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Obrázky k článku Krcho, J.–Benová, A.: Problém presnosti modelovania georeliéfu na podklade diskrétnych bodových polí
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Obr. 5 Izočiarové polia rozdielov výšok Δz okolia trojuholníka 992 a jeho vrcholových bodov dané vzťahom (21)
a ich izočiarové polia OP (EP) (23b); polohový posun ťažiska a vrcholových bodov
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Obr. 6 Izočiarové polia rozdielov výšok Δz okolia trojuholníka 935 a jeho vrcholových bodov dané vzťahom (21)
a ich izočiarové polia OP (EP) (23b); polohový posun ťažiska a vrcholových bodov
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Abstrakt
Možnosti automatického generování významných terénních čar (linií terénní kostry) z podrobných digitálních modelů reliéfu
(DMR) ve formě pravidelné mřížky. Za významné linie terénní kostry jsou zde považovány ty terénní čáry, které jsou současně
terénními hranami. Diskutován je teoretický pohled na problematiku hledání terénních čar, kdy se terén chápe jako funkce
dvou proměnných. Stručně jsou shrnuty stávající algoritmy pro hledání terénní kostry. Návrh vlastní metodiky, založený na
dekompozici DMR na sérii profilů, v nichž se hledají význačné body a nespojitosti. Metodika je aplikována na DMR vytvořené
z dat leteckého laserového skenování pořízené v rámci Projektu nového mapování výškopisu České republiky. Hodnocení
dosažených výsledků v různých typech terénu a diskuse jejich praktické použitelnosti.
Detection of Terrain Skeleton Lines Based on Laser Scanning Data
Summary
Possibilities of automatic deriving of terrain skeleton lines from gridded digital elevation models (DEM). Focus is put
especially on the terrain break lines. Theoretical approach, considering terrain to be a function of two variables, is
discussed. Contemporary algorithms for skeleton lines computation are summarised briefly. Design of own methodology,
based on DEM decomposition to the profiles, in which outstanding points and discontinuities are found, is described in
detail. This suggested procedure is applied to DEMs created from airborne laser scanning data, acquired during the new
altimetric survey of the whole area of the Czech Republic. Evaluation of achieved results in different terrain types and
discussion of their real usability.
Keywords: DTM, lidar, skeleton lines of terrain, terrain break line

1. Úvod
Nedílnou součástí obsahu topografických map je kromě
polohopisu a popisu také výškopis, jehož úkolem je vyjádřit
třetí rozměr skutečného zemského reliéfu v rovině mapy.
Možností, jak tvar reálného terénu znázornit existuje několik, přičemž společným cílem všech je popsat průběh reliéfu
co nejpřesněji. Obdobnou snahu lze dnes pozorovat také
v oblasti geoinformatiky, kde se neustále zvyšují nároky na
přesnost a podrobnost digitálních modelů reliéfu (DMR).
Nejrozšířenějším prostředkem topografické kartografie,
který je dnes využíván pro znázorňování výškopisu, jsou
vrstevnice. Skutečný reliéf však nabývá mnoha tvarů, které
vrstevnicemi nelze vždy explicitně vyjádřit, a proto se dále

využívá ještě tzv. terénních čar, jež jsou součástí terénní kostry.
Právě tyto linie popisují tvar terénu v určitých oblastech věrohodněji než vrstevnice a zajišťují tak morfologicky korektnější podání informace o tvarech terénu. To platí zejména
v případě členitého reliéfu (např. stěna lomu či skalní útvary).
Mezi hlavní terénní čáry patří údolnice, hřbetnice a terénní
hrany, které lze např. dle [8] definovat následovně.
• Údolnice je linie na styku dvou přilehlých svahů s opačnou expozicí, které společně vytvářejí údolí. Ze všech
spádnic v tomto údolí má údolnice nejmenší sklon.
• Hřbetnice je linie na styku dvou přilehlých svahů s opačnou expozicí, které společně vytvářejí hřbet, příp. hřeben.
Ze všech spádnic takového hřbetu má hřbetnice nejmenší
sklon.
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• Terénní hrana je linie na styku dvou přilehlých svahů s výrazně odlišným sklonem a stejnou či podobnou expozicí.
Díky přidané informační hodnotě nacházejí data popisující průběh terénních čar využití v mnoha oborech lidské činnosti. Jako příklad lze uvést aplikace v geoinformatice při vytváření morfologicky korektních DMR, kdy se např. v [17]
uvádí, že bez znalosti terénních hran je vytvoření kvalitního
modelu v podstatě vyloučeno. Průběh terénních čar je třeba
zohlednit také při vyhlazování digitálních modelů terénu či
odvozování méně podrobných modelů, čímž lze předejít
chybné generalizaci terénních tvarů. Zásadní roli sehrávají
data o terénních čarách také v hydrologii a hydrodynamice
při posuzování odtokových poměrů v krajině a při protipovodňové ochraně [9]. Kartografové využívají data o terénních hranách při automatizované tvorbě výškopisu v mapách, geomorfologové při modelování změn reliéfu atd.
Pořizování dat popisujících terénní čáry lze realizovat několika způsoby. Nejpřesnější metodu představuje polohové
zaměření přímo v terénu. Tento postup je však časově i finančně extrémně náročný, což zcela znemožňuje jeho nasazení při získávání dat v plošně rozlehlých oblastech. Pro tyto
případy je výhodnější využít analýzy DMR z dat pořízených
některou z bezkontaktních metod. Mezi tyto metody patří
letecká fotogrammetrie, radarová interferometrie a v posledních letech stále populárnější letecké laserové skenování
(LLS). Vzhledem k digitální podobě DMR se přímo nabízí
možnost využít k jejich analýze moderní výpočetní techniku
a celý proces tak značně zefektivnit. Tento trend lze pozorovat také při získávání dat popisujících průběhy terénních čar,
kterým se, zejména v posledních dvou desetiletích, zabývala
řada odborných pracovišť. I přes intenzivní výzkum doložený četnými publikacemi se dodnes nepodařilo problematiku plně automatické detekce zcela uspokojivě vyřešit.
Hlavním cílem článku je stručně shrnout dosavadní publikované postupy a zejména pak představit vlastní metodu
detekce terénních čar. Je také nezbytné uvést, že zde popisovaný postup je zaměřen pouze na vyhledávání takových
čar, jež se v datech projevují jako hrany. Čarám, jejichž
existence není doprovázena výskytem terénní hrany (např.
hřbetnicím procházejícím po oblých hřbetech), zde pozornost věnována nebude.

2. LLS a Projekt tvorby nového výškopisu území
České republiky
LLS, někdy též označováno zkratkou ALS (Airborne Laser
Scanning) či akronymem LIDAR (Light Detection And
Ranging), je metoda dálkového průzkumu Země, při níž jsou
informace o zemském povrchu získávány prostřednictvím
elektromagnetického záření spadajícího vlnovou délkou nejčastěji do blízké infračervené části spektra. Princip většiny
zařízení, jež jsou dnes v praxi využívána, lze popsat následovně. V první fázi je laserovou jednotkou na palubě nosiče
(nejčastěji letadla) vygenerován svazek laserových paprsků,
který je následně vyslán k zemskému povrchu. Od povrchu
se záření odrazí a detektor umístěný na palubě téhož letadla
navracející se záření registruje. Ze znalosti přesné polohy
letadla v prostoru, kterou monitoruje navigační jednotka sestávající z modulu globálního polohového systému (GPS)
a inerciální měřící jednotky,a časového rozdílu mezi vysláním paprsku a přijetím jeho odrazu, lze vypočítat všechny tři
prostorové souřadnice bodu na povrchu, od něhož bylo záření
odraženo. Aby bylo snímání co nejefektivnější, je měřící jednotka doplněna skenerem, který vychyluje laserový paprsek
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nejčastěji ve směru kolmémna směr letu nosiče, čímž se
plocha nasnímaná během jednoho přeletu výrazně zvětší.
V porovnání s leteckou fotogrammetrií, která byla pro
obdobné úlohy aplikována dříve, přináší LLS více výhod než
pouze přesnost zaměření snímaného povrchu. Díky zapojení
aktivního senzoru není měření závislé na externím zdroji záření, a tudíž jej lze teoreticky provádět i v nočních hodinách,
při zhoršených atmosférických podmínkách nevhodných pro
fotogrammetrii (oblačnost) apod. Velkou výhodou LLS je rovněž schopnost alespoň částečně proniknout k terénu pod vegetací. Data pořízená metodou LLS jsou navíc sbírána ve formě
nepravidelného, velmi hustého mračna bodů, což poskytuje prostor pro lepší automatizaci zpracování dat, nežli nabízejí měřické snímky. Moderní laserové systémy také dokážou registrovat více než jeden odraz od zemského povrchu,
čímž se otevírá prostor pro podrobnější analýzu struktury povrchu a objektů nacházejících se na něm. Vrcholem v tomto
směru jsou tzv. full-waveform systémy, které podrobně registrují celý průběh intenzity navracejícího se záření, díky
čemuž lze kromě prostorových souřadnic získat další informace o lokálních vlastnostech povrchu v daném místě.
V České republice (ČR) bylo LLS poprvé využito při pilotním projektu v roce 2006, jehož cílem bylo zejména otestovat možnosti této technologie v podmínkách české krajiny
[14]. Nakonec bylo LLS hodnoceno kladně, čímž se otevřely
dveře pro jeho široké uplatnění v rámci Projektu tvorby nového výškopisu území ČR. Jeho hlavním cílem je vytvořit novou databázi výškopisných dat, pokrývající celé státní území
a nahradit tak dosavadní podklady, které neodpovídají dnešním požadavkům ani po stránce přesnosti, ani po stránce
aktuálnosti. Záštitu nad celým projektem převzaly Český
úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), Ministerstvo obrany
ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, a dle časového plánu by
měly být veškeré práce ukončeny v roce 2015 [15], přičemž
již v srpnu roku 2011 byly kompletně nasnímány dvě třetiny
státního území. Snímání povrchu je prováděno pomocí moderního zařízení Litemapper 6800 vyráběného německou
společností IGI. Jádrem celého systému je laserový skener
Riegl LMS Q-680, který podporuje full-waveform skenování.
Letové dráhy jsou navrženy tak, aby se území snímalo ve dvou
protisměrných přeletech, díky čemuž dosahuje průměrná hustota měření 1,6 bodu/m2. Kladně lze hodnotit také dosaženou
přesnost. U připravovaného DMR páté generace, jenž by
měl vzniknout v podobě nepravidelné trojúhelníkové sítě na
základě pořízených dat, proklamuje ČÚZK úplnou střední
chybu výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v terénu pokrytém vegetací. Uspokojivá je také přesnost rastrového
DMR čtvrté generace, kde uváděná průměrná střední chyba
v zakrytém terénu činí 1 m. Ve výčtu připravovaných výstupů pak nelze nezmínit také digitální model povrchu první
generace, který je vůbec prvním modelem povrchu vytvořeným pro celé území ČR a jehož úplná střední chyba výšky
by se měla pohybovat okolo hodnoty 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu) [2].
Data pořízená během LLS ČR byla použita také při navrhování, realizaci a testování algoritmu popsaného v dalším
textu.

3. Algoritmy určené pro detekci terénních čar
Díky vysoké přesnosti dat a značné hustotě zaměřených
bodů je průběh terénu pomocí technologie LLS zaznamenán
velice podrobně, včetně zachování většiny tvarových detailů
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zemského reliéfu. Této vlastnosti lze vhodně využít zejména
při morfologických analýzách, pro které je věrohodné zachycení terénních tvarů zcela nezbytné. Digitální podoba dat pak
vybízí k automatizaci některých analytických postupů, která
vede k významným úsporám jak po stránce časové, tak po
stránce finanční.
K častým analýzám terénních tvarů se řadí také vyhledávání terénních hran, jejichž význam byl diskutován již v úvodu. V odborné literatuře lze nalézt celou řadu prací, které se
touto problematikou zabývají, přičemž jednotlivé postupy lze
nejvhodněji rozdělit do dvou skupin, podle toho zda autoři
zpracovávali data v podobě původního mračna bodů nebo
tato data nejprve konvertovali do rastru. Předložené dělení
však nelze považovat za zcela striktní, neboť některé algoritmy oba přístupy kombinují.
Všechny práce, které zde budou přiblíženy, pocházejí
od zahraničních autorů. Z domácí odborné literatury lze
uvést pouze jedinou publikaci, která se tématem detekce terénních čar zabývá, a tou je studie [16], která stručně popisuje doposud publikované způsoby a software pro zpracování laserových dat za účelem extrakce objektů mikroreliéfu
a kosterních čar terénu.
3.1 Rastrově orientované algoritmy
Způsobů, jakými lze přistupovat k detekci terénních čar
z laserových dat převedených do rastrové podoby, je mnoho. Jejich hlavní předností je jednoduchost návrhu i implementace algoritmů, která je dána uspořádáním pixelů v pravidelné mřížce. Analýzy terénu vykonávané nad rastrem
jsou často také méně náročné z hlediska výpočetního času
a hardwarových nároků. Daní za tyto pozitiva je však snížení přesnosti lokalizace detekovaných linií, jež je důsledkem nežádoucího vyhlazení terénu a potlačení tvarových
detailů reliéfu, ke kterému dochází právě při převodu dat do
podoby rastru.
Významnou část této skupiny algoritmů tvoří postupy
primárně zaměřené na analýzu odtokových poměrů, které lze
však výhodně využít i při vyhledávání terénních čar. Vývojem
těchto postupů se zabývá řada odborníků z oblasti hydrologie
i geoinformatiky a během více než tří desetiletí bylo na toto
téma publikováno značné množství odborných prací. Jen
v textu [12] je odkazováno na deset různých publikací.
Z pohledu detekce terénních čar jsou tyto postupy vhodné
zejména pro vyhledávání hřbetnic a údolnic, které v hydrologickém pojetí odpovídají rozvodnicím a vodním tokům.
Za příklad algoritmu sestaveného pro analýzu odtokových
poměrů nad rastrovým digitálním modelem poslouží postup
prezentovaný v [13]. Autoři vypočítávají pro každý pixel
v rastru sklon terénu, díky čemuž jsou schopni stanovit směr,
jímž voda z daného pixelu (území, jež pixel reprezentuje)
odtéká. Pixely, z nichž voda pouze odtéká (nesměřuje do nich
odtok z žádného jiného pixelu), prochází rozvodnice. Naopak
pixely, do nichž přitéká voda z největšího množství pixelů
v okolí, představují koryto vodního toku (čím více pixelů
z povodí je odvodňováno skrze určitý pixel, tím důležitější
vodní tok onen pixel přestavuje). Zatímco hřbetnice a rozvodnice lze pomocí tohoto algoritmu odhalit velmi snadno,
terénní hrany, vznikající kupř. náhlou změnou sklonu stejně
orientovaného svahu, vyhledat nelze, neboť v místě kudy
hrana prochází, nedochází ke změně směru odtoku.
Jinou možností je aplikovat na DMR algoritmy využívané při vyhledávání hran v digitálním obrazu. Velmi častým způsobem je provádění diskrétní konvoluce, při níž je
jako konvoluční masky použito některého z hranových
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Obr. 1 Detekce terénních čar realizovaná nad nepravidelným
mračnem bodů, vlevo pohled shora s vytvořenými segmenty
pro aproximaci svahů tvořících hranu, vpravo perspektivní
pohled s ukázkou rovin představujících přilehlé svahy [11]

