-
nou profilovou metodou zaměřit
-leteckou síť nultého řádu skupinou osmi gravimetrů (ZÚ,

GKÚ, ELGI),
- pozemní síť nultého řádu a tíhové pořady I. řádu skupinou

čtyř gravimetrů, dvakrát v různých dnech dvěma měřic-
kými skupinami disponujícími dvěma gravimetry (ZÚ,
GKÚ),

- tíhové pořady II. řádu jednou dvěma gravimetry, při čemž
dodržet zásadu, aby každým bodem pořadu II. řádu pro-
cházel další jiný pořad (ZÚ na území ČR, GKÚ na Slo-
vensku).
Na absolutní body byly sítě navázány prostřednictvím po-

řadů spojujících absolutní body s body letecké sítě (obr. 2).
ZÚ k měření využil i gravimetry LCR G č. 137 a LCR G
č. 176, GKÚ gravimetry LCR D č. 180 a LCR G č. 1011,
ELGI gravimetry LCR G č. 220, LCR G č. 821, LCR G
č. 963 a LCR G č. 1919.

Součástí JGS je i hlavní gravimetrická základna Litomě-
řice-Dolní Dvořiště a základna Siklós-Szécsény a dále Kar-
patský polygon Siklós-Budapest-Žilina-Kraków (v úseku
Siklós-Budapest je Karpatský polygon identický s maďar-
skou základnou) a maďarská letecká síť z roku 1971, viz
obr. 2, obr. 3 a obr. 4.

Hodnota měřeného tíhového zrychlení g na tíhovém bodě je
dána vztahem [5]

kde je: n - odečtení stupnice gravimetru,
t - čas,
p - známé parametry,
p - neznámé parametry.

První člen ve (4.2) považujeme za relativní hodnotu tíhového
zrychlení

Třetí člen (4.2) je chod gravimetru Z (t) vyjádřený jako
funkce času

představuje redukovanou relativní hodnotu tíhového zrych-
lení (pomyslnou stupnici gravimetru).

Za měřenou veličinu považujeme hodnotu gr (4.6), k níž
je v časový okamžik měření t přiřazena neznámá Z (t). Z (t)
odpovídá hodnotě tíhového zrychlení 1]0 na bodě, kde platí
gr = O.Vzájemná vazba gr a neznámé Z (t) představuje spe-
cifickou vlastnost měření relativními gravimetry. Tato vazba
měřené veličiny s neznámou okamžitou hodnotou proměn-
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ného parametru není při ostatních geodetických měřeních ob-
vyklá.

Z (t) je fyzikálně korelovanou veličinou. Korelace vyplývá
jednak z vlastností měřického systému, jednak z proměnli-
vostí neodstraněných vnějších vlivů při měření. Při zpraco-
vání musíme neznámý chod gravimetru Z (t) vyloučit pomocí
funkce času. Po jeho vyloučení jsou původní měřené veli-
činy Kr V denním úseku korelovány algebraicky.

Při praktických výpočtech je nutné převést hodnoty Kr na
plné hodnoty tíhového zrychlení, tedy kalibrovat stupnici
gravimetru, pomocí afinní transformace. S uvážením (4.2),
(4.3), (4.4), (4.5), (4.6) a vyjádřením

Z (t) = 1'/0 + [Z (t) - 1'/0]

Parametr ~ - rozměrový koeficient - byl odvozován kaž-
doročně z měření na hlavní gravimetrické základně.2) Para-
metr d1'/ - oprava posunu - byl určován na bodě o známé hod-
notě tíhového zrychlení v každém měřickém dni (denním
úseku).

První člen v (4.2) popisuje i nelinearitu stupnice a opravu
z periodické chyby stupnice [6, 7, 8].

8r = lJ'1(n) = a + bn + cn2 + dn3 + en4

+ LjAj sin 3600 (n + Fj) / Pj. (4.8)

V (4.8) byly konstanty a, b, c, d, e odvozeny z měření na
hlavní gravimetrické základně2) s danými hodnotami tího-
vého zrychlení.

Parametry Aj, Fj, Pj byly odvozeny z měření na speciální
- za tím účelem ZÚ vybudované - mikrozákladně Ondře-
jov-Chocerady2). Statisticky významné byly parametry
opravy pouze u gravimetru Worden Č. 961 s numerickými
hodnotami: A = 0,1838 [um S-2], F = 55,73 [n] pro periodu
P = 100 [n]. Zanedbáním by vznikla chyba v měřeném tího-
vém rozdílu !iž 0,74 Jim S-2.

4.2 Slapová oprava a oprava z výšky systému gra-
vimetru

Označme ve (4.4) symbolemp'l vertikální složku slapového
pole a p~ == hg výšku systému gravimetru nad povrchem sta-
bilizace tíhového bodu. Pak slapová oprava 01 [9] má tvar

kde je i index slapové vlny, Oj amplitudový faktor, A; teore-
tická amplituda, Dj teoretická frekvence slapové vlny, tPj te-
oretická fáze slapové vlny pro čas t = O, K; fázové zpoždění.
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Veličiny o; a K"i byly odvozeny ze slapových měření. Nebyla
uvážena oprava z permanentní části slapů a bylo použito cel-
kem 129 vln.

Oprava z výšky systému gravimetru

kde (dg / dh) je vertikální gradient tíhového zrychlení. Ver-
tikální gradient byl určen pro body hlavní gravimetrické zá-
kladny a body nultého řádu měřením v terénu [10] s chybou
asi 20.10-9 s-z. Pro ostatní body sítě byl odvozen výpočtem
podle [11] s chybou (100-200).10-9 s-z; chyba v Oz pak ne-
převýší chybu v odečtení gravimetru.

Vliv teplotních změn na gravimetr se projevuje statickým
a dynamickým teplotním efektem, změnou konstant gravi-
metru a jeho chodu.

Reakci gravimetru na změny vnější teploty můžeme vy-
jádřit pomocí váhové funkce W(ť). Přitom předpokládáme,
že gravimetr jako celek se ke změnám teploty chová jako li-
neární dynamický systém. Změna vnější teploty p; == T vy-
volá změnu ve čtení gravimetru [12, 13, 14]

y(7) = jW(ť)T (t - ť)dt' ,
o

kde t je čas, pro jehož hodnotu t určujeme vliv teploty. Čas
ť probíhá zpět od t = t. Změna čtení závisí na předchozím
průběhu vnější teploty. Po určité době bude váhová funkce
prakticky rovna nule a stálé teplotě T odpovídá ustálené čtení
gravimetru y. Váhovou funkci určíme nejjednodušeji z reakce
gravimetru na skokovou změnu vnější teploty o hodnotu
C v čase t = O. Při ustáleném počátečním stavu je

T(t) = O pro t :5O,

T(t) = C pro t> O,

y(O) = O.

Po teplotním skoku je změna čtení gravimetru v čase tdána
výrazem

7
y(7) = CIW(ť)dť.

o

Váhovou funkci určíme derivováním rovnice (4.12) podle
horní meze t:

W (f\ = -.l dy(7) .
'J C df

Přijednotkovém kroku derivace je numerickým řešením rov-
nice (4.11)

y(t) = I'W(ť)T (t - ť).
t'

Ze známé váhové funkce vypočteme statický teplotní ko-
eficient gravimetru

ky = I'W(ť),
"

který určuje celkovou změnu čtení gravimetru vlivem tep-
lotního skoku po dosažení nového rovnovážného stavu
y = kyC.

Při narmonickém průběhu vnější teploty T(t) = A sin úJ( =
= A sin ~t - ť), CO = 2n: / P, P je perioda (při periodě P =
= 24 h odpovídá přibližně průběhu vnější teploty při tího-
vých měřeních v terénu), je změna čtení gravimetru dána vý-
razem

y(ť) = AI' W(ť) sin cot cos úJ(' -
t'

- AI' W(ť)cos cot sin úJ('.
t'

(4.17)

(4.18)

(4.19)

Veličiny ry (co), ~co) jsou amplitudová a fázová charakteris-
tika gravimetru nebo také dynamický teplotní koeficient gra-
vimetru a fázové zpoždění gravimetru za vnější teplotou. Pro
P ~ 00 ry ~ ky. Z teplotních zkoušek gravimetrů v termoko-
moře byly odvozeny hodnoty statického teplotního koefici-
entu ky pro gravimetr Sharpe č. 174 G (1-2) nm s-zfOC,pro gra-
vimetr Sodin č. 253 při teplotě vytápění 35°C 27 nm s-z/oC
a pro gravimetr Worden č. 961 (20-30) nm s-z/oe.

