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Určení průběhu geoidu a kvazigeoidu
vůči referenčním elipsoidům

Prof. Ing. Josef Kabeláč, CSc., katedra vyšší geodézle
FSv ev UT v Praze,
Ing. Luboš Hubsch, katedra matematiky,
Západočeská univerzita v Plzni

Průběh geoidu a kvazigeoidu vůči reJerenčním elipsoidům. Teorie aplikovaná na elipsoid WGS84 jednak pro oblast Ceské republiky (CR), jednak pro celý povrch Země. Aplikace pro Besselův elipsoid (BE) v oblasti CR. BE je v prostoru 3-D reálně
umístěn, a to v soustavě geocentrické. Jako geoidu je použito modelu EGM96 v geocentrické soustavě. Geopotenciální harmonické (Stokesovy) koeficienty jsou uváženy do stupně a řádu 360. Vzájemné porovnání průběhu geoidu a kvazigeoidu pro
oblast CR.

Determination oj Geoid and Quasi-Geoid Development Related to ReJerence Ellipsoids. Theory applied to WGS84 ellipsoid
in the region oJthe Czech Republic (CR) as well as over the whole world. Application to Besselian ellipsoid (BE) in the region oj CR is in the 3D space materially placed in the geocentric system. The EGM96 in geocentric system was used as model. Geopotential (Stokes') harmonics were taken into consideration till degree and order 360. Mutual comparison oj geoid
and quasi-geoid development in the region oj CR.

V předložené práci jsou uvedeny průběhy geoidu i kvazigeoidu vůči vybraným referenčním elipsoidům. Prvým použitým
elipsoidem je geocentrický hladinový elipsoid WGS84
(World Geodetic System 1984) - viz [I]:
hlavní poloosa
první excentricita

a
e2

= 6378137 m,
= 0,00669437999014.

viz [2], který je v prostorovém geocentrickém systému
3-D reálně umístěn pomocí parametrů v poloze [3]:

délkového měřítka P4 = 3,5610256.10-6
a stočení kolem souřadnicových os

b) Určení průběhu kvazigeoidu (KG) vůči referenčním elipsoidům - odst. 4.
Úkol a) bude řešen jednak pro celou Zemi, jednak pro oblast ČR. Úkol b) bude řešen pouze pro oblast ČR s užitím
bodů sítě DOPNUL (Doplnění nultého řádu). Referenčními
tělesy v obou případech bude elipsoid WGS84 a elipsoid Besselův. Poznámky o přesnosti jsou uvedeny v odst. 5.

K popisu způsobu řešení použijeme obr. I. Nechť PO je bod
na BE a n je normála v tomto bodě k BE. Úkolem je zjistit
převýšení t;B geoidu G nad BE, tj. nad bodem PO. Půjde tedy
o zjištění délky t;B =PO,P, kde P je průsečík normály n s plochou geoidu G. Poloha BE je v prostoru 3-D obecná, poloha
geoidu je geocentrická s počátkem v těžišti C. Úloha se řeší
postupnými aproximacemi. Referenčními tělesy budou elipsoid WGS84 a Besselův elipsoid. Geodetické zeměpisné souřadnice BB, LB budou voleny.

Plocha geoidu je definována fundamentálními konstantami:
geocentrickou gravitační konstantou GM = 3,986004418 .
.1014 m3 S-2, úhlovou rychlostí rotace Země w= 7,29211515 .
.10-5 rad S-I, potenciálem Wo = 62636856,88 m2 S-2 a dále pomocí geopotenciálních harmonických (Stokesových) koeficientů tíhového modelu EGM96 (Earth Gravitational Model
1996), který patří do WGS84 aje uveden ve [4].
Průběhy budou vypočteny a zkonstruovány jednak pro
území celé Země, jednak pro území České republiky (ČR).
Ve všech případech bude použito modelu EGM96.

Základními úkoly této práce jsou:
a) Určení průběhu geoidu (G) vůči referenčním elipsoidům
- odst. 3,

Obr. I Převýšení t;B geoidu (G) nad Besselovým
elipsoidem. Index B značí souřadnicovou soustavu
spojenou s Besselovým elipsoidem. x, y, z, C
je soustava geocentrická
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Z nich pak směrové kosiny a, {J, r normály n v geocentrické soustavě. Z předchozích vztahů vyplývá i transformace
opačná.
3.1.3 Výpočet Legendrových polynomů (LP) a Legendrových přidružených funkcí (LPF)
Pro vyřešení úkolu (odst. 3) je třeba znát geopotenciální harmonické (Stokesovy) koeficienty, které vstupují do výpočtu
jako nenormované C(/,m), S(/,m) nebo častěji jako normované C(/,m), S(/,m). Obdobně je tomu i u LP a LPF. Zaveďme
pro ně označení P(/,m), jsou-li nenormované, aP(l,m) jsouli normované. Mezi nenormovanými a normovanými veličinami platí vztahy