operátorů (Sobelův, Prewittův, Laplaceův, …). Limitujícím
faktorem takovýchto řešení je především omezená velikost
masky, která umožňuje pouze lokální vyhodnocení tvaru terénu, což nemusí být vždy dostačující. Proto jsou tyto postupy často doplňovány nějakým dalším způsobem detekce,
jež by vyhledávání hran dále zpřesňoval.
Autorský kolektiv [17] například nahlíží na terén jako na
funkci dvou proměnných (nadmořská výška je funkcí polohy) a kombinují aplikaci Sobelova hranového operátoru s výpočtem křivosti nad touto funkcí. Za pixely patřící hraně
jsou pak považovány ty, v nichž funkce reprezentující terén
nabývá maximální křivosti (lokální maximum) a zároveň zde
byla hrana detekována Sobelovým filtrem. Výpočtem lokálních minim a maxim křivosti se později dále zabývali např.
autoři [7] či [5].
Vlastní metodu představují také autoři [9], kteří provádějí
detekci terénních hran pro potřeby hydrodynamického modelování a projektování protipovodňových opatření. Jejich řešení
kombinuje aplikaci Prewittova hranového operátoru s výpočtem sklonitosti. V závislosti na vypočteném sklonu v jednotlivých pixelech rozdělují celý rastr na oblasti, které reprezentují svah a naopak, na oblasti představující rovinu. Za
pixely náležící hraně jsou pak považovány ty, jež se nacházejí na rozhraní mezi definovanými oblastmi.
3.2 Detekce terénních čar nad nepravidelným
mračnem bodů
Mezi algoritmy zaměřenými na vyhledávání terénních čar
přímo v nepravidelném mračnu bodů dominuje především
jeden základní princip. Ten spočívá v aproximaci svahů
tvořících terénní hranu jednoduchými plochami (nejčastěji
rovinami) a následném výpočtu průsečnice těchto ploch, jež
představuje odhad hledané terénní hrany. Tento přístup byl
poprvé rozpracován v [11]; postup je schematicky znázorněn
na obr. 1. Zásadní nevýhodu tohoto řešení představuje nutnost znát aspoň přibližné průběhy terénních hran, které má
algoritmus detekovat. Bez vstupních informací o odhadnuté
poloze hran není možné definovat okolí hrany představující
přilehlé svahy a dále tyto svahy aproximovat, což je stěžejní
krok celého postupu. Pro získání této primární informace
autoři doporučují využít některého z již uvedených postupů, pracujícího s daty převedenými na rastr. Samotný algoritmus popsaný v [11] lze tedy spíše než jako detekci hodnotit jako velmi přesnou modelaci terénních hran, přičemž
o detekci lze hovořit až ve chvíli, kdy je tento postup vhodně
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kombinován s jinou metodou schopnou modelované hrany
aspoň přibližně odhadnout.
Popsaný algoritmus dále rozvíjí [3], kde se pokouší navrhnout řešení, jež by umožňovalo pracovat výhradně s daty
v podobě nepravidelného mračna bodů a nevyžadovalo by
prvotní konverzi na rastr. Obdobně jako [11] vypočítává
průsečnice představující terénní hranu po segmentech, jež
na sebe vzájemně navazují (viz obr. 1), tyto segmenty však
negeneruje podél předem odhadnuté hrany, ale konstruuje
je postupně, vždy v závislosti na orientaci segmentu předchozího. Protože hrana může měnit svůj směr, je nezbytné
provádět aproximaci svahů iterativně do doby, než je odchylka všech bodů od modelovaného svahu (roviny) minimální. Pokud je tato podmínka splněna, představuje nalezená
průsečnice nejlepší odhad skutečné hrany a je možné přejít
ke generování dalšího segmentu. Tímto postupem se odstraní potřeba dodat algoritmu počáteční odhady průběhů
jednotlivých čar, na druhou stranu je metoda pouze poloautomatická, neboť je vždy nezbytné stanovit aspoň jeden segment, od kterého mohou být následně zpracovány segmenty
ostatní. Zásadní problém zde představují hrany, které náhle
radikálně mění svůj směr. Další segment je v takovém případě vypočítán v nesprávném směru a hrana pak nemůže být
korektně detekována [6]. Problémy lze očekávat také v místech, kde se jedna hrana rozděluje na dvě.
Z myšlenek shrnutých v [11] vychází také autoři v [6], kteří
ve své práci popisují vyhledávání terénních hran v pobřežních oblastech Severního moře. Na rozdíl od předchozích
publikací nevyužívají při aproximaci svahů tvořících terénní
hrany roviny, ale svahy modelují pomocí grafu funkce hyperbolický tangens. Graf této funkce dle autorů nejlépe vystihuje tvar terénu v jejich zájmovém území, přičemž konkrétní
výpočet terénních hran je silně závislý na konkrétním tvaru
terénu ve sledovaném území a na dalších uživatelských nastaveních. Přestože autoři prezentují vysokou úspěšnost vyhledávání hran, lze předpokládat silnou závislost na konkrétních tvarech terénu typických pro pobřežní oblasti, což použití jejich algoritmu silně omezuje.

4. Vlastní přístup k detekci terénních čar
Metoda detekce terénních čar navržená autory příspěvku je
zaměřena na zpracování laserových dat převedených do rastrové podoby. Její vývoj byl od počátku podmíněn především dvěma požadavky. Prvním bylo odhalení takových čar,
které se v datech projevují jako hrany. Druhým požadavkem,
který lze současně označit za klíčový, bylo zajistit, aby bylo
možné definovat, jak významné hrany mají být detekovány.
Tento požadavek vychází ze skutečnosti, že vysoká přesnost
a podrobnost laserových dat vede k tomu, že v nich lze vyhledávat hrany diametrálně odlišného významu. Zatímco některé hrany představují významné prvky reálného terénu a zásadně ovlivňují jeho charakteristický tvar (hřbetnice horských
hřbetů, údolnice hlubokých údolí, atd.) jiné hrany popisují
průběh železničních náspů či struh podél cest. Protože lze
očekávat, že pro různé účely bude potřeba znát pouze hrany
s určitým významem, bylo žádoucí zajistit, aby algoritmus
takovou volbu umožňoval a uživatel mohl průběh algoritmu přizpůsobit jak řešeným úlohám, tak tvarovým poměrům terénu ve zpracovávaném území.
Vstupní DMR v podobě rastru byl dekomponován na sérii
výškových profilů vedených postupně ve všech čtyřech základních směrech (ve směru sloupců a řádků rastru a v obou diagonálních směrech). Tím se algoritmus odklání od tradičního
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Obr. 2 Princip Douglasova–Peuckerova algoritmu
(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Douglas_Peucker.png)

pohledu na nadmořskou výšku terénu, jakožto funkci dvou
proměnných, a dále na ni nahlíží optikou výškových profilů,
které lze matematicky vyjádřit jako sérii funkcí pouze jedné
proměnné. Jako nezávislá proměnná v takových funkcích
vystupuje poloha pixelu (resp. vzdálenost od počátku výškového profilu), závislou proměnnou představuje hodnota
pixelu, jež vyjadřuje nadmořskou výšku. Pokud terénní hrany
probíhají ve směru kolmém na směr profilu, pak v grafu
funkce odpovídají lokálním minimům průsečíky profilu
s údolnicemi a lokálním maximům průsečíky s hřbetnicemi.
Terénní hrany se u takové funkce projeví jako místa, v nichž
dochází k náhlé a výrazné změně její první derivace. Čím
více se směr průběhu terénních hran odklání od směru kolmého k výškovému profilu, tím se identifikace jednotlivých
hran z průběhu funkce stává obtížnější. Extrémním případem je situace, kdy jsou oba směry totožné, v takovém případě se výskyt terénní hrany vůbec neprojeví. Pro odstínění
této negativní skutečnosti je analýza terénu postupně prováděna ve všech čtyřech základních směrech, čímž se riziko
neodhalení hrany minimalizuje.
Ve vytvořených profilech jsou zachyceny veškeré hrany,
které se v terénu nacházejí. Aby bylo možné odlišit, které
hrany mají být považovány za významné a které mají být
naopak během detekce potlačeny, byl do vyvíjeného postupu
zakomponován Douglasův–Peuckerův generalizační algoritmus, v geografických informačních systémech a kartografii
často využívaný pro zjednodušování průběhu lomených čar
[1]. Tento algoritmus se řadí mezi tzv. globální algoritmy, což
znamená, že ke generalizaci nedochází pouze na základě vyhodnocování okolí jednotlivých lomových bodů linie, ale že
je linie posuzována jako celek a celý proces probíhá tak, aby
byly na všech úrovních zjednodušení zachovány základní tvarové charakteristiky původního tvaru. Zde dochází k zásadnímu odklonu od zpracování rastru pomocí konvoluční masky
s danou velikostí, při kterém je terén vyhodnocován pouze
v rámci pevně vymezeného okolí zpracovávaného pixelu. Princip Douglasova–Peuckerova algoritmu je zachycen na obr. 2.
Jedná se o rekurzivní algoritmus, který v každém kroku
vybere jeden lomový bod z původní linie a ten přidá do linie
nové. Zjednodušování tedy začíná nejhrubší aproximací původního tvaru a s rostoucím počtem opakování se tvar nové
linie stále více přibližuje tvaru původní linie. Výběr lomových bodů je realizován na základě porovnání kolmé vzdálenosti jednotlivých lomových bodů původní linie od spojnice lomových bodů zahrnutých do nové linie v předchozím
kroku. V prvním kroku je spojnice vedena mezi počátečním
a koncovým bodem původní linie. Do jaké míry má být
zjednodušení provedeno je dáno hodnotou minimální kolmé
vzdálenosti, ve které se musí nacházet lomový bod od zkonstruované spojnice. Je-li vzdálenost mezi bodem a spojnicí
kratší než zadaná hodnota, algoritmus již tento bod do nové
linie nezahrne a výpočet bude ukončen.
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a)

b)

c)

d)

Obr. 3 Princip vlastní metody detekce terénních hran

V případě výškových profilů představují jednotlivé lomové body terénní hrany. Volba minimální kolmé vzdálenosti je zcela v režii uživatele, který algoritmus obsluhuje,
čímž může kontrolovat, jaké hrany mají být během detekce
zachovány, a jaké naopak zanedbány. V nově vygenerovaném profilu se pak objeví pouze takové hrany, které splňují
podmínku minimální kolmé vzdálenosti a lze je tedy pro danou úlohu označit za důležité.
Výše naznačeným způsobem jsou zpracovány všechny
výškové profily vedené ve všech čtyřech základních směrech.
Pro každý směr je vytvořen výstupní binární rastr, ve kterém jsou označeny pixely, v nichž došlo ve zjednodušeném
profilu ke změně sklonu, jež byla větší než zadaná prahová
hodnota. Výsledný rastr se zachyceným průběhem všech detekovaných hran vznikne logickou disjunkcí těchto čtyř rastrů.
Ve výsledném rastru se často objevují hrany, které vznikají na plošně nevýrazných terénních tvarech a projevují se
velmi krátkou délkou (nízkým počtem pixelů, které hranu
reprezentují). Ani těmto hranám nelze pro některé účely přisuzovat značný význam a proto byl algoritmus dále rozšířen
o funkci, která dokáže porovnat délku jednotlivých hran se
zadanou prahovou hodnotou a příliš krátké hrany z výsledku
odstranit.
Poslední funkcionalitou, kterou navrhované řešení poskytuje, je ztenčení hran. Proces ztenčení je realizován pomocí
aplikace morfologických operací dilatace a ztenčování. Zde
je třeba upozornit na skutečnost, že tyto operace pracují výhradně s geometrií výstupního binárního rastru a nejsou ni-

jak vázány na data popisující skutečný tvar terénu. Získáváme
tak sice esteticky hodnotnější výstupy, které jsou vhodnější
zejména pro potřeby vizualizace, avšak může docházet k nežádoucím posunům detekovaných terénních hran v prostoru
a částečné degradaci přesnosti obdrženého výstupu.

5. Výsledky
Prezentovaný postup byl experimentálně implementován
v prostředí softwaru Matlab a testován na datech ze čtyř
testovacích území, každé o rozloze 2 × 2 km2. Výběr lokalit
byl podmíněn snahou zvolit morfologicky odlišná území,
na nichž by bylo možné demonstrovat nejen základní vlastnosti algoritmu, ale také jeho univerzálnost a přizpůsobivost
různému typu terénu. Použitá data pocházela z právě probíhajícího LLS ČR a byla poskytnuta Zeměměřickým úřadem.
Vycházelo se z mračna bodů po manuální klasifikaci, přičemž byly použity body zařazené do třídy reprezentující
terén (ground).
Pro převod mračna bodů do rastrové podoby bylo využito
softwaru ArcGIS Desktop 9.3, ve kterém byla z bodů nejprve vygenerována nepravidelná trojuhelníková síť (TIN) a z ní
byl následně vytvořen rastr, přičemž hodnota jednotlivých
pixelů byla odečtena z TIN v místě, kde svislice procházející
středem pixelu tento model protínala. V porovnání s jinými
interpolačními technikami tento postup lépe zachovává detaily
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Obr. 4 Detekované terénní hrany v okolí vrcholu Ralsko (příklad členitého terénu)

Obr. 5 Detekované terénní hrany v okolí obce Kladruby nad Labem (příklad rovinatého terénu)

v terénních tvarech, což je pro potřeby detekce terénních
hran velmi důležité.
Jednotlivé kroky algoritmu jsou graficky zachyceny na
obr. 3. Série začíná šedotónovým rastrem (a) vyjadřujícím výškové poměry v ukázkové oblasti. Platí přitom, že s vyšší nadmořskou výškou nabývají pixely světlejších odstínů šedi. Na
druhém snímku (b) je výsledek detekce získaný logickou
disjunkcí rastrů pořízených během analýzy příčných profilů
ve čtyřech základních směrech. Následuje výstup obdržený
po eliminaci krátkých hran (c) a finální rastr získaný pomocí
aplikace morfologických operací dilatace a ztenčení.
Ukázková data představují výřez pokrývající kamenolom
Zbraslav (Praha 5), na kterém jsou velmi dobře rozeznatelné hrany ohraničující jednotlivá lomová patra. V pravé části obrázku
je svisle orientovanou linií znázorněna levá břehová čára Vltavy.
S ohledem na vymezený prostor byly dále zařazeny pouze
dvě ukázky, zachycující výsledky detekce prováděné nad daty
s rozličným reliéfem (viz obr. 4 a obr. 5). Další výstupy jsou
publikovány v diplomové práci [10].

6. Diskuze a závěr
Z porovnání vlastní navržené metody s postupy jiných autorů
je zřejmé, že rozdíl nespočívá pouze v odlišném přístupu
k detekci hran, ale zejména v cíli, k němuž má detekce směřovat. Zatímco ostatní postupy většinou usilují pouze o vyhledání hran v datech, navrhované řešení umožňuje zaměřit detekci pouze na hrany s určitým morfologickým významem.
Tato skutečnost je při zpracování velmi podrobných dat z LLS
poměrně zásadní. Určitý náznak obdobné funkcionality lze
nalézt pouze v publikacích [9] a [4]. V prvním případě autoři
považují detekovanou hranu za významnou pouze tehdy, je-li
úhel mezi svahy, které tuto hranu tvoří, menší než zadaná
mez. Autoři [4] dosazují do role limitujícího parametru pro
ratifikaci hrany křivost terénu v jejím okolí. Během navrhování a testování vlastního algoritmu však bylo prokázáno, že
posuzování významnosti hrany pouze na základě jediného parametru, který je navíc lokálního charakteru, není vždy zcela dostačující. Např. hrana tvořená svahy, jež mezi sebou svírají velmi
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ostrý úhel, nemusí být zcela nezbytně hranou významnou, neboť délka svahů tuto hranu tvořících může být naprosto zanedbatelná. Tento nedostatek řeší velice elegantně aplikace
Douglasova–Peuckerova algoritmu na jednotlivé příčné profily. Generalizace prováděná tímto způsobem vychází z hodnocení celkového tvaru profilu, díky čemuž je schopna objektivněji rozhodnout o tom, které hrany (lomové body) jsou
v profilu důležité a které lze naopak při vytváření zjednodušeného profilu opomenout. Douglasův–Peuckerův algoritmus přitom není jediný, který při generalizaci nahlíží globálně na celou generalizovanou linii. Zajímavým námětem
pro další vývoj prezentované metody je zajisté otestování
dalších globálně orientovaných algoritmů (např. Bend Simplify) a vzájemná komparace dosažených výsledků.
Měřítkem úspěšnosti navrženého řešení je výsledná přesnost detekce, jež závisí na úplnosti obdrženého výsledku a polohové přesnosti jednotlivých vyhledaných hran. Z pohledu
úplnosti je třeba kriticky poznamenat, že navzdory vedení profilů ve všech čtyřech základních směrech existuje riziko neodhalení určitých hran i v případě, že tyto splňují veškeré uživatelem zadané parametry. Jedná se o hrany, jejichž směr není
totožný s žádným ze čtyř základních směrů, a tudíž neprochází kolmo k žádnému z analyzovaných profilů. Uvažujeme-li, že úhel mezi profily vedenými ve čtyřech základních
směrech je 45°, tak lze konstatovat, že největší riziko neodhalení hrozí u hran, jež s těmito profily svírají úhel právě poloviční (22,5°). Možným řešením je provést standardní výpočet, dále otočit vstupní mračno bodů právě o zmíněný
problémový úhel (22,5°), provést výpočet popsaným způsobem na otočených datech, výsledný rastr otočit zpět a zkombinovat ho s výsledným rastrem standardního výpočtu. Tento
postup vede ke zvýšení počtu analyzovaných profilů, čímž se
riziko neodhalení hrany snižuje, ovšem za cenu zdvojnásobení
časové náročnosti celého procesu. Aplikace popsaného řešení
sice stále nezajišťuje zcela precizní odhalení všech terénních
hran, nejkritičtější úhel mezi terénní hranou a analyzovaným
profilem však činí pouze 11,25°.
Úplnost výsledku může být negativně ovlivněna také tvarem terénu, který je ve vstupních datech zaznamenán. Pokud
je terén příliš členitý, nehomogenní, tvořený značným množstvím malých terénních tvarů, tak mohou mít detekované linie
silně přerušovaný průběh. V takovém případě hrozí jejich odfiltrování v průběhu eliminace krátkých hran, což však může
postihnout také hrany významné. V souvislosti s touto skutečností lze zcela obecně konstatovat, že algoritmus poskytuje
velmi dobré výsledky zejména nad daty pořízenými v oblastech
s jednoduchým, kompaktním tvarem reliéfu. Čím roztříštěnější terén je v datech zaznamenán, tím komplikovanější je
i následná detekce terénních hran.
Polohová přesnost vyhledaných hran zaznamenaných ve výsledném rastru je omezena především rastrovou podobou
vstupních dat. Platí přitom, že se snižujícím se prostorovým
rozlišením klesá přesnost prováděné detekce a naopak. Zároveň je však potřeba poznamenat, že ani při velmi vysokých
hodnotách prostorového rozlišení nelze dosáhnout přesnosti
srovnatelné s daty v původní podobě mračna bodů. Kromě
toho s rostoucím počtem analyzovaných pixelů výrazně roste
výpočetní náročnost celého algoritmu. Na zhoršení polohové
přesnosti se dále podílí také aplikace morfologických operací
(dilatace a ztenčování), jak již bylo uvedeno. Možným řešením je provést standardní výpočet se zvýšeným prahem
citlivosti a následně analyzovat profily, které budou vytvořené přímo z původního mračna bodů a budou vedené kolmo
na nalezené hrany. To by krom zvýšení polohové přesnosti
navíc umožnilo přesnější kvantifikaci nalezených hran z hlediska relativní výšky a sklonu přilehlých terénních ploch.