Při změně teploty z ustáleného stavu TI na teplotu Tz se
čtení gravimetru YI mění podle přechodové křivky (4.14), až
dosáhne ustálené hodnoty Yz. Při cyklických změnách teploty
se nadto projeví teplotní hystereze. Tvar a rozevření vze-
stupné a sestupné větve hysterezní smyčky závisí na velikosti
teplotního rozdílu bodů obratu.

Z kalibrace gravimetrů Sharpe náklonem [7] při teplotách
5, 20 a 35°C byla zjištěna změna konstant gravimetru v roz-
mezí 0,1-1,5.1fr4fOe.

Z předchozího vyplývá, že vliv teplotních změn na čtení
gravimetru je natolik komplikovaný, že nedovoluje přesné
zavádění teplotních oprav ani při známých hodnotách váhové
funkce W (ť) a koeficientu ky a dostatečně dlouhého průběhu
teploty T. Na základě zjevných nepříznivých hodnot W (ť)
respektive ky byly vybaveny gravimetry Sharpe č. 174
a Sharpe č. 280 termostatem [15] a tovární termostaty gravi-
metrů Worden č. 961 a Worden č. 978 byly upraveny. U gra-
vimetru Sodin č. 253 byl používán tovární termostat. Kvalit-
ními továrními termostaty jsou vybaveny i gravimetry
LaCoste Romberg, které byly v JGS použity v závěru prací
při měření menšího rozsahu.

S ohledem na vykonané zkoušky byly gravimetry při mě-
řických pracech chráněny před velkými teplotními změnami.
Oprava z vlivu vnější teploty nebyla zaváděna, tedy 03 = O,

Mechanismus působení magnetického pole na měřicí systém
gravimetru a podrobný popis experimentů jsou uvedeny
v [16]. Maximální chyba v určení tíhového zrychlení, způ-
sobená permanentním magnetickým polem, je
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hadla, Kg je moment setrvačnosti měřícího systému gravi-
metru, Cg je citlivost gravimetru (výchylka indexu v dílcích
okulárové stupnice na statickou změnu tíhového zrychlení
o 10 ,umS-2),Mv je moment jednotkového objemového ele-
mentu systému k magnetické síle určitého směru. Pro stří-
davé magnetické pole rozvodu elektrického proudu s frek-
vencí 50 Hz je výsledná chyba 4g 50-500 krát menší než
působí permanentní magnetické pole stejného směru a in-
tensity [16]. Poněvadž neznáme ani přesné geometrické
uspořádání měřicího systému ani magnetické vlastnosti pou-
žitých materiálů, musíme se omezit pouze na experimentální
ověření vlivu magnetického pole.

Pro vytvoření definovaného magnetického pole bylo pou-
žito Helmholtzových cívek. V oboru -4,5, 4,5 Oe3) byla pro
změnu vertikální složky L1Znalezena závislost změny čtení
gravimetru

Pro I L1ZI :::;;0,5 Oe se s dostatečnou p~esností můžeme ome-
zit na lineární vztah (4.21).

Označíme-li amagnetický azimut horizontální složky pří-
davného magnetického pole Mf, je změna tíhového zrych-
lení při vahadle orientovaném přibližně do magnetického se-
veru

Koeficient hl odpovídá maximální hodnotě Llg pro a = O.Při
dostatečném počtu měření v různých azimutech můžeme uva-
žovat i úhel stočení Lla roviny kyvu vahadla gravimetru od
magnetického meridiánu. Potom

Vliv změny vertikální a horizontální složky zemského
magnetického pole přichází v úvahu pouze při měření vel-
kých sítí regionálního nebo kontinentálního charakteru, ze-
jména ve směru sever-jih. Maximální rozsah změn vertikální
složky Z magnetického pole je od O do 0,6 Oe. Největší
změny horizontální složky H geomagnetického pole dosahují
0,4 Oe. Rozdíly hodnot geomagnetického pole by v takových
případech bylo možno vyloučit pomocí map isodynam ver-
tikální a horizontální složky podle (4.21) a (4.24).

Ze vztahu (4.23) plyne, že maximální odchylky Llg opač-
ného znaménka jsou pro a = OOaa = 1800

• Z magnetických
zkoušek gravimetrů v laboratoři byly pro gravimetr Sharpe
č. 174 G odvozeny hodnoty koeficientů Zl = -55 nm S-2/0e,
hl = 61 nm S-2/0e, u gravimetru Worden č. 961 byly odvo-
zené hodnoty obou koeficientů statisticky nevýznamné.
Podle (4.23) se chyba Lla v orientaci gravimetru na tíhovém
bodě projeví nejméně při orientaci kmitové roviny gravimetru
do roviny magnetického meridiánu, tj. a = Onebo a = 1800

•

V našem připadě byl vliv 04 zanedbán, vliv Os byl minimali-
zován orientací gravimetru na stanovisku do magnetického
meridiánu.

4.5 Vliv vibrací (= p;;)

Za účelem odhadu velikosti vlivu vibrací půdy na čtení gra-
vimetru byly provedeny laboratorní zkoušky gravimetrů
v oboru frekvencí 0,03-300 Hz, který pokrývá celé spektrum

vibrací vyskytujících se v terénu. Zkoušky byly provedeny
při ustáleném harmonickém pohybu vibračního stolu ST
1000 ve vertikálním směru a v horizontálním směru rovno-
běžném a kolmém na kmitovou rovinu vahadla gravimetru
[17,18,19,20].

Při pohybech stolu s nízkými frekvencemi 10 Hz ~!~ 0,03
Hz jsou gravimetry Sharpe a Worden citlivé pouze na verti-
kální složku pohybu. Index gravimetru (obraz konce vahadla
v okuláru) přitom kmitá kolem rovnovážné polohy se stej-
nou frekvencí jako má pohyb vibračního stolu. Vahadlo gra-
vimetru má v tomto oboru frekvencí stejné vlastnosti jako li-
neární oscilátor nebo vertikální seizmometr. Při vibracích
s amplitudou Zo a periodou Tje amplituda pohybu indexu gra-
vimetru v jednotkách zrychlení

u = [O - 7fl / ~)2 + 4Di 7fl / ~rn (4.26)

je frekvenčně závislá dynamická amplitudová charakteristika
gravimetru, Tg, Dg jsou konstanty vahadla - vlastní perioda
a konstanta tlumení. Vg je citlivost gravimetru na jednotko-
vou výchylku indexu (vahadla).

Gravimetry Worden jsou podstatně citlivější na vibrace
s frekvencemi!:::;; 1 Hz, které jsou vyvolány např. dopravou
nebo blízkými zemětřeseními. Vibrace s amplitudami do
1 /lm způsobují nákladní auta do vzdálenosti desítek metrů
a vlaky do vzdálenosti několika set metrů [l9]. Amplitudy
povrchových vln silných zemětřesní dosahují hodnot 10-100
/lm. Poněvadž gravimetry nejsou v tomto oboru frekvencí
citlivé na horizontální složku pohybu, nelze změnou azimutu
vahadla vzhledem ke směru šíření seizmických vln zmenšit
rušivý pohyb indexu.

V oboru vysokých frekvencí! ~ 20 Hz mají amplitudové
charakteristiky řadu rezonancí a gravimetry Sharpe a Wor-
den jsou citlivé i na horizontální složky pohybu. Při někte-
rých frekvencích gravimetry nereagují na vibrace jako line-
ární systémy. Odečítací index je v klidu, takže existenci
vnějšího rušení nelze vizuálně indikovat, a přitom je vychý-
len z rovnovážné polohy odpovídající tíhovému zrychlení
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v místě měření. Vysokofrekvenční vibrace jsou způsobeny
např. leteckým provozem, provozem lanovky apod. Napří-
klad na mezinárodním letišti v Praze-Ruzyni byly naměřeny
převládající frekvence vibrací 75-90 a 190-270 Hz [21].

