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528.061 : 528.344: 629.783 G PS

KOSTELECKÝ. J.-ŠIMON, Z.

Slapové opravy při měřeních aparaturami GPS

Geodetický a kartografický obzor. 40, 1994. č. 5, str. 89-93,
I obr., 5 tab., lit. 14

Vzorce pro výpočet složek horizontálního pohybu i vertikální
pohyb bodu na zemském povrchu vlivem slapových sil. Pohyby
mají přímý vliv na výsledky měření aparaturami GPS. V tab. 2
jsou uvedeny složky slapových pohybů na 4 bodech Českoslo-
venské astronomicko-geodetické sítě behem jednoho dne. v tab.
3 vliv na spojení dvojic z těchto hodů pomoci GPS.

528.93: 003.62

PRAVDA, J.

Morfémy, morfy a grafémy v mapovom znaku

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, č. 5, str. 94-97,
40hr., lit. 10

Zdórazňuje a ilustruje sa vyčlenenie mapového morfu. Upozor-
ňuje sa na morfematické a grafematické prostredie v mapovom
znaku.

528.236: 528.223

KOSTELECKÝ, J.

Souřadnicové systémy pro geodynamiku

Geodetický a kartografícký ohzor, 40, 1994, č. 5. str. 97 - 101.
30hr., I tah., lil. 4

Definice a rozhor souřadnicových systémů používaných v kos-
mické geodézii při řešení geodynamických úloh. Pro praktickou
geodézii mají uvedené systémy význam v souvislosti s použitím
metody GPS.

528: 929 Jan Marek

HÁl"EK. P.

Prof. Jan Marek (1834-1990)

Geodetický a kartografický ohzor. 40. 1994. č. 5. str. 101-103.
I ohr., lil. II

Zúkladni životopisná a hihliografická data českého geodeta
evropské úrovně prof. Jana Marka. Byl přednostou Triangulač-
ní a výpočetní kanceláře v Budapešti. později profesorem elitní
Vojenské akademie ve Wiener Neustadl. r. 1889 členem komise
pro stanovení mezinárodního prototypu metru. Diskutuje se ze-
jména Markův vědecky podložený Návod pro katastrúlní trian-
gulaci Uher z r. 1875.

528.061: 528.344: 629.783 GPS

KOSTELECKÝ. J.-ŠIMON. Z.

Tidal Gorrections to GPS Observations

Geodetický a kartografický ohzor. 40. 1994. No. 5. pp. 89-93.
I fig., 5 tah .. 14 ref.

Formulae to calculation of horizontal components 01' mot ion
and vertical mot ion 01' a point on the Earth's surface due to
tidal forces. These motions influence directly results 01'GPS oh-
servations. In tah. 2 components 01' tidal motions are given for
4 points 01' the Czechoslovak Astro-Geodetical Network dur-
ing one day, their influence to GPS connections 01'those points
in tah. 3.

528.93: 003.62

PRAVDA, J.

Morphemes, Morphs and Graphemes in the Map Sign

Geodetický a kartografický ohzor, 40, 1994, No. 5, pp. 94-97,
4 fig., 10 ref.

Division of map morph is emphasized and illustrated. The
morphematic and graphematic environment in map sign is
shown.

528.236: 528.223

KOSTELECKÝ. J.

Geodynamic Coordinate Systems

Geodetický a kartografický ohzor, 40.1994. No. 5, pp. 97-101.
3 fig., I tah., 4 ref.

Definition and analysis 01' coordinate systems used to geody-
namic solutions in space geodesy. Such systems are important
to surveying in connection with the GPS applications.

528: 929 Jan Marek

HÁNEK. P.

Professor Jan Marek (1834-1900)

(jeodet ický a kartografický ohzor. 40. 1994. No. 5. pp.
101-103, I fig., II ref.

Basic personal and hihliographical data 01'a Czech geodesist 01'
European rank - Professor Jan Marek. He was Head 01'Tricln-
gulation and Calcutation Office in Budapest and later professor
at the outstanding Military Academy at Wiener Neustadl. in
1889 memher of the Commission for Estahlishing the Interna-
tional Prototype of the Meter. Marek's scientific Instruction to
Cadastral Survey in Hungary from 1875 is treated in more de-
tails.

528.061: 528.344: 629.783 GPS

KOSTELECKÝ. J-ŠIMON. Z.

Rectification des marées de I'écorce terrestre pendant les mesu-
rages effectués par appareillage GPS (Systém Global de Posi-
tionnements)
Geodetický a kartografický ohzor, 40, 1994, No 5, pages 89-93,
I illustration, 5 planches. 14 bihliographies

Formules pour calcul des cornposantes du mouvement horizon-
tal ainsi que du mouvement vertical ďun point de la surface
terreslre par I'action des forces de marées de I'écorce terreslre.
Les mouvements exercent une influence directe sur les résultals
du mesurage par appareillage GPS. La planche 2 représente les
composantes des mouvements de marées de I'écorce terrestre
agissant sur 4 points du Réseau Tchécoslovaque Astronomico-
Géodésique dans I'espace ďune journée. la planche 3 représente
L'influence sur la connexion de paires de ces points par Sys-
téme Glohal de Positionnements.

528.93: 003.62

PRAVDA. J.

Morphémes, morphes et graphémes du symbole cartographique

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No 5, pages 94-97.
4 illustrations, 10 hihliographies

Le détachement du morphe cartographique accompagné ďillus-
tration est acccntué. On attire attention sur le milieu morphé-
matique et graphématique du symbole cartographique.



528.236: 528.223

KOSTELECKÝ, J.

Systeme de coordonnées pour la géodynamique

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No 5, pages
97 ~ 10 L 3 illustrations, I planch, I bibliographies

Définition et analyse des systémes de coordonnées utilisés dans
la branche de la géodésie cosmique pour la solution de pro-
blémes géodynamiques. Les systémes mentionnés donnent un
caractére considérable á la géodésie pratique en connexité avec
la méthode GPS.

528.929 Jan Marek

HÁNEK, P.

Le professeur Jan Marek (1834-1900)

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No 5, pages
101-103, I i\lustration, II bibliographies

Données biographiques et bibliographiques élémentaires rela-
tives á la personne du professeur Jan Marek, géodésien tchéque
de réputation et niveau européens. \I fut chef du Bureau de
Triangulation et Mécanographie á Budapest, plus tard il fut
nommé professeur de I'Académie militaire ďélite á Wiener
Neustadt, en 1889 il fut élu membre de la Commission qui dé-
termina le prototype international du métre. L'oeuvre á base
scientifique Instruction pour triangulation cadastrale de la
Hongrie, do nt Jan Marek est auteur, parut en 1875.

528.061: 528.344: 629.783 GPS

KOSTELECKÝ, J.-ŠIMON, Z.

Korrektionen wegen der Erdgezeiten hei den Messungen mit
GPS- Apparaturen

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 5, Seite 89-93,
I Abb., 5 Tab., Lit. 14

Formeln fiir die Berechnung der Komponenten der horizonta-
len Bewegung und fiir die vertikale Bewegung eines Punktes
auf der Erdoberflache durch den Einfluss der Erdgezeitenkriif-
te. Die Bewegungen beeinflussen direkt die Messungsergebnis-
se mit GPS-Apparaturen. In Tab. 2 sind Komponenten der
Erdgezeitenbewegungen auf 4 Punkten des Tschechoslowaki-
schen astronomisch-geodatischen Netzes im Laufe eines Tages,
in Tab. 3 der Einfluss auf die Verbindung der Paare aus diesen
Punkten mit Hilfe des GPS-Verfahrens angefijhrt.

528.93: 003.62

PRAVDA, J.

Morpheme, Morphen und Grapheme im Kartenzeichen

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 5, Seite 94-97,
4 Abb., Lit. 10

Es wird die Ausgliederung eins Kartenmorphs betont und i\lu-
striest. Es wird auf das morphematische und graphematische
Milieu im Karlenzeichen aufmerksam gemacht.

528.236: 528.223

KOSTELECKÝ, J.

Koordinatensysteme fiir die Geodynamik

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 5, Seite
97 -101,3 Abb., I Tab., Lit. 4

Definition und Analyse der in der kosmischen Geodasie bei der
L6ung geodynamischer Aufgaben angewandten Koordinatensy-
steme. Fur die praktische Geodasie haben die angefuhrten Sy-
steme eine Bedeutung im Zusammenhang mit der Anwendung
des G PS~ Verfahrens.

528: 929 Jan Marek

HÁNEK, P.

Prof, Jan Marek (1834-1900)

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 5, Seite
101-103, 1 Abb., Lit. II

Biographische und bibliographische Grunddaten des tschechi-
schen Geodaten vom europaischen Niveau Prof. Jan Marek. Er
war Vorstand der Triangulations- und Berechnungskanzlei in
Budapesl, spater Professor der Elitemilitarakademie in Wiener
Neustadt, im Jahre 1889 Mitglied der Kommission fiir die Fest-
legung des internationalen Meterprototyps. Es wird besonders
die wissenschaftlich begrundete Marek - Anleitung fiir die
Katastertriangulation in Ungarn vom Jahre 1875 diskutiert.

528.061: 528.344: 629.783 GPS

KOCTEJlEUKH, 51.-WHMOH, 3.

npU"uDHble nonpaDKU npH H1MepeHHRx annaparypaHu G PS

reolle3H~ecKHIí H KapTorpa<jlH~ecKHIí 0630P, 40, 1994, NQ 5,
CTp. 89-93, 1 pHC" 5 Ta6., JlHT. 14
<l>Op~IY,1b11l,~S1pac~eTa COCTaBHblX rOpb130HTaJlbHOrO H Bepnl-
KaJlbHOrO JlBIDKeHHH TOlfKH Ha 3e:'\tlHOH nOBepXHOCTlt no..] B.T1HH-

HHe~1 npHJlHBHblX CHJl. )],BHlKeHHR OKa3blBalOT HenocpellCTBeH-
Hoe BJlHSlHHe Ha pe3YJlbTaTbl H3\1epeHHIí annapaTypa~IH G PS.
B Ta6JlHue NQ 2 npHBelleHbl COCTaBHble npHJlHBHblX llBHlKeHHÍI
Ha 4 nYHKTax 4exoLl0BaUKolí aCTpOH0\10-reOlle3H~ecKolí ceTII
B TeqeHHe OllHoro llHSI, B Ta6.JIHUe No 3 - BJ1HSlHHe Ha CBH]b

nap 3THX nYHKToB c nO~lOlllblO GPS.

528.93: 003.62
nPAB)],A,51.

Mop<IJeMbl, MOp<IJbI H rpa<IJeMbl D KapTorpa<IJU'leCKOM lHaKe

reollli3u~ecKHIí u KapTorpa<jlu~eCKrIIí 0630P, 40, 1994, NQ 5,
CTp. 94-97, 4 pHC., JlHT. 10

nOll~epKHBaeTcSI H H,lJlIOCTpHpyeTcSI BbllleJleHHe KapTorpa<jlJ!-
~eCKoro \1op<jla. Y lle,'S1eTCSl BHHMaHHe \1op<jle\lHolí II rpa<jle\l-
Holí cpelle B KapTorpa<jlH~eCKO\1 3HaKe.

528.236: 528.223

KOCTEJlEUKH, 51,

KooPIlHHaTHble CHCTeMbl IlJlB reOIlUHaMUKU

reolle3H~ecKIIIí II KapTorpa<jlH~ecKHIí 0630P, 40, 1994, NQ 5,
CTp, 97 -I OI, 3. pHC" 1 ra6., JlUT. 4

OnpelleJleHHe H aHaJlH3 KoopllHHaTHblx CUCTe~l, npll\leHSle'lbIX
B KOC\1H'leCKOHreOlle3HH npn peweHlfH reO..lHBa\lHl.feCKHX

3alla~. )],JlSl npaKTH~ecKolí reOlle3l1U npHBelleHHble CIICTe\lbl
HMelOT 3Ha~eHHe B CB1I3HC npH~leH\leHHe\1 \leTOlla G PS.

528.929 Jan Marek

rAHEK, n.

npo<IJ. 51H MapeK (1834-1900 rr.)

reolle3H~ecKHIí H KapTorpa<jlll~ecKIIIí 0630p, 40, 1994, NQ 5,
CTp. 101-103, I pHC., JlHT. II

OCHoBHble 6Horpa<jlH~ecKHe H 6H6JlHOrpa<jlH~ecKHe llaHHble
~elllcKoro reOne3l1CTa eBponelícKoro MacIlITa6a npo<jl. 51Ha
MapKa, 6blJl 3alllellYlOBwvl KaHue,~S1pHH no TpHaHrYJlllUHH
H Ka~lepaJlbHb"l Bbl~HCJleHHSI\1 B 6YllanelllTe, 3aTe\1 npo<jlecco-
pO~1 3JlHTapHOlí BoeHHolí aKalle\lHH B 6alíHep-HolíIllTallre,
B 1889 r. 6blJl ~,"eHO~1 KO'lHCCHH no YCTaHoB,leHIIIO \lelKllYHa-
pOllHoro 3TaJlOHa \leTpa. Pacc~laTpHBaeTcSI oc06eHHo HaY~Ho
060cHoBaHHoe HaCTaBJleHlIe MapKa C 1875 r. no KaTaCTpaJlb-
Holí TpHaHrYJlSlUHH BeHrpHH.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 5 89

Slapové opravy při měřeních
aparaturami GPS

Doc. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
Ing. Zdeněk Šimon, DrSc.,

Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Zdiby

Aparatury GPS (Global Positioning System) jsou v Čes-
ké republice již používány nejen pro účely geodynamic-
kého výzkumu a kontrolu geodetických základů, ale
pronikají i do běžné geodetické praxe. Lze předpoklá-
dat, že jejich použití bude stále širší. Při relativním mě-
ření lze jimi dosáhnout přesnosti kolem I cm v poloze
a 2 cm ve výšce, která se zřejmě bude ještě nadále zvy-
šovat [I].

S ohledem na tuto přesnost již nelze při spojování
vzdálenějších bodů zanedbávat slapové deformace Ze-
mě. Slapové pohyby bodů na zemském povrchu totiž
dosahují až 0,5 m ve vertikálním směru a 0,15 m v hori-
zontálním směru s hlavní periodou polovina dne. Jejich
průběh je na různých místech rúzný. Samozřejmě se ne-
projevují pouze v měřeních GPS, ale i při laserovém
měření vzdálenosti družic (SLR) a interferometrii s vel-
mi dlouhou základnou (VLHl). Z klasických geodetic-
kých metod je vedle gravimetrie dotčena slapovými vli-
vy především velmi přesná nivelace. Vzhledem k poma-
lému postupu nivelačního měření se však tyto vlivy
z větší části vyruší.

Univerzitní software, zpracovávající měření GPS
zpravidla pro vědecké účely, mají slapové změny (vyvo-
lávající jak pohyby pozorovacích stanic, tak i změny
drah družic) zabudovány jako standardní součást. Nám
zde půjde o firemní software, která zpracovávají měření
GPS metodou jednotlivých vektorů s následným vyrov-
náním sítě. V těchto případech zpravidla slapové vlivy
uváženy nejsou.

Poslední modely zemských slapů, popisující deformace
zemského tělesa a změny tíhového pole, řeší problém
na elipsoidické rotující Zemi bez oceánů, která je zcela
elastická nebo má neelastický plášť [2, 3]. Liší se od se-
be málo, avšak zatím je nemůžeme pokládat za experi-
mentálně zcela ověřené. Dostatečně přesné a dlouhé řa-
dy měření dávají dosud pouze slapové gravimetry
a z případné shody teoretického modelu s výsledky gra-
vimetrických měření nelze ještě dedukovat platnost mo-
delu i pro ostatní slapové efekty. Kvalitních gravime-
trických slapových stanic je kromě toho málo, zejména
na jižní polokouli, a shoda jejich výsledků se zmíněný-
mi modely není dokonalá. K modelům lze mít i další
připomínky [4].

Proto uvedeme řešení úlohy slapových oprav délek
a výškových rozdílů měřených pomocí GPS zatím jen
s použitím klasického Modelu I Moloděnského (elastic-
ká kulová Země s homogenním jádrem) [5]. Protože se
jedná o elastický model, nemají slapové efekty fázové
zpoždění za budící slapovou silou. Zanedbáme malé

inerciální efekty vyvolané slapovým pohybem bodu,
které model neobsahuje. Dále zanedbáme vlív oceánic-
kých slapů, který může v přímořských oblastech být vý-
znamný. Tento vliv budeme řešit dodatečně na základě
map oceánických slapů [6]. S uvedenými zjednodušení-
mi bude relativní přesnost výsledků asi 2-3 %.

Všechny slapové efekty jsou buzeny slapovým poten-
ciálem, který je pro Měsíc dán výrazem [7].

2 (11 - m)! GM r"vm _ . «
111 - (11 + m)! d(I ,. I

Ve vzorci (I) jsou P;:' (x) přidružené Legendreovy funk-
ce stupně 11 a řádu m, GMde selenocentrická gravitační
konstanta, d« vzdálenost hmotných středů Země a Mě-
síce, 81 a h« geocentrická zenitová vzdálenost a hodino-
vý úhel Měsíce v uvažovaném bodě a čase, 0« deklinace
Měsíce, r = R + H délka průvodiče ze zemského středu
k uvažovanému bodu na povrchu (R = 6371 km je
střední poloměr Země, H výška bodu nad referenční
koulí), lIJ geocentrická šířka bodu. Pro slapový poten-
ciál Slunce Vo platí obdobný výraz. V rozvoji (I) dostá-
váme pro m = O, I, 2, 3, ... slapy dlouhoperiodické,
celodenní, polodenní, třetinodenní, '" Pro analýzu
přesných slapových měření je rozvoj používán do 11 = 3
až 4 (supravodivý gravimetr). My se omezíme na 11 = 2
a tedy i na m :<:: 2.

Souřadnice obou nebeských těles, které rov. (I) vyža-
duje, je třeba hledat v astronomické ročence. Proto, ale
i v důsledku rozdílné reakce Země na různé slapové
frekvence, je výhodné používat harmonický rozvoj sla-
pového potenciálu V«. o pro obě tělesa [7].