V úvodu textu bylo konstatováno, že problematika vyhledávání terénních čar v DMR dosud nebyla uspokojivě vyřešena. Při pohledu na výčet nedostatků představeného algoritmu je zřejmé, že ani toto řešení zatím není zcela ideální
a vyžaduje další výzkum a vylepšení. Cestou, která by mohla
vést k odstranění největší slabiny, tedy ztrátě přesnosti prováděné detekce, je kombinace zde uvedeného algoritmu s algoritmy založenými na zpracování dat v podobě původního mračna
bodů. Do jaké míry bude možné výsledky z takového kombinovaného řešení považovat za optimální, nelze v tuto chvíli odhadnout. Nicméně již nyní lze s jistotou konstatovat, že uplatnění dat popisujících průběh terénních čar je značné a daná problematika si tak nepochybně zaslouží další pozornost a výzkumné úsilí odborné geoinformatické a kartografické společnosti.
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Abstrakt
Analýza vplyvu konfigurácie trojuholníkov reprezentatívnej nepravidelnej trojuholníkovej siete na polohovú presnosť modelovanej hladkej topografickej plochy georeliéfu a jej geometrickej štruktúry. Problém polohovej a numerickej presnosti súvisí
nielen s reprezentatívnosťou, ale zároveň aj so správnou konfiguráciou bodov vstupných nepravidelných primárnych
diskrétnych bodových polí výšok a z nich zostrojených trojuholníkov tvoriacich primárne trojuholníkové siete.
Problem of Georelief Modelling Accuracy Based on Discrete Geodetic Control Points
Summary
Analysis of configuration impact of triangles from representative irregular triangular network on positional accuracy of
modelled smooth georelief topographic surface and its geometrical structure. Problem of positional and numerical
accuracy is related not only with the representativeness, but also with the correct point configuration of input irregular
primary discrete vertical geodetic control points and triangles constructed from them creating primary triangular
network.
Keywords: input geodetic control points, triangle network, representativeness, configuration, positional and numerical
deviation, linear and quadratic neighbourhood of central point, osculating paraboloid, Dupin indicatrix

1. Úvod

Na základe jednoznačne definovaného konečne veľkého
okolia ľubovoľného trojuholníka PTS, v nadväznosti na [7],

Predmetom článku je analýza vplyvu nepravidelnej trojuholníkovej siete na presnosť modelovanej hladkej topografickej
plochy georeliéfu (TPG) a jej geometrickej štruktúry. Presnosť modelovania georeliéfu digitálnymi modelmi reliéfu
(DMR) z reprezentatívnych nepravidelných trojuholníkových
sietí závisí:
a) od hustoty meraných bodov tvoriacich vstupné nepravidelné primárne diskrétne bodové polia výšok (PDBPV),
od ich rozloženia a presnosti merania, od členitosti modelovanej časti povrchu, od vlastností vytvorených trojuholníkov primárnej trojuholníkovej siete (PTS),
b) od použitých interpolačných funkcií a ich vlastností.
Problematika každého z oboch uvedených bodov tvorí relatívne rozsiahly samostatný celok. Obsah článku je preto obmezený na bod a), teda predovšetkým na analýzu vplyvu konfigurácie nepravidelnej trojuholníkovej siete na presnosť modelovania hladkej TPG a jej geometrickej štruktúry. Podiel
vplyvu vstupných bodov PDBPV a vlastností trojuholníkov
PTS na presnosti modelovanej TPG a jej geometrickej štruktúry je totiž podstatný. Od nej sa odvíja aj možnosť širších
interdisciplinárnych aplikácií použitých DMR ako integrálnej
súčasti technológií geografických informačných systémov.
V [7], [8] bolo ukázané, že problém polohovej a numerickej presnosti súvisí nielen s reprezentatívnosťou, ale zároveň aj so správnou konfiguráciou bodov vstupných nepravidelných PDBPV a z nich zostrojených trojuholníkov tvoriacich PTS. V nadväznosti na práce [7], [8] bol R. Feciskaninom v [2], [3], [4] sformulovaný a korektne zdôvodnený
postup zostrojenia nielen reprezentatívneho, ale zároveň aj
správne konfigurovaného PDBPV a trojuholníkov jeho PTS
ako podmienky nielen nutnej, ale zároveň aj postačujúcej.

Obr. 1 Vrstevnicové pole porovnávacej testovacej
TPG zadané funkciou (2)
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[8], ukážeme nutnosť správnej konfigurácie bodov trojuholníkov PTS. Pre názornosť vyjdeme pritom iba z podmienky
reprezentatívnosti PDBPV ako podmienky nutnej a zároveň
aj postačujúcej. Dá sa tak názorne ukázať, že samotná reprezentatívnosť je len podmienkou nutnou, ale nie podmienkou
postačujúcou. Problém uvedieme jednak na ilustratívnej
testovacej TPG, jednak na reálnej TPG z povodia Vápeničného potoka pri Stupave v Malých Karpatoch [1], [5].

2. Vstupné nepravidelné PDBPV pre modelovanie TPG
pomocou DMR; vyjadrenie na testovacej ploche
a na reálnom georeliéfe
Body vstupného nepravidelného reprezentatívneho PDBPV
vytvárajú na TPG konečnú, priestorovo diferencovanú, reprezentatívnu vstupnú množinu diskrétne rozložených nameraných bodov
*
D

n

E BPV = [ *A i (x i, y i , z i )] f =1 ,

(1a)

kde n je konečne veľké číslo. Body *Ai (x i , yi , z i ) ∈ D *EBPV
sú zároveň na TPG vrcholovými bodmi trojuholníkov PTS.
Bodom *Ai (xi , yi , z i ) ∈ D*EBPV na TPG zodpovedajú v jej
skalárnej báze (x, y) body A i [(xi , yi ), z i ] s priradenými
hodnotami skalárov výšok z i , tvoriace množinu
n

D

Obr. 2 Detail testovacej TPG (2) z obr. 1
s vytvorenými trojuholníkmi

EBPV = [ A i (x i , yi ), z i ] f =1 .

(1b)

Testovacia TPG bola zadaná v mierke 1 : 10 000 polynomickou funkciou

x

y

Obr. 3 Vrstevnicový model reálnej TPG z Malých Karpát, povodie Vápeničného potoka
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n

ΣΣa

rs

x r y s pre n = 4 ,

(2)

r=0 s=0

v intervaloch (xd = -300 m; xh = +300 m), (yd = -200 m;
yh = +600 m) – obr. 1.
Poznámka 1: Koeficienty a rs funkcie (2) boli v mierke 1 : 10 000
zvolené tak, že a 04 , a13 , a14 , a 22 , a31 , a40 , a41 , a42 sú rovné nule a nenulové koeficienty majú hodnoty a00 = 150, a 01= 0,2, a 02= -1,5.10-4,
a 03 = -2,0.10 -7, a10 = 0,1, a 11 = 1,6.10-4, a 12 = -1,2.10-6, a20 = 1,0.10-4,
a21 = 3,2.10-6 , a 23 = 2,0.10 -12, a30 = -1,0.10 -6 , a 32 = -1,0.10 -12,
a 33 = -1,0.10 -14, a 34 = 2,5.10 -17, a 43 = -5,0.10 -17, a 44 = -1,0.10 -19.

Detailná časť testovacej TPG je so zobrazeným vstupným
PDBPV (1a) a z neho vytvorenými trojuholníkmi PTS vyjadrená na obr. 2. Obsahuje jednak teoreticky presné vrstevnice dané funkciou (2), jednak vrstevnice zostrojené z trojuholníkov PTS. Zobrazené je na nej aj vybrané detailné
pole trojuholníkov, na ktorom bola vykonaná podrobná analýza numerických a polohových odchýlok parciálnych derivácií zx , zy vyplývajúcich z konfigurácie trojuholníkov PTS.
Reálna TPG z povodia Vápeničného potoka je na obr. 3.
Detail PTS reálnej TPG je zobrazený na obr. 4.

3. Funkcia opisujúca TPG v kartézskej súradnicovej
sústave ‹O, x, y, z›; požadované vlastnosti
tejto funkcie
TPG je v kartografickom zobrazovacom priestore, uvažovanom v kartézskej súradnicovej sústave ‹O, x, y, z›, opísaná
funkciou dvoch premenných vo všeobecnom tvare
z = f (x, y), resp. z = z(x, y).

(3a)

Svojimi vlastnosťami musí však funkcia (3a) spĺňať dve základné požadované kritériá: je spojito diferencovateľná a je
rozvinuteľná do Taylorovho radu.
Pretože jej tvar nie je v našom prípade známy, TPG je
v mierke 1 : M i modelovaná na základe trojuholníkov PTS
vytvorených zo vstupných súborov nameraných bodov (1a),
(1b) a na základe náhradných interpolačných, resp. aproximujúcich funkcií
z = Pi (x, y), kde (i = 1, 2,…).

(3b)

Podkladom na výpočet ich koeficientov sú práve (1a), (1b).
Požadované vlastnosti funkcií (3b) sa teda z hľadiska stanoveného cieľa odvíjajú od vlastností funkcie (3a) [7], [8].
Presnosť modelovanej TPG tak v konečnom dôsledku závisí jednak od vlastností vstupných súborov (1a), (1b) a z nich
vytvorených trojuholníkov PTS, jednak od vlastností náhradných interpolačných, resp. aproximujúcich funkcií (3b).
Takto uvažovaná hladká TPG opísaná funkciou (3a) je
tvorená množinou bodov
ERF = { *Ai (xi , yi , zi )}iϵI ,

*

kde I je indexová množina, pričom i je identifikátor pre usporiadanú dvojicu xi , yi a k nej priradený skalár nadmorskej
výšky z i . Každému bodu *Ai (xi , yi , zi ) ∈ *ERF na TPG je
tak v skalárnej báze (x, y) priradený bod Ai (xi , yi ) z i ∈ EBPV .
Aby teda namerané body *A i (x i , yi , z i ) ∈ D *E BPV (1a),
(1b) mohli slúžiť ako vstupné body PDBPV, musí platiť, že
*
*
D EBPV ∈ E RF , a zároveň D EBPV ∈ ERF.
Stanovené podmienky spojitej diferencovateľnosti a rozvinuteľnosti funkcie (3a) do Taylorovho radu umožnia študovať štruktúrne vlastnosti TPG v infinitezimálnom okolí každého jej bodu *Ai (x i, yi , zi ) ∈ *E RF (4a), ako aj k nemu priradenému bodu Ai (xi , yi ) zi ∈ EBPV (4b) v skalárnej báze (x, y).

(4a)

kde I je indexová množina a i = 1, 2, ... je vhodne volený
celočíselný identifikačný znak pre usporiadanú trojicu x i ,
yi , zi , ktorej výška zi je jednoznačne určená funkciou (3a).
Zároveň je v skalárnej báze (x, y) funkciou spojitého skalárneho poľa nadmorských výšok z tvoreného množinou
bodov
ERF = {A i (x i , y i ) zi }iϵI ,

Obr. 4 Detail reálnej TPG z obr. 3 s vytvorenou PTS

(4b)

3.1 Vektor grad z v skalárnom poli výšok
a jeho orientácia vyjadrená vzhľadom
na tiažové pole Zeme
Parciálne derivácie 1. a 2. rádu funkcie (3a), tzn. derivácie
∂f / ∂x, ∂f / ∂y, ∂ 2 f / ∂x 2, ∂ 2 f / ∂x∂y, ∂ 2 f / ∂y2 , označme podľa
poradia symbolmi v tvare z x , zy , zxx , z xy , z yy . Východiskom
pre exaktné určenie geometrických vlastností TPG v infini-

GaKO 58/100, 2012, číslo 11, str. 011

Geodetický a kartografický obzor
ročník 58/100, 2012, číslo 11 259

Krcho, J.–Benová, A.: Problém presnosti modelovania...

tezimálnom okolí jej ľubovoľného bodu *Ai (xi , yi , zi ) ∈ *E RF
je prvý a druhý diferenciál funkcie (3a), t. j.
2

2

2

dz = z x dx + z y dy; d z = z xx dx + 2 z xy dxdy + z yy dy , (5a)
ako aj jej prvá a druhá derivácia
dz/ds = z x cosα s + z y sinα s ;
d2z/ds 2 = z xx cos2αs + 2 z xy cosα s sinα s + z yy sin2α s (5b)
v ľubovoľnom smere α s ‹0°; 360°), kde cosαs = (dx/ds)
a sinαs = (dy/ds).
Deriváciu dz/ds (5b) orientovanú v smere spádovej krivky
αn označme ako dz/dn. Vyjadrená ako skalárny súčin dvoch
vektorov má tvar dz/dn = grad z . n, kde grad z = z x i + z y j
je výškový gradient, orientovaný v smere spádových kriviek
vždy na stranu stúpajúceho skalára z, teda proti spádu.
Vektor n = i cosαn + j sinαn je jednotkový vektor gradientu
z, v ktorom cosαn = dx/dn a sinαn = dy/dn. V skalárnej báze
(x, y) tak vektor grad z tvorí gradientové pole orientované
v smere spádových kriviek proti spádu.
Pretože fyzikálne procesy v tiažovom poli Zeme prebiehajú na georeliéfe v smere spádových kriviek vždy na stranu
klesajúceho skalára z, uvažujeme túto deriváciu vždy v tvare
dz/dn = -grad z . -n. Výškový gradient -grad z = - zx i - zy j je
tak na spádových krivkách orientovaný už na stranu klesajúceho skalára z, pričom vektor
-zx
-zy
-n = -i cos AN – j sin AN = 2
i+ 2
j (6a)
2
√ zx + zy
√ zx + zy2
je jeho jednotkový vektor, v ktorom AN = αn ± 180°. Pre
vektor grad z a -grad z, ako aj pre γN , AN platí, že
|grad z| = |-grad z| = √ zx2 + z y2 = tan γN > γN = arc tan √ z x2 + z 2y ;
AN = arc tan (zy /zx),
(6b)
kde γN – sklon TPG v smere spádových kriviek, AN – orientácia TPG voči svetovým stranám. Vektoru grad z orientovanému v skalárnej báze (x, y) na stranu stúpajúceho skalára z zodpovedá pritom na TPG v jej ľubovoľnom bode
*
Ai (xi , yi , zi ) ∈ *ERF vektor normály
N (z x , z y , -1),

(7a)

ktorý je orientovaný na jej „vnútornú“ stranu. Vektoru
-grad z orientovanému v skalárnej báze (x, y) na stranu
klesajúceho skalára z zodpovedá tak na TPG v tom istom jej
ľubovoľnom bode *A i (x i , y i , z i) ∈ *ERF vektor normály
N (-z x , -zy , +1)

(7b)

orientovaný na jej „vonkajšiu“ stranu. Dotyková rovina
k TPG je teda vzhľadom na (7a) určená v ľubovoľnom bode
*
Ai (x i , yi , z i ) ∈ *ERF TPG rovnicou v tvare
(zx , i )(X – x i ) + (zy , i)(Y – yi ) – (Z – zi ) = 0

(8a)

a tá istá rovina je vzhľadom na (7b) v tom istom bode určená
rovnicou v tvare
(-z x , i)(X – xi ) + (-z y , i)(Y – yi ) – (Z – zi ) = 0.