Rušivý vliv seizmického neklidu nelze vyloučit z měře-
ných hodnot tíhového zrychlení (06 = O). Je proto potřebné
provádět tíhová měření v době, kdy je nižší úroveň vibrací
a tíhové body volit ve shodě s kap. 2.

Vliv změn tlaku vzduchu P:' == P na gravimetry bez barome-
trické kompenzace - Sharpe, Sodin, Worden - se projevuje:
vlastním barometrickým efektem, dobíháním čtení gravi-
metru po skončení tlakové změny a hysterezí při návratných
změnách tlaku [22, 23, 24].

Dobíhání lze vyloučit při měření tak, že čtení gravimetru
provedeme až po určité dostatečně dlouhé době (u gravimetrů
Sharpe 2-5 minut, u gravimetrů Worden je tato doba kratší)
po ustavení gravimetru na tíhovém bodě.

Vlastní barometrický efekt se pro jednotlivé přístroje apro-
ximuje nejčastěji lineárním vztahem, barometrickým koefi-
cientem B, který se určuje zpravidla na základě zkoušek gra-
vimetrů v tlakové komoře. K dosažení co nejvyšší přesnosti
koeficientu se celkový tlakový rozdíl volí dostatečně velký
150-300 Torr >= 20-40 kPa, 1 kPa = 7,500638 Torr.

Při cyklických změnách tlaku sleduje čtení gravimetru
jednu křivku při vzestupné a jinou křivku při sestupné fázi
změn. Obě křivky se uzavírají v hysterezní smyčku. Velikost
hystereze je charakterizována rozevřením a plochou smyčky.
Barometrická oprava se uvádí ve tvaru

kde poje hodnota tlaku v dolním bodě obratu (při měření v te-
rénu hodnota tlaku na prvním bodě v denním úseku).

Barometrický koeficient B se zpravidla určuje z měření na
dvou tlakových hladinách odpovídajících bodům obratu hys-
terezní smyčky, případně několika mezilehlých hladinách.
Tím se určí "páteř" smyčky. Protože hystereze a tím i baro-
metrický koeficient závisí značně na rozdílu tlaku v bodech
obratu, dopustíme se při zavádění barometrické opravy ur-
čité chyby Dg. Pro model kosodélníkové hysterese (viz obr.
5) dosahuje chyba Dg maximální hodnoty pro kritický tlak
PT překonávající vnitřní tření [23]

(4.28)

(4.29)

kde H = L1g" - L!g' je šířka hysterezní smyčky v intervalu
PT $. P $. Pr· L1g', L1g" jsou změny čtení gravimetru pro ros-
toucí, respektive klesající změny tlaku. Koeficient B' = B"
odpovídá přímým částem hysterezní smyčky TO', T'O. V bo-
dech obratu je Dg = O. Hodnotu tlaku v bodu obratu označme
Pm. Pak pro případ, že Pm $. PT se hysterezní smyčka zvrhne
v úsečku na ose p, tj. čtení gravimetru se nemění. Aplikace
barometrické opravy je v tomto případě chybná, Dg = L1g.
V ostatních případech bude O $. og $. Dgmax•

V řadě případů velikost chyby Dgmax několikanásobně pře-
vyšuje vnitřní měřickou přesnost 0,1 j1JflS-2gravimetrů
Sharpe (Sodin) a 0,15 Jims-2 u gravimetrů Worden.

O tom, zda je lépe pro daný gravimetr tlakové opravy za-
vádět či nikoliv, rozhodneme na základě analýzy tlakových
zkoušek. V našem případě byla barometrická oprava zaváděna
jen u gravimetru Worden č. 961, jehož hysterezní smyčka je
znázorněna na obr. 6. Pro tento gravimetr byla použita hod-
nota barometrického koeficientu B = -0,34 JlID s-2/hPa odvo-
zená z tlakových zkoušek v barokomoře (zanedbáním by
vznikla pro výškový rozdíl bodů sítě >= 1000 m chyba při-
bližně -4 Jim S-2).
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PŘEHLED ABSOLUTNíCH MĚŘENí
I 1978 1980 1983 1986 1987 1991 1992 1993

Česká republika
79.00 Sedloňov-Polom DMA

80.00 Ondřejov-Pecný IFZ IFZ IFZ BEV DMA

Slovensko
83.00 Žilina IFZ BEV

87.00 Bratislava DMA

40\.00 Gánovce BEV

402.00 Modra BEV

3012.40 Košice BEV

Maďarsko
81.00 Siklós IFZ BEV

82.00 Budapest IFZ IFZ IFZ IFZ BEV DMA

85.00 Koszeg IFZ BEV

86.00 Szerencs IFZ BEV

88.00 Nagyvázsony DMA

89.00 Gyula IFZ

90.00 Szécsény DMA
91.00 Kenderes DMA

Polsko
84.00 Kraków IFZ

U gravimetrů Gs a LCR se větší část tlakových změn eli-
minuje barometrickou kompenzací. Zkoušky gravimetrů Gs
12 č. 129, LCR G č. 176 a 1068 ukázaly, že vliv tlakových
změn na odečtení gravimetru je zanedbatelný.

Absolutní body byly v rámci JGS (obr. 2) postupně měřeny
od r. 1978. Na měření se podílely:
- Institut Fiziki ZemIi (IFZ) Akademie věd tehdejšího So-

větského svazu gravimetrem GABL v období 1978-1987,
- Bundesamt mr Eich- und Vermessungswesen (BEV), Wien,

gravimetrem JILAG-6 v období 1991-1993,
- Defense Mapping Agency4) (DMA), USA, gravimetrem

Axis FG 5 (obr. 7) č. 107 v roce 1993.
Celkem bylo zaměřeno 16 absolutních bodů. Na některých

bodech bylo vykonáno opakované měření (tab. 1).
Uvedené balistické gravimetry pracují tzv. nesymetrickou

metodou, tj. proměřuje se pouze volný pád tělesa ve vakuu
[25]. Rovnice volného pádu tělesa je

g 2
S = So + vat + 2 t ,

kde měřenými veličinami jsou délka s a čas t, neznámými
jsou počáteční dráha so, počáteční rychlost vaa tíhové zrych-
lení g. Tíhové zrychlení se vztahuje k efektivní výšce pří-
stroje, která se mění od gravimetru ke gravimetru, a redukuje
se na povrch stabilizace bodu pomocí vertikálního gradientu
určeného relativním gravimetrem (obr. 8). Vedle přístrojo-
vých korekcí se počítají níže uvedené opravy:
- oprava z vlivu anomální části atmosféry
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kde cp, A. jsou zeměpisné souřadnice bodu ve stupních, x,
y jsou souřadnice pólu CIO (Conventional International
Origin) ve vteřinách,

- slapová oprava.
Absolutní měření bylo vykonáváno různými institucemi

v dlouhém časovém období. Finální zpracování výsledků mě-
ření se lišilo, a to zejména v případě slapových oprav. ZÚ byl
z tohoto důvodu pověřen, aby přepočítal výše zmíněné
opravy včetně oprav z vertikálního gradientu (i pro body
mimo území ČR).

Slapové opravy byly počítány podle (4.9) a použito 505
vln rozvoje slapového potenciálu CTED [26]; amplitudové
faktory o a fázová zpoždění I<: převzatá z [27] pro skupiny
vln uvádí tab. 2.

S ohledem na rezoluci IAO (International Association of
Oeodesy), Hamburg 1983 [28, 29], byla uvážena oprava
z permanentní části slapů Mo+So (1<:=0,0= I). Výsledná hla-
dina a tíhové zrychlení bodů sítě byly tak určeny v systému
nulových slapů (zero tide system)!