'B,

Obr. 2 Převýšení
viz též obr. 1, nad Besselovým
elipsoidem - aproximační postup. Geocentrická soustava
(2 - Ok) (2 I + I) (l- m)!
(l

3.1 Řešení

dílčích

úkolů

I pro m = O. Výpočet výrazů N(/,m),
je náročný na počet míst, a to i s použitím počítačů. Je proto vhodnější použít rekurentních formulí, které
mají tvar
a

3.1.1 výpočty na Besse10vě e1ipsoidu

+ m)!

c\= O pro m"# O a c\=

P(l,m),P(l,m)

Pomocí zadaných parametrů aB, e2B BE a zadaných zeměpisných souřadnic BB, LB normály n vypočteme pravoúhlé
souřadnice bodu PO v soustavě BE (obr. 1). Podle vztahů pro
výpočet pravoúhlých souřadnic platí

N(l + 1,0) = N(/,O)
kde NB = aB (1 - e2B sin2 BB)-o·s je příčný poloměr křivostí.
Směrové kosiny normály n v soustavě BE jsou

{§

1+3
,
21 + I

--

(2 I + 3) I
(21

+

1)(1

+ 2)

3.1.2 Převod veličin ze soustavy BE do geocentrické soustavy a naopak
Na obr. I a obr. 2. je geocentrická soustava vyznačena počátkem C a osami x, y, z. Souřadnice X, Y, Z bodu PO v geocentrické soustavě, viz [5] a obr. 2, jsou

X) (PI)
( Y = P2
Z
P3

+ (1 + P4)

(I-PsP6 -PsP7 - P7P6) (XB)ZB

YB•

I

P(l,l) = P(l- 1,1- I) (2 1- 1) cos CP,
P<l,I- 1) P(l- 1,1- 1) (2 1- I) sin CP,

=

P(l,m)

= [P(/-

-

-

1, m) (21- 1) sin cP- P(l(l+m-I)]j(l-m),

(1)

I

P(l,l) =P(l-

Z nich se vypočtou geocentrické zeměpisné souřadnice pomocí vztahů (obr. 2)

Z

tgCP =---,

..JXZ+f2

2, m)

Y
X

tgA =- .

1,1- 1)

[iq!1+
1 cos CP,
-21

P(l,I-

1,1- 1) ~ 21 + 1 sin CP,

1) =P(l-

(2 1+ 1)(2/-

Směrové parametry normály n v geocentrické soustavě
jsou obdobně určeny ze vztahů

(I
(21

+

1)(1

+ m)
+m-

1)

sin cP-

(/-m)
1)(/-

m - I)

(2 1- 3) (l + m) (1- m)

(5)
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Obr. 3 Globální průběh geoidu EGM96 do stupně a řádu 360 nad geocentrickým elipsoidem WGS84.
Interval vrstevnic je 10 m
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Obr. 4 Průběh geoidu EGM96 v oblasti CR pro různé stupně a řády nad geocentrickým elipsoidem WGS84.
Stupně a řády jsou: 10, 30, 70, 180 a 360 a jsou zakresleny postupně zleva doprava
3.1.4 Výpočet délky průvodiče p geoidu
Formule (4) a 2. vztah z rovnic (6) jsou zde odvozeny; formule (5), I. a 3. vztah z rovnic (6) jsou převzaty z [5], kde
bylo použito [6].
Při výpočtech, a to i s použitím rekurentních formulí, jsou
kladeny značné nároky na počty desetinných míst. Užitím
formulí (4), (5) a především (6) se tento nedostatek obejde.
Rovněž jsou kladeny vysoké nároky na paměť počítače. Jeli třeba odstranit tento požadavek, pakje vhodné nepoužívat
indexů. Tím se vyhneme nepříjemné dimenzionalizaci.

Vztah pro výpočet délky průvodiče geoidu p (obr. 2) je všeobecně znám. Podle [7] zní

p=

GM
Wo

(1 + 1=2\PJrn=o
I. fa \ i [C(l,m) cos(mA) +S(l,m) sin(mA)]
P(l,m) + fJ3 oJ cos2 cp} .
2GM

(7)
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Hledaná neznámá P se ovšem nachází i na pravé straně, takže
je nutno (7) řešit aproximacemi. Průvodič P prochází bodem
PO, neboť jeho polární souřadnice lP, A jsou spočteny pomocí (2); geoid protíná v bodě (PI).