(8b)

Hodnoty parciálnych derivácií z x , zy , zxx, zxy , zyy funkcie
(3a) sú funkciami polohy x, y, takže v skalárnej báze (x, y)
tvoria skalárne polia vyjadrené vzťahmi

z x = zx (x, y); zy = zy (x, y); z xx = zxx (x, y); zxy = z xy (x, y);
z yy = z yy (x, y).
(9)
Ku každému bodu A i (x i , yi )z i ∈ ERF v skalárnej báze
(x, y) je tak jednotlivými funkciami (9) namiesto pôvodnej
hodnoty skalára výšky z i priradená vždy jedna hodnota z x,
zy, ... , z yy. Skalárne polia (9) sú teda v skalárnej báze (x, y)
tvorené množinami bodov
(zx)

ERF = {[Ai (xi , yi )], (zx) i }iϵI ,

(zy)

ERF = {[Ai (xi , yi )], (zy) i }iϵI , ...,

(zyy)

ERF = {[Ai (xi , yi )], (zyy )i }iϵI ,

(10)

kde I je indexová množina a i je vhodne volený identifikačný
znak pre usporiadanú dvojicu xi , yi a k nej priradený skalár
(zx )i , (zy )i , ..., (zyy )i určený príslušnou funkciou (9).
Poznámka 2: Skalárne hodnoty parciálnych derivácií (9) vstupujú
ako vstupné premenné do matematických vzťahov jednotlivých morfometrických veličín odvodených v [6], [7]. Z nich |grad z|, γN a AN ,
dané v našom prípade vzťahmi (6b), sú prvé tri morfometrické veličiny charakterizujúce geometrickú štruktúru TPG.

Orientácia vektora -grad z, ako aj s ňou súvisiaca orientácia vektora normály (7b) majú potom oproti orientácii vektora grad z a s ňou súvisiacej orientácii vektora normály (7a)
zásadný vplyv aj na definíciu geometrických foriem TPG.
Tie boli na základe usporiadaných dvojíc normálových krivostí definované v tvare množiny
F = [(K N ) n ≡ ω; (K N ) t],

(11)

kde (KN)n ≡ ω je normálová krivosť v smere spádových kriviek a (KN )t je normálová krivosť v smere dotyčníc k vrstevniciam [5], [6], [7], [8].
V ďalšom texte budeme vzhľadom na tiažové pole Zeme
uvažovať -grad z s orientáciou vektora normály (7b) na TPG.
3.2 Infinitezimálne okolie ľubovoľného bodu
*
Ai (x i , yi , z i ) ∈ *ERF na TPG
Vlastnosti funkcie (3a) dovoľujú v zmysle prác [6], [7], [8],
[9] v kartézskej súradnicovej sústave ‹O, x, y, z› priradiť
každému bodu *Ai (xi , yi )zi ∈ *ERF dve infinitezimálne okolia
dz = z x dx + z y dy,
Dz = dz +
+

(12a)

1 2
(d z) = z x dx + z y dy +
2

1
(z dx2 + 2z xy dxdy + z yy dy2),
2 xx

(12b)

kde premenné zx, zy, zxx, zxy, zyy dané vzťahmi (9) majú pre zvolený bod *Ai (xi , yi , zi ) ∈ *ERF význam konštánt, zatiaľ čo
veličiny dx, dy, dz, Dz majú význam premenných veličín
[6], [7], [8], [9]. Rovnica (12a) je rovnicou infinitezimálneho okolia ľubovoľného bodu *Ai (xi , yi , zi ) ∈ *ERF . V infinitezimálnom okolí tohto bodu je rovnica (12a) totožná
s rovnicou dotykovej roviny (8a), (8b), pričom však pre rozdiely X – xi , Y – yi , Z – zi vzhľadom na uvažované infinitezimálne okolie v nej platí, že
lim (X – xi ) = dx, lim (Y – yi ) = dy, lim (Z – zi ) = dz. (13)
X → xi
Y → yi
Z → zi
Rovnica (12b) je kvadratická. Je diferenciálom oskulačného paraboloidu (OP) s vrcholom v „stredovom“ bode
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*
A i (x i , yi , zi ) ∈ *ERF na TPG (3a), pričom os tohto OP
je totožná s normálou Ni k TPG v bode *Ai (xi , yi , zi ) ∈ *ERF
určenou vektorom normály (7b) [6].

v dotykovej rovine danej rovnicami (8a), (8b). Rovnica (15b)
je rovnicou veľmi malého, ale konečne veľkého kvadratického
okolia toho istého stredového bodu *Ai (xi , yi , z i ) ∈ * ERF .
Transformovaná do súradnicovej sústavy ‹O´, x´, y´, z´› je
teda v tomto okolí rovnicou OP v tvare

Poznámka 3: V závislosti od hodnoty diskriminantu druhej Gaussovej

diferenciálnej formy D2 nadobúda OP v bodoch *Ai (xi , yi , z i) ∈ *ERF
s hodnotou D2 > 0 tvar eliptického paraboloidu (EP), takže Dupinova
indikatrix (DI) má tvar elipsy, v bodoch s D2 < 0 má OP tvar hyperbolického paraboloidu (HP), takže DI má tvar dvojitého súboru hyperbol a v bodoch s D 2 = 0 nadobúda OP tvar parabolického cylindra, takže DI má tvar dvoch paralelných priamok. Avšak či má
OP tvar EP alebo HP, je možné rozoznať až v súradnicovej sústave
‹O´; x´, y´, z n ´› s počiatkom O´ v dotykovom bode *Ai (xi , yi , z i) ∈ *ERF
roviny (8a), (8b) s TPG (3a), ktorej os zn´ je totožná s normálou Ni k
TPG v tomto bode. Osi x´, y´ súradnicovej sústavy ‹O´; x´, y´, zn´›
tak ležia v dotykovej rovine (8a), (8b), takže v (12b) zx = 0, zy = 0 [7], [8].

DΔ z =

1
(z dx2 + 2z xy dxdy + z yy dy 2).
2 xx

(16)

Os OP daného rovnicami (14) a (16) leží v zmysle poznámky 3 v normále Ni ≡ z´. Z kvadratických rovníc (14)
a (16) zároveň vyplýva, že súbor izočiar Dz, resp. DΔ z sa
v prípade EP zobrazí už ako súbor elíps a v prípade HP sa
zobrazí ako dvojitý súbor hyperbol.
V infinitezimálnom okolí ľubovoľného bodu *A i(xi , yi , z i ) ∈
∈ *E RF na TPG je vrcholová časť OP totožná s TPG, v dôsledku čoho je s ňou v tomto bode v každom smere totožná
aj jeho normálová krivosť. To isté s veľkou mierou presnosti
platí aj pre jeho konečne veľké okolie.
Štruktúrne vlastnosti TPG z poznámky 2 sú v okolí každého ľubovoľného bodu *Ai (xi , yi , zi ) ∈ *ERF na TPG dôležité z hľadiska analýzy priestorového rozloženia vstupných
bodov PDBPV a z nich vytvorených trojuholníkov PTS.
Zároveň sú základom na vyjadrenie polohových odchýlok pri nekonfigurovaných trojuholníkoch PTS, a súčasne
aj základom na zostrojenie správne konfigurovaných trojuholníkov PTS. To má zásadný význam pri modelovaní polohovej a numerickej presnosti TPG, a tým aj parciálnych
derivácií (9) ako vstupných premenných na výpočet veličín
z množiny (11) [6], [7], [8].

Rovnica (12b) má tak v zmysle poznámky 3 v súradnicovej sústave ‹O´; x´, y´, z´› tvar
Dz =

1
(z Δx 2 + 2z xy ΔxΔy + z yy Δy 2).
2 xx

(14)

4. Konečne veľké okolie ľubovoľného bodu
*
Ai (x i, yi , z i) ∈ *ERF ako základ na vyjadrenie
polohovej a numerickej presnosti modelovanej TPG
Podkladom na modelovanie TPG sú reprezentatívne rozložené trojuholníky PTS vytvorené z bodov *Ai (x i, yi , z i)∈D*EBPV
PDBPV (1a). Uvažujme preto teraz namiesto infinitezimálneho okolia ľubovoľného stredového bodu *A i(xi , yi , zi ) ∈ *ERF
na TPG jeho veľmi malé, ale konečne veľké okolie v rozsahu
Δx = X – x i , Δy = Y – yi . Potom rovnice (12a), (12b) nadobudnú tvar

Poznámka 4: Normálová krivosť (KN)n ≡ ω definovaná v smere

(15b)

spádových kriviek na stranu klesajúceho skalára z a normálová krivosť (KN ) v smere dotyčníc k vrstevniciam boli v [5], [6], [7] odvodené vzhľadom na tiažové pole Zeme. Preto sú odlišné od invariantných hlavných normálových krivostí (KN )E1,2 v smere hlavných
normálových rezov, ktorých polomery krivosti (RN)E1,2 = 1/(KN)E1,2
sú orientované v smere osí DI. Polomery zakrivenia R(KN) n =
= 1/(KN )n , R (KN) t = 1/(K N)t (ako sprievodiče v DI) zvierajú preto
s hlavnými polomermi krivosti (RN)E1, (RN)E2 DI určitý uhol. Jeho veľkosť je funkciou polohy x, y [6], [7], [8]. To je aj pre vybrané trojuholníky 992 a 935 PTS uvedené na obr. 5 a obr. 6 (pozri 2. str. obálky).

pričom sa ich zmysel voči (12a), (12b) nemení. Pre každý trojuholník PTS budeme pritom uvažovať jeho konečne veľké
okolie vyjadrené vzhľadom na jeho ťažisko Ts o rozsahu
Δx = X – xTs , Δy = Y – yTs . Rovnice (12a), (12b) a (15a), (15b)
budú tak vo vzťahu k trojuholníkom PTS teoretickým základom na vyjadrenie polohovej a numerickej presnosti
parciálnych derivácií z x , zy vypočítaných z trojuholníkov
PTS.
Rovnica (15a) je rovnicou veľmi malého, avšak konečne veľkého lineárneho okolia stredového bodu *Ai (x i , yi , zi ) ∈ *ERF

Príčinu polohových a numerických odchýlok vyplývajúcich z konfigurácie trojuholníkov PTS vyjadríme v zmysle
[7], [8] na dvoch už spomenutých trojuholníkoch z detailného poľa PTS – 992 (obr. 5, 2. str. obálky) a 935 (obr. 6,
2. str. obálky). Poradové čísla vrcholových bodov týchto trojuholníkov, ich súradnice, ako aj súradnice ťažísk trojuholníkov sú uvedené v tab. 1.
Pretože presnosť modelovanej TPG a jej geometrickej
štruktúry závisí od konfigurácie trojice vrcholových bodov
Ai , Aj , Ak každého s-tého trojuholníka PTS [7], [8], tieto body

Δz = z x Δx + zy Δy ,

(15a)

1
DΔ z = Δz + Δ 2 z = zx Δx + zy Δy +
2
1
2
+ (z xx Δx + 2z xy ΔxΔy + z yy Δy2) ,
2

Tab. 1 Poradové čísla vybraných trojuholníkov 992, 935 z obr. 2 a ich vrcholových bodov so súradnicami x, y, z;
súradnice ťažísk trojuholníkov 992, 935
Poradové číslo
trojuholníka

992

935

Poradové číslo
vrcholového bodu
trojuholníka

Súradnice vrcholových bodov trojuholníkov
x

y

z

243

205

320

233,075

240

215

295

234,806

244

230

320

239,797

449

105

320

206,496

451

120

300

209,494

431

130

325

212,620

Súradnice ťažiska trojuholníkov
x

y

z

216,667

311,667

235,893

118,333

315,000

209,537
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sú zároveň východiskovými bodmi na určenie sečnej roviny
s TPG. Priesečnicou tejto roviny s TPG je súčasne určené
okolie trojuholníka, v ktorom sa vzhľadom na súradnicovú
sústavu ‹O´, x´, y´, z´› na TPG nachádza vrcholový bod OP
(16). Ten by mal pri správnej konfigurácii vrcholových bodov
Ai , Aj , Ak ležať v ťažisku trojuholníka alebo v jeho blízkosti.
V závislosti od konfigurácie vrcholových bodov Ai , A j , Ak
je však vo vymedzenom okolí trojuholníka posunutý. To
platí tak pre ťažiská, ako aj pre vrcholové body Ai , A j , Ak
(obr. 5, obr. 6) [7].

5. Okolia trojuholníkov PTS vstupného PDBPV a vplyv
konfigurácie bodov PDBPV na polohový posun
Každý s-tý trojuholník PTS (s ∈ n = 1, 2, .....) s ťažiskom Ts
(x Ts , yTs , zTs ) je na TPG a v jej skalárnej báze (x, y) určený
usporiadanou trojicou bodov
[ *A (xi , yi , zi ); *Aj (xj , yj , zj ); *Ak (xk , yk , zk ) ∈ D *EBPV ,

(17)

(i ≠ j; i ≠ k; j ≠ k; i, j, k = 1, 2, ... , n),
kde n je konečné číslo a kde xTs = (xi + yj + z k)/3, yTs = (yi +
+ yj + yk )/3, z Ts = (z i + z j + z k )/3.
Dvojicami bodov *A i *A j , *A i *A k z trojice (17) sú
v každom s-tom trojuholníku PTS určené polohové vektory
Vij (Δxij, Δyij , Δzij), Vik (Δxik, Δyik, Δzik), kde Δxij = x j – xi, Δyij = yj – yi ,
Δzij = z j – zi , Δx ik= xk – x i , Δyik= yk – yi , Δzik= zk – z i [7], [8].
Sečná rovina s TPG určená trojicou bodov (17) je tak
na základe vektorového súčinu Vij ˟ Vik = D x i + Dy j + Dz k
pre každý s-tý trojuholník PTS vyjadrená vzhľadom na jeho
ťažisko Ts rovnicou
(zx )Ts (X – XTs ) + (zy)Ts (Y – YTs ) + (Z – ZTs ) = 0 ,

(18)

kde (z x )Ts , (z y)Ts vyjadrujú numerické hodnoty parciálnych
derivácií v ťažisku trojuholníka a kde (X)Ts , (Y)Ts , (Z)Ts sú
súradnice ťažiska Ts s-tého trojuholníka určeného trojicou
bodov (17) a ležiaceho v sečnej rovine (18) [7], [8].
Parciálne derivácie (zx)Ts , (z y)Ts v (18), vyjadrené z vektorového súčinu Vij ˟ Vik , sú súradnicami vektora normály
N [(z x )Ts , (z y) Ts , +1] vztiahnutého na ťažisko Ts každého
s-tého trojuholníka PTS, ktorým prechádza normála NTs .
Vektor normály N (Nx , Ny , Nz ) k sečnej rovine (18) je orientovaný na vonkajšiu stranu TPG, kde N x = Dx ; Ny = Dy ;
Nz = Dz vektorového súčinu Vij ˟ Vik , pričom
(Dx /Dz ) = (zx )Ts ; (Dy /Dz) = (zy )Ts ; (Dz /Dz ) = 1 .

(19)

Parciálne derivácie (z x )Ts, (z y )Ts z (19) pre trojuholníky
z obr. 5 a obr. 6, v porovnaní s numerickými hodnotami
vypočítanými zo zadanej polynomickej funkcie (2), sú uvedené v tab. 2. Poradie vektorov Vij , Vik , je vo vektorovom
súčine, v zhode s uvažovanou orientáciou vektora -grad z,
a teda aj vektora N (-zx , -zy , +1) zo (7b), volené na TPG
vždy tak, aby D z > 0. Trojica vrcholových bodov (17) leží
pritom na priesečnici sečnej roviny (18) s TPG. Priesečnice
vybraných trojuholníkov 992 a 935 na ilustratívnej TPG (2)
so sečnou rovinou (18) sú znázornené na obr. 5 a obr. 6.
Tým istým vektorom normály N [(zx)Ts, (zy )Ts, +1] je však
zároveň určená aj rovnica dotykovej roviny k TPG v bode
*
A e (x e , ye , ze ) ∈ *ERF , ktorá je paralelná so sečnou rovinou
(18) [7], [8]. Táto dotyková rovina je vzhľadom na tento
dotykový bod vyjadrená po úprave v tvare
(zx) Ts (X – x e ) + (zy)Ts (Y – ye ) + (Z – ze ) = 0 .