Na základě výsledků popsaných v kap. 4 byly z větší části
vyloučeny systematické chyby zatěžující tíhová měření.
V JOS měřily relativní gravimetry ve skupinách (kap. 3) a byl
oprávněný předpoklad, že zbytkové systematické chyby mají
ve skupině náhodný charakter a pro zpracování měření mo-

Obr. 8 Měření vertikálního gradientu gravimetrem LaCoste
Romberg

Skupiny vln l( 8
Mo+So I -I 0,0 1,0000
Sa 2-9 0,0 1,1600
SSa 10~ 19 0,0 1,1600
Mm 20 - 46 0,0 1,1600
Mf 47 -74 0,0 1,1600
Mtm 75 ~ 128 0,0 1,1600
QI 129 ~ 193 -0,28 1,1525
01 194 - 219 -0,03 1,1486
MI 220 - 241 0,45 1,1391
KI 242 ~ 247 0,10 1,1362
JI 275- 296 -0,20 1,1542
001 297 - 333 0,08 1,1565
2N2 334 - 374 0,85 1,1586
N2 375 - 398 1,43 I, 1781
M2 399 -424 1,03 1,1848
L2 425 -441 -0,16 1,1554
S2 442 -488 0,30 1,1861
M3 489 - 505 -0,22 1,0775

hla být zvolena metoda nejmenších čtverců. U absolutních
měření byly uvažovány jen nahodilé chyby.

Pro vyrovnání JOS byla ZÚ zvolena Helmertova metoda
[30]. Spočívá v rozdělení sítě jako celku na dílčí sítě, které
obsahují vnitřní neznámé (přítomny pouze v jediné dílčí síti)
a vnější neznámé (společné pro několik dílčích sítí). Pro dílčí
sítě vytváříme redukované normální rovnice, z kterých jsou
vyloučeny vnitřní neznámé. Po spojení několika dílčích sítí
dostáváme dílčí síť vyšší úrovně, obsahující znovu vnitřní re-
spektive vnější neznámé, atd. Absolutní měření je výhodné
přidat až v závěru vyrovnání a všechny dílčí sítě zpracová-
vat jako volné [31, 32, 33J.

Přednosti popsané metody jsou
- separátní zpracování s výpočtem charakteristik přesnosti

dílčí sítě, opravy hrubých chyb s návrhy na přeměření ně-
kterých tíhových pořadů. S ohledem na to, že dílčí sítě jsou
zpracovány jako volné, je nutné použít pseudoinverze pro
odstranění singularity matic normálních rovnic [34],

- zpracování a vyrovnání souborů menšího rozsahu; možné
výpadky počítače tak nezpůsobí velké ztráty,

- rozložení zpracování do delšího časového období; vyrov-
nání následuje jen s nevelkým zpožděním po skončení jed-
notlivých měřických etap v dílčích sítích.

6.2 Principy vyrovnání měření

Za měřenou veličinu bylo považováno relativní tíhové zrych-
lení gr (4,6), které je vázáno s plnou hodnotou zrychlení
g vztahem

kde TJojeposun. Veličina gr je v rámci denního úseku závislá
na chodu gravimetru
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Poznámka: V praxi není vždy možné vyjádření chodu spo-
jitou funkcí a ve výjimečných případech je nutno připustit
v chodu i skok. Na základě Jordanova rozkladu na spojitou
část funkce před skokem a po skoku je teoreticky zdůvodněn
požadavek na spojitost chodu podle Weierstrassovy věty a je
možné zpracovávat i tíhová měření obsahující skok. Funkce
Z(t) se volí jako polynom nejvýše třetího stupně.

Při vyrovnání jsme uvažovali 3 druhy neznámých:
- parametry chodu v denním úseku (dT/, T/h T/2, T/3, T/4)'
- rozměrové koeficienty gravimetrů (jeden koeficient pro

každý gravimetr a rok) ; = 1 + Y,
- hodnoty tíhového zrychlení bodů X.

V maticovém zápisu (uvažujeme denní úsek s relativním
měřením - dílčí síť nejnižší úrovně)

v= Ax+ I BI B2 II~I-/,
kde jsou X - neznámé parametry chodu,

YI - neznámé hodnoty tíhového zrychlení,
Y2 - neznámý rozměrový koeficient,
A, Bil B2 - příslušné matice plánu,
1- vektor měřených veličin.

BTA =IBTAI=IOTI
B~A O~'

BT B = IBTI1B B 1= IBr BI Br B21 = INYII NYI21
BT2 I 2 BT2BI BT B NN'2 2 y21 y22

BTI =IB~/I =1911,
B21 92

Nx DI O2Dr NYli NylZ
O~ NyzI Ny22
_fT - 9r - 9~

~ =

o
o
o

vTv

N -INYll NYI21_IOTTIIN_; 101021 = INyli NyI2\_
yr - Ny21 Ny22 O2 Ny21 Ny22

(6.1)

1

0T N-IO OT N-I o II x I I x 2

- OTN-IO OTN-I o '
2 x I 2 x 2

K =IKII =IOTI N-I = IOTN-11
Kz O~ x O~N-;

9r =I;j=I:H~:If,

V případě volné sítě Qyy = N;r' Redukované normální rov-
nice pak jsou

Nyrll YI + Nyrl2 Y2 - 91r = O
Nyr21YI + Nyr22 Y2 - (h,. = O.
- 9fr YI - 9Ir Y2 + hr = VTV

V další etapě se tvoří dílčí sítě po jednotlivých gravimet-
rech a lze zavést i váhy, tedy

-P91r11Y211 O I- P!hr Y2 = O (6.5)
phr I vTp V

a dále se postupuje při generování dílčích sítí vyšší úrovně
podle kap. 6.3 a algoritmu znázoměném na obr. 9.

Poznámka: V našem případě měly použité relativní gravi-
metry zhruba stejnou přesnost a váhy byly rovny jednotce.

Absolutní měření byla do závěrečné fáze vyrovnání při-
pojena s vahou P = 4 pro všechny absolutní přístroje a úloha
byla tak regularizována.

Pro střední chyby s využitím (6.1), (6.2), (6.3), (6.4) a (6.5)
platí

kde je n počet rovnic oprav, ni počet parametrů chodu, nz po-
čet neznámých hodnot tíhového zrychlení, n3 počet nezná-
mých rozměrových koeficientů,

myli = 1tIo ~QYlY1ii ,

my2i = 1tIo ~QY2YZii •
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Zpracování
primárních
měření

Připojení
absolutních
měření

Relativní
měření

DUSIL
DUMRTZ
GROVR.'I

Kyvadlová
měření

Absolutní
měření

VRDUIfL
VRDUMT
GRIVRa

VRHL
VRMT

Sloučení měření
jedním gravimetrem
do dílčí sítě

Vyrovnání
dílčí sítě

VRJlS
VRMS

GRSVM

Zpětný výpočet
dílčích sítí

Zpětný výpočet
denních úseků

VRHL
VRMT

GR4VRS
VRDUIL
VRDUMT

~
I

VRIfL
VRMT

VRDUIfl.
VRDUMT
DUSIL

DUMRTZ
KTORP

KTOKST
EKORPR
GR6Va

Software byl sestaven v ZÚ v programovacím jazyce PUl
pro počítač IBM 4381. Umožňoval zpracování tíhových dat
od výpočtu zápisníku až po vyrovnání rozsáhlých sítí a ře-
šení regulárních i singulárních úloh. Výsledky výpočtů při
zpracování dílčích sítí nižších respektive vyšších úrovní, re-
dukované normální rovnice spolu s deklarací vnitřních a vněj-
ších neznámých byly ukládány na disk, a tak bylo možné
zpracovávat rozsáhlé měřické soubory. Automatický zpětný
výpočet následoval podle potřeby po výpočtu hlavních vněj-
ších neznámých. Postup výpočtu je patrný z obr. 9, podrob-
nosti viz [34].