V«. o = L JI; = L Aj cos (</J, + OJj t). (2)

Ve vzorci (2) je i index slapové vlny (měsíčního a slu-
nečního původu), Ai její amplituda, </Jj její fáze v čase t
= O, OJj její hodinová úhlová rychlost, t čas od zvolené-
ho počátku v hodinách středního slunečního času.

Amplituda Aj i-té vlny slapového potenciálu je urče-
na vzorcem

Zde R + H = r, D = 3/4 GM« Rc c-3 = 2,627723 mC s-c je
Doodsonova konstanta, c je střední vzdálenost Země
a Měsíce. G:;' (lIJ) jsou tzv. geodetické koeficienty, různé
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Tab. 1 Model I Moloděnského, parametry deformace Ze-
mě
(pro n = 2)

m Vlna (Od °jh] h k I

O Dlouhoperiodická 0,621 0,307 0,090

O, 13,398661 0,618 0,306 0,090

c O, 13,943036 0,617 0,305 0,090
c M, 14,496694 0,615 0,304 0,090

1
Q)

Pl 14,958931 0,594 0,294 0,091"O
o K, 15,041069 0,527 0,260 0,093Q)
() J, 15,585443 0,626 6,310 0,090

DO, 16,139102 0,623 0,308 0,090

2 Polodenní 0,621 0,307 0,090

podle toho, jaké n a m i -té vlně přísluší. Protože jsme
se omezili na n = 2, uvažujeme pouze

Gg = ~ (1-3 sin2lf1),

G~ = sin 2 ~fJ,

G~ = cos2 lfI.

Amplitudové koeficienty Kj udává rozvoj slapového po-
tenciálu.
Fáze (/Jj i-té vlny je lineární kombinací 6 astrono-

mických veličin, tj. místního středního měsíčního čásu T

(ve stupních), střední délky Měsíce s, Slunce h, měsíč-
niho perigea p, výstupního uzlu měsíční dráhy N' (s
obráceným znaménkem) a perigea Slunce PI ve zvole-
ném počátku času. Určují je vzorce [7]

T = -A +9,26251° - 445267,11422°To + 0,00144°T6,
s 270,43416° + 481267,88314°To - 0,00113°T6,
h 279,69668° + 36000,76892°To + 0,000300T6,
P 334,32956° + 4069,03403° To - 0,01032°T6,
N'= 100,81672° + 1934,142010To - 0,00208°T6,
pl= 281,22083° + 1,71918°To + 0,00045°T6.

(5)

Vzorec pro T předpokládá, že počátek času byl zvolen
v O h světového času. Ve vzorcích (5) je A zeměpisná
délka stanice kladná na západ od Greenwiche a To čas
zvoleného počátku, měřený od 31. 12. 1989, 12 h světo-
vého času vyjádřený v juliánských stoletích o 36525
středních slunečních dnech.
Fázi (/Jj vypočteme s pomocí tzv. argumentového čísla

vlny (aj bj Cj dj eJ) udaného v rozvoji slapového potenci-
álu:

(/Jj = ar + (bj - 5) s + (Cj - 5) h + (d, ~ 5) P + (6)
+ (ej- 5) N' + (f;- 5)PI + Oj 90°.

Číslo aj == mj. Poslední člen v rovnici (6) umožňuje jed-
noduché vyjádření potenciálu podle rovnice (2), tj. pře-
vádí sinové členy rozvoje na kosinové a upravuje zna-
ménka.
Hodinové úhlové rychlosti OJj je možné vypočítat ze

vzorce obdobného vzorci (6) z hodinových rychlostí
středních délek daných rovnicí (5). Lze je však nalézt
s dostatečnou přesností v tabulce rozvoje slapového po-
tenciálu.
Pro náš účel plně postačuje rozvoj slapového poten-

ciálu Cartwright - Tayler - Edden [8-9], který obsa-

nulový geoid

geoid bez vlívu Mo+So

Obr. 1 Vliv konstantní části slapů na výšku
H, - neopravená nadmořská výška

Ho = H, + V"g-I - výška opravená podle lAG

je publikován v [10]. Počet použitých vln je možné
i omezit podle velikosti Kj• Výše jsme se již omezili jen
na vlny s n = 2.
Derivací slapového potenciálu v určitém ~měru do-

staneme příslušnou složku slapového zrychlení charak-
terizující sílu slapového pole v tomto směru. Ve směru
k severu, na východ a vzhůru jsou v bodě o zeměpis-
ných souřadnicích lfI, A a výšce H nad koulí o poloměru
R složky slapového zrychlení

I L Ó v,X= ---
R+H i 0lfl'

I "óv,Y = ------ L..
(R + H) cos lfI j °A '

"ov, 2"
Z = '1 °ff = R + H '1 v,.

V řadách (7) jsou (s výjimkou poslední) použity jiné
geodetické koeficienty než v řadě (2), případně je upra-
ven argument tak, aby zůstala zachována funkce kosi-
nus. Kvůli stručnosti je nebudeme uvádět, lze je nalézt
v literatuře, např. [7, II].
Slapové posuny bodu na zemském povrchu směrem

k severu, na východ a vzhůru jsou při použití Modelu
I Moloděnského dány výrazy [7]

oV
utp = (R + H) g-I L (Xj = g-I L Ij-"-' ,

i i o lfI

éV
u;. = (R + H) g-I L li Yj = g-I COS-i lfIL Ij---;:-f, (8)

i I C /L

UH = g-l L hi v,.

Posun hladinových ploch tíhového pole směrem vzhůru
je

Náklon svislice (vnitřní normály) vzhledem k zemské-
mu povrchu je ve směru na sever a na východ

{)~ = g -I L (I + kj - h;) Xj = g-I L y, Xi =
i i

LoV= [--I (R + H)]-I -'g . y, Olfl'
_ I _ (10)

o TJ = g-I L (I + kj - hi) 1: = g-l L y, 1: =

" oV= - [g-I (R + H) cos lfI]-1 L..y,---;:-f.
i C/L
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Slapové posuny (v mm)

(Znaménka: Vertikální - kladně nahoru, horizontální - kladně na sever
a na východ)

DATUM: 20. 6. 1993

Staníce: Smrk (Ip = 50,°89N, A = 15m E) Kleť (Ip = 48,°87N,
A = 14,028 E)

Čas UT (h) UH U<p UA UH U<p U'A

O -74,2 -9,7 -9,6 -70,7 -13,8 -10,2
1 -87,5 ,O ~14,2 -86,0 -3,9 -16,0
2 -102,2 13,0 -11,6 -103,9 9,7 -14,5
3 -110,0 25,7 -1,0 -115,4 23,4 -4,4
4 -102,6 34,5 16,2 -111,6 33,5 12,8
5 -74,9 36,7 36,3 -86,1 37,1 33,7
6 -26,0 31,1 54,7 -37,5 32,9 53,2
7 39,6 18,6 66,4 30,0 21,5 66,2
8 112,6 1,8 67,7 106,7 5,5 68,8
9 180,7 -15,3 57,1 179,5 -11,4 59,1
10 231,5 -28,7 35,8 235,1 -25,0 38,2
11 255,1 -35,2 7,6 262,4 -32,0 9,9
12 247,0 -33,2 -22,0 256,1 -30,6 -20,5
13 208,5 -23.2 -47,5 217,3 -21,2 -46,8
14 147,1 -7,6 -63,9 153,6 -6,1 -64,1
15 74,3 9,8 -68,6 77,1 10,9 -69,4
16 2,9 24,9 -61,8 1) 25,7 -62,7
17 -55,7 34,2 -46,0 -60,3 34,7 -46,5
18 -94,4 35,9 -25,7 -100,8 36,1 -25,6
19 -111,1 30,0 -6,2 -117,6 29,7 -5,2
20 -109,1 18,5 8,4 -114,0 17,6 10,1
21 -95,6 4,8 15,1 -97,7 3,1 17,2
22 -79,3 -7,5 13,8 -78,4 -10,0 15,8
23 -68,0 -14,9 6,2 -64,7 -18,3 7,6
24 -66,6 -15,7 -3,9 -62,2 -19,6 -3,6

og = L(1 + hl - ; ki) Zi = L O, Zi =
I I

2
= - Lo, Zi = R + H Lo, ~.

I

Ve vz. (8) - (II) jsou h" a k tzv. Loveova čísla, I je Shi-
dovo číslo (h - poměr výšky slapů zemské kůry a výšky
teoretických slapů, k - poměr dodatečné změny zem-
ského potenciálu a slapového potenciálu, I - poměr
horizontál nich posunů zemské kůry a posunů teoretic-
kých). Vyjadřují vliv deformace Země na příslušné geo-
detické veličiny. Koeficient 1 v rov. (9) - (II) odpoví-
dá přímému účinku nebeských těles, g = 9,820 m . s-" je
střední hodnota tíhového zrychlení. Hodnoty čísel h, k,
I závisejí především na řádu n slapového potenciálu.
I když jsme se omezili pouze na n = 2, je ale třeba vzít
v úvahu, že v důsledku resonance tekutého jádra Země
se v pásmu celodenních vln (m = I) poněkud liší. Čísla
h, k, I podle Moloděnského jsou uvedena v tab. I. Ce-
lodenní vlny jsou označeny tzv. Darwinovým symbo-
lem. Jsou uvedeny pouze vybrané hlavní vlny, menší
vlny se při výpočtu sdružují do skupin spolu s hlavní vI-
nou nejbližší frekvence.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat konstatní částí

slapů, tzv. "konstantní vlně" (Mo + So). Odpovídající
stálé části slapového potenciálu je (podle rovnic 2, 3, 4,
s uvážením H = O, (/) = O, OJ = O, Ko = 0,73819)

Slapové posuny (v mm)

(Znaménka: Vertikální - kladně nahoru, horizontální - kladně na sever
a na východ)

DATUM 20.6. 1993

Staníce: Skapce Ip = 49°,67N, A = 12°,99E) Šankovský grúň (Ip = 48°,71N,
A = 21°,81E)

Čas UT (h) UH Ulil UA UH Ulil Uj.

O -71,0 -13,0 -9,0 -77,6 -9,6 -14,1
1 -84,8 -3,7 -15,1 -95,4 2,7 -16,4
2 -101,6 9,4 -14,0 -111,5 16,9 -10,5
3 -112,8 22,9 -4,7 -116,3 29,2 3,6
4 -109,7 33,1 11,9 -102,0 36,3 23,3
5 -85,9 37,0 32,3 -64,3 36,0 44,2
6 -39,6 33,1 51,8 4,9 27,9 61,0
7 25,5 22,0 65,3 69,0 13,8 69,0
8 100,4 6,0 68,7 145,7 -3,2 65,4
9 172,5 -11,1 60,1 211,5 -18,8 49,6
10 228,8 -25,2 40,2 253,8 -29,3 24,2
11 258,2 -32,9 12,5 264,1 -32,0 -5,9
12 255,0 -32,3 -17,7 240,4 -26,3 -34,9
13 219,7 -23,5 -44,5 187,2 -13,6 -57,1
14 159,1 -8,6 -62,6 115,0 2,9 -68,4
15 84,8 8,5 -69,1 37,0 19,2 -67,3
16 10,2 23,9 -63,6 -33,0 31,4 - 55,2
17 -52,5 33,9 -48,5 -84,7 36,5 -35,9
18 -94,9 36,2 -28,1 -112,9 33,7 -14,6
19 -114,2 30,9 -7,7 -118,3 23,9 3,7
20 -113,2 19,5 8,1 -106,8 10,0 15,0
21 -99,0 5,4 16,0 -87,5 -4,3 17,6
22 -80,7 -7,8 15,5 -70,0 -15,3 12,3
23 -67,1 -16,4 8,2 -61,6 -20,1 1,9
24 -63,6 -18,3 -2,5 -65,6 -17,6 -9,1

Vn= 0,9699 (I - 3 sin' 1/1) m" s ". (12)
Způsobuje stálý posun hladinových ploch tihového po-
le

09) = (I + k) Vo g-I = 0,129 (I - 3 sin" 1/1) (13)

a posun zemského povrchu

U"O = h Vo g-I = 0,061 (I - 3 sin" 1/1). (14)

Číselné hodnoty h a k jsou ve vzorcí (13) a (14) převzaty
z tab. I, dlouhoperiodické vlny. O jejich platnosti
v tomto případě však mohou být pochybnosti, protože,
na rozdíl od ostatních slapových vln, je nelze experi-
mentálně ověřit. Podle rovnice (13) a (14) je na rovníku
o ~o = 0,129 m, UI/,O = 0,061 m, na pólech je o ~o =

-0,258 m, UI/O = -0,122 m. Pro c = 50° je o ~o =

-0,098 m, UI/,O = -0,046 m. Podle doporučení Meziná-
rodní geodetické asociace (IAG) - (XVIII. Valné shro-
máždění Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální,
Hamburg, 1983) má být z geodetických veličin vylučo-
ván přímý stálý vliv nebeských těles a vliv stálé slapové
deformace Země má být ponechán [12]. Prakticky to
znamená, že při výpočtu slapových oprav mají být v pří-
padě vlny (Mo + So) položena čísla h, k, I rovna nule.

3. Slapové změny výšek a vzdáleností určených GPS

Elipsoidické výšky H') bodů zemského povrchu se vli-
vem slapů změní o vertikální posun Ul/ podle rov. (8),
výškový rozdíl o rozdíl posunů UI/'
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Diference slapových vlivů mezi body Smrk a Kleť (v mm)

DATUM: 20.6.1993
Čas UT (h) ,1H ,1'11 ,1..1, ,1x ,1y ,1z (j(;

° -3,5 4,1 0,6 -2,9 -0,8 -1,3 1,4
1 -1,6 3,9 1,8 -1,6 0,2 -0,6 0,9
2 1,6 3,3 2,8 0,9 1,2 0,8 -0,1
3 5,5 2,3 3,4 4,0 1,7 2,4 -1,4
4 9,0 1,0 3,3 6,7 1,9 4,1 -2,5
5 11,2 -0,5 2,7 8,4 1,6 5,4 ~3,1
6 11,4 -1,8 1,5 8,4 0,9 6,0 -2,8
7 9,6 -2,9 0,2 6,5 0,1 5,7 -1,6
8 5,9 -3,6 -1,1 3,0 -0,6 4,6 0,4
9 1,2 -3,9 ~2,0 -1,3 -1,0 2,8 2,6
10 -3,6 -3,7 -2,4 -5,5 -1,0 0,9 4,7
11 -7,3 -3,3 -2,2 -8,7 -0,6 -0,9 6,2
12 -9,2 -2,6 -1,6 -10,1 0,2 -2,1 6,6
13 -8,8 -2,0 -0,7 -9,4 1,1 -2,6 5,9
14 -6,4 -1,5 0,2 -6,9 1,9 -2,3 4,2
15 -2,8 -1,1 0,8 -3,2 2,3 -1,4 1,9
16 1,3 -0,8 0,9 0,9 2,3 -0,2 -0,6
17 4,6 -0,5 0,5 4,4 1,7 0,9 -2,7
18 6,5 -0,2 0,2 6,4 0,7 1,6 -3,9
19 6,5 0,3 -1,0 6,8 -0,4 1,8 -4,3
20 4,9 1,0 -1,7 5,5 -1,5 1,3 -3,6
21 2,1 1,7 -2,1 3,0 -2,2 0,4 -2,3
22 -0,9 2,6 -2,0 0,2 -2,5 -0,6 -0,8
23 -3,3 3,3 -1,4 -2,1 -2,2 -1,5 0,5
24 -4,4 3,9 -0,3 -3,3 -1,5 -1,8 1,3

Střed. 1,2 -0,0 0,0 0,4 0,1 0,9 0,3
hodn.:

Rozkmit: 20,6 8,0 5,8 18,5 4,8 8,6 10,9
,1H = UH (Smrk) - UH (Kleť). ,1'11 = u'II (Smrk) - u'II (Kleť)
,1..1,= UÁ (Smrk) - u). (Kleť)
,1X = ox (Smrk) - ox (Kleť). ,1y = oy (Smrk) - oy (Kleť),
,1z = oz (Smrk) - oz (Kleť)

Při porovnávání výšek H určených použitím GPS s výš-
kami H, určenými nivelací je třeba k "nivelačním výš-
kám" přičíst výšku geoidu. Jde-Ii o body s většim rozdí-
lem šířek, měli bychom, abychom byli exaktní, uvážit
i vliv vlny (Mo + So)' Při plném respektování resoluce
IAG mají být nivelací určené výšky opraveny o (o'; -
UH), v případě vlny (Mo + So) však jen o Vo g-I, tj. mají
být vztaženy k tzv. "nulovém geoidu", zdviženému stá-
lým slapovým vlivem o kVo g-I (obr. I). Pro jeho určení
by bylo třeba použít hodnoty tíhového zrychlení a výš-
ky Ho, z nichž byl vyloučen stálý přímý vliv Měsíce
a Slunce.
Ve skutečnosti však dosud výšky o vliv slapového po-

tenciálu Vo opravovány nejsou, jsou tedy vztaženy k tzv.
"střednímu geoidu", zdviženému stálou vlnou o (I + k)
Vo g -I. Způsob jeho určení pomocí dodatečných reduk-
cí tíhových anomálií je naznačen v [13] nebo úpravou
normálního tíhového pole ve [14]. Zatím však byl vliv
potenciálu Vo při výpočtu výšek geoidu zanedbáván,
takže v nich mohou být, v globálním měřítku, až několi-
kadecimetrové chyby. Problematiku stálého slapového
vlivu na geodetické veličiny pokládáme za dosud teore-
ticky i prakticky nedořešenou.
Zvolíme-Ii pravoúhlý geocentrický souřadnicový sy-

stém s osou x v Greenwichském poledníku a osou Y na
východ (A = _90°), jsou při sférickém řešení souřadni-
ce x = (R + H) cos l/Icos A, Y = -(R + H) cos l/Isin A,
z = (R + H) sin l/I. Jejich diferenciální změny vlivem

Diference slapových vlivů mezi body Skapce a Šankovsky grúň (v mm)