(20)

Rovnica (20) je významovo totožná s rovnicou (8b). Veličiny
X, Y, Z v rovnici (20) vyjadrujú súradnice množiny bodov
ležiacich v dotykovej rovine a veličiny (xe , ye , z e ) vyjadrujú
súradnice dotykového bodu *A e (xe , ye , z e ) ∈ *ERF na TPG
s dotykovou rovinou.
Sečná rovina určená rovnicou (18), za predpokladu, že
XTs = xe a YTs = ye , je od dotykovej roviny (20) vzdialená
v smere osi z o vzdialenosť Δz = ze – Z Ts a v smere normály
N o vzdialenosť ΔN = Δz/cos γN , pričom dotykový bod
*
Ae (xe , ye , ze ) ∈ *ERF na TPG sa nachádza nad ťažiskom
ATs (XTs, YTs , ZTs) s-tého trojuholníka PTS. V takom prípade
je však uvažovaný s-tý trojuholník zároveň aj správne konfigurovaný.
Výškové relácie Δz = z – Z medzi TPG (3a) a sečnou
rovinou (18) sú pre okolie ľubovoľného s-tého trojuholníka
PTS po úprave určené rovnicou v tvare
Δz = f (x, y) – [– (zx )Ts X – (z y)Ts Y + PTs ],

(21)

kde PTs = (zx )Ts XTs + (z y )Ts YTs + Z Ts . Pre premenné veličiny
X, Y v druhom člene na pravej strane rovnice (21) vzhľadom na premenné x, y v jej prvom člene f (x, y) na pravej
strane platí, že X ≡ x, Y ≡ y. Premenné x, y nadobúdajú
v okolí ‹xD , xH ›, ‹yD , yH › s-tého trojuholníka PTS hodnoty
xD ≤ x ≤ xH ; yD ≤ y ≤ yH , pričom Δz = z – Z nadobúda hodnoty Δz > 0, Δz = 0, Δz < 0. Časť TPG modelovaná rovnicou
(21) má v prípade D2 > 0 v zmysle poznámky 3 v okolí s-tého
trojuholníka PTS vrcholový alebo depresný bod, pričom priesečnica sečnej roviny (18) s TPG určená pre Δz = 0 rovnicou
(21) je v takomto prípade uzatvorenou krivkou (trojuholník
992, obr. 5). V prípade D 2 < 0 má však táto časť v zmysle
poznámky 3 sedlový bod, pričom priesečnica sečnej roviny

Tab. 2 Numerické hodnoty parciálnych derivácií (19) v ťažiskách trojuholníkov 992, 935 v porovnaní s ich numerickými
hodnotami podľa funkcie (2)
Poradové číslo
trojuholníka
992
935

z x(T)

z y(T)

z xx(T)

z xy(T)

z yy(T)

z x(P)

z y(P)

z xx(P)

z xy(P)

z yy(P)

-0,268880

-0,0383119

-0,0006328

0,0000372

-0,0013960

-0,271149

-0,0344156

-0,0005817

-0,0001061

-0,0013955

-0,239078

-0,0294085

0,0009721

0,0000820

-0,0010288

-0,242501

-0,0224167

0,0010854

0,0001005

-0,0009363
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(18) s TPG sa rozpadá na dve krivky. Jedna z nich prechádza
dvoma vrcholovými bodmi, druhá zostávajúcim tretím vrcholovým bodom trojice bodov (17), (trojuholník 935, obr. 6).
Ak pritom o Δz = z – Z uvažujeme ako o premennom
parametri CΔz, ktorý nadobúda hodnoty 0 ≤ CΔz ≤ 0, potom sa
(21) stáva rovnicou izočiarového poľa výškových diferencií.
V nej je pre každú hodnotu CΔz vyjadrená jedna izočiara
výškových diferencií. Pre CΔz = 0 je ňou určená aj priesečnica
sečnej roviny (18) s TPG, v ktorej zároveň ležia body usporiadanej trojice bodov (17). Ak je D 2 > 0, izočiary CΔz vo
vnútri priesečnice CΔz = 0 sú uzatvorenými krivkami s jedným vrcholovým alebo jedným depresným bodom (trojuholník 992, obr. 5). Ak D 2 < 0, potom sa izočiara priesečnice CΔz = 0 rozpadá na dve krivky, pričom ostatné izočiary
medzi nimi sa rozpadajú na dva súbory kriviek s priesečnicami v sedlovom bode (trojuholník 935, obr. 6).
Naproti tomu rozdiely výšok Z – z medzi dotykovou
rovinou (20) a TPG (3a) sú vzhľadom na dotykový bod
*
A e (xe , ye , ze ) ∈ * E RF ako počiatok súradnicovej sústavy
‹O´ ∈ *Ae ; x, y, z› po úprave vyjadrené rovnicou
z – Z = f (x, y) – [– (zx)Ts X – (z y)Ts Y + Pe ],

(22)

q
q

(

(z x) i = Σ Dx
q

i=1

(

(

Vektor normály Ni k TPG v jednotlivých vrchových bodoch
*
A i (x i, yi , z i ) každého s-tého trojuholníka PTS je však oproti
vektoru normály N [(z x ) Ts , (zy )Ts , +1] k sečnej rovine (18)
odlišný. Pre každý bod z trojice (17), uvažovaný ako „stre-

q

(

i

q

i

kde qi je počet trojuholníkov tvoriacich daný q-uholník
(obr. 7) [7], [8], [10]. Z (24) sú tak vo vrcholových bodoch
*
A i (x i , yi , z i ) každého s-tého trojuholníka PTS vyjadrené
numerické hodnoty parciálnych derivácií [ q (zx ) i , q (z y ) i ],
[q(z x) j , q(z y) j], [q(zx )k , q (z y)k ] určené vzťahmi
i

/

q

Σ( D
q

(

6. Vrcholové body trojuholníkov PTS a výškové relácie
v ich okolí; polohová a numerická odchýlka

(

i

z i

i=1

q

(

; (zy )i = Σ Dy
q

q

i=1

(

(

q

Ni = Vij ˟ Vik + Vik ˟ Vil + ... Vim ˟ Vij = Dx i + Dy j + Dz k , (24)

i

/

q

Σ( D
q

(

(

1
2
2
(z xx)e Δx + 2(z xy)e ΔxΔy + (z yy) e Δy . (23b)
2
Rovnica OP (16) má teda pre dotykový bod *Ae(xe , ye , ze ) ∈
∈ *ERF tvar (23b). Modelovaná TPG má tak v okolí s-tého
trojuholníka PTS určeného trojicou bodov (17) v prípade
D 2 > 0 buď vrcholový, alebo depresný bod, a v prípade
D2 < 0 sedlový bod. Izočiary OP (23b) majú v bezprostrednom okolí týchto bodov priebeh totožný s izočiarami rovnice (22), avšak so vzdialenosťou od nich k okrajom okolia
sa od nich postupne odchyľujú (obr. 5 a obr. 6).
DΔ z =

(

(

(

dový“ bod q-uholníka, je vyjadrený zo súčtu vektorových
súčinov vektorov

(

1
DΔ z = (zx)e Δx + (z y)e Δy + (zxx)e Δx2 + 2(zxy)e ΔxΔy + (zyy)e Δy2 (23a)
2
a v súradnicovej sústave ‹O´; x´, y´, z´›, kde O´ ≡ *Ae(xe, ye, ze)
∈ *E RF má tvar

Obr. 7 Postup na výpočet vektora normály pre vrcholové
body trojuholníkov PTS na príklade trojuholníka 992;
každý vrcholový bod trojuholníka je „stredovým“ bodom
jemu zodpovedajúceho q-uholníka

(

kde Pe = (z x)Ts xe + (zy)Ts ye + ze a kde vzhľadom na spoločný
vektor normály N je (zx )e ≡ (D x /Dz ) = (z x) Ts a (z y)e ≡ (Dy /D z) =
= (zy )Ts . Pre premenné veličiny X, Y v (22) platí, že X ≡ x,
Y ≡ y, pričom vzhľadom na dotykový bod *Ae(xe , ye , ze) ∈ *ERF
nadobúdajú v okolí ‹xD , xH ›, ‹yD , yH › s-tého trojuholníka
PTS hodnoty xD ≤ x ≤ xH ; yD ≤ y ≤ yH . Ak pritom hodnoty
rozdielov výšok z – Z (22) považujeme za premenný parameter CΔz = z – Z, rovnica (22) vyjadruje rovnicu spojitého
izočiarového poľa rozdielov výšok.
Rozdiely výšok z – Z v (22) sú vo vymedzenom okolí
každého trojuholníka PTS v bezprostrednom okolí dotykového bodu *Ae (xe , ye , ze ) ∈ *E RF identické s rozdielmi DΔ z
na OP (16), aj keď sa k nemu priamo nevzťahujú, lebo
rovnica (22) nie je totožná s rovnicou (16). Rovnica OP má
v súradnicovej sústave ‹O; x, y, z› pre uvažovaný dotykový
bod *Ae (xe , ye , ze ) ∈ *ERF a jeho malé, ale konečne veľké
okolie tvar

z i

i=1

(25)

[7], [8], [10]. Dotyková rovina k TPG je tak vo vrcholových
bodoch *Ai (xi , yi , zi ) trojuholníkov PTS určená rovnicou
q

(zx )i (X – xi ) + q(z y)i (Y – yi ) + (Z – z i ) = 0.

(26)

Numerické hodnoty parciálnych derivácií vo vrcholových
bodoch dvoch vybraných trojuholníkov (992 a 935) z obr. 5
a obr. 6 sú vypočítané podľa vzťahov (25) a v tab. 3 sú porovnané s numerickými hodnotami vypočítanými zo zadanej
polynomickej funkcie (2).
V singulárnych bodoch pozitívnych, negatívnych a dvojitých bodoch skalárneho poľa výšok (t. j. vo vrcholových,
depresných a sedlových bodoch TPG) pre vektor normály
N pritom platí, že N (zx = 0, zy = 0, +1), takže dotyková rovina (8a), (8b) je v takomto prípade paralelná s rovinou
(x, y). Preto v prípade správnej konfigurácie trojuholníkov
PTS by pre body (17) ležiace v týchto bodoch takisto malo
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platiť, že q (zx )i = 0, q (zy )i = 0. Dotyková rovina (26), a teda
aj roviny (8a), (8b), by v týchto bodoch mali byť paralelné
s rovinou (x, y).

7. Vplyv konfigurácie trojuholníkov PTS na polohovú
a numerickú presnosť parciálnych derivácií z x , z y
Podkladom na výpočet polohovej a numerickej presnosti
trojuholníkov PTS, čo sa týka ich konfigurácie, je sečná
rovina (18) a s ňou paralelná dotyková rovina s TPG (20) so
spoločným vektorom normály N (Nx, Ny , Nz), ako aj samotná
priesečnica sečnej roviny s TPG.
Pri správne konfigurovanej trojici vrcholových bodov (17)
pre súradnice ťažiska Ts (XTs, YTs, ZTs) ležiaceho v sečnej rovine a pre súradnice dotykového bodu *Ae (xe , ye , ze ) ∈ * ERF
v dotykovej rovine platí, že XTs ≡ xe , YTs ≡ ye . Preto v takom
prípade parciálne derivácie (zx)Ts , (z y)Ts (19) odvodené z vektora normály N (Nx , Ny , Nz) sú polohovo a numericky totožné
s dotykovým bodom *Ae (x e , ye , ze ) ∈ *ERF . To znamená, že
singulárny bod izočiarového poľa (22) z okolia uvažovaného s-tého trojuholníka je polohovo totožný s ťažiskom
tohto trojuholníka PTS. Trojica vrcholových bodov (17)
s-tého trojuholníka je teda v takom prípade nielen reprezentatívna, ale súčasne aj správne konfigurovaná.
Ak je však trojica bodov (17) síce reprezentatívna, ale nie
je správne konfigurovaná, potom nie je správne konfigurovaný ani s-tý trojuholník a dotykový bod *Ae (x e , ye , ze )
dotykovej roviny (20) s TPG ležiaci v singulárnom bode izočiarového poľa (22) je oproti ťažisku Ts s-tého trojuholníka
v sečnej rovine polohovo posunutý. Táto polohová odchýlka
je v zmysle prác [7], [8] na TPG daná vektorom odchýlky
UT,e = ΔxT,e i + ΔyT,e j +ΔzT,e k ,

(27a)

kde (Δx)T,e = xe – XTs , (Δy)T,e = ye – YTs , (Δz)T,e= ze – ZTs a v skalárnej báze (x, y) je daná vektorom odchýlky
UT,e = ΔxT,e i + ΔyT,e j ,

(27b)

(obr. 5, obr. 6). Parciálne derivácie (zx )Ts , (z y )Ts platné pre
ťažisko Ts (XTs, YTs , ZTs) sú v takomto prípade oproti ťažisku
polohovo posunuté do bodu *Ae (xe , ye , ze ) o vektor odchýlky
(27a), (27b). V takom prípade však bod *As (xs , ys , zs ) na TPG,
nachádzajúci sa nad ťažiskom Ts (xs ≡ XTs, ys ≡ YTs) s-tého trojuholníka PTS, už nie je dotykovým bodom s dotykovou
rovinou (20). Hodnota parciálnych derivácií (zx )s , (zy )s sa
teda v tomto bode líši od hodnôt (z x)Ts ≡ (zx )e , (zy )Ts ≡ (zy )e
o numerickú odchýlku
(Δzx)s,e = [(zx)Ts≡ (zx)e] – (zx)s ; (Δzy)s,e = [(zy )Ts ≡ (zy)e] – (zy)s . (28)
Vzájomná poloha dotykového bodu *Ae (xe, ye , ze)∈ *ERF dotykovej roviny (20) s TPG a ťažiska Ts s-tého trojuholníka
ležiaceho v sečnej rovine (18) je tak základom na výpočet
polohovej odchýlky (27a), (27b) a numerickej odchýlky (28)
od teoreticky správnej hodnoty (z x )Ts ≡ (z x )e , (zy )Ts ≡ (z y )e .
S polohovým posunom dotykových bodov *Ae (xe , ye , ze ),
spôsobeným nesprávnou konfiguráciou vrcholových bodov (17) ľubovoľného s-tého trojuholníka PTS, súvisí však
aj polohová a numerická odchýlka parciálnych derivácií
[ q (zx )i , q (z y )i ], [ q(zx )j , q (z y) j ], [q (z x )k , q (zy )k ] v jeho vrcholových bodoch Ai , Aj , Ak vypočítaných podľa vzťahov (25).
Pritom polohová odchýlka v uvažovanom m-tom vrcholovom bode Am s-tého trojuholníka PTS (kde m = i, j, k =
= 1, 2, ..., n, pričom i ≠ j, i ≠ k, j ≠ k) je vyjadrená vektorom
odchýlky
q

q

q

q

UAm = Σ (UT,e)s = Σ (ΔxT,e)s i + Σ (ΔyT,e)s j +
s=1

s=1

s=1

Σ (Δz

) k , (29)

T,e s

s=1

kde q je počet trojuholníkov, ktoré majú spoločný uvažovaný
m-tý vrcholový bod Am ľubovoľného s-tého trojuholníka
PTS (obr. 6). Koncovým bodom vektora UAm (29) je zároveň
určená aj poloha dotykového bodu (Ae )m dotykovej roviny
s TPG
q

q

(zx)m (X – xm) + (zy )m (Y – ym ) + (Z – zm) = 0

(30)

určenej vektorom normály Nm = (q(zx)m ; q(z y)m ; 1), kde m = i,
j, k = 1, 2, ..., n; pričom i ≠ j, i ≠ k, j ≠ k (obr. 5, obr. 6).

Tab. 3 Numerické hodnoty parciálnych derivácií (25) vo vrcholových bodoch trojuholníkov 992, 935 v porovnaní s ich
numerickými hodnotami podľa funkcie (2)
Poradové číslo
trojuholníka

Poradové číslo
vrcholového bodu
trojuholníka
243

992

240
244
449

935

451
431

z x(T)

z y(T)

z xx(T)

z xy(T)

z yy(T)

z x(P)

z y(P)

z xx(P)

z xy(P)

z yy(P)

-0,273137

-0,0195064

-0,0004136

-0,0000717

-0,0013595

-0,276188

-0,0241949

-0,0004125

-0,0000800

-0,0013192

-0,268820

-0,0559540

-0,0004309

0,0000519

-0,0015062

-0,272545

-0,0573905

-0,0004306

0,0000375

-0,0013549

-0,257318

-0,0233763

-0,0009683

-0,0002501

-0,0015402

-0,259385

-0,0195438

-0,0009384

-0,0003079

-0,0015296

-0,228013

-0,0166317

0,0012869

0,0000285

-0,0008841

-0,227051

-0,0168098

0,0012878

0,0000468

-0,0009092

-0,239561

-0,0373952

0,0009518

0,0001500

-0,0010385

-0,242426

-0,0365804

0,0010214

0,0001437

-0,0009251

-0,253072

-0,0117986

0,0009446

0,0001061

-0,0009569

-0,255294

-0,0140206

0,0009304

0,0000973

-0,0009778
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Poznámka 5: Keďže dotykový bod *Ae (x e , ye , z e ) je zároveň
vrcholovým bodom OP, priebeh izočiar daných na TPG premenným
parametrom CΔz rovnice (22) je v tomto okolí totožný s priebehom
izočiar OP určeného rovnicami (16) a (23b). S rastúcou vzdialenosťou od dotykového bodu *Ae sa však priebeh izočiar (22) stále
viac odlišuje od priebehu izočiar (16), (23b). Na príklade obr. 5
a obr. 6 je ukázaný vplyv reprezentatívneho, avšak nesprávne konfigurovaného rozloženia bodov PDBPV (1a), (1b) na polohový posun
dotykového bodu *A e a na priebeh izočiar určených pre Δ z = C Δz
rovnicou (22).