Přehled programů:
GROVRS - vyrovnání měření v denním úseku - volné dílčí

síti nejnižší úrovně,
GRIVRS - sloučení denních úseků měřených jedním gravi-

metrem a zpracovaných GROVRS (GR8VRS) do
dílčí sítě,

GR2VRS - sloučení dílčích sítí zpracovaných GRl VRS
nebo GR2VRS do dílčí sítě vyšš{úrovně,

GR3VRS - zpětný výpočet dílčích sítí zpracovaných
GR2VRS,

GR4VRS - zpětný výpočet dílčích sítí zpracovaných
GROVRS,

GR5VRS - připojení absolutních měření do dílčí sítě zpra-
cované GR2VRS,

GR6VRS - tisk výsledků vyrovnání sítě po zpracování pro-
gramem GR4VRS. Součástí výsledného tisku je
rovněž katalog tíhových údajů obsahující mj. vy-
rovnané hodnoty tíhového zrychlení, rozměro-
vých koeficientů a histogram oprav,

GR7VRS - připojení tíhových rozdílů měřených kyvadly -
analogie GROVRS (nebylo použito),

GR8VRS - připojení absolutních měření - analogie
GROVRS.

Přehled souborů:
DUSHL + DUMRTZ označení denního úse-

ku, měřené hodnoty,
tíhové body,
konstanty gravimetrů,
vyrovnané denní úseky,
dílčí sítě pro jednotlivé
gravimetry,
dílčí sítě.

EKGRPR
KTGRPR + KTGKST + KTGVNV
VRDUHL + VRDUMT
VRHL+VRMT

Níže uvedené výsledky vyrovnání JGS byly odvozeny ZÚ,
Praha podle postupu popsaného v kap. 6.

Byla použita měření ZÚ, Praha a GKÚ Bratislava v sítích
popsaných v kap. 3 z období 1982-1992 (včetně spojovacích
měření s německou, respektive rakouskou sítí, vykonaných
v r. 1991), v letecké síti nultého řádu vykonaných ve spolu-
práci ZÚ, GKÚ a ELGI, Budapest v letech 1982, 1983 a 1985
(včetně pořadů mezi československou a maďarskou sítí z r.
1987 a 1988) a dřívější měření na Karpatském polygonu z r.
1973, 1978 a 1988-1989 a maďarská měření v letecké síti z r.
1971 (obr. 4) včetně spojovacích měření mezi českosloven-
skou a maďarskou sítí z r. 1972, vykonaných ve spolupráci
ZÚ, GKÚ a ELGI. Doplňující měření vztahující se k novým
absolutním bodům byla vykonána jednotlivými institucemi
v letech 1993 a 1994.
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Číslo bodu Název bodu Měřené tíhové zrychlení [,ums-2] Opravy v [,ums-2]

80.00 Ondřejov-Pecný 9809332,574 0,259
80.00 Ondřejov-Pecný 9809333,003 -0,170
80.00 Ondřejov-Pecný 9809333,052 -0,219
81.00 Sik1ós 9806782,881 0,389
82.00 Budapest 9808243,275 -0,183

Gravimetr GABL 82.00 Budapest 9808243,182 -0,090
82.00 Budapest 9808243,088 0,004
82.00 Budapest 9808243,134 -0,042
83.00 Žilina 9808808,444 0,070
84.00 Kraków 9810382,067 0,175
85.00 Koszej:( 9807847,391 -0,173
86.00 Szerencs 9808728,119 -0,285
89.00 Gyula 9807664,354 -0,055

Střední redukovaná oprava (lPvvln)ll2; p = 4, n = 13 0,388
80.00 Ondřeiov-Pecný 9809332,734 0,099
81.00 Sik1ós 9806783,271 -0,001
82.00 Budapest 9808243,102 -0,010
83.00 Žilina 9808808,697 -0,183

Gravimetr JILAG-6 85.00 Koszeg 9807847,131 0,087
86.00 Szerencs 9808727,892 -0,058

401.00 Gánovce 9807951,431 -0,039
402.00 Modra 9808156,912 0,056
3012.40 Košice 9809010,141 -0,052

Střední redukovaná OJ rava (lPvvln) 112; p = 4, n = 9 0,165
79.00 Sedloňov-Polom 9809211,782 -0,052
80.00 Ondřejov-Pecný 9808332,838 -0,005
82.00 Budapest 9808242,958 0,134

Gravimetr Axis 87.00 Bratislava 9808524,556 0,054
FG 5 č. 107 88.00 Nagyvázsony 9807658,179 0,088

90.00 Szécsény 9808731,106 0,197
91.00 Kenderes 9808102,833 0,005

Střední redukovaná oprava (lPvvln)ll2; p = 4, n = 7 0,201

Číslo bodu Název bodu g [,ums-2] m(g) [,ums-2]

79.00 Sedloňov-Polom 9809211,73 0,079
80.00 Ondřeiov-Pecný 9809332,83 0,040
81.00 Sik1ós 9806783,27 0,057
82.00 Budapest 9808243,09 0,031
83.00 Žilina 9808808,51 0,039
84.00 Kraków 9810382,24 0,076
85.00 Koszeg 9807847,22 0,050
86.00 Szerencs 9808727,83 0,050
87.00 Bratislava 9808524,61 0,051
88.00 Nagyvázsony 9807658,27 0,089
89.00 Gyula 9807664,30 0,064
90.00 Szécsény 9808731,30 0,047
91.00 Kenderes 9808102,84 0,078
401.00 Gánovce 9807951,39 0,072
402.00 Modra 9808156,97 0,069
3012.40 Košice 9809010,09 0,055
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Jednotkovástřední chyba mo = 0.211

Sumapvv 1997.671084

Počet rovníc oprav 72452

počet oprav

mo interval oprav skutečný teoretický

15 2.3
-4.0 -0.842

35 14.6
-3.5 -0.737

70 80.9
-3.0 -0.632

221 352.1
-2.5 -0.526

600 1198.4
-2.0 -0.421

1521 3192.0
-1.5 -0.316

3566 6654.6
-1.0 -0.210

9363 10859.3
-0.5 -0.105

20890 13871.8
0.0 0.000

20712 13871.8
0.5 0.105

9449 10859.3
1.0 0.210

3636 6654.6
1.5 0.316

1431 3192.0
2.0 0.421

528 1198.4

2.5 0.526
244 352.1

3.0 0.632
107 80.9

3.5 0.737
40 14.6

4.0 0.842
24 2.2

Celkem 72 452

výpočty byly ukončeny v r. 1995. Úlohu charakterizují
následující údaje:
období použitých měření vykonaných
relativními gravimetry
jednotková střední chyba
počet zpracovaných denních úseků
počet rovnic oprav
počet neznámých chodu gravimetrů
počet neznámých rozměrových
koeficientů gravimetrů

počet neznámých hodnot tíhového zrychlení
počet nadbytečných měření
počet absolutních bodů
počet absolutních měření (1978-1993)
střední chyby vyrovnaných hodnot
tíhového zrychlení

1971-1994,
0,21,

7702,
72 452,
26096,

I 124,
45047,

16,
29,
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+ 100 nm.s-2

V tab. 3 jsou sestaveny měřené hodnoty tihového zrych-
lení na absolutních bodech JGS, příslušné opravy z vyrov-
nání a střední redukované opravy po jednotlivých absolut-
ních gravimetrech GABL, JILAG-6 a Axis FG 5 č. 107.
Střední redukovaná oprava pro gravimetr GABL je přibližně
2x větší ve srovnání s modernějšími gravimetry JILAG-6 re-
spektive Axis FG 5, což může svědčit o relativně nižší kva-
litě měření gravimetrem GABL.

Vyrovnané hodnoty tihového zrychlení a jejich střední
chyby pro absolutní body jsou uvedeny v tab. 4. Odhad
střední chyby v hladině sítě je možné vypočítat podle vztahu

kde jsou m (g) střední chyby tíhového zrychlení absolutních
bodů (tab. 4),
n počet absolutních bodů (n = 16) - tab. 4.

Četnost oprav vyjádřených v násobku jednotkové střední
chyby po celou síť je uvedena na obr. 10.