DATUM: 20 6. 1993
Čas UT (h) ,1H ,1'11 ,1..1, ,1x ,1y ,1z o~

O 6,6 -3,4 5,0 3,6 11,2 2,1 -10,1
1 10,7 -6,4 1,4 7,8 13,0 2,9 -11,0
2 9,9 -7,5 -3,5 8,5 13,2 1,3 -11,3
3 3,5 -6,3 -8,3 5,0 11,2 -3,1 -10,4
4 -7,8 -3,2 -11,4 -2,0 6,7 -9,6 -8,0
5 -21,6 1,0 -11,8 -11,0 0,3 -17,0 -4,1
6 -34,6 5,2 -9,1 -19,7 -7,1 -23,4 0,9
7 -43,5 8,2 -3,7 -25,5 -14,2 -27,2 6,5
8 -45,4 9,2 3,4 -26,6 -19,7 -27,0 11,7
9 -39,0 7,7 10,5 -22,2 -22,6 -22,2 15,8
10 -25,0 4,1 15,9 -12,8 -22,3 -13,3 18,1
11 -5,9 -0,9 18,4 -0,1 -19,0 -1,8 18,4
12 14,6 -6,0 17,2 13,2 -13,4 10,3 16,6
13 32,5 -9,9 12,7 24,2 -6,8 20,6 13,1
14 44,2 -11,6 5,8 30,7 -0,3 27,4 8,7
15 47,8 -10,7 -1,8 31,4 4,8 29,6 4,0
16 43,2 -7,5 -8,4 26,5 8,0 27,3 -0,1
17 32,2 -2,6 -12,6 17,4 9,0 21,5 -3,4
18 18,0 2,6 -13,5 6,4 8,3 13,7 -5,5
19 4,0 7,0 -11,4 -3,8 6,6 6,0 -6,5
20 -6,4 9,5 -7,0 -11,0 5,0 -0,1 -6,9
21 -11,5 9,7 -1,6 -13,8 4,3 -3,4 -7,0
22 -10,8 7,5 3,3 -12,2 4,8 -3,9 -7,2
23 -5,5 3,7 6,3 -7,1 6,5 -2,2 -7,9
24 1,9 -0,8 6,6 -0,5 9,1 0,5 -8,9

Střed. 0,5 -0,1 0,1 0,3 -0,1 0,4 0,2
hodn.:

Rozkmit: 93,1 21,2 31,9 58,1 35,8 56,9 29,7
,1H = UH - (Skapce) - uJI (Šank. grúň),
,1'11 = U~I (Skapce) - U~I JSank. grúňj
,1..1,= u). (Skapce) - uÁ~Sank. grúň)
,1x = 8x(Skapce) - ox( .ank. grúňl, ,1y= oy(Skapce) - oy(Šank. grúň)
,1z = Oz (Skapce) - Oz (Sank. grúň)

slapových posunů UH, u'II' u). jsou, protože dH = UII, dw
= u'II/(R + H), dÁ = uÁ/(R + H) cos l/I:

Ox = cos l/Icos A UH - sin l/Icos A u'II + sin A UA,
oy = -cos l/Isin A UI/ - sin l/Isin A u'II + cos A U;.,
Oz= sin l/IUII- cos l/Iu'll' (15)

Přímá vzdálenost bodů PI (XI' YI, Zl) a P2 (X2, Y2, Z2)
je

Její změnu vlivem slapů dostaneme diferencováním
(16) podle všech souřadnic a dosazením z (15):

O S = S-I {[(XI - X2) cos l/IIcos AI - (YI - Y2) cos l/II
sin AI + (Zl - Z2) sin l/Id UII, -
[(XI - X2) cos l/I2cos ,1.2 - (YI - 12) cos l/I2
sin ,1.2 + (Zl - Z2) sin l/I2] UH, -
[(XI - X2) sin l/II cos AI - (YI'- 12) sin l/II
sin AI - (Zl - Z2) cos l/II ] U 'II , +

+ [(XI - X2) sin l/I2cos ,1.2 - (YI - Y2) sin l/I2
sin ,1.2 - (Zl - Z2) cos l/I2] U'II1 +

+ [(XI - X2) sin AI + (YI - Y2) cos AI ]uÁ' -
[(XI - X2) sin ,1.2+ (YI - 12) cos ,1.2 ]uÁ,},

(17)

Rov. (17) je možné napsat ve tvaru

OS = ,FT, Ul - ATT2 U2,
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cos IfI cos A
- cos IfI sin A
sin IfI

- sin IfI cos A
sin IfI sin A
cos IfI

sin A
cos A ,
O

Jako při klad uvedeme výpočet slapových vlivů pro si-
multánní měření aparaturami G PS dne 20. 6. 1993 na
dvou dvojicich bodů Čs. astronomicko geodetické sítě:
4 Smrk - 63 Kleť (S ~ 236 km) a 23 Skapce - 98 Šan-
kovský grúň (S ~ 651 km).
Pro výpočet byly použity programy SLAPTEOR

a SLAPTEORHR, které jsou na Geodetické observatoři
Pecný použivány pro výpočet slapových variací tíhové-
ho zrychlení podle vzorce (II) a slapových náklonů svi-
slice podle vozorce (10).
Z porovnáni rovnic (8) a (II) je zřejmé, že zadáme-li

v programu SLAPTEOR místo vstupnich hodnot Oi
hodnoty dané výrazem -(R + H) h,/2g, dostaneme
vertikálni posuny u'fI a Ul koeficienty y, hodnotami výra-
zu (R + H) li' Samozřejmě je při tom třeba vzít v úvahu
jednotky, ve kterých jsou jednotlivé veličiny vyjádřeny.
Fázová zpoždění slapových vln, která se v uvedených
programech rovněž zadávaji, položíme rovna nule.
S ohledem na resoluci IAG z r. 1983 položíme rovněž
rovny nule hodnoty h a I u vlny (Mo + So)'
Výsledky jsou uvedeny v tab. 2 a 3 s krokem I hodi-

na. V tab. 2 jsou absolutní pohyby bodů, v tab. 3 jejich
rozdíly, rozdily změn pravoúhlých geocentrických sou-
řadnic a změna délky strany. Z uvedených příkladů je
patrné, že při delších observačních seancích a na větší
vzdálenosti jsou slapové vlivy velmi výrazné. I když se
při délce seance kolem 12 hod. do značné míry vyruší,
jejich rozkmit během pozorování je značný a má vliv
i na rozptyl výsledků při zpracováni pozorování. Větší
vliv je patrný na vektory ve směru východ - západ,
protože slapové vlny postupuji převážně v tomto směru
(Slunce a Měsíc se zdánlivě pohybuji kolem Země prak-
ticky v rovině ekliptiky, která má sklon pouze 23,5°).
Pro měření na krátké vzdálenosti (kolem 10-20 km)
jsou slapové vlivy ~ při současné přesnosti zpracování
- zanedbatelné.
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Morfémy, morfy a grafémy
v mapovom znaku

Ing. Ján Pravda. DrSc .•
Geografický ústav SAV.

Bratislava

V lingvisticky orientovanej koncepcii mapového jazyka
[5] sa nazerá na mapový znak ako na mapovú syntagmu
(t. j. ako na graficko-významovú zloženinu so samostat-
ným významom určenú na vyjadrenie v mape), ktorá sa
skladá z morfém a grafém.

Keby sa dal odmyslieť fakt, že pojmy mapovej syn-
tagmy, morfémy a grafémy vznikli v rámci teórie (kon-
cepcie) mapového jazyka, t. j. keby sa táto koncepcia
dala delingvizovať (o čom som sa aj naozaj pokúsil
v práci [7]), aj tak sa musí objektívne konštatovať, že
mapové znaky (a obzvlášť na tematických mapách) tre-
ba v zásade považovať za grafickél), resp. prevažne gra-
fické komplexy, ktoré sa v zmysle systémového prístupu
skladajú z komponentov a elementov. Aj bez znalosti
a vyznávania jazykovej koncepcie mapy možno kompo-
nenty stotožniť s morfémami a elementy s grafémami.
Na tomto mieste treba pripomenúť, že termín "morfé-
ma" vo vzťahu k mape po prvý raz použil L. Ratajski
ešte v roku 1976 [10], pričom je o ňom známe, že bol zá-
stan com a rozvíjatel'om komunikatívnej koncepcie ma-
py. Voči morfémam a grafémam netreba mať preto ži-
adne predsudky. Netreba sa štitiť ani náznakov ich ko-
munikatívneho či lingvistického póvodu. Stači o nich
uvažovať ako o súčiastiach mapového znaku v klasic-
kom chápaní, hoci nezaškodí sa pritom oprieť o séman-
~ickú stránku mapového spósobu vyjadrovania sa, kde
Je pole pósobnosti semiotiky (semiológie) a teórie po-
znania (gnozeológie).

2. Mapové morfémy a grafémy

Žiada sa upozorniť na skutočnosť, že na mapách (a naj-
ma v komplexných tematických atlasoch) sa stále viac
a viac objavujú mapové znaky, ktoré označujú zložité
pojmy (významy) a že najvýrečnejšie (najlepšie vyjadru-
júce a súčasne najlepšie pochopitel'né) sú znaky, kto-
rých konštrukcia maximálne zodpovedá konštrukcii to-
ho pojmu, ktorý vyjadrujú. Keďže pojem je logicko-sé-
mantická kategória a výrazová stránka mapového zna-
ku je prevažne grafická kategória, nájsť ekvivalentnosť
v ich vzťahu nie je až taká I'ahká záležitosť. Nepochodí-
me tu ani s výlučným uplatňovaním zásady konvenčno-
sti (ak je objekt okrúhly alebo štvorcový, nenačim ho
označovať napr. trojuholníkom, hviezdou ap.), ani s vý-
lučným uplatňovaním zásady podobnosti, či aspoň aso-
ciatívnosti. Obe tieto zásady treba pri mapovom ozna-
čovaní vhodne kombinovať, hod pre túto kombinova-

')Výraz "12rafické·.· vo funkci i zastrešujúceho výrazu treba chápat' ako
nedostato~ne vystlžny: lebo mapové znaky v súčasnom období existujú
V? vl~cerych ~yrazovych formach. nlelen v grafickej. Grafická forma
SIce este prevlada. ale dobre vieme. že mapové znaky už existujú aj v čí-
selnej ...resp. dlgllaltzovanej forme. ako záznam na magnetickom (pás-
ka; dIsk) a.'ebo optlcko-elektronlckom médiu (obrazovka monitora).
eXISWje aj Ich dynamická forma (pohyblivé znaky). hovod sa aj o ich
mentalnej forme (ako o Istej t'ažko definovatel'nej predstave v našom
mysleni) ap.

tel'nosť neplatia žiadne exaktné pravidlá. Ťažisko ich
kombinovatel'nosti je v psychológii a logike vnímania
jednotlivých význam ov (pojmov).

Mapová morféma [5] je súčasť (zložka, komponent)
mapovej syntagmy (mapového znaku), je to relatívne
samostatný grafický útvar zodpovedajúci (ekvivalentný)
relatívne samostatnej zložke významu (čiastkového vý-
znamu, podvýznamu) mapového znaku a móže sa členiť
na mapové grafémy [5, s. 60].
Mapová graféma je elementárna grafická jednotka,

pozostávajúca z grafického motívu umiestneného v ele-
mentárnom (grafematickom) priestore a ktorá má
schopnosť zoraďovať sa do mapových morfém. Jej
funkcia je hlavne grafická, materiálna, t. j. tvaronosná,
štruktúronosná a farbonosná [5, s. 61-62].
Základným kritériom rozlišovania či vyčleňovania

morfém je delitel'nosť významu znaku, členitel'nosť jeho
sémantickej štruktúry v rámci zvolenej sústavy pojmov.
Takouto sústavou pojmov je spravidla legenda mapy.
Hlavným rozlišovacím príznakom morfémy je význa-
mová a jej zodpovedajúca výrazová (graficko-konštruk-
čná) stránka mapového znaku. Ak nejaký pojem (vý-
znam) v legende mapy vystupuje ako samostatná a vý-
znamovo nedelitel'ná entita, aj grafický výrazový pro-
striedok, ktorý sa mu priradí, sa považuje za nedelitel'-
ný na morfémy - hoci by sa zdalo, že z grafického
hl'adiska by sa dal rozdeliť aj na menšie komponenty či
elementárne časti. Napr. na turistických mapách sa po-
užíva celý rad pojmov, znaky ktorých sú rozložitel'né po
grafickej stránke, ale z významovej (sémantickej) strán-
ky v danom súbore pojmov vystupujú ako ucelené, sa-
mostatné a nedelitel'né významy (obr. I). Preto v týchto
prípadoch je pojem syntagmy (znaku) totožný s morfé-
mou a až každý druh (triedu) konštrukčno-grafických
elementov možno považovať za grafému.
M~žnosť vyčleňovania morfémy, grafémy a po prvý

raz aj morfu ukazujú ďalšie ilustrácie na príklade ma-
pového znaku "močiar".

~ • kúpele; kúpalisko

t hrad, zámok, kaštier

• zrúcanina hradu

t t t kostol; kaplnka; krfž

n .... pomnlk; mohyla
f\ jaskyňa

t rozhradr'la, veža

Obr. 1 Príklady znakov používaných na turistických
mapách. ktoré v súbore pojmov obsiahnutých legendou

majú ucelené. samostatné a dokonca i združené
významy (napr. buď hrad. alebo zámok. alebo kaštiel').

Ako syntagmy sú totožné s morfémami. ale
z technického hl'adiska v nich možno rozlíšit' grafémy
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Obr. 2 Znak (pod šipkou zviičšene) pre "močiar"

používaný na našich turistick:vch mapách v míerkach
1:50000 a 1:100000 (a) a na Medzinárodnej mape

sveta 1:2500000 (b)

Na našich doterajších turistických mapách v mier-
kach I :50 000 a I: 100 000, ale aj na celom rade ďalších
máp, najma menšej mierky (napr. aj na Mape sveta
I :2 500 000) pojem "močiar" existuje ako jeden vý-
znam, v ktorom sa nič viac nevyčleňuje, nerozlišuje
(obr. 2). V tomto prípade sa mapový znak močiara vní-
ma ako jeden z významového hl'adiska nedelitel'ný vý-
znamový celok, alo súborný pojem pre "miesto prestú-
pené stojatou vodou a porastené vodnými rastlinami"
- tak sa vykladá význam slova "močiar" v [2]. V da-
nom prípade treba považovať celý mapový znak močia-
ra za jednu syntagmu totožnú so svojou morfémou
a len z konštrukčno-grafického hl'adiska možno v ňom
rozlišovať grafémy (jednotlivé čiarky, z ktorých každá
sama o sebe nie je nositel'om významu, len sa na ňom
materiálne a štruktúrne podiel'a).
Na topografických mapách (napr. v mierke 1:10 000)

sa podl'a staršieho značkového kl'úča [I] zobrazujú ne-
závisle od rastlinstva tri druhy močiara: priechodný,
ťažko priechodný a nepriechodný. Z rastlinstva (vráta-
ne vodného) sa osobitne rozlišuje niekol'ko desiatok
druhov, ktoré sú uvedené v legende mapy ako samostat-
né pojmy (významy). Vzájomnou kombinovatel'nosťou
týchto znakov sa tak dá vyjadriť vel'ké množstvo zmie-
šaných porastov, a teda aj viacero druhov močiarov roz-
lišovaných nielen podl'a priechodnosti, ale aj podl'a ra-
stlinstva. Morfografická analýza znaku-pojmu "močiar
s machom a lišajníkmi" (obr. 3) ukazuje, že v takomto
kombinovanom mapovom znaku treba najprv rozlišo-
vať samostatne ako znak (syntagmu) ,,(priechodný) mo-
čiar" a taktiež samostatne ako znak-syntagmu "mach
a lišajníky", ktoré sú z morfografického hl'adiska repre-
zentované morfémami MI a Mr Viac morfém nemožno
vyčleniť, lebo v danom pojme neexistuje viac význam ov
či pod význam ov (legenda topografických máp považuje
"mach a lišajniky" za jeden druh rastlinstva a graficko-
výrazová stránka nerozlišuje motív machu od motívu li-

') V skutočnosti však v tomto znaku existuje ešte aj tretia graféma
(vzhl'adovo rovnakú s prvou - hodkou). vyčlenenú podl'a grafematic-
kého priestoru (podl'a topologických kritérii rozmiestnenia).

= = .:-:...= .....=- --~=:::--- --- - '-- -- - -_ ....•.. - - --= -=- .1.-- -=- ==- - ~ =- --= =- - - - --:: d.=. -== =--=.1. ==

-.=..1.

-- -.I.~ ---
.1. - - - .1.- -

J, J,
Ml .11 M2

" J,
G2.1 I I G2.2

Obr. 3 M01:fografická analýza mapového znaku
(synsyntagmy) na topografickej mape "močiar s machom

a lišajnikmi" vofne zloženého z dvoch znakov
(syntagiem) "močiar" a "mach a lišajníky". Mor:fémy

prvého znaku (Mj) majú premenlivú dížku (Mli - Mj,,)
a grafémy druhého znaku (G) sú len dve (z hl'adiska ich

grafického motívu)

šajníkov). Podl'a grafického motívu v morféme Mz mož-
no síce vyčleniť dve grafémy2), ale s rozlišovaním ma-
chu od lišajníkov to nemá nič spoločné.
Potial'to sa tento rozbor neodlišuje od poznatkov,

ktoré sú známe a prezentované v rámci koncepcie ma-
pového jazyka [5, 6].

3. Vyčlenenie morfov v mapovom znaku

Pri spracovaní jednoduchých mápJ) sa morfografické
principy mapového jazyka neprejavujú tak zretel'ne,
ako pri spracovaní máp so zložitými legendami. Možno
preto konštatovať, že mapový jazyk sa ako systém (sy-
stémový prístup) výraznejšie uplatňuje najma na zloži-
tých analytických či komplexných mapách alebo pri
tvorbe rozsiahlych súborov máp a atlasov (najma kom-
plexných tematických atlasov).
Vhodná príležitosť na prehíbenie poznatkov o grafe-

maticko-morfematickej štruktúre mapového znaku sa
naskytla pri spracovaní mapy foriem krajinného krytu

') Ide o mapy. kloré v legende ohsahujú a vysvetl'ujú spravidla malý po-
čet pojmov. s nekomplikovanými vzťahmi medzi pojmami. hez vý-
znamového prekrytu medzi jednotlivými pojmami ap.
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v mierke 1:50000 v rámci európského projektu CORI-
NE Land Cover (metódami dial'kového prieskumu Ze-
me), kde vyvstala potreba podrobnejšieho členenia
(okrem iného aj) močiarov. Pracovne sa uvažovalo
s vačším súborom znakov pre močiare a v tomto súbore
sa vyskytoval okrem iných aj "močiar s machom a lišaj-
níkmi", "močiar s riedkym lesom", "močiar s trávou"
a "močiar s tfstím". Mapové znaky sa projektovali tak,
aby sa dali použiť aj vo viacnásobnej kombinácii v are-
áli.