3.1.5 Výpočet převýšení
lovým elipsoidem

SB geoidu,

viz obr. (1), nad Besse-

Řeší se opět postupnými aproximacemi. Podle předchozího
odstavce jsme zjistili délku geocentrického průvodiče P bodu
(PI), obr. 2. Jeho přenesením (po kružnici se středem v bodě
C) na normálu n dostaneme bod PI, který je prvním přiblížením k hledanému bodu P. Souřadnice bodu PI vyjádříme
vztahy

Po jejich umocnění, sečtení a jednoduchých úpravách dostaneme pro parametr t kvadratickou rovnici ve tvaru

Pro kořeny t'.2 (9) platí:
- jestliže Po < p, pak kořeny t].2 jsou řešením (9),
- jestliže Po > p, pak u kořenů tl.2 změníme znaménka.
Z nich zvolíme za kořen t ten, jehož absolutní hodnota je podstatně menší. Pomocí (8) se určí souřadnice Xl, Yl, Zl aproximovaného bodu P1.
V další aproximaci převezme úlohu bodu PO bod PI, P převezme úlohu Po a užití (10), (9) a (8) se opakuje. Po splnění
zastavovací podmínky žádané shody mezi následujícím
a předcházejícím t považujeme aproximační výpočty za
ukončené a hledaná hodnota t;B tedy je

Jestliže t;B > O, je G nad BE a jestliže t;B < O, je G pod BE
(obr. 1 a obr. 2). Analogicky se určí převýšení w geoidu nad
elipsoidem WGS84. Převýšení mezi oběma elipsoidy je

t;

Obr. 5 Průběh geoidu EGM96 v oblasti CR pro stupeň
a řád 360 nad geocentrickým elipsoidem WGS84.
Vhodné pro porovnání s obr. 2 v práci {8]

tický rozdíl ve výšce je patrně způsoben jinými zavedenými
konstantami, harmonickými koeficienty a odlišným zpracováním izočar. V obr. 6 bylo použito stejného tíhového modelu Země EGM96, leč plocha geoidu je vztažena k Besselovu elipsoidu, který je v prostoru 3-D umístěn podle
parametrů Ph P2' ... , P7, viz odst. 1 a rovnice (1) až (3) a citaci [3]. K výpočtu bylo použito (7), (9), (10) a (8) v odst.
3.1.4 a 3.1.5. Tab. 1 obsahuje převýšení t;B, t;wgeoiduEGM96
nad Besselovým elipsoidem a nad elipsoidem WGS84, jakož
i převýšení dt; mezi těmito elipsoidy pro oblast ČR s použitím jen bodů sítě DOPNUL.

K popisu způsobu řešení použijeme obr. 7 a výpočty uskutečníme pro každý bod sítě DOPNUL, viz obr. 8 a tab. 2.
V tab. 2 obsahuje 1. sloupec pořadové číslo bodu, 2. až 4.
sloupec souřadnice v S-JTSK, přičemž Hn je normální výška
nad kvazigeoidem, 5. až 7. sloupec obsahuje souřadnice v geocentrickém systému ETRF-89 (European Terrestria1 Reference Frame), přičemž HWe je elipsoidická výška nad geocentrickým elipsoidem WGS84. Dále budou použity číselné
údaje z odst. 1 a převýšení z tab. 1. Referenčními elipsoidy
jsou opět elipsoid WGS84 a Besselův elipsoid. Postup řešení:
1. Nejprve zjistíme převýšení t;KB kvazigeoidu nad Besselovým elipsoidem z rovnice

kde HBeje elipsoidická výška bodu P nad Besselovým elipsoidem. Zjištěna je z (16), (17) a (18) jako obrácená úloha.
3.2 Číselné
průběhu

a grafické
geoidu

aplikace

pro zjištění

Na obr. 3 vidíme globální průběh geoidu vzhledem k elipsoidu WGS84 s uvážením tíhového modelu EGM96 do stupně
a řádu 360. Použito bylo (7) až (10). Průběh odpovídá obdobným modelům. Na obr. 4 jsou znázorněny izočáry ve
stejné souřadnicové soustavě a pro stejný tíhový model, leč
pouze pro oblast ČR a pro stupně a řády: 10, 30, 70, 180
a 360. Rozdílnosti v průběhu geoidu nejsou příliš velké. Pro
nejvyšší stupeň a řád 360 jsou k vidění pouze dvě malá nevýrazná zvlnění. Obr. 5 je shodný s posledním obrázkem 4,
je však v detailnějším provedení. V práci [8] odpovídá obr. 2.
Průběhy geoidálních ploch jsou velmi podobné. Systema-

2. Potom se určí převýšení
WGS84 z výrazu

t;KW kvazigeoidu

nad elipsoidem

3. Konečně se zjistí převýšení d t;K kvazigeoidu nad geoidem
ze vztahů

tedy i s kontrolou. Řada dalších kontrol je používána paralelně s vlastním výpočtem. Uvedeny budou pouze zásadní
výsledky.
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SB, Sw geoidu EGM96 nad Besselovým elipsoidem, nad elipsoidem WGS84 a převýšení
(lI) a (12) a odst. 3.1.5. Platí pro oblast ČR.