8. Tíhový systém 1995 na území České republiky

Tíhový systém 1995 (S-Gr 95) je definován
a) hladinou a rozměrem sítě, které jsou odvozeny z meziná-

rodního rámce 16 absolutních bodů (tab. 4),
b) souborem hodnot tihového zrychlení z vyrovnání mezi-

národní JGS na území České republiky, tedy v souladu
s [35].
Základní tihové bodové pole tvoří

a) absolutní tíhové body,
b) body České gravimetrické sítě nultého, I. a II. řádu,
c) body hlavní gravimetrické základny.

Střední chyby tihového zrychlení z vyrovnání jsou uve-
deny na obr. 11.

V tab. 5 jsou body rozděleny podle kategorií, uvádí se je-
jich počet a interval chyb.

Jak je patrno z obr. 11, tab. 4, rovnice (7.1) a tab. 5 bylo
v S-Gr95 dosaženo technických parametrů deklarovaných
v kap. 1. Katalog bodů [36] obsahuje číslo a název bodu, ze-
měpisné souřadnice v S-52, výšku v Bpv a hodnotu tihového
zrychlení včetně jeho chyby v J1ms-2• Pro každý tíhový bod
je vyhotoven místopis (obr. 12).

Vztah S-Gr95 a IGSN 71 lze odhadnout pouze nepřímo
z hodnot na tihovém bodě 270 Praha-Ruzyně (tab. 6).

Srovnání hodnot tíhového zrychlení odvozených v S-Gr95
pro body německé a rakouské sítě podává tab. 7. U bodů 8110,
8118 a 8119 není překročena kritická hodnota k = 2,5 m(d)
a kritická hodnota k = 3 m(d) není překročena ani u bodu
8101.

Na území České republiky byl vybudován první tíhový
systém, jehož hladina a rozměr byly odvozeny z absolutních
tíhových měření. S-Gr95 splňuje současné požadavky geo-
dezie i geofyziky a představuje standard pro analýzy static-
kých úloh a problémů všech geověd a metrologie. Vzhledem
k vysoké relativní přesnosti tíhového zrychlení bodů sítě (tab.
5) může S-Gr95 posloužit i jako základ pro opakovaná mě-
ření pro určování neslapových změn tihového zrychlení
v menších i rozsáhlých oblastech.

Bod Počet Střední chyba
[nms-2]

Absolutní 2 40-79
Nultý řád 11 46-83
I. řád 186 43-160
II. řád 240 69-186
Hlavní gravimetrická základna 23 46-84
Celkem 462 40-186
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Místopis bodu základního tíhového bodového pole
Místopis tíhového bodu České gravimetrické sítě II. řádu

Číslo bodu:

List mapy:

H = 387,93 m

Plzeň - jih
cp = 49 o 34 ' 54 " A =

Tíhový bod:

Okres: M - 33 - 88 - A

g = 9809409,28 llm.s·2

Místopisný popis :

Masarykovo náměstí, jižní konec štěrkoasfaltového chodníku, který
ústí na parkoviště.

Výškové připojení :

PNS Blovice, 6 Č, dům čp. 41 a 7 Č , dům čp. 19.

Stabilizace :

Zřízení značky :

Místopisný náčrt :

typ I, betonová deska, ochranná tyč

Vorlíček, 1971
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Bod S-GrM
270 Praha-Ruz ně 9810027,20

Údaje jsou uvedeny v jednotkách p,ms-2

oprava [3]
-138,10

IGSN 71
9809889,10

S-Gr95
9809889,14

Rozdíl
+0,04

Bod g, m(gl) I g2 m(g2) I d=g,-g2 med) I 1<=t med) abs(d»k
NĚMECKO

7105 ZWIESEL 9808221,11 0,08 9808221,20 0,08 -0,09 0,11 0,22
7101 LEUPOLDSGRUN 9792,25 0,11 9792,24 0,07 0,01 0,13 0,26
7103 PLOSSBERG 9083,37 0,09 9083,43 0,07 -0,06 0,11 0,22

RAKOUSKO
8001 ALTENBURG 8666,13 0,14 8666,03 0,06 0,10 0,15 0,30
8002 MANSWŮRTH 8376,84 0,16 8376,83 0,08 0,01 0,18 0,36
8101 FREISTADT 7762,74 0,13 7762,36 0,06 0,38 0,14 0,28 0,10
8103GMŮNDZ 8181,94 0,14 8182,04 0,11 -0,10 0,18 0,36
8104GMŮNDK 8185,21 0,12 8185,24 0,05 -0,03 0,13 0,26
8105 ROTfAL 8259,94 0,18 8259,98 0,05 -0,04 0,19 0,38
8106 GRAMETTEN 8102,75 0,16 8102,74 0,12 0,01 0,20 0,40
8107 PFAFFENSCHLAG 8260,68 0,15 8260,73 0,05 -0,05 0,16 0,32
8108 WAIDHOFEN 8554,75 0,13 8554,50 0,06 0,25 0,14 0,28
8110 FRATRES 8645,97 0,16 8645,55 0,08 0,42 0,18 0,36 0,06
8115 LAA!fHAYA 9061,56 0,12 9061,26 0,15 0,30 0,19 0,38
8118 DRASENHOFEN 8977,87 0,09 8977,52 0,14 0,35 0,17 0,34 0,01
8119 POYSDORF 8822,57 0,08 8822,29 0,07 0,28 0,11 0,22 0,06
8125 PARNDORF 8517,17 0,11 8516,91 0,07 0,26 0,13 0,26
8127 MITTERRETZBACH 8954,53 0,14 8954,22 0,09 0,31 0,17 0,34

gh m(gl) - tíhové zrychlení, aposteriomí střední chyba v S-Gr95
g2, m(g2) - tíhové zrychlení, aposteriomí střední chyba v německé, respektive rakouské síti
d - diference
med) - střední chyba diference d
hladina významnosti t(a = 97,5 %) = 2
k - kritická hodnota
abs(d»k - nad kritickou hodnotu
údaje jsou uvedeny v jednotkách p,ms-2
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Analýza kompatibility a zobrazení změn
objektů ZABAGED na katastrálních
mapách v digitální formě

Ing. Jiří Síma, CSc.,
Fakulta aplikovaných věd,

Západočeská univerzita v Plzni

Článek má přispět k objasnění problému, nakolik je katastrální mapa v digitální formě vhodným zdrojem změnových dat pro
účely akatualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED).

This paper should make clear the question how far the cadastral map in digital format could be useful source of change data
used to updating the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED).

Koncepce 2. etapy vývoje Základní báze geografických dat
(ZABAGED) [1] předpokládá provedení kategorizace ob-
jektů obsažených v ZABAGED z hlediska charakteru zdrojů
dat k jejich aktualizaci. V koncepci se též uvádí, že pro účely
aktualizace ZABAGED "ve velkých intravilánech budou al-
ternativně využity existující digitální mapy velkého měřítka".
K 31. 12.2001 byla v České republice k díspozici katastrální
mapa v digitální formě ve 2 428 katastrálních územích
(k. ú.), tj. v 18,5 % z celkového počtu k. ú. Po přechodném
zvolnění digitalizace souboru geodetických informací v roce
2001 v důsledku instalace a ovládnutí nového Informačního
systému katastru nemovitostí se v období 2002-2006 tyto
práce výrazně kapacitně posílí a urychlí. Již v 1. etapě aktu-
alizace ZABAGED (2000-2005) tedy bude k dispozici zdroj
spolehlivých polohopisných dat s přesností přiměřenou pa-

rametrům topografického modelu ZABAGED vzniklého pře-
vážně digitalizací obsahu Základní mapy České republiky
1:10 000 v letech 1994-2000.