Na obr. 4 sa ilustrujú všetky tieto štyri znaky vo vel'-
kosti vhodnej pre mapu i s pracovným zvačšením,
vhodným na ilustráciu morfografického rozboru dvoch
spodných znakov močiarov. V týchto prípadoch (na
rozdiel od znakov močiarov na topografických mapách)
vyvstala potreba vyčleniť klasifikačne nižšiu kategóriu
ako je morféma, ale klasifikačne vyššiu než je graféma.
Pretože ide o kategóriu, ktorá sa vyčleňuje na základe
významového kritéria (na základe "zložky významu" či
"podvýznamu") a je teda bližšia k morféme než ku gra-
féme, ukázalo sa pre ňu ako vhodné pomenovanie
"morr', čo je kategória známa aj v jazykovede. Mala by
to byť tá kategória (či medzikategória), ktorú predvídal
ešte v roku 1976 L. Ratajski [10, s. 52] pod názvom
"morfem dodatkowy" a ktorú som nazval morfom ešte
v roku 1982, [4, s. 342] len na základe predpokladov.
Pripomína to situáciu v molekulárnej fyzike, kde sa nie-
ktoré častice tiež najprv teoreticky predvídali a len nes-
koršie sa prakticky dokazovala ich existencia.

Mapový morf je teda z významového hl'adiska dru-
hoúrovňová (resp. treťo- atd'. úrovňová) zložka mapo-
vého znaku (mapovej syntagmy). Existuje vtedy, ak
v mapovom znaku existuje viac významových (séman-
tických ) úrovní. Je to súčasť mapovej morfémy. Delí sa
na grafémy.

Ale to nie je všetko, na čo príklad na obr. 4 upozor-
nil.

4. Rozlíšenie morfematického a grafematického
priestoru

V prvých prácach zaoberajúcich sa lingvistickou (grafe-
maticko-morfematickou) koncepciou mapového jazyka
[3,4] sa nerozlišoval grafematický priestor od morfema-
tického. Tento rozdiel sa odhalil až teraz pri vyčlenení
morfov a nedá sa o ňom povedať, že by bol zanedbatel'-
ný: je zaujímavý tak z teoretického hl'adiska (z hl'adiska
morfografie mapového znaku, napr. z hl'adiska morfo-
grafického rozboru), ako - a najma - z praktického
hl'adiska (napr. pri konštrukcii znakov na vyjadrenie
variability významových vazieb pri označovaní zloži-
tých pojmov).

Z ilustrácie na obr. 4 sa dá l'ahko identifikovať roz-
diel medzi morfematickým (Mpr) a grafematickým prie-
storom (Gpr) v mapovom znaku. Důležité je poznanie,
že morfematický priestor je spravidla vačší ako grafe-
matický priestor (prípadne je s tím totožný) - nikdy
však nemůže byť menší, čo je dané hierarchiou týchto
jednotiek. V danom prípade je priestor morfov totožný
s priestorom im príslušných grafém. Je celkom možné,
že pri takomto trojstupňovom (morféma - morf - gra-
féma) delení má predposledná jednotka vždy priestor
poslednej jednotky (t. j. morf má priestor totožný s gra-
fémou), ale nemusí to byť pravidlom. Žiada sa preskú-
mať v akých prípadoch toto pravidlo platí a či exístujú
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Obr. 4 Morfografická analýza mapového znaku
(synsyntagmy S) pre tematickú mapu foriem krajinného

krytu: SI - syntagma (znak "močiar s machom
a lišajníkmi: S2 - syntagma "močiar s riedkym lesom":

SJ- syntagma "močiar s trávou"; S4 - syntagma
"močiar s tfstím"; MJ. M4 - morférmy; IMJ,2MJ IM4•

2M4 - morfy; Mpr3 (= Mpr4) - morfematický priestor:
GIIIO - grafické motívy; Gp, - grafematické priestory

me nesenia. Hoci by si problém poznani a hÍbkovej
štruktúry mapového znaku zasluhoval organizovaný in-
štitucionálny výskum, k jeho riešeniu může prispieť
každý, komu sa naskytne vhodná príležitosť bud' pri
tvorbe, alebo pri hodnotení-analýze dostatočne zložitej
mapy.

Ked' sa začalo hovoriť o kartografickom (mapovom) ja-
zyku ako o teoretickom a praktickom systéme, vačšina
odborníkov zaoberajúcich sa mapovou tvorbou prijíma-
la tieto "teoretické konštrukcie" ako nadnesené a málo
užitočné. Mnohí považovali morfografiu (morfografic-
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kú analýzu a syntézu) mapového znaku za nepríliš zlo-
žitý návod na skladanie mapových znakov - za akúsi
detskú skladačku typu lego. Aj každodenná prax tvorby
jednoduchých máp potvrdzovala, že k mapovému vyja-
drovaniu (chápanému zúžene ako označovaniu pojmov
mapovými znakmi) netreba pristupovať príliš učene,
príliš teoreticky. Avšak mapové vyjadrovanie pri tvorbe
zložitých máp volalo a stále volá po vhodnom návode,
po vhodnej (užitočnej) teoretickej koncepcii. "Stará
dobrá" kartografická empíria nevypracovala na to žiad-
ne pravidlá, ktoré by zodpovedali nárokom terajšej do-
by.

Vypracovanie teoretickej koncepcie mapového jazy-
ka už viedlo k vypracovaniu kartografickej "chyboló-
gie", t. j. k vypracovaniu klasifikácie vyjadrovacích
chýb na mapách [8], založenej na pravidlách, ktoré pla-
tia v každej jednotlivej rovine mapového jazyka (vlast-
ne na porušovaní týchto pravidiel). Snaha predchádzať
vyjadrovacím chybám nevyhnutne vedie spať - k po-
trebe poznania teoretickej koncepie mapového jazyka.
A pretože vyjadrovacie chyby sa vyskytujú nielen na
zložitých, ale aj na jednoduchých mapách, aj pri ich
tvorbe je užitočné poznať a rešpektovať aspoň základné
princípy mapového jazyka a jeho jednotlivých rovín.
Inak sa sotva dá vyhnúť takému negatívnemu javu
akým je vo všeobecnosti pozorovaný a stále rastúci vý-
skyt "negramotných" či "pologramotných" máp z hl'a-
diska neprotirečivosti ich mapového vyjadrenia. Nie
nadarmo mapovému jazyku venuje pozornost' aj Medzi-
národná kartografická asociácia (ICA), ktorá zaradila
túto tému ako jeden z piatich vybraných problémov,

ktorým sa venuje Pracovná skupina ICA na definova-
nie hlavných teoretických problémov v kartografii [9].

[I] Dohodnuté značky topografických máp v mierkách
1:10000 a 1:5000. Praha, USGK 1959. 116 s.

[2] Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 1987.
592 s.

[3] PRAVDA, J.: Kartografický jazyk, Geod. a kartogr. obzor,
23/65, 1977, č. 10, s. 243-248.

[4] PRAVDA, J.: Kartografia a kartografický jazyk. Geogr.
čas., 34, 1982, Č. 4, s. 326-351.

[S] PRAVDA, J.: Základy koncepcie mapového jazyka. Brati-
slava, Geogr. ústav SAV 1990. 168 s.

[6] PRAVDA, J.: Podstata morfografickej analýzy mapových
znakov. Geod. a kartogr. obzor, 37/79, 1991, Č. II,
s.232-238.

[7] PRAVDA, J.: Delingvizáciou k expresivistickej koncepii
mapy. Geogr. čas., 44, 1992, Č. 4, s. 363-373.

[8] PRAVDA, J.: Jazyková koncepcia mapy a klasifikácia vy-
jadrovacích chýb na mapách. ln: Sbornik 10. kartogr. kon-
ference. Brno, Kartogr. spol. ČR 1993, s. 91-99.

[9] PRAVDA, J.: Vybrané hlavné teoretické problémy stojace
pred kartografiou. Geod. a kartogr. obzor, 39/81, 1993,
Č. 10, s. 216-218.

(10] RATAJSKI, L.: Pewne aspekty gramatyki jezyka mapy.
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Souřadnicové systémy
pro geodynamiku
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a kartografický, Zdiby

Účelem tohoto příspěvku je pojednat o referenčních sy-
stémech, které přicházejí v úvahu při studiu problémů
geodynamiky. Na následujících řádcích se budeme vě-
novat souřadnicovým systémům, jejichž faktickou reali-
zaci jsme schopni provést s nejvyšší současnou dosaži-
telnou přesností, která se pohybuje v rozmezí
0,01-0,05 m.

Této přesnosti dosahují souřadnicové systémy vytvá-
řené Mezinárodní službou rotace Země (IERS - Inter-
national Earth Rotation Service), která pro tvorbu sou-
řadnicových systémů zpracovává měřeni ziskaná násle-
dující měřickou technikou:
VLBI - Very Long Baseline Interferometry - Radio-
vá interferometrie s velmi dlouhými základnami. Před-
mětem měření jsou zde mimogalaktické zdroje elektro-
magnetického záření (kvazary), výsledkem jsou úhly,
které svírají směry k těmto zdrojům záření se základ-
nou, tvořenou dvěma interferometry; přesnost 0,0003".
LLR - Lunar Laser Ranging - Laserová lokace Mě-
síce. Předmětem měření je Měsíc, přesněji laserové
měření vzdálenosti mezi stanicí a koutovými odraže-
či, umístěnými na povrchu Měsíce, přesnost měření
0,01-0,05 m.

SLR - Satellite Laser Ranging - Laserová lokace
umělých družic Země. Předmětem měření jsou zde geo-
dynamické družice (Lageos I, Lageos II, Etalon I, Eta-
Ion II). Konkrétně jde, podobně jako v připadě LLR,
o laserové měření vzdálenosti mezi stanicí a koutovými
odrážeči, umístěnými na družici. Přesnost měření
0,01-0,03 m.
GPS - Global Positioning System - Globální systém
pro určování polohy. Předmětem měření jsou speciali-
zované (aktivní) umělé družice Země systému NA V-
STAR umožňující různé typy měření. Nejčastěji se při
zpracování využívá měření tzv. pseudovzdáleností a fá-
zových měření - výsledkem pak je určení vzdálenosti
mezi stanicí a družicí, případně různě kombinovaných
diferencí mezi těmito vzdálenostmi.

Referenční systém IERS sestává ze dvou částí: ze stan-
dardů IERS a referenčnich rámců IERS, viz např. [I].

Standardy IERS jsou tvořeny souborem konstant
a modelů použitých při zpracováni měření pořízených
výše zmíněnými měřickými způsoby a to jak v různých
zpracovatelských centrech, tak i při závěrečném společ-
ném zpracování.

1994/97



Geodetický a kartografický obzor
98 ročník 40/82, 1994, číslo 5

Hodnoty konstant jsou přijaté veličiny odvozené ze
současných analýz a některé z nich se liší od součas-
ných konvenčních hodnot, nebo jsou měřením zlepšo-
vány - jako např. nutační parametry.

Systém IERS obsahuje dva referenční rámce. Jednak
je to IERS Terrestrial Reference Frame (ITRF) -
IERS terestrický referenční rámec, za druhé je to IERS
Celestial Reference Frame (ICRF) - IERS nebeský re-
ferenční rámec. Vazbu mezi oběma systémy zajišťují
všechny výše uvedené měřické techniky; z fyzikálního
pohledu technika VLBI přímým měřením, ostatní tech-
niky přes teorie pohybu Měsíce (LLR), respektive teorií
pohybu umělých družic v silových polích Země (gravi-
tačního i negravitačního původu) s rušivými gravitační-
mi zdroji Měsíce, Slunce a ostatních planet sluneční
soustavy (SLR, GPS).

Počátek, referenční směr a měřítko systému ITRF jsou
implicitně definovány souřadnicemi přijatého terestric-
kého systému. Počátek ITRF je definován v těžišti Ze-
mě s nejistotou určení O,10m. Délkovou jednotkou je
metr. Referenční pól, který je identický s osou Z kartéz-
ské souřadnicové soustavy, a referenční poledník, který
je identický s rovinou tvořenou osami XZ kartézské
soustavy jsou konzistentní s odpovídajícími směry ve
"starém" systému BTS (BIH Terrestrial System, BIH -
Bureau lnternational de l'Heure, předchůdce IERS)
s přesností 0,003". BIH referenční pól byl připojen
k pólu CIO (Conventional lnternational Origin) s přes-
ností cca 0,03".

Časové změny souřadnic, působené pohyby tektonic-
kých ker, jsou určovány kombinací vlastního měření
změn a teoretických hodnot z modelů (model AMO 2
nebo NNR-NUVELI) za podmínky "nulové rotace celé
sítě", která je ekvivalentní s Tisserandovou podmínkou
minimálního diferenciálního přírůstku čtverce momen-
tu hybnosti.

Počátek ICRF je barycentrum sluneční soustavy. Směr
osy Z kartézského souřadnicového systému je identický
s polohou středního rotačního pólu v epoše J2000,O.
Přepočty na okamžitou polohu pólu se provádějí pomo-
cí souboru precesních a nutačních konstant definova-
ných IAU (International Astronomic Union - Meziná-
rodní astronomická unie) v roce 1976, resp. 1980. Počá-
tek odečtu rektascenzí (leží v průsečíku osy X kartézské-
ho souřadnicového systému s rovníkem, ten je tvořen
osami XY) je identický s počátkem katalogu FK5 s přes-
ností 0,0 I". Rámec je realizován rovníkovými souřadni-
cemi (rektascenze a deklinace) zdrojů elektromagnetic-
kého záření (kvazarů). Rozložení těchto objektů je patr-
né z obr. I.

Vzájemná vazba mezi terestrickým (lTRF) a "nebes-
kým" (ICRF) rámcem je dána precesními a nutačními
konstantami (jejichž časový vývoj je dán příslušnou teo-
rií precese a nutace) a dále pomocí pěti orientačních
parametrů EOP (Earth orientation parameters), které
nelze s požadovanou přesností teoreticky předpovídat.
Jsou to jednak souřadnice nebeského efemeridového pólu

(CEP - Celestial Ephemeris Pole) x, y vzhledem k [RP
(lERS Reference Pole). CEP se liší od okamžité polohy
rotační osy kvazidenním členem s amplitudou 0,01".
x-ová osa leží v referenčním polední ku IRM (IERS Re-
ference Meridian), y -ová osa leží v poledníku 90oW.

Dalšími parametry jsou korekce ekliptikální délky
a sklonu ekliptiky vůči rovníku, které je třeba určovat,
protože dosavadní teorie nutace nedosahuje přesnosti
dosažitelné měřením.

Pátým parametrem je tzv. rotační čas UTl (Universal
Time, jednička je dlouhodobě užívaný index pro rotač-
ní čas na zdůraznění rozdílu od ostatních typů časů).
UT! je vztažen ke Greenwichskému střednímu hvězd-
nému času (GMST - Greenwich Mean Sidereal Time)
konvenčním vztahem a umožňuje nám přístup k IRM
(lERS referenčnímu poledníku - viz výše) v systému
ICRF, počítanému vzhledem k ose CEP (nebeský efe-
meridový pól). Číselně bývá vyjádřen jako rozdíl mezi
rotačním časem UTI a atomovým časem TAI nebo
UTC (světovým koordinovaným časem, který je odvo-
zen z TAI - je to čas, který běžně používáme v denním
životě a který se liší od TAI o celý počet sekund tak,
aby UTI - UTC bylo menší než 0,9 s). Atomový čas
TAI je časová škála BIPM (Mezinárodní úřad pro míry
a váhy v Sévres u Paříže), jeho jednotkou je Sl sekunda
na hladině moře. Počátek škály TAI je definován tak,
že UTI - TAI = Odne I. I. 1958. Dále je používán tzv.
terestrický čas TT, který je v současnosti definován
vztahem TAI + 32,184 s.

V dalším výkladu se zaměříme především na tere-
strický rámec z toho důvodu, že má bezprostřední ná-
vaznost na geodynamiku.

Na realizaci ITRF se podílejí různé instituce obhos-
podařující jednotlivé měřické techniky. Každoročním
zpracováním nových přírůstků měřických dat vznikne
nový rámec. Takovým způsobem vznikly ITRF-89,
ITRF-90, ITRF-91 a ITRF-92.

Nejaktuálnější realizace terestrického systému ITRF-92
vznikla kombinací 20 souborů souřadnic stanic (kon-
krétně šlo o 287 bodů situovaných ve 152 místech). Nej-
důležitějšími jsou tzv. kolokační stanice, na kterých je

Obr. 1 Rozložení 504 zdrojů radiového záření. Plná
kolečka představují 158 zdrojů s formální střední chybou

menší než 0,00025"
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nasazena více než jedna měřícká techníka. Těchto sta-
níc bylo v tomto řešení k díspozíci celkem 40, a to

9 stanic s technikou VLBI + SLR + GPS,
3 stanice s technikou VLBI + SLR + LLR,

II stanic s technikou VLBI + SLR,
12 stanic s technikou VLBI + GPS,
5 stanic s technikou GPS + SLR.

Pole rychlostí (časových změn souřadnic) bylo urče-
no buď kombinací veličin určených z vyrovnání (z VL-
BI nebo SLR) a hodnot rychlostí daných modelem
NNR-NUVELI vhodnou volbou váhování, anebo je
odvozeno pouze z modelu NNR-NUVELI při zachová-
ní podmínky nulové globálni rotace celé sitě.

Výsledným produktem je katalog souřadnic (X". Y;"
Z,,) a rychlosti (dX/dt. dY;/dt. dZ/dt) - viz [I], vztaže-
ných k epoše 1988,0. Aktuální hodnoty souřadnic pro
epochu T pak počítáme z výrazu

X = Xc, + (dXj dt)( T - 1988,0),
Y = Y;, + (dY;/ dt) (T - 1988,0),
Z = 2;, + (d2;/ dt) (T - 1988,0).