Pre spoločný vektor normály N sečnej a dotykovej roviny numericky síce v zmysle poznámky 5 vždy platí, že
(z x )e ≡ (D x /Dz ) = (z x )Ts a (z y ) e ≡ (Dy /D z ) = (z y ) Ts , avšak
nie vždy to v závislosti od konfigurácie trojíc bodov (17)
zároveň platí aj polohovo.
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8. Záver
Pri reprezentatívnom rozložení bodov vstupného PDBPV
a trojuholníkov jeho PTS, avšak pri ich neoptimalizovanej
konfigurácii vznikajú polohové, a tým aj numerické odchýlky parciálnych derivácií, a to tak v ťažiskách trojuholníkov PTS, ako aj v ich vrcholových bodoch. Súradnice
(zx)Ts , (z y)Ts vektorov normál N [(zx)Ts , (z y)Ts, +1] vypočítaných
z usporiadaných trojíc bodov (17) trojuholníkov PTS porovnávacej testovacej plochy zadanej funkciou (2), ktoré sú
vztiahnuté na ťažisko Ts každého s-tého trojuholníka PTS,
sa čiastočne odlišujú od súradníc z x , z y vektorov normál N
[zx , zy , +1] vypočítaných pre tie isté body zo zadanej funkcie
(2). To je ukázané v tab. 2 a tab. 3. To platí aj pre singulárne
body výškového poľa. V nich je dotyková rovina paralelná
so skalárnou bázou (x, y), takže vektor normály má súradnice
N [0, 0, +1], avšak súradnice q (zx )i , q (z y) i vektora normály
N [ q(zx )i , q(z y )i , +1] vypočítané zo vzťahov (29) sa budú
v týchto bodoch od nuly čiastočne odchyľovať.
Ak je vstupné PDBPV a z neho vytvorené trojuholníky
PTS nielen reprezentatívne, ale aj správne konfigurované
(ako v nadväznosti na práce [7], [8] dokázal v [2], [3], [4]
R. Feciskanin), potom sa odchýlky (27a), (27b) blížia k nule
alebo sú rovné nule.
Výsledky prác [2], [3], [4] potvrdzujú, že pri správne konfigurovaných trojuholníkoch PTS sú hodnoty parciálnych derivácií v ťažiskách trojuholníkov vyjadrených zo vzťahov (19)
totožné s teoreticky presnými hodnotami, pričom pre súradnice XTs , YTs ťažiskových bodov ATs (XTs , YTs , Z Ts) a súradnice
xe, ye dotykových bodov platí, že XTs ≡ x e , YTs ≡ ye alebo sú si
veľmi blízke.
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MAPY A ATLASY
Československé „pěticentimetrové“
mapy
528.9:910.27

V Československu vznikly v meziválečném období a krátce po 2. světové válce neucelené soubory topografických map. V období 1923-33
bylo mapování prováděno Vojenským zeměpisným ústavem v Praze
v Benešově zobrazení, které bylo později označeno jako mapování
prozatímní. Definitivní mapování v Křovákově zobrazení probíhalo
v období 1934-38 a po válce v letech 1946-49. Na základě provedeného průzkumu v archivech bylo zjištěno 127 dochovaných „pěticentimetrových“ map 1 : 20 000 pro území České republiky (ČR) a 148
„pěticentimetrových“ map pro území Slovenské republiky (SR). V součtu se tedy dochovalo 275 mapových listů. Nedohledáno zůstává 9
„pěticentimetrových“ map (ČR 5, SR 4).
Prozatímní mapování
Prozatímní mapování probíhalo v Benešově zobrazení, kterým bylo
konformní kuželové zobrazení z referenčního elipsoidu v normální
poloze se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami. Klad mapových listů
vycházel z původních topografických sekcí III. vojenského mapování
prováděného Vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni v letech
1875-83 [6].
Topografické mapování mělo postupně nahradit reambulované
i nereambulované mapy III. vojenského mapování v měřítku
1 : 25 000 a pokrýt území celého státu. Mapovalo se metodou měřického stolu ve značkovém klíči z roku 1921, v měřítku 1 : 20 000
a 1 : 10 000, s využitím bodového pole existující katastrální trigonometrické sítě. Reliéf terénu byl znázorněn výškovými kótami a vrstevnicemi po 10 m, 5 m a 2,5 m (u měřítka 1 : 20 000), resp. 2 m, 1 m
a 0,5 m (u měřítka 1 : 10 000).
Mapy 1 : 10 000 byly v prozatímní úpravě dvoubarevné (vrstevnice hnědě, ostatní obsah a popis černě) a označovány např.
4060/4-b/4. Mapové listy měřítka 1 : 20 000 mají obdélníkový rozměr 600 x 480 mm. V pravém horním rohu najdeme klad s číselným
označením listu (např. 4051/4-b), při pravém dolním okraji se nachází
klíč mapových značek. U dvaceti dochovaných mapových listů v měřítku 1 : 20 000 z 30. let je uvedeno jiné označení listu, např. Sekce
4061-3, list a-1.
Kromě vojenských zájmových území byly mapovány v Benešově
zobrazení ve 20. letech 20. století především mapové listy v okolí
Příbrami, dále na Ostravsku a později, ve 30. letech 20. století i na
středním Slovensku [7], [4].
Mapování v Benešově zobrazení bylo zastaveno v roce 1933,
ovšem práce na některých mapových listech probíhaly na Ostravsku
ještě v roce 1936. Několik revidovaných mapových listů se dočkalo
druhého vydání v roce 1937. Do těchto listů byla dotištěna i kilometrová síť Křovákova zobrazení.
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V pracích [1] a [7] se uvádějí u obou zdrojů plochy za měřítko
1 : 10 000 shodně 1 394 km2 a za měřítko 1 : 20 000 uvádí pouze [7]
plochu 2 527 km2. Autoři provedli kvantitativní vyhodnocení dochovaných mapových listů a zjistili, že mapy v měřítku 1 : 10 000 pokrývají celkovou plochu 1 229 km2 (jen pro ČR) a v měřítku 1 : 20 000
plochu 2 367 km2. Počet dochovaných mapových listů pro měřítko
1 : 10 000 je 87 a pro měřítko 1 : 20 000 je 43. Zjištěné rozdíly v mapované ploše lze spatřovat v transformaci části mapování v Benešově
zobrazení přímo do Křovákova zobrazení, jehož výstupem byla Mapa
Československé republiky v měřítku 1 : 20 000.
Celkem pokryly dochované mapy v Benešově zobrazení plochu
3 008 km2, což činí 2,14 % státního území roku 1938 [10]. V odborných publikacích pojednávajících o historii mapování území Československa je toto mapování označováno jako prozatímní mapování.
Definitivní vojenské mapování
Mapovat se začalo v roce 1934. Do té doby zpracované mapové podklady v Benešově zobrazení byly následně revidovány a transformovány do Křovákova zobrazení, které bylo Výnosem ministerstva financí ze dne 16. 12. 1937 zavedeno jako jednotné celostátní zobrazení
pro civilní i vojenské potřeby a stalo se součástí Souřadnicového
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.
Klíč mapových značek pro topografické mapy Československé
republiky 1 : 20 000 (tzv. pěticentimetrové) a další mapy menších
měřítek s označením ZEM-III-3 byl dokončen v roce 1934 [3]. Rám
nové mapy měřítka 1 : 20 000 byl pravoúhlý, tvořený rovnoběžkami
s osami X a Y pravoúhlé souřadnicové soustavy. Všechny mapové listy
mají stejnou plochu 80 km 2. Číselné označení každé mapy je dáno
pravoúhlými souřadnicemi severovýchodního rohu mapového rámu.
K číselnému označení mapy byl připojen název největšího sídla v listu
mapy, např. 430-1232 Kopernica (z roku 1933), 710-976 Mimoň (z roku
1947). Mapování v měřítku 1 : 20 000 bylo prováděno stolovou tachymetrickou metodou s využitím eklimetru [12], místy bylo využíváno
i leteckých snímků a fotogrammetrie [2]. Reliéf terénu byl znázorněn
výškovými kótami a vrstevnicemi po 10 m (v plochém terénu po 5 m
a 2,5 m). Vytištěné mapy měřítka 1 : 20 000 měly být převážně čtyřbarevné – v provedení vodstvo modře, lesy zeleně, vrstevnice hnědě,
polohopis a popis černě. Mapových listů v měřítku 1 : 20 000 se v čtyřbarevné úpravě dochovalo 80.
Mapování v Křovákově zobrazení probíhalo v období 1934-38 a po
skončení 2. světové války v letech 1946-49. Ve třicátých letech 20. století se objevily pokusy o transformaci již vytvořených topografických
map 1 : 20 000 v Benešově zobrazení, list 3960/3d, 4c do Křovákova
zobrazení v měřítku 1:50 000 označované jako Speciální mapa ČSR, list
480-1056 Sudice.
Publikované údaje o počtu zpracovaných a vydaných mapových
listů i o velikosti zmapovaného území se výrazně liší. Do konce roku
1938 bylo rozpracováno 117 mapových listů a podle údajů byla zmapovaná plocha 13 275 km2 z plochy Československé republiky, převážně na jižním Slovensku [1]. Autor [7] uvádí celkem 209 zmapovaných listů, z toho 24 v poválečném období. Pro území České republiky
(ČR) publikují 113 dochovaných pěticentimetrových map, z nichž dvě
s přesahem na západní Slovensko [13]. Autor [8] uvádí, že do konce
roku 1938 bylo zmapováno 10 750 km2, patrně i s územím Slovenska.
V letech 1935-39 byly zpracovány pěticentimetrové mapy hlavně na
Slovensku v prostorech Malacky–Bratislava, Lučenec–Levice, Michalovce–Humenné a dále v Čechách v prostoru Jičín–Sněžka o celkové
rozloze 10 700 km 2 [11]. Pokrytí asi 10 % území Československa do
roku 1938 a po válce v letech 1945-49 zmapování dalších 5 % území
předpokládal autor [2]. Další autoři publikují zmapování 7 % státního
území [12]. Publikace [5] uvádí, že z celkového počtu asi 170 mapových listů nového měření v měřítku 1 : 20 000 bylo vydáno do roku
1938 jenom 80 mapových listů.
Autoři článku provedli výzkum archivních materiálů Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce,
v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, v Mapové sbírce
Univerzity Karlovy v Praze, ve Slovenském národním archivu v Bratislavě, v archivu Geodetického a kartografického ústavu Bratislava
a v archivu Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banské Bystrici.
Podle provedeného výzkumu ve výše uvedených archivech se zachovaly i další mapové listy nad rámec dosud publikovaných pro Československo [7] a ČR [13]. Značná část dokončených pěticentimetrových map 1 : 20 000, které neuvádí zdroj [7], je z oblasti východních

Čech. Jedná se zde o 31 mapových listů. Dalších 8 listů bylo nově
dohledáno ze severní Moravy a 3 listy z Českolipska.
Na území Slovenska bylo nad rámec dosud publikovaných mapových listů dohledáno 14 map (nebo zjištěny informace o jejich existenci)
ze středního Slovenska z okolí Lučence a 15 map z dolního Pohroní.
Ze západního Slovenska z okolí Malacek a Malých Karpat se naopak
podařilo dohledat pouze 7 z 11 dříve publikovaných mapových listů [7].
Dva z chybějících listů jsou ztraceny (560-1256 a 550-1256) a u dalších
dvou (550-1240 a 550-1248) se nepodařilo prokázat jejich vyhotovení.
Je možné předpokládat, že studiem archivních materiálů lze počet topografických map v měřítku 1 : 20 000 ještě rozšířit alespoň o dalších 9 mapových listů. Tímto by se nedokončený soubor pěticentimetrových topografických map v Křovákově zobrazení mohl rozšířit z 275 na 284 map.
Závěr
Z území ČR se zachovalo 127 mapových listů pěticentimetrových map
[9]. Tento soubor představuje plochu 8 786 km 2. Z území SR bylo dohledáno 148 mapových listů pěticentimetrových map. Tato část souboru
2
představuje plochu 10 941 km (obr. 1 na 3. str. obálky). V současnosti
tedy čítá soubor dohledaných mapových listů v měřítku 1 : 20 000
(pěticentimetrových map) 275 map [10] a zmapovaná plocha činí 19 727
km 2. Tento nekompletní soubor topografických map zachytil území
Československa před kolektivizací zemědělství a výstavbou velkých
průmyslových komplexů. Mapovaná území tak lze využít pro hodnocení využívání krajiny první poloviny 20. století.
Studie byla zpracována v rámci výzkumného záměru MSM 6293359101
- Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu
dynamiky její fragmentace a projektu PrF_2012_024 Člověk a krajina:
Geografické a environmentální aspekty.
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Výstava Turistické mapy Čech,
Moravy a Slezska v Ústředním archivu
zeměměřictví a katastru v Praze
912:43

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 1) uchovává rozsáhlou sbírku různých turistických map. Vybraná část byla dne 22. 6.
2012 představena na již 10. jednodenní tematické výstavě s názvem
Turistické mapy Čech, Moravy a Slezska. Stalo se tak v prostorách
ÚAZK (obr. 1).
Změna společenských a výrobních poměrů a životního stylu ve 2.
polovině 19. století dala vzniknout i turistice. Tou, jak v roce 1906
v hesle Turistika uvedl OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ (OSN), …
slove cestování za účelem zábavy, která spočívá najmě v rozkoši z pobytu v přírodě vůbec a pak ve vyhledávání méně známých a krajinářských vynikajících končin, pak také za účelem osvěžení tělesného i duševního. …U nás míní se slovem turista člověk cestující najmě pěšky,
drahou a sem tam i parníkem, … bicyklem… Nověji také automobilism hlásí se v turistice o svoje právo. Vším způsobem náleží do turistiky všechny zmíněné druhy cestování, tedy také yachtou ať po moři,
ať po řece. Nejrozšířenější je u nás turistika letní, ačkoli třídy zámožnější provozují turistiku i v zimě, cestujíce do krajin teplejších neb
i do krajin studených…
Tam se dále dovídáme, že …V Čechách rozvoj turistiky a racionální
její pěstování datuje se od roku 1888, kdy byl založen Klub českých
turistů, který dnes pěstuje a podporuje turistiku v krajinách českoslovanských … . V poměrně krátké době bylo jeho zásluhou vykonáno
velmi mnoho práce a to … dílem i vydáváním map …2).
O 10 let dříve, v roce 1878, vznikly v Čechách turistické spolky
německé 3).
Skutečně, rozvoj turistiky přispěl ke vzniku velkého množství zcela
nových map. Ty se od dosavadních lišily účelem a tedy pak i obsahem
a provedením.
Obecně tyto mapy sloužily a slouží k plánování cesty, k orientaci
a pohybu v terénu, k záznamu přesunu a navštívených míst a nakonec
ke zhodnocení uskutečněné cesty.
Tyto mapy se liší dobou svého vzniku, použitým podkladem, měřítkem mapy, přesností, rozsahem zobrazeného území, obsahem, způsobem zpracování, kvalitou kresby a tisku, barevností, velikostí, knihařskou úpravou. Jak vidno z citace z výše uvedeného hesla Turistika,
přesun uživatele se mohl dít pěšky nebo dopravními prostředky, po souši, po vodě a nakonec později (již mimo úvahy autora hesla v OSN)
i ve vzduchu. Tomu pak odpovídají i vlastní mapy. Vznikly na přelomu
19. a 20. století, ve 20. století a ty poslední z nich již v tomto tisíciletí.
Jsou skutečně různé. Lze říci, že podkladem takřka všech byly v dané
době přístupné úřední topografické mapy, v některých případech byl
speciální obsah do nich jen dotištěn, jindy byly vyhotoveny mapy
zcela nové. Někdy to jsou jen prostá černobílá schémata, jindy mapy
bohaté obsahem a kresbou, hýřící barvami. Podle místa a doby vzniku
české nebo německé. Původcem byli jednotlivci, spolky, firmy soukromé i státní. Některé mapy jsou datované, jiné nikoli. Jsou to mapy
příruční, uzpůsobené k použití v terénu, takřka vždy složené, často
podlepené plátnem, někdy v jednoduchých papírových obalech, ale
i v pevných deskách, v současnosti nezřídka v plastových pouzdrech.
Lze říci, že kvalita současných turistických map stoupá. Jsou stále
přesnější, graficky příhodně zpracované, s výrazně navýšenou informační hodnotou. Jestliže dříve byly rubové strany turistických map
většinou prázdné, případně jen s řadou různých reklam, později zde již
nalezneme kreslená či fotografická vyobrazení alespoň nejvýznamnějších objektů daného prostoru a stručné popisy vlastivědného charakteru. Taková mapa se blíží slovnímu průvodci.
Bylo vystaveno celkem 89 vlastních map. Byly vybrány tak, aby
byly pokryty všechny turisticky zajímavé oblasti České republiky,
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru je pracovištěm Zeměměřického
úřadu v Praze. O archivu viz blíže: GRIM, Tomáš–KOSTKOVÁ,
Pavla–KRONUS, Miroslav–ŘÍMALOVÁ, Jitka: Ústřední archiv zeměměřictvía katastru. Zeměměřický úřad, Praha 2007, s. 3-7.
2) Heslo Turistika in: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie
obecných vědomostí. XXV. VNJO, Praha 1906, s. 93-932.
3) Tamtéž, s. 933.
Je součástí Sbírky map pro školy a veřejnost - po roce 1850, bohemika.