Mezi českými odborníky panují různé názory na možnost
využití katastrálních map v digitální formě pro aktualizaci
ZABAGED, od neupotřebitelnosti až po důsledné propojení
obou bází dat - katastrální a topografické. Autor článku se
rozhodl přispět k objasnění tohoto problému analýzou kom-
patibility a zobrazení změn objektů zahrnutých do katalogu
objektů ZABAGED, která byla založena na porovnávání ob-
sahu mnoha listů katastrální mapy se zmíněným katalogem
v různých typech území (zejména s důrazem na území s ne-
souvislou a souvislou zástavbou). Tato orientace vyplynula
ze známé zkušenosti, že v extravilánu (kromě lesních kom-
plexů) je zajišťování změn na základě superimpozice digi-
tální ortofotomapy s topografickým modelem ZABAGED
bezkonkurenčně nejefektivnější.
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identifikace bodů, linií a areálů na katastrální mapě pro
účely aktualizace ZABAGED je jednoznačná bez zjiš-
ťování v terénu nebo v souboru popisných informací
(SPI);

2 identifikace bodů (průsečíků) a linií (os) méně jistá, druh
objektu je nutno zpravidla došetřit v terénu nebo v SPI;

3 objekty ZABAGED se v katastrální mapě v digitální
formě nevyskytují;

A objekt se vyskytuje v ZABAGED velmi často (koefici-
ent 10);

B objekt se vyskytuje v ZABAGED poměrně často (koe-
ficient 6);

C objekt se vyskytuje v ZABAGED málo často (koefici-
ent 3);

D objekt se vyskytuje v ZABAGED sporadicky (koefici-
ent 1);

a změny jsou během 3-61etého cyklu aktualizace časté
(koeficient 0,9);

b změny jsou méně časté (koeficient 0,5);
c změny jsou výjimečné (koeficient 0,1).

Název objektu v ZABAGED Klasifikace Poznámka
vodní tok 2Ac
pěšina 3Cb
břehovka 2Cc
hranice užívání 2Ab
cesta IAb
elektrické vedení IBb pouze VN!) a VVN2)
silnice, dálnice IAb
železniční trať IBc
pouliční dráha 3De
vlečka ICc
lanová dráha, vlek !Dc
metro 3Dc
ulice lBb
produktovod 3Dc
osa letištní dráhy 3De
obvod letištní dráhy !Dc
uzlový bod silniční sítě UBS 2Bb
křižovatka úrovňová UBU 2Bb
křižovatka mimoÚfovňová UBM 2Cb
železniční přejezd ICc
most IBb
lávka ICb
podjezd 2Cb
tunel !Dc pouze portály
propustek IBc
přívoz 3De
železniční zastávka 2Bc
brod 3Dc
stožár lanové dráhy !Dc
hraniční přechod 2Dc
přístaviště 2Dc
akvadukt, shybka 2De
přehradní hráz, jez 2Cc
plavební komora 2Dc
vodopád 3De
zdroj podzemních vod IBb pouze veřejná studna
bažina, močál ICc
rašeliniště 2Dc
budova, kostel, kaple, čerpací stanice, hájovna, meteorologická stanice IAa některé nutno došetřit
hradba, val 2Cc
zeď ICb
rozvalina, zřícenina 2De
kříž, sloup kulturního významu 2Bb
mohyla, pomník, náhrobek 2Cc
lyžařský můstek 2Dc
kůlna, skleník, fóliovník 2Bb fóliovník zpravidla ne
dopravníkový pás 2Dc
těžní věž 2Dc
tovární komín 3Cc
větrný mlýn 2Dc
větrný motor 3Dc
silo 2Cc
válcová nádrž, zásobník 2Cc
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vodojem věžový 2Cc
nástavba na budově, rozhledna 2De pouze rozhledna
stožár elektrického vedení lBb
chladící věž 2Cc
ústí šachty, štoly 3De
vstup do jeskyně 3De
skalní útvary 3Cc
osamělý balvan, skála 3Dc
skupina balvanů 3Dc
sesuv půdy, suť 3De
bod výškového pole lBb
bod polohového pole lBb
jáma, povrchová těžba, lom lCb
halda, odval 2Cb
doplňková linie 3Cc
odvod vnitrobloku lCb
bod tíhového pole 3De
skládka 2Cb
usazovací nádrž 2De
parkoviště 2Bb
kolejiště 3Bc
letiště 2De
elektrárna 2Cc
přečerpávací stanice 2De
rozvodna,transformovna 2Cb
hřbitov lBc
účelová zástavba 2Bb
intravilán 2Ba
vodní plocha lBc
orná půda a ostatni neurčené plochy lAa
ovocný sad lBb
vinice lCc
chmelnice lCc
okrasná zahrada lBb
louka, pastvina lAa nyní trvalé travní porosty
lesní půda s křovinatým porostem 2Bb
lesní půda se stromy 2Ac
lesní půda s kosodřevinou 2Dc
živý plot, stromořadí, úzký pruh lesa lBb kromě stromořadí
osamělý strom, lesík lBb pouze lesík, je-li parcelou
lesní průsek 3Bc
rokle, výmol 3Bc
stupeň 3Bc
pata terénního útvaru 3Cc
vrstevnice základní 3Ac
vrstevnice zesílená 3Ac
vrstevnice doplňková 3Bc
kótovaný bod 3Bb
administrativní území lBb
chráněné území lBb
dobývací prostor 3Db
geomorfologická jednotka 3Cc
rozvodnice 3Cc

1 Vysoké napětí
2 Velmi vysoké napětí

Počet objektů v katalogu
~AGED 106
Počet objektů v kategorii 1 35
Počet objektů v kategorii 2 41
Počet objektů v kategorii 3 30

výskyt

A B C D
5 17 9 4
3 9 14 15
2 6 7 15

Procento identifikace objektů ~AGED s ohledem na je-
jich četnost (s uplatněním koeficientů 10... 1):

v kategorii 1 44,0 %,
v kategorii 2 33,9 %,
v kategorii 3 22,1 %.
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Procento identifikace změn objektů ZABAGED s ohledem
na jejich četnost během 3-6letého cyklu aktualizace (s uplat-
něním koeficientů 10... 1 a 0,9 ... 0,1):

v kategorii 1 59,4 %,
v kategorii 2 31,6 %,
v kategorii 3 9,0 %.

Katastrální mapy v digitální formě, kontinuálně aktualizo-
vané pomocí geometrických plánů nebo novým katastrálním
mapováním, jsou vhodným, avšak nikoliv výlučným zdrojem
ke zjišťování změn polohopisu objektů ZABAGED v pro-
cesu její periodické aktualizace.

[1] Koncepce 2. etapy vývoje Základní báze geo~fických dat (ZA-
BAGED). [ČÚZK, č. j. 1209/1999-1]. Praha, ČÚZK 1999.

Do redakce došlo: 22. 4. 2002
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DISKUSE, NÁZORY,STANOVISKA

Některé náměty k zamyšlení nad
budoucností geodézie

Nadešla doba, kdy je možné zásadním způsobem změnit obsah ge-
odézie. Skutečně geodézie jako oboru, který se zabývá zobrazením
předmětu na Zemi a musí přitom uvažovat prostorový průběh zem-
ského povrchu. V praxi se k tomu používaly různé referenční více
či méně pravidelné a kulaté nebo oválné plochy. Protože jsme ne-
měli k dispozici dostatečně výkonný software, aby tomu mohlo být
jinak. V dobách, kdy kralovaly logaritmické tabulky, to bylo pocho-
pitelné. Ale dnes?

Navrhuji proto zrušit mapy. Navrhuji určit (zaměřit, ale je to
možné i jinak, např. digitalizovat vysoce přesný snímek nebo do-
konce, pro začátek, i tu nejpodrobnější mapu, tedy mapu katastrální),
ve čtyřrozměrném prostoru (čtvrtým rozměrem je čas, datový údaj,

chcete-li) určit souřadnice všech lomových bodů hranic a ty evido-
vat. Jejich prostorové spojnice by pak vytvořily prostorové hranice.
A kdybychom chtěli zobrazit tuto situaci na rovinné mapě, přišly by
ke cti některé obecné vyrovnávací metody, které v PC systémech tak
skvěle ovládají doktorandi na ČVUT v Praze ajsou k volnému pou-
žití na internetu. Mapa by pak byla skutečně jen jedním z účelových
výstupů z báze dat.