Z tohoto výrazu je patrné, že souřadnice vztažené k sys-
tému ITRF podléhají časovým změnám; v případě
evropských stanic jde o hodnoty zhruba 0,01 až 0,02 m
za rok ve všech třech souřadnicích, protože evropská
kontinentální deska vykonává vůči ITRF pohyb cca
0,25 m za 10 let. Z tohoto důvodu bylo doporučeno za-
vést pro evropský kontinent speciální systém, označený
ETRS (European Terrestrial Reference System -
Evropský terestrický systém), který má být vůči evrop-
ské kontínentální desce globálně bez pohybu.

Podobně jako systém IERS je i ETRS tvořen referenč-
ním rámcem (ETRF - European Reference Frame -
Evropský referenční rámec) a příslušnými konstantami
a algoritmy.

V roce 1987 vytvořila Mezinárodní geodetícká aso-
ciace (IAG) podkomisi pro definici Evropského refe-
renčního systému (EUREF - European Reference Fra-
me) v rámci X. komise "Kontinentální sítě". Tato pod-
komise se rozhodla definovat European Terrestrial Re-
ference System 89 (ETRS89) s využitím výsledků mezi-
národní kampaně EUREF-89. V této měřické kampani
bylo využito kromě techniky SLR a VLBI hlavně metod
GPS.

stát GPS SLR VLBI

Norsko 7
Finsko 4 1
Švédsko 4 1
Dánsko 3
V. Británie 6 1 1
Německo 12 1 2
Nizozemí 4 1
Belgie 3
Francie 8 1 2
Švýcarsko 4 1
Rakousko 4 1
Itálie 10 3 4
Španělsko 14 1 1
t'0rtugalsko 2
Recko 4 4

Systém ETRS89 obsahuje:
a) ETRF89, který je realizován evropskými stanicemi

ITRF89 technik SLR a VLBI, vztaženými k epoše
1989,0,

b) ETRF90, který je tvořen souřadnicemi evropských
stanic ITRF90 vztaženými k epoše 1989,0 a vztažnými
vektory (centračními veličinami) mezi body GPS a body
technik SLR a VLBI na bodech, zařazených do kampa-
ně EUREF-89, neobsahuje tedy body, na kterých bylo
použito pouze techniky GPS,

c) EUREF-89, který zahrnuje IERS stanice v Evropě
a všechny stanice GPS kampaně EUREF-89. Souřadni-
cový systém je realizován tím způsobem, že všechny bo-
dy sitě IERS jsou uvažovány jako body pevné.

Připomeňme ještě, že družice systému NAVSTAR,
které umožňují měřeni aparaturami GPS, nejsou určeny
pro měření technikou SLR. Aby bylo možné připojit re-
lativně určené vektory, které produkuje technika GPS,
k souřadnicovému systému tvořenému stanicemi SLR
nebo VLBI (a to jsou všechny stanice ITRF!), je třeba
na těchto stanicích provádět měření aparaturami G PS
simultánně s měřením na určovaných stanicích.

Přehled účastníků první měřické kampaně, která pro-
běhla v roce 1989 je uveden v tab. 1.

Data z kampaně předběžně zpracovalo 12 zpracova-
telských center, výsledné řešení bylo provedeno smíše-
nou pracovní skupinou oclúorníků z Univerzity v Ber-
nu, IGN z Francie, Bavorské komise pro mezinárodní
měření Země, Mnichov, a Institutu aplíkované geodézie
z Frankfurtu n.M.

Přesnost výsledků pro body měřené technikami SLR
a VLBI, je v rozsahu 13-23 mm v každé souřadnici,
pro body zaměřené pouze technikou GPS je přesnost
v horizontálním směru 30-40 mm (v jednotlivé složce
souřadnic) a 50-60 mm ve svislé složce, viz [2].

Terestrický referenční systém realizovaný stanicemi
kampaně EUREF-89 je průběžně doplňován dalšimi
body.

V následujícím přehledu jsou uvedeny návazné kam-
paně, které proběhly v dalších letech, kterými byl sy-
stém dále rozšířen:

1990 - NORTHWEST - 16 nových stanic v sever-
ských státech a na severních ostrovech,

- Turecká síť G PS - 16 nových bodů,
- SEGAU - II stanic v bývalém NDR,

1991 - EUREF-EAST-91 - 6 nových bodů v Česko-
slovensku, 4 body v Maďarsku,

1992 - POLREF-92 - II nových stanic v Polsku,
- Bulharská síť - 7 nových bodů,
- Síť baltských států (Litva, Lotyšsko, Estonsko)

- 13 nových stanic,
1993 - Kypr - 6 nových bodů.

Ve všech těchto kampaních bylo mereno technikou
GPS nejen na určovaných bodech, ale zároveň na řadě
bodů kolokačních, případně na bodech zaměřených
v předchozích kampanich.

Část aktuální konfigurace stanic definujících EU-
REF-89 ve verzi z roku 1993 je patrná z obrázku 2.

Zde je ještě nutné zmínit se o systému WGS 84 (World
Geodetic System). Tento souřadnicový systém je pra-
covním systémem pro definici drah družic družicového
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Obr. 2 Realizace referenčniho rámce EUREF-89 v letech
1990-1993

6. SLR respektive VLHl
• EUREF-89 zhušťovací stanice

• EUREF 90/9//92/93

systému GPS ~ NAVSTAR. Systém byl primárně defi-
nován Ministerstvem obrany USA pro účely obrany stá-
tu. Systém WGS-84 obsahuje geocentrický konvencio-
nální terestrický rámec realizovaný modifikací staršího
rámce, který byl součástí Navy Navigation SatelIite Sy-
stem (NNSS) nebo TRANSIT Doppler Reference Fra-
me (NSWC 9Z-2) otočením, posunutím a změnou mě-
řítka tak, aby referenční meridián nového rámce byl
totožný s poledníkem definovaným IERS, osa Z pro-
cházela konvencionálním terestrickým pólem IERS
a systém byl geocentrický. Tento systém je dále dopl-
něn referenčním elipsoidem s parametry a = 6378 137
m, 1/f = 298,257223563, ve zploštění se tedy mírně od-
chyluje od referenčního systému GRS-80, viz [3]. Důvo-
dem tété odchylky je zachování relace mezi zploštěním
referenčního elipsoidu a Stokesovým parametrem J20,

který je součástí modelu tíhového pole WGS-84. Sou-
řadnicový rámec je realizován souborem stanic, které
určují dráhy družic systému GPS. Jelikož je primární
využití tohoto systému ve vojenství, je při zpracování
měření kladen více důraz na rychlost provedení, než na
získání nejvyšší přesnosti. Referenční rámec tohoto sy-
stému se od ITRF odchyluje globálně v hodnotách do
0,5 m, souřadnice jednotlivých stanic do I m v každé
složce. Z tohoto důvodu je použití systému WGS-84
pro geodynamické účely nevhodné.

Z předchozích odstavců je jasné, že aktuální realizaci
všech systémů je možné zajistit pouze kontinuálním mě-
řením pokud možno všemi dostupnými technikami.
Jednotlivé techniky mají zpravidla více zpracovatel-
ských center, některá centra zpracovávají zase výsledky
z více technik.
Hlavnímí koordinačními centry jsou:
IERS - International Earth Rotation Service, se síd-

lem v Pařiži, která provádí finální zpracování měření
a homogenizaci výsledků získaných z regionálních
zpracovatelských center,

Obr. 3 "Core" stanice Mezinárodní služby GPS pro
geodynamiku ([GS)

IGS - International GPS Service for Geodynamics,
se sídly v USA a ve Švýcarsku, která koordinuje perma-
nentní měření technikami GPS na tzv. "core" stanicích
(zpravidla jde o kolokační stanice) a organizuje kampa-
ně na "fiducial" stanicích (zatím v intervalu dvou let
jedna čtrnáctidenní kampaň, první byla kampaň
EPOCH '92). Přehled "core" stanic je na obr. 3. Pozo-
rování v rámci "fiducial" stanic se účastní v naší repub-
lice Geodetická observatoř Pecný. Významnou aktivi-
tou IGS je udržování celosvětové banky dat pozorování
GPS družic (zpravidla z "core" stanic) a přesných efe-
merid vztažených k ITRF (poloh a rychlostí družic v jis-
tých, přesně definovaných okamžicích), které jsou určo-
vány v osmi zpracovatelských centrech.

Předpokládejme, že máme k dispozici jistý počet refe-
renčních bodů. Souřadnice těchto bodů tvoří náš refe-
renční rámec.
Pro účely geodynamiky budeme dále využívat:
- souřadnic vztažených k vyhovujícímu (z hlediska

přesnosti) referenčnímu rámci (lTRF nebo ETRF),
- invariantů - v tomto případě může jít pouze

o vzdálenost mezi dvěma body.
K dispozici dále musíme mít:
a) símultánní měření dvoufrekvenčními aparaturami

GPS na určovaných bodech a nejméně na jednom bodě
referenčního rámce (při dalším využití pouze měřené
délky), nebo nejméně na třech bodech (při použití sou-
řadnic),
b) software, který je schopný zpracovat měření G PS

s centimetrovou přesností při délce stran větších než
10 km. Takovým software je kterýkoliv z tzv. vědeckých
software (např. GIPSY nebo BERNESE, produkt
Astronomického ústavu univerzity v Bernu), ale nejsou
jím firemní software jako TRIMVEC, Wild ap.

c) k zajištění přesnosti určení prostorové polohy bo-
dů sítě řádu 0,01 m při délce stran kolem 100 km potře-
bujeme znát polohu družice s přesností 10-7 (tj. asi 2 m
v absolutní pozicí). Z této podmínky je jasné, že pro
zpracování není možné používat "palubní" efemeridy.
Přesné dráhy družic je možné opatřit z databanky mezi-
národní služby GPS pro geodynamiku (IGS) pomocí
počítačové sítě INTERNET. Údaje o těchto drahách
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však musí být k díspozici ve stejném souřadnicovém sy-
stému jako je náš referenční rámec, nebo musí být k dis-
pozici parametry, které umožní převod souřadnic bodů
referenčního rámce do souřadnicového systému, ve kte-
rém jsou počítány dráhy družic.
Dráhy družic jsou definovány pravoúhlými prostoro-

vými souřadnicemi pro daný časový okamžik v souřad-
nicovém systému, jehož realizace je založena na bázi
rámce ITRF-92 (IERS Terrestrial Reference Frame)
v aktuální epoše měření. Všechny body našeho refe-
renčního rámce je pak nutné do tohoto systému trans-
formovat na základě znalosti vzájemných posunů.
Výsledné souřadnice nových bodů pak obdržíme

v určité epoše měření. Pak mohou být transformovány
zpět do společného původního souřadnicového systé-
mu, ve kterém byl dán referenční rámec. Při výpočtu je
tedy nutné zachovat následující postup - viz [4]:
- máme k dispozici referenční rámec ITRF- TI (TI je
realizace ITRF provedená ve výpočetním centru, např.
'92).
- máme k dispozici dráhy družic, vztažené k okamžité
realizaci ITRF v epoše pozorování TO (např. 1993,7),
- souřadnice referenčních stanic musí být převedeny
z referenční epochy systému (u ITRF-92 je to rok 1988)
na epochu TO (např. 1993,7) pomocí rychlostí změn
souřadnic, publikovaných mezinárodní službou IERS
(viz výše).
- Dále je nutné převést všechny referenční body, které
používáme a které máme definovány v systému ETRF-
TE. na epochu měření TO pomocí daných posunů (ty
jsou velmi malé, zpravidla zatím nulové, protože ETRF
je fixován k evropské kontinentální desce), tedy např.
ETRF-89 z epochy 1989,0 do epochy 1993,7.
- Takto zjištěné souřadnice pak transformujeme do sy-
stému ITRF- TI. když použijeme daných, nebo aktuálně
odvozených transformačních parametrů mezi ETRF- TE
a ITRF- TI v epoše TO.
- Provedeme-Ii nyní zpracování měření, výsledky zís-
káme v systému ITRF- TI v epoše TO (v našem příkladu
v ITRF '92 v epoše TO).
-Abychom získali souřadnice v požadovaném ETRF-

TE (např. ETRF-89), musíme transformovat výsledky ze
systému ITRF- TI v epoše TO do ETRF- TE v epoše TO
(např. 1993,7) a posunout takto získané souřadnice zpět
z epochy TO do epochy systému ETRF-TE(např. 1989).

V předchozích odstavcích byla nastíněna koncepce
tvorby globálního geodynamického systému při použití
moderních metod kosmické geodézie pro studium geo-
dynamiky "ve velkém", v kontinentálním rozsahu. Me-
todika použití technologie GPS, zmíněná v předchozím
odstavci, nás však nutí využívat tohoto systému i pro
využití v menších regionech (potřeba přesných drah
družic, zpracování v jednotném systému z důvodů dosa-
žení odpovídající přesnosti). Další nutnou podmínkou
dosažení úspěšného výsledku jsou kvalitní stabilizace
geodynamických bodů a měřické podmínky.
V současnosti existuje v Evropě řada geodynamic-

kých projektů (např. WEGENER, SAGET) a další se
připravují, v řadě států se budují geodynamické sítě
a pořádají měřické kampaně. Určení optimální strategie
při budování geodynamické sítě a metodologie jejího
zaměření a zpracování výsledků je však věcí budouc-
nosti.
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Do redakce došlo: II. 10. 1993
Lektoroval:

Prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

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

Naše odborná veřejnost může letos při příležitosti 160.
výročí narození vzpomenout životního díla významné·
ho geodeta Jana Marka. Byl jedním z našich rodáků,
kteří svým nadáním a pílí výrazně ovlivnili vývoj země-
měřictví v bývalé habsburské monarchii a tím i v širším
evropském kontextu. Jeho životopisná literatura je po-
měrně chudá; pro své působení mimo české země tu byl
- přes určité styky se zdejšími odborníky (např. prof.
K. Kořistkou) - málo znám, rakouský ani český země-
měřický časopis nebyl za jeho života ještě založen. Kro-
mě hesel ve starších naučných slovnících, především
v [I], je nutno uvést pozdější časopiseckou práci [2], ze
kterých přejímám základní údaje. (Bibliografická data
v těchto pramenech nejsou citována zcela přesně.)

Jan Marek se narodil 18.6. 1834 v Janovicích u Polné
v početné nemajetné rodině, v níž se už po tři generace
dědilo učitelské povolání. Od dětství projevoval a rozví·
jel matematické nadání. To možná vedlo k tomu, že po
absolvování škol v rodné obci, Polné a Telči byl jako te-
prve čtrnáctiletý zaměstnán v tzv. vyvazovací komisi ur-
čující náhrady za zrušení desátků a osvobození z robo-
ty. R. 1850 odešel do Vídně, kde po absolvování pří-
pravného kursu byl přijat přímo do 2. ročníku tamější
techniky. Studium ukončil s vyznamenáním u všech
zkoušek r. 1854 a nastoupil místo měřického adjunkta
v haličském Lvově. Již v následujícím roce se zúčastnil
grafické triangulace Uher IV. řádu v okolí Šoproně.
V zimě počítal výměry tyrolského kat astru a učil začína-
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jící kolegy rektifikaci teodolitů a - maďarsky. V této
souvíslosti je nutno poznamenat, že Jan Marek ovládl
kromě mateřštiny II jazyků; např. v r. 1884 zvažoval
nabídku k účasti při výstavbě nového Teheránu a naučí I
se proto arabsky.

Pro své "věhlasně vynikající upotřebení pro polní
práce měřické" byl rychle povyšován a r. 1857 byl jme-
nován adjunktem - kalkulátorem vídeňské Triangulač-
ní a kalkulační kanceláře. Zde se seznámil s vynikají-
cím odborníkem krajanem Františkem Horským, revi-
dentem a pozdějším přednostou. Pod jeho vedením vy-
početl pro území rakousko-uherské monarchie tabulky
pro zobrazení Besselova elipsoidu na kouli Gaussovou
metodou. V následujícím roce trianguloval (právě s F.
Horským) v okolí Lučence, v dalších letech ve Slovin-
sku, Chorvatsku a v alpských říšských zemích.

Přeložení do Vídně Janu Markovi dovolilo, aby své
neúnavné studium (do ložené v pozůstalosti množstvím
excerpcí ze světové odborné literatury, poznámek a ne-
publikovaných řešení různých problémů) doplnil na
Polytechnickém ústavu externím studiem (opět s vyzna-
menáním) nejprve astronomie u prof. Dr. Littrowa,
v období 1863-1865 kursem integrace lineárních dife-
renciálních rovnic. V té době již udržoval osobní nebo
písemný styk s řadou význačných evropských vědců.

R. 1865 byl jmenován samostatným triangulátorem
a vyslán znovu na Slovensko. Působil ve Sv. Martine,
Kežmarku, na Spiši, ale též v (dnes rumunském) Sedmi-
hradsku. Vysoce byla ceněna jeho odborná a (v hor-
ském prostředí nezbytná) fyzická zdatnost, citlivý pří-
stup ke spolupracovníkům i k místnímu obyvatelstvu,
vztah k přírodě, smysl pro humor. (Zde nemohu nepři-
pomenout Markovy básně, např. Ubohý měřič, Na Kri-
váni r. 1867, Poesií ke geodésii, slovenskou Na alpě
Gánci nebo veršovaný postup rektifikace teodolitu.)

V r. 1867 se Jan Marek oženil s Leontýnou Starou
z Kutnohorska; práce [2] zdůrazňuje, že jejich děti byly
vychovány v českém duchu. (Z toho, že uvedená stať je
podepsána pouze shodnými iniciálami J. M. a z infor-
mací osobního rázu usuzuji, že jejím autorem byl právě
jeden z potomků.)

R. 1868 byl Jan Marek jmenován uherským minister-
stvem financí prozatímním - (1872 definitivním) -
přednostou Triangulační a kalkulační kanceláře v Bu-
dapešti. V letech 1865-69 řídil triangulační a nivelační
práce a katastrální mapování Budapešti, 1871 provedl
stabilizaci katastru. Elaborát trígonometrické sítě byl r.
1873 vystaven ve Vídni a ještě na světové výstavě 1889
v Paříži byl oceněn čestným uznáním. Část bohatých
zkušeností a výsledků své práce J. Marek publikoval ča-
sopisecky v [4], [5] a zejména v článku [3], pojednávají-
cím o spojování a vyrovnání dvou nebo tří trigonome-
trických sítí způsobem, který v uherské katastrální
tríangulaci sám zavedl v r. 1868. Tato práce vyvolala
mimořádně živý, příznivý ohlas především ve Francii
a v Německu.