1)

Obr. 1 M. Mikšovský (vlevo) a J. Novotný při diskuzi
nad turistickými mapami

představeny různé způsoby kresby, různě stanovený obsah a různě
zvolené měřítko. Mapy na obr. 2 a 3 (viz 3. str. obálky) zobrazují
nejvyšší české hory Krkonoše a my tak máme možnost porovnat, jak
rozdílně lze představit jednu a tutéž zeměpisnou skutečnost.
Mapa na obr. 2 vyšla nákladem věstníku Silniční Obzor a vytiskla
ji Unie v roce 1930. Nese název KRKONOŠE a podílel se na ní nám
blíže neznámý K. Valina (? - ?). Mapu vykreslila žena, nám stejně tak
blíže neznámá A. Jarošová (? - ?). Mapa má měřítko 1 : 75 000, lze
předpokládat, že výchozím podkladem byla speciální mapa III. vojenského mapování shodného měřítka 1 : 75 000. Mohly jím však být
i mapy jiné, československé, ale protože zobrazuje i severní svahy
Krkonoš, tedy Pruské Slezsko, pak i německé. Obsah byl omezen jen
na ty takřka nejnutnější informace, ale i v této podobě mohla posloužit
k základní orientaci v terénu. Kresba i popis mapy jsou úhledné a mapa
je i dobře vytištěna na jakostním papíře 4) . Velikost rámu mapy je
394 x 599 mm5).
Druhá mapa je na výrazně vyšší úrovni. Nese také název KRKONOŠE,
není však datovaná a nejsou známi její původci, to je vydavatel, tiskař,
autor a kreslič6). Má měřítko 1 : 50 000, lze předpokládat, že mohla být
odvozena dokonce i z topografické mapy III. vojenského mapování
1 : 25 000. Stejně tak ale mohla být zpracována podle jiných map,
opět jak československých, tak německých. Je velmi podrobná s obsažnou mapovou legendou, nese znaky topografické mapy středního měřítka. Je pečlivě vykreslená a velmi dobře vytištěná na jakostním
papíře7). Velikost rámu mapy je 596 x 861 mm8).
Obě mapy jsou českého původu, obě jsou nejenom dokladem rozvoje turistiky v meziválečném období, ale i dokladem vysokých schopností české soukromé kartografie a tiskařské práce té doby 9).
Turistické mapy jsou stále cenným zdrojem informací, je žádoucí
je shromažďovat, uchovávat a zevrubně studovat. K tomu může být
ÚAZK plně nápomocen.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha
Má inventární číslo II/1/ 1858.
Měřeno levá x dolní strana.
6) Mapa je ostřižená až po vnější rám. Nelze vyloučit, že chybějící údaje
jako mimorámové mohly být původně vytištěny právě na odstraněných okrajích mapy.
7) Je součástí Sbírky map pro školy a veřejnost - po roce 1850, bohemika.
Má inventární číslo II/1/ 1740.
8) Měřeno levá x dolní strana.
9) Autor zatím nemá poznatky o jakémkoli podílu státní kartografie
a polygrafie, představované tehdy Vojenským zeměpisným ústavem
v Praze, na tvorbě této mapy. Autor o ní s díkem přivítá jakékoli další
informace.
4)
5)
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
32. mezinárodní geografický kongres
2012 v Kolíně nad Rýnem
912:43

Mezinárodní geografická unie (IGU) uspořádala pod záštitou města
Kolín nad Rýnem (Německo) 32. mezinárodní geografický kongres
(IGC2012), který se konal ve dnech 26. až 30. 8. 2012 na půdě
Univerzity Kolín, jedné z nejstarších univerzit v Evropě. Na akci
bylo oficiálně registrováno více než 2 700 účastníků z celého světa.
Slavnostní ceremoniál oficiálního zahájení IGC2012 probíhal
v Cologne Philharmonic Hall v centru města. V rámci ceremoniálu
proběhly projevy významných osobností. Mezi hlavní řečníky patřili: prof. Frauke Kraas a prof. Dietrich Soyez (oba za hlavní
organizační výbor), Anne Glover (Chief Scientific Advisor to the
President of the European Commission), prof. Ron Abler (prezident
IGU), prof. Hans-Rudolf Bork (prezident Německé geografické
společnosti) a Angela Spizig (starostka Kolína nad Rýnem). Projevy
byly proloženy hudebními vystoupeními a v rámci programu proběhlo také vyhodnocení soutěže iGEO (Mezinárodní geografická
olympiáda), které se účastnily studentské týmy z celého světa.
Kongres měl dva hlavní pilíře. Prvním z nich byla setkání komisí
a pracovních skupin (obr. 1), které řeší aktuální odborné otázky
z pohledu geografie celého světa. Tyto komise pokrývají širokou
škálu témat, od obecných regionálních geografických témat, po
obecné diskuse o současných směrech geografického výzkumu,
historii geografie a politických problémů. Druhým pilířem byly odborné semináře s přednáškami uznávaných odborníků, jenž byly

vybrány komisí a pracovními skupinami v rámci workshopů konaných v letech 2009 a 2010 a koncipovány do čtyř hlavních sekcí
(témat). Jednalo se o tato témata: „Globální změny a globalizace“,
„Společnost a životní prostředí“, „Rizika a konflikty“ a „Urbanizace
a demografické změny“. V rámci čtyřdenního bloku přednášek proběhlo více než 400 odborných vystoupení.
Nedílnou součástí celé konference byla i tzv. „poster session“ (obr. 2).
Sešlo se celkem 180 příspěvků, které byly rozděleny do dvou soutěžních kategorií, stanovených podle hlavních témat. Výstava spojená
se soutěží probíhala ve dvou dnech. První přednáškový den probíhala
výstava a soutěž posterů témat „Globální změny a globalizace“
a „Urbanizace a demografické změny“. Den poté následovala výstava a soutěž posterů témat „Společnost a životní prostředí“ a „Rizika a konflikty“.
Oficiální zakončení kongresu probíhalo v hlavní budově Univerzity
Kolín, kde pronesli řeč prof. F. Kraas a prof. D. Soyez spolu s dalšími významnými hosty, kteří poděkovali všem přednášejícím, účastníkům i dobrovolníkům za perfektní organizaci a bezproblémový
průběh této významné akce a předali pomyslné žezlo pořadatelům
následujícího kongresu, který se uskuteční v srpnu 2013 ve městě
Kyoto (Japonsko).
Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu NeoCartoLink - podpora tvorby
národní sítě kartografie nové generace, CZ.1.07/2.4.00/31.0010. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Ing. Tomáš Vacek,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

Summit národních mapovacích
agentur se konal v Praze
061.1:528

Dne 11. 9. 2012 proběhl v budově zeměměřických a katastrálních
úřadů v Praze 8-Kobylisích Summit evropských národních mapovacích agentur. Akce, kterou spolupořádal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a společnost Esri, se zúčastnili odborníci z celé Evropy. Cílem setkání byla vzájemná výměna zkušeností
s kartografickou tvorbou v prostředí ArcGIS.
V úvodním slově přivítal předseda ČÚZK Karel Večeře (obr. 1)
účastníky summitu (obr. 2). Ve svém projevu představil instituci

Obr. 1 Účastníci kongresu

Obr. 2 Výstava posterů

Obr. 1 Předseda ČÚZK K. Večeře přivítal účastníky summitu
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Obr. 2 Účastníci summitu evropských národních mapovacích agentur

Plodná diskuze probíhala i v průběhu přestávek (obr. 3) a k pozitivní náladě jistě přispělo i pěkné počasí, které umožnilo návštěvníkům
využít i krásných výhledů na Prahu z terasy budovy. Celé setkání tak
přineslo účastníkům mnoho nejen pracovních zážitků.
RNDr. Ing. Michal Traurig,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Konference GIVS 2012 - Geoinformace
veřejného sektoru
Obr. 3 Přestávková diskuze

a zdůraznil přínos informačních technologií ve všech činnostech
rezortu. Za evropskou centrálu Esri si vzal úvodní slovo Nick Land
a mimo jiné vyjmenoval klíčové oblasti, ve kterých se Esri uplatňuje jak u národních mapovacích agentur, tak i ve sdružení EuroGeographics a při naplňování směrnice INSPIRE.
Další blok příspěvků byl zaměřen na konkrétní uplatnění produktů
Esri v praxi mapovacích agentur. Zástupci Zeměměřického úřadu
Danuše Svobodová a Radek Mandovec představili nejen tvorbu státního mapového díla v prostředí ArcGIS, ale ve svém příspěvku upozornili i na další datové sady, které úřad poskytuje uživatelům především prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. Dalšími řečníky byli
např. Ben Bruns, zástupce nizozemského katastrálního úřadu, který
přednesl příspěvek na téma automatické generalizace státních map
z měřítka 1 : 10 000 do měřítka 1 : 50 000 a nastínil tak možnou cestu
v moderní kartografii, kterou spatřuje právě v automatických aplikacích. Proti tomu Mark Wigley, zástupce švýcarské pobočky Esri,
která spolupracuje se Swisstopo na tvorbě švýcarských map, představil novou technologii, která se snaží zachovat přidanou hodnotu
kartograficky zpracovávaných dat.
Další příspěvky se týkaly mezinárodních projektů, konkrétně
Bianka Fohgrub, zástupkyně německého BKG, představila využití
ArcGIS při vytváření databáze EuroRegionalMap pro potřeby EuroGeographics a Trevor Steenson, zástupce severoirské Ordnance Survey,
představil implementační nástroje pro INSPIRE.
V technické části summitu přednesli Mark Cygan a Paul Hardy,
zástupci Esri, vybrané kartografické nástroje, které přináší nová
verze ArcGIS. Veškeré příspěvky byly doplněny diskuzí nad dotazy
z pléna.

351.51.528

Výroční konference Geoinformace ve veřejné správě (GIVS) 2012
pořádaná Českou asociací pro geoinformace (CAGI) se konala ve
dnech 20. a 21. 9. 2012 v Praze, a to přímo v sídle CAGI, jímž je
Dům ČSVTS na Novotného lávce. Akce nesla tento rok podtitul
„Pro bezpečí a konkurenceschopnost“, což mělo zdůraznit význam
prostorových informací pro hospodárnou veřejnou správu, pro výkonnou proaktivní ekonomiku a pro zajištění bezpečí.
Složení programu a náplň jednotlivých příspěvků rozdělených do
tematických bloků se snažily motto konference naplnit. V úvodním
bloku přispěli se svými zkušenostmi při budování infrastruktury prostorových informací zahraniční hosté ze Slovenska a Německa. Další
přednášky z prvního dne konference byly seskupeny do následujících tematických bloků: Základní registry, Digitální mapa veřejné
správy a Implementace INSPIRE. Druhý den se jednání rozdělilo do
dvou paralelně probíhajících programových bloků. V bloku A byly
příspěvky soustředěny do dvou tematických celků, z nichž první se
věnoval významným projektům z oblasti veřejné správy a druhý pak
základním prostorovým datům v České republice. Současně s blokem A probíhaly prezentace v bloku B, jehož program se skládal
také ze dvou částí. První z nich se věnovala geoportálům, inovacím
a technologickým novinkám a speciálně pak mobilním GISům.
Druhá část bloku B uvedla příklady dobré praxe a věnovala se také
geoinformačnímu vzdělávání.
Bohaté zastoupení mezi aktivními účastníky měli letos i přispěvatelé z resortu zeměměřictví a katastru. Pozornost posluchačů zaujaly
zejména příspěvky zástupců ČÚZK informující o Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí - RÚIAN. Další příspěvky pocházející od referujících z resortu zeměměřictví a katastru se pak týkaly
implementace směrnice INSPIRE a poskytování základních prostorových dat.
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Pořadatelé konference přesunuli tento rok místo konání výroční
konference z Mikulova do Prahy. Hlavním motivem tohoto rozhodnutí byla lepší dopravní dostupnost hlavního města, což mnozí
účastníci pravděpodobně ocenili. Nakolik to ovlivnilo rozhodnutí
zúčastnit se konference, je těžké posoudit. Změna oproti tradičnímu
termínu konání, kratší doba na přípravu od definitivního rozhodnutí
o uspořádání akce, možná celková ekonomická situace, nebo vliv
snad i jiných okolností, způsobily zřetelný pokles účastníků oproti
minulým letům. Ti účastníci, kteří na Novotného lávku dorazili,
využili možnosti dovědět se mnoho novinek z oblasti geoinformatiky, a to jak prostřednictvím přednesených referátů, tak vzájemnými
diskusemi v kuloárech. Osobní účast na konferenci byla příležitostí
k výměně zkušeností, což má nadále nezastupitelný význam pro
udržování průběžného profesionálního rozvoje všech, kteří se danou
oblastí zabývají.
Věřme, že i pro další roky zůstane zachována možnost setkávat
se na akci tohoto zaměření, zejména proto, že se jedná o nezávislou akci, která se snaží rovnocenným způsobem dát prostor všem
aspektům GIS.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

LITERÁRNÍ RUBRIKA
SCHOFIELD, W.–BREACH, M.: Engineering Surveying
(Inženýrská geodézie). 6. vydání. Spoon Press 2011. 614 s.
Cena cca 1 900,- Kč. ISBN: 978-0-7506-6949-8.
528.48:655.55

V polovině roku 2007 vyšla v nakladatelství Butterworth-Heinemann monografie „Engineering
surveying (6th edition)“, autorů
Wilfreda Schofielda z Kingstonské univerzity a Marka Breache
z univerzity v Notthingham Trent,
jejíž výtisk z roku 2011 vydalo
nakladatelství Spoon Press. Jedná
se o šesté pokračování úspěšných
publikací obou autorů z let minulých, ve kterých jsou přehledným
způsobem shrnuty základy nejen
inženýrské geodézie.
Monografie je rozdělena do celkem čtrnácti kapitol, kde první je
ve stručnosti věnována základní definici geodézie, principům měření, zpracování a výstupům v geodetické praxi. Následují kapitoly
dva až šest, které shrnují základy technické geodézie středoškolského
rozsahu.
První z nich je stručná kapitola dva, která nese doslovný název
„Chyby a nejistoty“ a zabývá se přesností včetně počtu platných
cifer, chybami při měření, rozdělením pravděpodobnosti, vylučováním odlehlých měření a zákonem zachování směrodatných odchylek. Ve třetí kapitole je popsána problematika měření převýšení
metodou nivelace s ukázkou přístrojů, principu a možných chyb při
měření. Čtvrtá kapitola pojednává o délkovém měření s použitím
pásma a dálkoměru a o jejich korektním použití v praxi a následuje
pátá kapitola, která je zaměřená na úhlové měření a práci s teodolitem. Jednoduché souřadnicové výpočty spojené s určováním polohové sítě lze přehledně nalézt v kapitole šest.
Další kapitoly se již více věnují jednotlivým metodám a zaměřením inženýrské geodézie, kde hned sedmá kapitola popisuje využití
metody nejmenších čtverců ve vyrovnání, její aplikaci na geodetická data, systém výpočtu a interpretaci výsledků. Osmá kapitola je
věnována referenčnímu elipsoidu, systémům, zobrazením a výpočtům na elipsoidu. V deváté kapitole jsou popsány segmenty systému
GPS, dráhy satelitů, základní princip výpočtu pozice, observační
metody, chyby a přesnost měření, transformace mezi referenčními
systémy a sítě virtuálních referenčních stanic. Desátá pojednává

o výpočtech a realizaci polohových i výškových kruhových oblouků
a přechodnic v silniční a kolejové výstavbě. V kapitole jedenáct je
přehled metod využívaných v planimetrii včetně systému a jednotlivých kroků výpočtu. Dvanáctá kapitola je věnována kontrolním metodám ve výstavbě a zemním pracím a třináctá pak měření a metodám užívaným v podzemních prostorách, zejména pak gyroteodolitu. Poslední kapitola pojednává o hromadném sběru dat metodami
fotogrammetrie a laserového skenování včetně inerciálních systémů,
Kalmanova filtru a integrace systémů GPS. Na závěr monografie je
uvedena příloha, která popisuje maticové výpočty běžně užívané v geodetických výpočtech a rejstřík pojmů pro snazší orientaci čtenáře.
Publikace má 614 stran, tisk je černobílý, obálka je vyhotovena
v barevném měkkém laminování a rozměr je 245 x 190 mm. Text je
doplněn množstvím obrázků, grafů, tabulek a vzorců.
V publikaci je možné najít mnoho základních a v praxi používaných
postupů a metod včetně jejich omezení a možných chyb, kterých by se
měl geodet vyvarovat. Téměř v každé kapitole jsou vhodně uvedeny
řešené příklady pro lepší pochopení dané problematiky. Jednotlivé
kapitoly nezabíhají do přílišných detailů a dávají tak čtenáři možnost
utvořit si základní představu o práci v terénu i v kanceláři.
Bohužel název publikace napovídá, že obsahem bude komplexní
pohled na inženýrskou geodézii, což se v některých kapitolách
z části podařilo, v jiných nikoliv. Je nutné zmínit, že v dílčích bodech
dané problematiky chybí jisté metody, které jsou pro inženýrskou
geodézii charakteristické. Pohled autorů na teorii chyb je velice
stručný a zcela v publikaci chybí rozbory přesnosti včetně testování
výsledků. Dále je s podivem, že v kapitole o hromadném sběru dat
není zmíněna digitální fotogrammetrie, ačkoliv klasická fotogrammetrie už téměř neexistuje a laserové skenování postrádá zmínku
o automatizovaných totálních stanicích, které již několik let zčásti do
tohoto odvětví úspěšně pronikají.
Celkově lze konstatovat, že se v porovnání s odbornou literaturou v České republice nejedná o knihu, která nabízí nový či aktuální
přístup, ale spíše o knihu, která svým obsahem stručně seznamuje
čtenáře s principy praktické geodézie. Dílčím přínosem publikace
je zejména anglická terminologie odborných výrazů. Je vhodná
jako učební pomůcka pro veřejnost bez geodetického vzdělání,
odborníky působící ve stavebnictví či přehledová publikace pro
pedagogy.
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