Aby tato vize, která se dozajista prosadí, měla ulehčenou cestu,
bylo by třeba již do nového katastrálního zákona uvést, že se v ka-
tastru evidují všechny tři druhy geodetických bodových polí a vy-
hradit místo pro určení prostorových souřadnic všech rohových
bodů. Proč navrhuji používat jako základ soubor lomových bodů
z katastrální mapy je snad zřejmé. Nic přesnějšího na celém území
státu neexistuje. A geodetické body? Ty budou jistě ještě dlouhou
dobu sloužit právě pro fixaci geodetických systémů a pro přenos sou-
řadnic na lomové body. Ty nejkvalitnější z nich pak pro sledování
pohybů zemského povrchu i zemské kůry.

K podstatnému kvalitnění přesnosti souřadnic by dále přispělo,
kdyby po dokončení jednorázově budovaných zhušťovacích bodů
byly aparatury GPS použity pro zaměření alespoň čtyř bodů na hra-
nicích každého katastrálního území.

Z takto definovaného, a s maximální možnou přesností zaměře-
ného, lokalizačního podkladu by pak, třeba složitou, ale pouhou re-
dukcí, výběrem, generalizací, byly určeny body, které budou zobra-
zeny na mapách menších měřítek. Přeci není možné, aby silnice měla
tři, nebo dokonce čtyři, různé průběhy a kresby jako v současnosti.
Uznávám, že historickým vývojem k tomu mohlo dojít, ale tento roz-
por je třeba co nejdříve odstranit.

Stručně řečeno, představme si rovinu mapy vždy tak blízko středu
Země, že se na ni promítne obrázek zemského povrchu právě do ve-
likosti, kterou mapa Gejí měřítko) vyžaduje.

A spokojil bych se přitom pro začátek třeba jen s prostorem m-
rozměrným. Ty kinematické nebo dokonce geodynarnícké jevy bych
ponechal pro studium příštím generacím geodetů. Věřím totiž, že by
přitom s vděčností využily všechna data, která určujeme v součas-
nosti i výsledky měření našich předchůdců.

Ing. František Beneš, CSc.,
Zeměměfický úfad, Praha

OZNAMY

Vyhlásenie podmienok súfaže "MAPA
ROKA 2002"
1. Súťaž vyhlasuje Kartografická spoločnosť (KS) Slovenskej re-

publiky (SR).
2. Do súťaže može vydavatef prihlásiť mapové dielo, ktoré:

2.1 bolo vydané na území SR slovenským vydavatefom,
2.2 bolo vydané v prvom vydaní v roku 2002 (rozhoduje údaj uve-

dený v tiráži mapového diela alebo mapy),



2.3 je pavodným dielom prihlasujúceho sa vydavatefstva,
2.4 prihlasujúce sa vydavatel"stvo má k mapovému dielu, mape

usporiadané autorské práva v zmysle zákona č. 383/1997 Z. z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov a vlastnícke
práva k mapovému dielu, mape vykonáva v zmysle § 10 ods. 3
zákona č. 383/1997 Z. z.,

2.5 má charakter kartografického diela v zmysle § 2 ods. 8 zákona
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

3. Vyh1ásené kategórie
1. kategória: Atlasy, súbory a edícia máp, samostatné kartogra-

fické diela a mapy.
2. kategória: Kartografické diela pre školy a autorské originály.
3. kategória: Digitá1ne kartografické produkty a kartografické

ap1ikácie na internete.
4. Specifikácia a požiadavky na zač1enenie do jednotlivých ka-

tegórií
1. kategória - atlasy - samostatné ucelené dieIo,

- súbory a edícia máp - súbor a1ebo edícia máp rovnakého
druhu, ktoré charakterizujú príslušné územie (musí byť vy-
dané aspoň 20 %, alebo 5 ks súboru alebo edície),

- samostatné kartografické diela a mapy - individuálne mapy,
glóbusy, ďa1šiejednotlivé tituly, i tituly neurčené na trh.

2. kategória - kartografické diela pre školy - doložka Minister-
stva školstva SR a1ebouvedenie v tiráži, že je určená pre školy,
- autorské originály - prototypy máp, autorské riešenia, diplo-

mové a dizertačné práce, učebnice.
3. kategória - digitálne kartografické produkty - multimediálne

atlasy a mapy s úplnou kartografickou vizualizáciou, nie iba ne-
vizualizované bázy údajov a naskenované mapy,
- kartografické aplikácie na internete - URL (Uniform Re-

source Locator) adresy skartografickými údajmi s úplnou kar-
tografickou vizualizáciou, nie iba nevizua1izované bázy úda-
jov a naskenované mapy.

5. Do súťaže maže každý vydavatel", do každej kategórie, prihlásiť
l"ubovol"nýpočet svojich mapových dieI. V prípade spoločných
kartografických dieI, dielo prihlasujú vydavatelia spoločné jeden-
krát.

6. Forma prihlášok
Vydavatelia svoje mapové die10 prih1asujú do súťaže vyplnením
,,Prihlášky do súťaže Mapa roka 2002". Vzor prihlášky tvofÍ pri-
lohu vyh1ásenia podmienok súťaže. K prihláške musí byť prilo-
žený jeden originál mapového diela, mapy, prototypu, autorského
riešenia, diplomovej alebo dizertačnej práce, učebnice, pri súbore
a edícii máp minimálne po jednom kuse z 20 %, alebo 5 ks sú-
boru a1ebo edície. Originály kartografického diela a ďalšie pred-
ložené originály sa prihlasovateIovi nevracajú a zostávajú v do-
kumentácii odbornej komisie KS SR. ~ podaním prihlášky do
súťaže nie je spojený žiadny poplatok. Uplne vyplnená prihláška
a originál mapového diela, mapy sa zasielajú na adresu:
Kartografická spoločnosť SR
Výkonný výbor
Rad1inského 11
813 68 Bratislava

7. Termín predloženia prihlášok: 30. septembra 2002.
Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.

8. Vyhodnotenie súťaže
Súťaž vyhodnotí 5-č1enná odborná komisia menovaná Výkonným
výborom KS SR. Odborná komisia vyhodnotí:
8.1 Mapu roka 2002 v každej kategórii samostatne.
8.2 Mapu roka 2002 ako absolútneho víťaza zo všetkých kategó-

rií.
Odborná komisia má právo neudeliť ocenenie Mapa roka 2002
v niektorej kategórii a1ebo Mapa roka 2002 ako absolútneho vi-
ťaza.

9. Vyhlásenie výsledkov súťaže
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskut\?ční na sprievodnej akcii
v rámci knižného veTtrhu BIBLIOTEKA 2002 v Bratis1ave
v dňoch 7. až 10. novembra 2002.

1O.0cenenie
10.I Víťazom jednotlivých kategórií diplom KS SR.
10.2 Absolútnemu víťazovi diplom KS SR.
10.3 Mediá1na reklama - Tlačová agentÚfa SR,Geodetický a kar-

tografický obzor, Kartografické listy, Spravodajca KS SR.

Doc. Ing. lozef Cižmár, PhD.,
predseda Výkonného výboru KS SR

1. Kategória:
2. Názov kartografického diela:
3. Dátum vydania:
4. Vydanie:
5. Vydavatel' - spoluvydavatelia:
6. Vykonávatel' autorského práva:
7. Stručná charakteristika diela (prínosnosť, výhody,

nové riešenie):
8. Presná adresa vydavatel'a:

IČO:
DlČ:
Kontaktná osoba:
telefón:
fax:
e-mail:

9. Dátum podania prihlášky:
10. Meno a priezvisko štatutárneho orgánu vydavatel'a:
11. Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu:

HAMPACHER, M.: Je mo charakteristikou přesnosti?
Váhy a vyrovnání různorodých veličin

HUDECOVÁ, L.: Modelovanie národných katastrálnych
geoinformácií na potreby životného prostredia a pol'-
nohospodárstva

VEVERKA, B.: ČVUT v Praze slaví 295 let vzniku poly-
technické školy



Snímky: Ing. P. Kyrinovič,
Katedra gcodé"ic Stavebncj

fakulty STU \' Bratislm'c