Za nejvýznamnější Markovo písemné dílo považuji
Návod pro katastrální triangulaci [6], který pro úřední
potřebu napsal na požádání ministerstva financí. Spo-
juje obsáhlé teoretické, praktické a tabulkové části
a příklady. Zpracování přesahuje rámec daný názvem,
takže dnes je uvedená kniha důležitým svědectvím
o tehdejším stavu vědeckého poznání i praxe. (Velmi
zachovalý výtisk v německé jazykové versi je uložen
pod signaturou R 174 v knihovně Matematického ústa-

vu Akademie věd ČR.) Obsah 397 stran většího formátu
je členěn do 4 dílů. Po předmluvě a úvodních poznám-
kách o tvaru Země, redukci délek základen a orientaci
sítí se I. díl - Sítě vyšších řádů v jednotlivých oddílech
a paragrafech zabývá rekognoskací terénu, stavbou sig-
nálů, konstrukcemi a rektifikací teodolitů, metodami
měření vodorovných úhlů. 2. díl - Výpočetní práce -
zahrnuje především oddíly o použitém zobrazení Uher,
tj. o Gaussově konformním zobrazení sféroidu (Besse-
lova elipsoidu) na kouli, včetně zmíněných tabulek z r.
1857, a o stereografické konformní projekci koule do
roviny, kterou zavedl r. 1863 Fr. Horský. Dále jsou ve
zmíněném díle pasáže o provádění výpočtů, MNČ, vy-
hodnocení měření (centrace, trojúhelníkové uzávěry),
spojování sítí. 3. díl s názvem Síť IV. řádu a výšková
měření v prvních 2 oddílech pojednává o polních pra-
cích a o výpočtech (protínání, polygony, vyhledání
chyb, vyrovnání), do ložené četnými praktickými po-
znatky z téměř dvacetileté praxe autora. V § 133 a § 157
je definována úloha protínání zpět dvojbodu ze 2 párů
daných bodů, vhodná pro úzká horská údolí. Úloha ny-
ní nese Markovo jméno. Podrobně byla uvedena v [10],
s řešením se čtenář může seznámit v dosud dostupné
učebnici [lI]. Obr. I přetiskuje dvě možné varianty
uspořádání. Třetí oddíl 3. dílu je věnován trigonome-
trickému měření výšek, výpočtům (podle Baeyera a Bes-
sela) a vyrovnání. Krátký 4. díl - výpočty výšek v niž-
ších řádech zavádí též barometrické měření. Dodatek
popisuje v jedíném paragrafu přesnou geometrickou ni-
velaci.

Obsáhlou, převážně pozitivní recenzi této práce pub-
líkoval známý německý geodet a odborný spisovatel
prof. W. Jordan [7]. ("Hodnocené dílo ukazuje potěši-
telným způsobem proniknutí vědeckých metod do ma-
ďarského měření.") Kromě originality tzv. Markovy
úlohy a "výjimečně praktického obsahu" postupů po-
drobné triangulace vyzdvihl zejména kvalitu výkladu
problematiky konformního zobrazení na kouli a rozsah
tabulek navazujících na tabulky Gaussovy, sestavené
pro Hannoversko. Nejzávažnější výhrada se týkala
"málo elegantního" zobrazení ve dvou krocích.

Již v květnu r. 1874 byl Jan Marek říšským minister-
stvem války jmenován profesorem vyšší geodézie, vyšší
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matematiky a (zanedlouho z osnov vyřazené) sférické
astronomie na elitni Vojenské akademii ve Wiener Neu-
stadtu. Definitivní profesuru získal 1880 po reformě
studia pro vyšší matematiku, geodézii a praktické mě-
řictví. V tomto místě, kterým symbolicky navázal na ro-
dinné tradice, zůstal až do svého penzionování roku
1889.
R. 1875 publikoval článek [8], který je dokladem, že

pozorně sledoval český odborný život. Na akademii
psal interní texty pro výuku, spolupracoval na kon-
strukcích Stampferova a Roksandičova dálkoměru (ten
se uplatnil v několika armádách), aktivně se zabýval
astronomií, vyrovnávacím počtem, výpočetními postu-
py, tachymetrií. Podle svědectví [2] byly celé, jím zpra-
cované partie, přejímány do cizích publikací. Markova
zájmu, obětavosti a nezištnosti využívalo i ministerstvo,
které ho mimo pedagogický úvazek např. jmenovalo
technickým poradcem pro výstavbu vídeňského měst-
ského vodovodu (1885) nebo pověřilo výukou ruštiny
důstojníků akademie a místní posádky (1887).
Uznáním a oceněním zásluh prof. Jana Marka bylo

členství v komisi, která 1889 stanovila nový mezinárod-
ní prototyp metru (ryskové platinoiridiové měřidlo
s průřezem X).
Po odchodu do výslužby prof. J. Marek přesídlil do

Jindřichova Hradce. Na pražské Jubilejní zemské výsta-
vě 1891 byly vystaveny ukázky z jeho díla a některé
z pomůcek v oddělení architektů a inženýrů; teprve tím
se dostal do širšího povědomí české odborné i laické ve-
řejnosti. Po přestěhování na Královské Vinohrady se
aktivně stýkal s našimi přednimi odborníky, profesory
F. Mul1erem, F. Novotným, V. Láskou a nadále se vě-
noval svým vědeckým zálibám; publikována byla prá-
ce [9].

Přes péči znamenitých lékařů, prof. J. Thomayera
a jeho asistenta Dr. L. Syl1aby, byl Jan Marek stále čas-
těji postižen příznaky nervového onemocnění. Zemřel
9. 7. 1900 na mozkovou mrtvici, pohřben byl na Olša-
nech.
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Prostorová digitalizace objektu
systémem Laser 30- TM

Ing. Jan 8umba,
Technická správa komunikací

hl. m. Prahy

Unikátní systém Laser 3D-TM, spojující geodetické vy-
bavení a počítač a umožňující tvůrčím způsobem praco-
vat s objekty v jejich digitálním tvaru okamžitě v teré-
nu, byl poprvé v České republice prezentován 10. listo-
padu 1993. Nepříliš početné skupině pozorně sledují-
cích a živě diskutujících posluchačů, z nichž autor toho-
to příspěvku byl (kromě přednášejicího) jediný země-
měřič (!), jej předvedl jeho duchovní původce a vlastník
patentu prof. D. Hermanault z Francie a spoluautor sy-
stému Dipl. Ing. P. Zurcher ze Švýcarska. Systém byl
uveden na světový trh v polovině roku 1993 a setkal se
s mimořádným ohlasem. Cena software činí así 20 tis.
CHF, cena komplexní konfigurace (hardware i softwa-
re) něco přes 60 tis. CHF.

Systém je určen geodetům, památkářům, stavařům,
architektům, strojařům a všem dalším profesím pracují-
cím s prostorovými objekty. Je schopen řešit všechny
geodetické úlohy včetně trojrozměrných, mimořádně
účinný je při měření vnitřních prostorů, konstrukcí a fa-
sád. V porovnání s obvyklými metodami (klasické mě-
ření, letecká a pozemní fotogrammetrie apod.) jsou do-
sahované výsledky v souhrnu rychlejší a levnější při do-
cilování vysokých přesnostních charakteristik. Ergono-
metrické uživatelské prostředí systému a jeho snadná
obsluha umožňuje dosahovat po krátkém zácviku velmi
kvalitních výsledků i měřicky nekvalifikovaným pra-
covníkům.
O kvalitě systému svědčí m. j. i fakt, že švýcarské

město Bern po požáru historického mostu v Luzernu jej
začalo používat pro dokumentování, údržbu a projekty
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rekonstrukcí všech historicky cenných objektů a fasád,
přičemž do vlastních měřických prací zaškolilo několik
nezaměstnaných.

Autor software prof. D. Hermanault získal za pro-
gram Laser 3D na podzim roku 1992 prestižní cenu
Trophé Apple Expo 1992. Systém distribuuje švýcarská
firma ZSI, Rosenweg-Boniswill.

Celý prostor okolo nás muzeme relativně ve vztahu
k měřicí stanici rozdělit třemi navzájem kolmými rovi-
nami s myšleným středem souřadnicového systému
v centru přístroje. Takto tedy definujeme vodorovnou
rovinu XY a svislé roviny XZ a yz. Pokud je měřicí sta-
nice vybavena dvouosým kompenzátorem, zůstávají po
celou dobu měření tyto myšlené roviny konstatní.

Při měření běžného stavebního objektu (místnost, fa-
sáda domu, konstrukce výrobní haly apod.) se měří ver-
tikální a horizontální roviny. Vlastní prostorové objekty
jsou v podstatě definovány průniky rovin či obecných
prostorových ploch, od kterých se mohou lišit pouze
v rozsahu povolených měřických tolerancí.

Můžeme si představit, že vodorovné roviny tvoří po-
dlahy a stropy rovnoběžné s rovinou XY stanice a zdi
jsou kolmé k podlahám a stropům. Určujeme je pomocí
průsečnic rovin v rozích místností. Odchylky lze rychle
určit, neboť ve vodorovné rovině je možno zaměřit za-
křivení zdí a na ploše zdi zase prohnutí podlah a stro-
pů. Podle takto zjištěných odchylek operátor rozhodne,
zda použité rozdělení rovin je pro daný objekt vhodné
s ohledem na předem stanovené tolerance a nebo zda je
nutno volbu rovin dále zjemnit.

Abstrakce s použitím měřických rovin je dostatečně
přesná pro většinu jednotlivých objektů jako jsou do-
my, haly, mosty, kostely, tunely apod. U souborů objek-
tů (města, vesnice, sídliště) nebo při potřebě větší přes-
nosti u jednoduchých objektů je výhodné použít obec-
né prostorové plochy. Pro definici takovéto plochy je
možné využít stejného postupu jako pro digitální model
terénu, kdy se prostorová plocha definuje pomocí n za-
měřených bodů. Tak by bylo možno rychle dígitalizovat
i velmi složitou plochu analogickým postupem. Rozší-
ření programu v tomto smyslu se připravuje.

Měřený objekt se přímo digitalizuje pomocí totální
měřicí stanice se servomotory, která je připojena na po-
čítač. Jeho základní prvky (body, křivky, hrany atd.)
jsou průběžně zobrazovány na obrazovku řídícího počí-
tače se současným modelováním a ukládáním v nume-
rické podobě. Operátor obsluhuje systém s využitím
mnoha funkcí programu pro vytváření prostorového
modelu, navíc je program konstruován tak, že lze sou-
časně obsluhovat i více měřicích stanic. Trojrozměrná
reprezentace je proto velmi rychlá a jednoduchá.

Každý měřený prvek má v systému Laser 3D-TM je-
den nebo více atributů. Všechny prvky jsou uspořádány
a hierarchicky organizovány v databázi pro příští využi-
tí kupř. v podobě odhadů, sumářů, rekapitulací, ale
i projektování apod. Data lze přenášet do všeobecných
manažerských i jiných programů pro další zpracování.

Měřicí systém je plně autonomní, takže je možno mě-
řit v libovolném prostoru, v exteriéru i v interiérech. Ve-
stavěné programové vybavení umožňuje měřit i obtížně
přístupné prvky. Měřené body je možno zadávat ručně

bod za bodem pomocí polárních či kartézských souřad-
nic nebo zacílením měřicí stanice na skutečné body
v prostoru. Po volbě parametru určujícího druh měření
pak pro zaměření a uložení bodu stačí stisknout tlačítko
myši nebo klávesu Enter na klávesnici počítače. Celá
pozornost pak může být věnována samotnému měření.

Lokální relativní souřadnicový systém použitý při
měření může být automaticky převeden na geodetický
souřadnicový systém. Změřené údaje pak mohou být
využity v potřebné podobě. Výsledkem měření je "drá-
těný" model objektu definovaný plochami. Automati-
zovaně lze z něj pořídit půdorysy, nárysy, řezy, situační
plány apod., jejichž použití má v současných grafických
programech stále větší důležitost. Jedna z možností je
znázorněna v obr. I. Pomocí navazujících programů je
možné dále získat í fotograficky věrné perspektivní
obrazy modelů.

Výsledky měření mohou být okamžitě vykresleny na
tískárně nebo plotteru, současně datové soubory zůstá-
vají v číslicové formě k dispozici pro další práci. Neoce-
nitelnou výhodou je fakt, že výsledky jsou viditelné
ihned v průběhu měření na obrazovce, neboť v podstatě
se místo měření bodů provádí digitalizace prostorového
modelu se současným zpracováním v počítači. Jak již
bylo naznačeno, obsluha může přímo při měření aktiv-
ně vstupovat do procesu korigováním chyb, zhušťová-
ním měření, používáním řezů či perspektivních obrazů
pro zvýšení úrovně rozhodováni a používáním dalšího
uživatelského komfortu.

Při předvádění systému bylo pro měření použito totální
stanice Geodimeter SOO-Servo s dvouosým kompenzá-
torem. Na optiku stanice byl nasazen laserový zaměřo-
vač, vyvinutý speciálně pro tento účel. Pomocí laserové-
ho zaměřovače se dosahuje zviditelnění zaměřovaného
bodu v reálu v podobě červené tečky. Při některých
aplikacích, zvláště při měření v interiéru, odpadá potře-
ba optického cíleni okulárem. Používá se standardní
statív, pro měření v interiéru se osvědčuje pojízdný sta-
tiv s aretací. Na stativ je navíc upevněn nosný stolek
sloužící k umístění řídícího počítače.

Totální stanice i počítač jsou napájeny z vnějšiho
zdroje - baterie 12 V/6Ah, laserový zaměřovač z vnitř-
ni bateríe stanice. Počítač je s totální stanicí spojen ka-
belem pomocí seriového rozhraní RS 232-C. Software
umožňuje připojit k počítači více měřicích stanic sou-
časně.

Systém Laser 3D-TM je v současné době schopen na-
pojení na měřicí stanice GEOTRONICS (laserové tele-
metrické stanice, satelitní poziční systém G PS apod.),
připojení dalších typů výrobků se připravuje. Dokonču-
jí se práce na dalším zvýšení uživatelského komfortu
v podobě radiového spojení měřicí stanice a počitače,
umožňujícího obsluhovat laserový zaměřovací paprsek
měřicích stanic ze vzdáleného počítače pomocí pohybu
myši, resp. track-ballu.

Pomocí souborů firmy Auto Desk ve formátu DXF
může systém Laser 3D-TM komunikovat se všemi CAD
programy (AutoCAD, VersaCAD, DesignCAD,
ARC +, Intergraph, Microstation a další) na jakékoli
počítačové platformě (Macintosh, PC kompatibilní,
Work station), přičemž je možno pracovat s černobílou
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i barevnou obrazovkou. Jako nejvýhodnější pro práci
v terénu se jeví počítač Macintosh Power Book 180, vy-
bavený mikroprocesorem 68030 nebo 68040, s pamětí
min. 5 MB RAM a 40 MB v pevném disku, který nejlé-
pe zaručuje maximální výkon a plnou autonomii při
malých rozměrech.

Systém je možno rozšířit o rotující laser (např. typu
Spectraphysics) pro definování referenční roviny při
použití metody protínání záměrné přímky s referenční
rovinou (viz dále).

4.1 Jednoduchý případ
Mezi nejjednodušší případy patří zaměření běžné pra-
voúhlé místnosti. Po instalaci měřicí stanice na stativu
zhruba do středu místnosti se vybráním funkce pro mě-
ření místnosti pomocí schematického obrázku na obra-
zovce (ikony) a myši či track-ballu nebo stisknutím pří-
slušné klávesy počítačové klávesnice zahájí stanice říze-
ná programem a ovládaná servomotory sama práci.
Program chápe prostor jako šest rovinných ploch: po-
dlaha, strop, čtyři stěny. Stačí, když operátor na body
automaticky označené laserovým zaměřovačem přiloží

odrazný hranol a to na dva body v každé stěně a po jed-
nom bodu na stropě a na podlaze. Přiložením hranolu
do rohů místnosti systém automatizovaně vyrovná ne-
kolmosti stěn a stropů. Pomocný personál není potřeb-
ný. Celá místnost se zároveň vykreslí na obrazovce po-
čítače.

Po této fázi lze zahájit měření detailu (výstupků, ná-
bytku, strojního zařízení apod.). Geometricky definova-
telné objekty (přímka, rovina, koule, válec, kužel, ale
i přímé či spirálové schodiště) řeší program sám, pokud
dostane zadaný alespoň minimální počet definujících
atributů. Rovněž další úlohy - opakování prvku, posu-
ny, řezy, symetrické zrcadlení, protažení apod. -- řeší
program automatizovaně po volbě příslušné ikony.

4.2 Soubor objektů
Postup popsaný v odst. 4.1 platí obecně také pro měře-
ní složitých objektů či souboru objektů. V případě, že
zaměřovaný objekt nebo soubor objektů je výrazně ob-
tížné či nemožné charakterizovat jako kvádr či podobný
pravidelný objekt, neboť je ohraničen obecně uspořáda-
nými (volnými) rovinami, je třeba tyto roviny určit po-
mocí tří bodů. Další postup je pak obdobný jako
v předchozím odstavci.
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4.3 Měření bez odrazného hranolu
V mnoha případech (vysoké fasády, věže, haly, kon-
strukce, skály) není možné odrazný hranol použít. Pro
měření je pak možno zvolit některou z těchto třech
možností:
a) běžný způsob protínání vpřed pomocí dvou měřicích
stanic se známou vzájemnou polohou současně při-
pojených k řídícímu počítači; tento způsob lze použít
též v případech, kdy objekt nelze na roviny vůbec
rozdělit,

b) výpočet průsečíku přimky (záměry) s dříve definova-
nou referenční rovinou automaticky programem po-
čítače; metoda umožňuje měření bodů, přímek a ná-
sobných rovin,

c) použití rotujícího laseru jako pomocného zařízení,
které definuje referenční rovinu: čára na průsečnici
objektu s touto rovinou leží na první měřené rovině;
na tomto základu se pak pomocí automatizovaného
režimu měří základní body následujících rovin a po
jejich definování se postupuje obdobným způsobem
jako v odst. 4.1 (viz obr. 2); princip lze výhodně pou-
žít kupř. při měření řezů lodních rámů, automobilo-
vých karoserií, katedrál apod.