NEKROLOGY
Zemřel prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.
92:Cimbálník:528

6. 7. 2012 zemřel ve věku 83 let prof.
Ing. Miloš Cimbálník, DrSc., profesor oboru geodézie a kartografie Fakulty stavební (FSv) ČVUT. Narodil
se 13. 3. 1929 v Brně, kde po maturitě na reálném gymnáziu začal v roce
1948 studovat na zeměměřickém
směru tehdejší Stavební fakulty Vysoké školy technické dr. E. Beneše.
Studium ukončil státní zkouškou
v roce 1952, když předtím coby mimořádně nadaný student pracoval již
od druhého ročníku studia jako asistent prof. Josefa Böhma na katedře
vyšší geodézie. V letech 1953 až 1956 byl řádným aspirantem v oboru
vyšší geodézie a matematické kartografie. Po obhájení kandidátské
disertační práce v roce 1956 začal pracovat ve Výzkumném ústavu
geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze (nyní VÚGTK,
v.v.i., Zdiby). V té době se rychle stával předním světovým odborníkem v oboru vyšší geodézie. Jeho původní řešení obou hlavních
geodetických úloh pomocí normálových řezů (zveřejněné v kandi-
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dátské disertační práci v roce 1956) bylo převzato do monografie
Jordan, W.-Eggert, O.-Kneissl, M.: „Handbuch der Vermessungskunde“, která je do dnešní doby autoritativní referencí v oboru vyšší
geodézie. Miloš Cimbálník se sám dále vzdělával, absolvoval např.
postgraduální studium numerické matematiky na Matematickofyzikální fakultě UK a začal přednášet vybrané kapitoly vyšší geodézie a matematické kartografie na tehdejší Zeměměřické fakultě
ČVUT.
V roce 1967 se stal vedoucím oddělení teoretické geodézie ve
VÚGTK. V té době byl zodpovědný za práce VÚGTK v oboru přesných geodetických základů. Zúčastnil se mj. závěrečných prací na
mezinárodním vyrovnání astronomicko-geodetických sítí východní
Evropy (jejichž součástí byla Československá astronomicko-geodetická síť - ČSAGS) a výzkumně řešil převod čs. geodetických
základů (S-JTSK) do této nové souřadnicové soustavy. Při přípravě
takto vznikajícího nového souřadnicového systému (S-42) odvodil
původní metodu graficko-numerické transformace, která byla později pro převod z S-JTSK do S-42 použita. Realizoval rovněž (spolu
s Ing. Františkem Charamzou) samostatné vyrovnání ČSAGS. Události roku 1968 bohužel velmi drastickým způsobem poškodily profesní kariéru M. Cimbálníka. Musel odejít z pozice vedoucího oddělení VÚGTK a nemohl ani přednášet studentům ČVUT.
V letech 1971 až 1984 pracoval v Geodetickém ústavu v Praze.
Řešil problémy lokálních sítí (nejznámější je souřadnicový systém
S-Praha, který byl určen pro potřeby výstavby pražského metra a později využíván pro všechny přesnější práce na území Prahy), zabýval
se recentními pohyby zemské kůry (byl mj. u zrodu tzv. Geodynamického polygonu Lišov) a připravoval ČSAGS pro nové zpracování
v rámci mezinárodní Jednotné astronomicko-geodetické sítě (JAGS).
V rámci přípravy JAGS navrhl a realizoval tzv. testovací vyrovnání,
které se pak stalo závazným i pro ostatní státy východní Evropy
jako součást podkladů pro nové mezinárodní vyrovnání. Rovněž
navrhnul převod všech bodů v S-JTSK do tohoto nového terestrického základu (S-42/83). V souvislosti s uvolněním normalizačních
opatření mohl M. Cimbálník v roce 1984 začít pracovat na FSv
ČVUT v Praze, i když v té době stále ještě ne jako pedagog. Opravdu předávat své znalosti studentům mohl začít až v roce 1990, kdy
využil skončení politických omezení s ohromnou pracovitostí a elánem. V roce 1991 obhájil habilitační práci na téma „Geodetické
polohové základy“. S účinností od 10. 9. 1991 byl jmenován docentem pro obor geodézie a následně převzal výuku předmětu Vyšší
geodézie, který je jedním z profilových předmětů oboru Geodézie
a kartografie na FSv ČVUT, a pro který připravil nová skripta.
M. Cimbálník neustal ani ve své vědecké práci. V souvislosti se
začleňováním České republiky do západoevropských struktur byl
jedním z iniciátorů spojení ČSAGS s celoevropskou sítí ED87
a spolupracoval na přípravě a budování sítě EUREF (EUropean
REference Frame), moderních evropských geodetických základů
budovaných pomocí globálního polohového systému. Metodu převodu S-JTSK do přesnějších základů použil (ve spolupráci s prof.
Kosteleckým) k vytvoření systému S-JTSK/95.
V roce 1993 se Miloši Cimbálníkovi dostalo dlouho zasloužené
akademické pocty, 1. 12. jej prezident republiky na návrh Vědecké
rady ČVUT jmenoval profesorem pro obor geodézie. Jeho pedagogické zásluhy byly oceněny i udělením zlaté Felbrovy medaile v roce
2002. Až do konce svého života působil dále na katedře vyšší geodézie FSv ČVUT, od roku 2005 jako emeritní profesor, když základní
předmět, který přednášel, předal svému bývalému žákovi. M. Cimbálník byl dlouholetým předsedou oborové rady, v jejíž kompetenci
je doktorandské studium a organizace habilitačních a profesorských
řízení na oboru geodézie a kartografie. Vedl diplomanty a přednášel
výběrové předměty.
Od počátku 90. let minulého století vychoval mnoho studentů
a doktorandů, někteří z nich (např. prof. L. Mervart nebo dr. J. Douša)
jsou v dnešní době již sami mezinárodně uznávanými odborníky.
Úspěchy žáků jsou vždy nejlepší vizitkou učitele. Ale dobrý učitel
se pozná nejen podle úspěchu svých žáků. Dobrého učitele nedělají
ani pouhé znalosti (ty jsou v jeho případě samozřejmostí) či skvělé
výsledky vlastní vědecké práce (které nemusí jít ruku v ruce s nadáním pedagogickým). Snad nejlépe by se dobrý učitel poznal podle
toho, kdybychom věděli, jak na něj jeho žáci vzpomínají. Studenti,
kteří poznali prof. Miloše Cimbálníka blíže, na něj budou vzpomínat nejen jako na skvělého odborníka, ale také (a možná především)
jako na laskavého a spravedlivého člověka.

NEKROLOGY

OZNÁMENÍ
Česká republika bude organizovat
XXIII. kongres ISPRS v Praze
061.1:528

Společnost International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing (ISPRS) je mezinárodní společností sdružující odborníky
z celého světa, kteří se zabývají fotogrammetrií, dálkovým průzkumem Země (DPZ) a geoprostorovými daty. Společnost založil profesor Eduard Doležal, rodák z Moravských Budějovic na vídeňské
Technické univerzitě (TU) v roce 1910, tehdy ještě pod jménem
International Society for Photogrammetry (ISP). V roce 2010 tedy
společnost oslavila opět na půdě TU Vienna 100. výročí založení.
Společnost ISPRS sdružuje řadu členů na základě různého typu
členství. Základ tvoří národní organizace jednotlivých států světa,
tzv. Ordinary Members; v současné době je členem 90 států. Mapa
na obr. 1 ukazuje jejich přehled včetně počtu hlasů, které vyplývají
z počtu členů každé národní organizace. Česká republika (ČR) patří
do kategorie 2.
Dalším možným členstvím jsou tzv. Associate Members, což jsou
významné organizace, které nejsou členy své národní organizace.
Těchto členů je 11. Sustaining Members jsou jednotlivci, soukromé
organizace, instituce nebo agentury, které vyrábějí nebo distribuují
přístroje a vybavení, nebo pracují, či poskytují služby v oblasti fotogrammetrie nebo DPZ, nebo které se zabývají výzkumem či výchovou, a kteří poskytují ISPRS finanční podporu. V současné době má
ISPRS 79 těchto členů.
Regional Members jsou nadnárodní společnosti sdružující odborníky z oblasti fotogrammetrie a DPZ.
Zvláštní skupinou jsou Honorary Members, což je maximálně 10
zasloužilých členů jednotlivců.
Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (SFDP)
byla založena v roce 1930. Od samého začátku je SFDP aktivním
členem této organizace. V roce 1968 v Lausanne (Švýcarsko) byl
2. viceprezidentem zvolen Ing. Ladislav Skládal, CSc. Tato volba
byla oceněním jeho významných výsledků, kterých dosáhl v oblasti
použití leteckých měřických snímků pro tvorbu základní mapy v měřítku 1 : 25 000 a dále za organizaci mezinárodního kongresu 4. komise ISPRS v Praze v roce 1966. Na tomto kongresu byl Slovák
prof. P. Gál, DrSc., zvolen předsedou VI. komise ISP (Bibliografie,
vzdělávání a terminologie ve fotogrammetrii) na období 1968-72.
V období normalizace bylo dovoleno udržovat styky s ISP (od roku
1972 byla společnost přejmenována na Mezinárodní společnost pro
fotogrammetrii a dálkový průzkum Země – ISPRS) pouze prověřeným jednotlivcům, kteří přednášeli národní zprávy o činnosti fotogrammetrů v ČSSR, avšak nepřijímali již žádné funkce. Uvolnění
nastalo teprve po roce 1989 a zejména po vzniku ČR v roce 1993.
Iniciativu v uvolněných mezinárodních stycích převzala mladší generace fotogrammetrů zahrnující i doktorandy a studenty vysokých škol.
V letech 2008-12 byla předsedkyně SFDP Lena Halounová předsedkyní Finanční komise ISPRS.
Těsně před kongresem ve Vídni v roce 2010, ČR odeslala svou
nabídku organizovat XXIII. kongres ISPRS v Praze v roce 2016. Po
kontrole prostor Kongresového centra prezidentem ISPRS profesorem Orhanem Altanem, v září roku 2011, bylo doporučeno pokračovat v přípravě nabídky kongres v Praze hostit. Bylo tedy nezbytné
podniknout základní kroky k propagaci organizace kongresu. Byla
připravena tzv. Bidding Book popisující SFDP, město Prahu a podmínky v ČR pro organizování kongresů. Její nedílnou součástí byly
i doporučující dopisy od ministrů, primátora hlavního města Prahy,
rektora ČVUT, ředitele Kongresového centra a ředitele Prague Convention Bureau. SFDP připravila své nové internetové stránky a sestavila národní zprávu, která byla spolu s nabídkovou knihou věnována každé národní delegaci valného shromáždění ISPRS. SFDP
připravuje kongres v odborné spolupráci s okolními státy – Německem,
Polskem, Rakouskem a Slovenskem na základě dohody o společných
projektech a technických exkurzích na vybraná pracoviště.
Přípravný výbor spolu s firmou Maxin PRAGUE, zorganizoval
celý pobyt českých zástupců na valném shromáždění v Melbourne
(Austrálie). Jednou z akcí byl český večer, který se konal 26. 8. 2012
v Česko-slovenské restauraci a jehož se zúčastnilo cca 60 po-
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Obr. 1 Přehled členů ISPRS

Obr. 2 Nový Council na období 2012-16
(zleva Chen Jun – prezident, Christian Heipke - secretary
general, Lena Halounová, Orhan Altan – 1. viceprezident,
Marguerite Madden – 2. viceprezident, Jon Mills - pokladník)

zvaných hostů. Program se skládal z přivítání hostů předsedkyní
SFDP L. Halounovou a chargé d’affaire z Canberry Ing. Radimem
Pelclem. Další částí programu bylo předání Ceny za humanismus profesoru Shunji Muraiovi, významnému světovému odborníkovi, organizátorovi kongresu ISPRS v roce 1988 v Kyotu (Japonsko) a prezidentovi ISPRS v letech 1992-96, za knihu „Learning from the East
Japan Tsunami and Meltdown at Fukushima NPS“, kterou věnoval
obětem katastrofy způsobené vlnou tsunami v roce 2011 a pojal jí
jako soubor lidských příběhů, inventuru katastrofy a poučení pro
budoucnost.

Všichni členové valného shromáždění dostali drobný dárek, národní zprávu a Bidding Book, to vše uložené v tašce s českou vlajkou. Během celého kongresu měla SFDP svůj stánek, jehož provoz
a vybavení byl podporován firmami Auletris, Aquaprocon, Czech
Convention Bureau, Maxin Prague, Geodis Brno a Českým vysokým
učením technickým v Praze. Na stánku se zájemci seznamovali s
ČR a výhodami uspořádání kongresu v Praze. Velkou pomoc poskytl českým představitelům i volitel za Slovensko – Ing. Peter Barták.
Dne 27. 8. na II. valném shromáždění prezentovala předsedkyně
SFDP L. Halounová nabídku organizování kongresu v Praze, v rámci
níž byl předveden interaktivní film přiblížující krásy ČR a Prahy
jako vhodného kongresového města. V závěru bylo uvedeno, že jedno
procento z vybraného vložného bude věnováno The ISPRS Foundation, která podporuje především mobilitu a účast na konferencích
studentů z rozvojových zemí. Protikandidátem byla Francie, která
nabízela jako kongresové město Paříž.
Volby proběhly na III. valném shromáždění dne 29. 8., kdy po
sečtení hlasů prezident ISPRS O. Altan nejprve prohlásil, že příští
kongres se bude konat ve městě, jehož jméno začíná na písmeno „p“,
a poté dodal, že to bude v ČR. Představitelé – předsedkyně SFDP
L. Halounová, profesor M. Konečný z Masarykovy univerzity a Ing.
V. Šafář z firmy Geodis, jako volitel a poradce za ČR, přijímali řadu
gratulací od účastníků kongresu. L. Halounová pak byla ratifikována
ředitelkou kongresu, a tím se stala i členkou Councilu, vrcholného
orgánu ISPRS, na období 2012-16 (obr. 2).
Na závěrečném společném zasedání všech účastníků dne 31. 8.
přednesla předsedkyně SFDP L. Halounová stručnou informaci o budoucím kongresu a místě, kde se bude konat, a převzala symbolickou, v tomto roce poprvé představenou, digitální vlajku ISPRS. Praha
se tedy stala oficiálním místem XXIII. kongresu ISPRS pro rok 2016
a L. Halounová první ženou, která bude vykonávat funkci ředitelky
kongresu ISPRS.
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.,
předsedkyně SFDP
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K článku Mackovčin, P.–Slavík, P.–Havlíček, M.: Československé „pěticentimetrové“ mapy

Obr. 1 Plošné pokrytí území Československé republiky topografickými mapami v Křovákově zobrazení v měřítku 1 : 20 000
(tzv. pěticentimetrové mapy)

Obrázky k článku Grim, T.: Výstava Turistické mapy Čech, Moravy a Slezska
v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze

Obr. 2 Mapa Krkonoš (výřez) z roku 1930 vydaná věstníkem
Silniční Obzor, měřítko 1 : 75 000

Obr. 3 Mapa Krkonoš (výřez) neznámého data a původu,
měřítko 1 : 50 000
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