4.4 Vytyčování
Systém Laser 3D-TM obsahuje integrovaný dialogový
prostorový vstupní formát, který umožňuje vytyčovat
objekty vytvořené jakýmkoli CAD software. Vypočtené
prvky, okamžitě viditelné v grafické formě, lze snadno
vytýčit: symbolický obrázek (ikona) se pouze posune na
zvolený bod na obrazovce a program pomocí servomo-
torů automaticky natočí stanici a bod označí červenou
značkou laserového zaměřovače. Jednoduše a rychle lze
takto řešit např. montáž kabelů, instalaci svítidel, ozna-
čení budoucích otvorů v konstrukcích apod. Při použití
v exteriéru lze nahradit laserový zaměřovač jinou tech-
nikou.

Virtuální rovina
tvořená rotujícim paprskem

Přesnost výsledků je odvislá jednak od charakteru po-
vrchu zaměřovaného objektu či signalizace zaměřova-
ného bodu, jednak od zvolené měřické metody či kom-
binace metod.
Při použití v průmyslu lze vhodnými metodami a po-

stupy údajně docílit přesnosti 0,1 mm. Takováto přes-
nost by znamenala možnosti použití systému Laser 3D-
TM pro vytyčování prvků při výrobě v lodním, automo-
bilovém i leteckém průmyslu, při měření prototypu či
modelu pro počítačové zpracování automatizovaného
řízení strojního obrábění, ale i při měření dynamických
charakteristik (opotřebení povrchu vystaveného agre-
sivnímu působení, deformace kolejnic pro vysoké rych-
losti, deformace souososti turbosoustrojí parogeneráto-
rů apod.).
Měření stavebních objektů jednou stanicí vykazuje

údajně přesnost cca 5 mm. Obdobných výsledků bylo
dosaženo při klasických geodetických činnostech. Zvý-
šení přesností na více než dvojnásobek lze docílit měře-
ním dvěma stanicemi současně, ovšem za cenu vyšších
nákladů na vybavení a personál.
Porovnání měření budov systémem Laser 3D-TM

s fotogrammetrickým měřením a s ručním měřením
(včetně použití výsuvné plošiny) hovoří v přesnosti,
rychlosti a možnostech použití ve prospěch systému La-
ser 3D-TM, údajně mnohdy výrazně. Výhodou je sku-
tečnost, že odchylky jsou okamžitě viditelné a je možno
je úpravou postupu okamžitě korigovat.

Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU

Belgický národní geografický komitét vyhlásil letošní rok Ro-
kem Mercatora (obr. I) a připravuje se zainteresovanými insti-
~~c;mi a.k~e k 4?0 .. výročí úm~tí Gerharda Mercatora (mimo
jIne m,ezInarodm vystava, publl~ace). U této přiležitosti si při-
pomenme osobnost tohoto velkeho evropského kartografa.

Kartografie na počátku novověku

Prvni polovina 16. století, do niž se 5. března 1512 narodil Ger-
har.d Mercator byla dobou dramatickou. Mořeplavci vyplou-
vali .k n~známým zemim a vraceli se z nich mj. se spoustou
novych Informací. Evropou se šířila jména mořeplavců: Ko-
lumbus, Vasco de Gama, Magallhaes a mnoho dalšich. Zámoř-
ské cesty vyžadovaly jejich popis, popis navštívených a objeve-
ných zemí a kartografické zpracování. Když bylo Mercatorovi
deset let, vrcholila výprava Magallhaese kolem světa a uplynu-
lo už .20 let od zhotovení prvního glóbu Martinem Behaimem.
Nejen. ~ořeplavci <?vlivňov!lli Eyropu: humanismus proni-

kal z Italle do FranCIe, Anglie, NIzozemí, Španělska, rozvoj
knihtIsku šiřenÍ humanistických ideji výslovně napomáhal. Pro
kartografy to byla doba velice příznivá, kterou bychom dnes
m?hli o.značit j~ko dobu rozvoje a prosperity. Kartografové
usIlovali zobraZIt rychle se měnící představy o Zemi, začali
uspokOjovat potřeby mořeplavby, armády i obchodu. Název
Amerika se objevil na mapě světa v r. 1507. Terra Australis by-
la zakreslena na mapu v roce 1531.
. Druhá polovina 16. století, do níž již významně přispíval
I M.ercator, rovněž nebyla chudá na velké kartografické udá-
lostI. V roce 1570 vydal A. Ortels soubor 70 map na 53 listech
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nazvaných Theatrum orbis terrarum. Mercatora, který se úmy-
slem vydat soubor map zabýval již několik let, předešel tedy
Ortels. Mercator proto počkal s tiskem hotových desek do do-
by vyprodání Ortelsova díla. L Vagener. vydal v I:t~ch
1584-85 v Ledienu dvoudílný atlas mořskych a navlgacOlch
map. P. Apian a G. Frisius vydali svoji Kosmografii v r. 1584
v Amsterdamu.
Ve stejné historické době působila řada významných ka~to-

grafů: A. Ortels (lat. Ortelius), (1527-:-1548), P. Aplan
(1492-1552), O. Fine (1499-1555), P. ReJs (1468-1554), M.
Waldseemiiller (1470-1520), žádný z nich však nedosáhl nad-
časového významu Gerharda Mercatora.
Vliv a pozice kartografie v Nizozemí prudce rostly, což na-

šlo odraz i v nizozemském malířství, které mělo měšťanský
charakter zvláště v jeho severní části. Obrazy a mapy se staly
dily určenými k výzdobě měšťanských interiérů. Jan Vermeer
van Delft (1632-1675) namaloval obrazy Geograf, Astronom,
Ateliér a na řadě obrazů jsou znázorněny mapy a glóby.

Rekonstrukce životopisu Gerharda Mercatora

1512 Rodičům Herbertovi a Emerentii Kremerovým se v Ru-
pelmonde ve Flandrech narodil syn Gerhard (Mercator
je latinská podoba vlastního jména).

1522 Chlapec získal vzdělání na latinské škole v Hertogenbo-
schi.

1530 Studoval matematiku, astronomii, filozofii na univerzitě
v Leuvenu (Lovaň). Jeho učiteli byli G. Frisuse, F. Api-
ano Od tohoto roku bydlel v tomto městě až do r. 1552.

1532 Učil se mědirytectví, výrobě glóbusů, hvězdářských při-
strojů.

1536 Oženil se (nové rodině se narodili v průběhu manželství
3 synové a 3 dcery, ze tří synů se kartografy stah Gerhard
a Rumold, a později vnuk Michael).

1537 Ve své kartografické práci se osamostatnil. Zhotovil ma-
pu Palestiny (nedochovala se).

1538 Vydal první mapu Evropy (Orbis imago). _
1540 Zhotovil mapu Flander. Napsal rozpravu ve prospech

kurzívy jako náhrady gotického písma (LI~erarum.latma-
rum quas italicas cursoria aque vocant, scnbendanum ra-
tio).

1541 Pracoval na konstrukci glóbů, zhotovil glóbus Země.
1544 Pro podezření z kacířství byl tři měsíce uvězněn, na zá-

kladě zákroku univerzity a příznivců byl zachráněn.
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1551 Zhotovil nebeský glóbus.
1552 Odstěhoval se s rodinou do Duisburgu a založil jednu

z nejvýznamnějších kartografických dilen 16. stole~íc ~.ho-
tovil dva glóby pro císaře Karla V. (nebesky z knstalu,
zemský ze dřeva). . .

1554 Nové vydáni mapy Evropy (Europe descnptlO) - 15 sek-
cí, MI: 4280 000, nepravá kuželová p~ojekce. .

1559 Začal vyučovat matematiku na gymnazlU v DUlsburgu
(učil zde tři roky).

1564 Zhotovil mapu britských ostrovů (8 sekci, MI: 150 000),
začal měřit a mapovat vévodstvi lotrinské.

1568 Zhotovil mapu světa "ku prospěchu plavců" (Nova et
aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium emen-
date accomodata). Mapu zhotovil vlastní konstrukti-
vistickou cestou (matematické základy odvodil až roku
1614 anglický kartograf E. Wright). Rozměry mapy JSou
200x 126 cm.

1569 Pro vévodu jiilišského sepsal historické dílo Chronologie
světa.

1572 Připravil nové, změněné vydání mapy Evropy.
1578 Vydal v Kolině n. R. 28 map PtolemalOvych (Tabulae

Geographicae C. Ptolemaei ad menten autons restltutae
at emendatae), druhé vydání 1584.

1584 Začal vydávat sbírky map.
1585 Vydal 16 map Galliae a 26 map Ge.rmaniae, v dalších le-

tech vydal 9 map Belgie, 22 map Itahe (29 map, ktere zo-
brazuji oblasti severniho pólu, Island, Skandmavle, Po-
baltí, Sedmihradsko, Kypr se poji s mapou světa a Evro-
py, kterou nakreslil syn .Rumold).

Obr. 3 Mapa Sardinie a Sicilie. Mercatorovo vydání
z r. 1578
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1587 (Syn Rumold zhotovil mapu Orbis terrae compendiosa
descriptio ).

1589 Zhotovil novou mapu Itálie, napsal knihu o zeměpisném
umění (Libellus de arte geographica), která však nebyla
vydána.

1592 Napsal teologícké pojednáni.
1594 Zemřel 2. prosince v 82. roce věku a byl pochován

v chrámu Spasitele v Duisburgu.
1595 Syn Rumold vydal Gerardí Mercatorís Atlas sive Cos mo-

graphiae Medltationes De Fabrica Mundi Et Fabricati
Figura; do roku 1637 vyšlo okolo 40 vydáni tohoto atlasu
v různých jazycich

Přínos G. Mercatora k rozvoji světové kartografie je nespor-
ný a zcela mimořádný. Jeho práce a úsilí byly zaměřeny na
otázky praktické, ale jeho přínos je významný i v oblasti teore-
tické. Mercator se zabýval výzkumem zemského magnetísmu,
určíl souřadnice magnetických pólů Země, zhotovoval glóby,
astronomické přístroje, astroláby, hvězdářské kruhy, prováděl
terénní měření a mapování, založíl kartografickou dílnu, vydá-
val mapy, použil poprvé názvu Americae pro oba americké
kontinenty (1538) a zasloužil se o zavedení tohoto názvu v ma-
pových dílech, gotické písmo v mapách nahradil latinkou, pro
soubor map zavedl název atlas.

Zásluhou Mercatorovou se kartografie osvobodila od vlivů
kartografického díla Ptolemaiova. Vytvoříl a propracoval vál-
covou kartografickou projekci. Byl prvním kartografem, který
dovedl ohodnotit vhodnost určité kartografické projekce.

Mercator byl významným představitelem vlámské kartogra-
fické školy, průkopníkem moderní kartografie, který má záslu-
hu na budování a růstu vědecké úrovně kartografie.

Doc. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.,
přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Stručná historie katastru
v českých zemích

Část 1.: Počátky evidenčních nástrojů

1. Úvod

Od pradávných dob se lidé snažili zobrazovat prostředí, ve kte-
rém žili. Jednim ze způsobů popisu přírody a místa člověka
v ní je i mapa. Zachovaly se nákresy map z různých končin
světa, staré tisíce let.

Jeden druh map však existuje teprve několik posledních sto-
letí, přesněji - v podmínkách našich zemí - 200 let. Je to ka-
tastrální mapa, sloužíci jako technický podklad všech moder-
ních evidenci pozemků a staveb.

Katastrální mapa se od jiných map výrazně liši. Postrádá si-
ce většinu geografických a topografických prvků včetně efekt-

ních barevných výrazů, je však " ... zrcadlem převážné části
hospodářského života, , ," [I]. Není jen obrazem krajiny; kro-
mě zobrazení předmětů a tvarů přírodního původu registruje
i výsledky lidské činnosti a zrcadlí osudy velké části národa.

Pozemkové katastry (z lat. capitastrum = listina daňová po-
dle hlav) jsou především veřejnoprávním zařízením sloužícim
původně výhradně k fiskálním (daňovým, berním) účelům,
později i k některým právním, hospodářským a technickým
účelům. V období před existenci katastrálních map měly zpra-
vidla verbální charakter. Kromě účelu, kterému slouží, mají
ještě jeden společný prvek: vznikly a byly udržovány (až na vý-
jimky) na podkladě právního předpisu a nikoli živelně.

V současné době jsme svědky opětovného návratu důstojno-
sti a právní úrovně obdobné té, kterou měly některé dřívější
evidenční nástroje. Pří této příležitosti není na škodu připome-
nout si dlouhou a slavnou hístorii katastru v českých zemích.

První historicky doložené informace o vybírání daní, jako nej-
větším zdroji financování dvora, pocházejí z doby Přemyslov-
ců. Uvádí se, že daň z lánů zavedl kníže Oldřich roku 1022 [2].
Výměra pozemků se odhadovala, takže její přepočet na lány, či
jejích zlomky, byl možná početně v pořádku, ale výsledek byl
závislý na původním odhadu. I lán tehdy představoval asi
18 ha [3]. Systém byl značně nepřesný a byl předmětem stálé
kritiky.

V roce 1571 a opakovaně v roce 1573 podala Česká komora
návrh na zaměřování Čech a vybírání daní z lánů, jejichž vý-
měra by byla stanovena na podkladě měřeni. Dvorská komora
však návrh zamítla, protože se obávala, aby, na rozdíl od dosa-
vadního nepravídelného režimu, se nezačala daň vybírat pravi-
delně a aby měření nevedlo k možností rozšíření okruhu zda-
ňovaných. Až téměř do konce 18. století totiž daň postihovala
pouze půdu rustikální (selskou, poddanskou) a níkolí půdu
dominikální (panskou). Dále pak Dvorská komise namítala, že
by měření trvalo dlouho a bylo nákladné.

V té době fungoval v Čechách tzv. usedlostní (též osedlost-
ní) systém, který stanovoval daně podle počtu usedlostí, pří-
čemž každý šedesátý díl ceny usedlostí byl dani. Na Moravě
pak působil jiný systém, který určoval daně podle počtu pod-
daných a dále podle majetkové jednotky "zbrojní kůň", která
představovala hodnotu asi 20 tísíc zlatých.

Rok 1627 zaznamenal další snahu o zaměření Čech a opě-
tovné zavedení berní jednotky lánu jako plochy určené tech-
níckým způsobem. Další pokus je z roku 1638. Příkaz k zamě-
řování byl dán dokonce královským patentem. Oba pokusy
nebyly realizovány z důvodů shodných jako v letech 1571
a 1573. Celá snaha skončila opět shlédnutím poddaných a sta-
novením berního režimu s velmi žalostnými výsledky.

Významným činem bylo zavedení I. berní ruly (někdy též ro-
ly - catastrum rollare) neboli I. rustíkálního katastru v roce
1654. Výsledky I. berní ruly opět nevycházely z exaktních pod-
kladů, ale z tzv. "jenerální vizitace", čili celkové přehlídky po-
zemků. Samozřejmě se rula opět týkala pouze rustikální půdy.
Její význam spočívá především v právní stránce. I. berní rula
totiž vnesla do berního režimu pro věky příští právní charakter
půdy: půda zapsaná v berní rule byla nadále trvale nesvobod-
ná a zdanitelná. Tímto opatřením byly významně omezeny
spekulace s příznáváním půdy, kupř. připojování opuštěných
či vyhořelých usedlostí včetně pozemků k dominikální půdě.

První berní rula neměla dlouhého trváni. Již po třiceti letech
- v roce 1684 - vznikla 2. berní rula neboli 2. rustikální kata-
str. V podstatě se jednalo o úpravu a zpřesnění I. berni ruly,
což bylo ostatně prezentováno i v preambuli zřizovaciho de-
kretu: " ... jenerální revizitace dosud zánovní berní ruly ... "
[I]. Nejzajímavější je snad fakt, že král po jejím zavedení opět-
ně -již počtvrté - přislíbil přesné vyměření Čech. Opět však
nedokázal své rozhodntí prosadit. Takovýto mimořádný zásah
čekal na jinou osobnost a na jiné historické podmínky a sou-
vislosti.

3. Tereziánský katastr

Ani 2. berní rula nevydržela o mnoho déle než její předchůd-
kyně. Příčinou jejího zániku byly názory cisařovny Marie Te-
rezie pokládané právem za osvícenou panovnici.

Z různých hostorických materiálů je patrno, že názory Ma-
rie Terezie na katastr byly na svou dobu velice moderni
a v mnohém svou dobu předběhly. Neni její vinou, že se jí její
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záměry podařílo prosadít pouze zčástí. Šlechta měla příliš vel-
kou moc a citlivě reagovala na všechny podněty, které by ji
mohly omezit v právech.

Prvnim výrazným pokusem Maríe Terezie o změnu v situaci
daňové a právní bylo zavedení 3. berní ruly neboli 1. rustikál-
ního katastru tereziánského. Poprvé v naší historii k dřívějším
praktikám vizitací, přiznání a složitých verbálních popisů úda-
jů přibylo i částečné měření zeměměřičů. Dalším císařovniným
revolučním činem byl pokus o vytvoření katastru nejen rusti-
kální, ale i dominikální půdy. Pro odpor šlechty však tato sna-
ha nebyla korunována úspěchem.

Práce na katastru byly zahájeny v roce 1715 a ukončeny
v roce 1748. Vyhlášením jeho platnosti došlo ke třetímu zásad-
nímu zásahu do dosavadních praktik: operát nebyl již státním
tajemstvím a strany mohly proti jeho obsahu podávat po dobu
tří let námitky a připomínky.

Třetí berní rula dlouho neobstála. Finanční nátlak dvora (ni-
koli Marie Terezie) při jejím dokončování nedovolíl, aby daň
byla vyměřena spravedlivě podle zhodnocení berních podkla-
dů. Musela se totiž vybrat částka předem stanovená, rovná dří-
ve vybírané částce, í když byla zjevně neúnosná a nesprávná.
V rámci tříleté lhůty se sešlo neočekávaně mnoho stížností,
které byly většinou oprávněné. Dalším problémem bylo prolí-
nání rustíkální půdy s půdou dominikální. Stavové se zcela
zjevně báli okamžíku, kdy dojde k vytvoření katastru domini-
kální půdy. Především proto navrhli pouhou jenerální revizita-
ci rustikálu jako nápravu chyb 3. berní ruly.

Jak se už stalo v naší historíi zvykem, opět pouze na základě
jenerální revizitace a nikoli exaktních přístupů vznikla 4. berní
rula, nebolí 2. terezíánský kata str rustikální, která pouze od-
stranila nejkřiklavější nedostatky ruly předchozi a kterou sama
Marie Terezie pokládala za provizorium. Platnost ruly byla vy-
hlášena v roce 1757.

Jedno dilčí vitězství přece císařovna zaznamenala: byl vy-
tvořen částečný katastr dominikální půdy, i když pod zámin-
koupotřeby stanoveni rozhrani nebo vyrovnání mezi rustiká-
lem a dominikálem. Do jaké míry byla šlechta na podobné
záležítosti citlivá dosvědčuje i fakt, že pro pojmenování této
evidence nebylo možno použit pojmu kata str jako u obyčejné-
ho katastru rustikálního. Evidence obdržela název Exaequato-
rium dominícale, neboli vyrovnání panské. (Ano: ekvátor =
rovník je shodného slovního základu).

Z této doby pocházi i další zajímavý návrh na celkové zamě-
ření a zmapování země. Návrh podal zkušený zeměměřič Petr
Kašpar Světecký z TřeboněJ<.který se nabídl, že s 96 zeměměřiči
pod svým vedením zaměří cechy během 10 let metodou měřic-
kého stolu. Pokud se nám zdá tento návrh z hlediska pracovní
kapacity a délky tvorby poněkud chimérní, pak si uvědomme,
že autor navrhoval pouze zaměření celků v rozsahu celých ob-
cí. Císařovna nechala Světeckého návrh posoudít Dvorskou
kanceláří a po jejím zamítavém (jak jínak) stanovisku alespoň
prosadila jakousi zkoušku měření v menší zemi. I tato záleži-
tost se stala později při úvahách o principu stabilního katastru
jedním ze zdrojů posuzovaných Dvorskou komisí počátkem
19. století.

O prozíravosti a jednoznačném náhledu Maríe Terezie svěd-
čí i fakt, že nedovolila poslední katastr revídovat či opravit,
protože byla přesvědčena, že opravy jej už nezachrání a věřila
v nápravu pouze na podkladě důkladného změření země. K to-
muto kroku už nebylo daleko. Učínil jej císař Josef II., nazýva-
ný též jako osvícený syn osvícené matky.

Je nepochybné, že názory kultivovaného, encyklopedicky
vzdělaného a několika jazyky hovořícího císaře Josefa II. byly
ovlivněny pracemi francouzských fyziokratů (Quesnay, Turgot
ap.). Svědčí o tom řada patentů, kterými se zapsal do evropské
historie. Z hlediska katastrálni problematiky je výzamný pa-
tent z roku 1783 o zrušení zemského zřízení a tím i zrušení
práv stavů, který vyvolal následný pád dosavadního berního
systému. Logicky musel následovat další akt, kterým byl pa-
tent z 20. dubna 1785.

"My Josef druhý z milosti Boží vyvolený císař římský na
prostředky jsme mysleli, jakožto otec a správce nám od opatr-
nosti Božské svěřených zemí k ujištění potřebnostech státu by
každá krajina, každá obec a každý poruzný vlastního kronut
držitel dle míry kruntu, který on uživá, s jeho podílem dokona-
le zarovno přispěl ... "

Tak začíná v "české" verzi patent z 20. dubna 1785. Josef II.

velmi správně pochopil, že další zdokonalování berní ruly
a exaequatoria již není možné. Uložil tedy Dvorské kanceláři,
aby mu podala návrh na opravu katastru na základě vyměření
půdy a naprosté rovnosti v jejím právním postavení.

Šlo o mímořádně závažný akt, který poznamenal nejenom
české potažmo rakouské či později rakousko-uherské dějiny.
Patent totiž znamenal zlom v konstrukci berní politiky přede-
vším v těchto okolnostech:
- stanovil na rozdíl od předchozích katastrů rovnost v práv-

ním postavení půdy bez ohledu na to, zda se jedná o rusti-
kál či dominikál, čímž zbořil půl tisíciletí trvající normu
nezdaňování panské půdy,

- za základ určení daní stanovil nikoli panství, ale technicky
definovatelnou plochu obce (pozdějšího katastrálniho úze-
mí),

- poprvé v naší historii uložíl vyměření půdy jako základ pro
konstrukci berní politiky.
A tak začalo první katastrální mapování v naší historii. Nej-

prve byly stanoveny a zaměřeny obecní hranice, které, až na
povolené změny platí v podobě katastrálních hranic vlastně
dodnes. Složitější, rozsáhlejší a nepravidelné pozemky, zvláště
lesní komplexy a pozemky v bažinatém či horském terénu, by-
ly zaměřeny zemskými geometry stolovou metodou, pozemky
menšího rozsahu a pravidelnějšího tvaru měřili sedláci řetěz-
cem nebo kalibrovaným provazem. V terénu vznikal polní ná-
črt - brouillon.

Nad jednotností prací podle podrobných instrukcí dohlížely
krajské komise a v každé zemi zemská komise. Bylo pamatová-
no na veřejnost, nestrannost a kontrolu. Práce byly dobře or-
ganizovány a byly dokončeny velice brzy - během čtyř let -
v roce 1789. Patentem z 19. září 1789 byla zavedena platnost
josefského (někdy též josefinského) katastru.

Josefský katastr na základě měření zjistil v Čechách o 60 %
berní půdy více, než bylo v tereziánském katastru. Na krátkost
doby, v níž byl josefský katastr vyhotoven, je dílem mnohem
dokonalejším, než dřívejší katastry, které se napojovaly na po-
chybný základ věčnými vizitacemi či revizitacemi. Měl však
i řadu nedostatků, z nichž jako největší se z geodetického hle-
diska jeví způsob měření, porušující jednu ze základních mo-
derních geodetických zásad - postup "z velkého do malého".
V josefském katastru byly zaměřené drobnější části prostým
sčítáním či souhrnem zapojovány do větších celků. Další záva-
dou jsou kvalitativní rozdíly mezi výsledky dosaženými zem-
skými geometry a skupinami tvořenými z řad vrchnosti či pod-
daných.

5. Tereziánsko-jozefský katastr

Po smrti císaře Josefa II. zahájili stavové boj proti josefskému
katastru. Josefův nástupce Leopold II. zrušil josefský katastr
a patentem z 9. května 1790 zavedl opět tereziánský katastr,
avšak s výměrami katastru josefského. Zavedl opět diferenco-
vanou berní politiku, znamenající odlišné podmínky podle za-
řazení: pro poddanskou půdu platilo ordinarium a pro domi-
nikální půdu extraordinarium.

Tímto zásahem tedy vznikl jakýsi kříženec obou předcho-
zích katastrů: tereziánsko-josefský katastr. Ten platil - i s díl-
čími úpravami - až do roku 1846, tedy do vyhlášení stabilní-
ho katastru. Katastru, který je právem předmětem hrdosti ge-
nerací zeměměřičů.
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Když jsme 7. prosince 1992 oslavo-
vali 80. narozeniny Ing. Františka
Hlaváče, jednoho z nestorů zeměmě-
řického oboru a historiografa morav-
ských geodetů a kartografů, netušili
jsme, že se za necelý rok budeme
s nim loučit; dlouhá a vleklá choro-
ba si vybrala svou daň.
Rodák z Hodonínska, vystudoval

v Kyjově a již jako student byl lite-
rárně činný. Zeměměřické inženýr-

ství vystudoval na České vysoké škole technické v Brně. Po
stuidích nastoupil v r. 1936 ke katastrální měřické službě a ma-
pováni ve velkých měřítkách zůstal věrný, na různých pracoví-
štích, po celou svoji aktivní činnost. V r. 1948 byl povolán do
Archivu map katastrálnich v Brně a později byl jmenován ve-
doucím téhož oddělení při tehdejším Krajském národním vý-
boru v Brně. Většínu své odborné činnosti věnoval převážně
geodetícké problematice brněnské aglomerace. Po soustředění
zeměměřícké služby byl v r. 1957 jmenován vedoucím středis-
ka geodézie Brno-město. Díky jeho odborným a organizačním
schopnostem se zasloužilo zavedení pořádku v katastrálních
operátech a jejich převedeni do operátů evídence nemovitostí.
Věnoval velkou pozornost automatizaci zmíněných prací a po-
třebným technologickým postupům. Stál při zaměřování ná-
rodní památky Špilberk, zaměřováni velkých sídlišť, podkladů
pro stavbu státního divadla v Brně a zaměřováni areálu výsta-
viště Brněnských veletrhů. V r. 1969- 71 působil ve funkci
hlavního geodeta pro město Brno. Pro své zkušeností a vyso-
kou odbornou úroveň byl v r. 1973 povolán na Krajskou geo-
detickou a kartografickou správu, kde působil až do odchodu
do důchodu. Byl soudním znalcem a působíl též externě na
střední průmyslové škole stavební ~ zeměměřickém oboru
v Brně.

Bohatá byla jeho činnost publikačni a přednášková, týkající
se zejména historie geodézie a kartografie. Pravidelně přispí-
val do rubriky "Z geodetického a kartografického kalendáře"
našeho časopisu, pro kterou vypracoval vzornou kartotéku
moravských geodetů a kartografů. Byl členem studijní skupiny
pro historii geodézie a kartografie při Československém komi-
tétu FIG a stálým členem Muzejni a vlastivědné společnosti
v Brně.
Odešel vzácný člověk, zeměměřič starého ražení, pilný a svě-

domítý pracovník, vynikající znalec předpisů. Zasloužil se
o rozvoj oboru geodézie a kartografie a při~ěl k poznání jeho
historie. Zemřel v Brně 30. listopadu 1993. Cest jeho památce.

BERCANT, A. M.: Teoretičeskije problemy kartografii (Teore-
tické problémy kartografie). Moskva, Izdatel'stvo Moskovsko-
go universiteta 1993. 116 s., II obr., 4. tab., lit. 50.

Táto formátom a rozsahom nevel'ká monografia (a zároveň aj
učebná pomocka) je určená študentom vyšších ročnikov karto-
grafickej špecializácie v rámci predmetu "Aktuálne problémy
kartografie" na ruských univerzitách, ako aj študentom-geo-
grafom roznych špecializácii, ašpirantom, učitel'om a všetkým,
ktori sa zaujímajú o teoreticko-metodické problémy vied o Ze-
mi. Je dokazom toho, že teoretické problémy sa už dlhší čas
nachádzajú v popredí záujmu súčasnej kartografie. Súčasne
dokazuje, že kartografi na Moskovskej univerzite si vo vedec-
kom bádaní a vo výučbe udržujú náskok, ktorý im pomohol
vytvoriť K. A. Sališčev. A ak po významnej osobnosti, akou K.
A. Sališčev nesporne bol, prevzala žezlo mladšia generácia,

ktorá pokračuje v jeho šl'apajach, potom ide o dokaz, že na
Moskovskej univerzite sa vytvorila vedecká kartografická ško-
la, charakteristická viacerými zvláštnymi črtami. Jednou z ních
je aj zvláštnosť predstáv o teoretických problémoch kartogra-
fie.
Monografia sa skladá z II kapitol. Už ich názvy presvedčivo

vypovedajú o ich obsahu: I. Kartografia v systéme vied, 2.
Štruktúra kartografie. Vznik nových disciplín, 3. Systémový
pristup v kartografii, 4. Teoretické koncepcie v kartografii, 5.
Kartografia a geoinformatika, 6. Geoinformatické mapovanie,
7. Geoobrazy, Triedy a druhy, 8. Vlastnosti geoobrazov ako
modelov reality, 9. Priestorový a časový rozsah geoobrazov,
10. Generalizácia geoobrazov, II. Jednotná teória geoobrazov.
Jednotlivé kapitoly sú koncentrovanými vyjadreniami názo-

rov nielen autora, ale aj d'alších jeho kolegov. Bez zoznámenia
sa s týmito názormi nie je možné pochopenie Berl'antových
predstáv a bez tohto pochopeni a by nebol a možná disku sia
o teoretických problémoch v kartografii.
Pretože monografia indukuje množstvo úvah, zužujeme po-

zornosť len na niektoré kapitoly (2, 4 a súhrnne kapitolám
5~11).
V prvom rade si zasluhuje pozornosť výpočet disciplín (v ka-

pitole 2), z ktorých sa skladá kartografia. Medzi nimi nie je
ťažké spozorovať i niektoré "nové". SÚ to: všeobecná teória
kartografie, matematická kartografia, projektovanie a zostavo-
vanie máp, kartografická semiotika, spracovaníe máp ~ karto-
grafický dizajn, d'alej je to kartografická reprodukcia, ekono-
mika a organizácía kartografickej výroby, využívanie máp, de-
jíny kartografie, kartografické pramene, kartografická infor-
matika a kartografická toponomastika. Tieto disciplíny autor
delí (s istou dávkou konvenčnosti) na štyri skupiny disciplin:
teoretické, technologické, aplíkačné a využívanie máp. V systé-
me kartografie vyčleňuje d'alej druhy mapovania: podl'a ob-
jektu (astronomické, planétne, zemské), podl'a tematíky (topo-
grafické, tematické a špeciálne), podl'a metódy (pozemné. ae-
rokozmícké a podvodné), podl'a mierky, podl'a stupňa analý-
zy/syntézy, podl'a praktického nasmerovania, podl'a stupňa
mechanizácie a automatizácie, podl'a operatívnosti a podra
dalších kritérií. Nakoniec v systéme kartografie rozlíšuje odve-
tvia mapovania ~ napr. turistické, vedecké, vedecko-infor-
mačné, navigačné atd'. Geografickú kartografiu autor považuje
za smer. akrem toho poukazuje na existenci u štyroch typov
formovania sa kartografických disciplín: prekrývajúce sa. hra-
ničiace, uzlové a spájajúce.
S vačšinou už overených názorov možno súhlasiť, ale niekto-

ré inovácie možno bral' len na vedomie a toleroval' ich až do
času, kým sa neprekonajú ~ ak sa medzičasom nepotvrdia.
Také sú napr. názory na existenciu kartografickej semiotiky
a kartografíckej informatiky. SÚ odrazom súčasného myšlien-
kového vrenia v kartografii, ktoré sa časom (azda na krátky
čas) upokoji a poznatky, ktoré počas neho vznikli, zapadnú do
budovy kartografie ako kamene do základov stavby, alebo ako
cementujúca malta medzi nimi ~ ak medzičasom neodpadnú
ako nesúdržná omietka. Sympatický je názor na kartografiu
ako na kmeň stromu (zhodný s názorom, vyjadreným v Geode-
tickom a kartografickom obzore, 39, 1993 Č. II, S, 225-230).
z ktorého vyrastá množstvo vetiev a vetvičiek, spomedzi kto-
rých nejedna sa rozrastá a nejedna vysychá.
Nemenej pozoruhodná je aj kapitola 4, v ktorej autor vykla-

dá svoj názor na existenciu troch teoretických koncepcií (kon-
cepčných systémov) v kartografii: medelovo-poznávacej, ko-
munikačnej a jazykovej. Tento jeho názor je jedným z predme-
tov diskusie na prebiehajúcom medzinárodnom seminári (od
roku 1991 prebieha korešpondenčnou formou, čo dokumentu-
jú zborníky Kartosemiotika č. I, 2, 3 a 4, vydávané Geografic-
kým ústavom SAV v Bratislave v spolupráci s Inštitútom kar-
tografie Technickej univerzity v Drážd'anoch). Za teoretickú
koncepciu autor považuje systém názorov na predmet a metó-
du kartografie, na sposob chápania a vysvetl'ovania si základ-
ných procesov rozvoja kartografickej vedy a výroby. Existuje
však aj iný názor, podl'a ktorého za teoretickú koncepcíu v kar-
tografii možno považoval' aj takú, ktorá nemusí byť celokarto-
grafická a ktorá rieši len niektorý čiastkový problém kartogra-
fie.
Najvačši priestor sa v monografii venuje vzťahu kartografie

a geoinformatiky (kapitoly 5 a 6), ako aj problému geoobrazov
(kapitoly 7~ II). Tým, ktod sa chcú podrobnejšie zoznámiť s
danou problematikou odporúčam do pozornosti dve práce au-
tora: "Geoobrazy a geoikonika" (Moskva, Nauki o Zemle
1990, Č. 11. 48 s.) a v známej sérii Itogi nauki i techniki - kar-
tografia vyšiel 14. zvazok "Kartografia a geoinformatika"
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(Moskva, VINITI 1991. 180 s.). Geoinformatiku, ako disciplí-
nu, ktorá sa venuje geografickým (resp. geoinformačným) sy-
stémom azda netreba predstavovať žiadnemu kartografovi.
Avšak geoobrazom "ako l'ubovol'ným časo-priestorovým,
mierkovým a generalizovaným mode lom pozemských, resp.
planetárnych objektov alebo proces ov, vyjadrených v grafickej
obrazovej forme" (to je definícia autora), by bol o treba veno-
vať zvýšenú pozornosť. Autor vyčleňuje 3 triedy, v ktorých je
12 základných typov geoobrazov: ploché (kartografické, foto-
grafické, televízne, scannerové, lokátorové, strojografické, di s-
plejové), objemové (stereoskopické, blokdiagramové, hologra-
fické) a dynamické (multiplikačné, kinematografické) geoobra-
zy. O tom, či problém geoobrazov je jedným z kl'účových pro-
blémov súčasnej kartografie (nielen teoretickej), zapochybuje
nejeden kartograf. Pochybovať maže (aj o tom či je to vabec
kartografický problém), maže mu pripisovať raznu váhu, ale
nemaže ho odmietať. O A. M. Berl'antovi je známe, že tomuto
problému venuje v súčasnosti maximum svojej výskumnej ka-
pacity.

Po čase istotne budú v kartografii existovať iné problémy,
ktoré sa budú považovať za relevantné. Avšak kým sa tak sta-
ne, treba prekonať tie, ktoré sa navršujú dnes a vyzerajú ako
bariéra. Myslím si, že jedným z "čakanov", potrebných na pre-
konanie tejto bariéry je aj monografia A. M. Berl'anta, ktorú
odporúčam najma pedagogicky pasobiacim kartografom.

Ing. Ján Pravda. DrSc.,
Geografický ústav SAV. Bratislava
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