Tab. 1 Převýšení

Pořadové číslo
bodu

FI [0]

LAMBDA

[0]

SB

ds

mezi e1ipsoidy. Viz rovnice

sw [ml

[ml

ds[m]

I

50,89

15,27

-0,70933

42,18286

-42,89219

2

50,56

13,46

-0,30997

44,46878

-44,77875

3

50,30

16,39

-0,71483

42,38115

-43,09597

4

49,66

12,98

-0,25745

46,14495

-46,4024

5

49,50

17,24

-0,87356

42,8015

-43,67506

6

48,86

14,28

-0,14244

46,34779

-46,49023

7

49,19

16,26

-0,67157

44,21276

-44,88433

8

48,91

17,78

-0,71009

42,93145

-43,64154

9

49,98

18,09

-1,33757

40,33439

-41,67195

10

49,80

14,02

-0,77686

44,73224

-45,5091

170

49,40

18,36

-0,3426

41,8116

-42,1542

171

49,56

17,98

-0,68567

41,76264

-42,44831

172

49,57

18,38

-0,58966

41,27177

173

49,54

18,75

-0,34187

41,08095

-41,86143
-41,42282

174

49,69

18,27

-0,82687

41,00571

-41,83258

mi transformačními parametry. Jejich číselné hodnoty a potřebné vztahy pro převod nalezneme v odst. 1 a 3.1.2.
4.1.1 Výpočet pravoúhlých souřadnic X, Y, Z z geodetických
B, L, H - přímá úloha

X = (N + H) cos B cos L, Y = (N + H) cos B sin L,
Z = (N + H - N e2) sin B, kde N = a (1 - e2 sin2 8)-0.5 je příčný
poloměr křivosti, H je elipsoidická výška, a hlavní poloosa
a e excentricita uvažovaného elipsoidu. X, Y, Z jsou pak elipsoidickocentrické pravoúhlé souřadnice.

4.1.3 Výpočet geodetických souřadnic B, L, H z pravoúhlých
X, Y, Z - obrácená úloha
Tento výpočet byl proveden aproximacemi pomocí velmi jednoduchého cyklu s užitím tzv. redukované šířky cl. Platí, že
tgE

= [Z jI=e2

+ a é sin Eo]

(X2 + f2)-1l.5,

(16)

4.1.2 Převod veličin ze soustavy Besselova elipsoidu do geocentrické a naopak

kde Eo je hodnota vypočtená v předcházející aproximaci.
Jestliže I E - Eo I > e a e je zvolená přesnost, pak se výpočet
(16) 0r.akuje. Geocentrickou šířku a délku určují vztahy
tgB = \ 1 - é)-1l,5 tgE, tgL = Y / X. Určení elipsoidické výšky
viz odst. 4.1.4.

Transformace souřadnic bodů a směrových kosinů z Besselovy soustavy do geocentrické soustavy je plně popsána sed-

') V astronomii, při studiu Keplerovského pohybu, je nazývána excentrickou anomálií.
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Pořadové
číslo
bodu

Y[m]

X[m]

(S-JTSK)

(S-JTSK)

671228,90

962503,27

H.
[ml

B [0]
(ETRF-89)

L [0]
(ETRF-89)

HWe
[ml

1124,11

50,88912629

15,27305379

2

802515,00

980297,52

900,52

50,56899173

13,46561403

1167,295
945,414

3

599837,23

1036805,53

1114,95

50,30130288

16,39765364

1158,767

4

851807,13

1074256,58

539,10

49,66660336

12,98430729

586,056

5

548455,98

1131166,65

260,19

49,50590845

17,24645657

303,687

6

771364,60

1176247,64

1104,33

48,86554726

14,28322618

1151,041

7

623031,56

1158574,23

522,19

49,19004126

16,26554921

567,638

8

515832,65

1200120,27

911,28

48,91671590

17,78265838

954,681

9

482482,54

1083309,25

293,19

49,98978154

18,09578083

335,597

10

775279,26

1069759,49

428,29

49,80874333

14,02499053

474,375

170

469040,65
494681,45

1149871,52

1024,25

49,40396401

18,36093957

1067,429

171

1129445,20

546,07

49,56689118

17,98387554

589,228

172

465970,53

1131440,14

421,98

49,57143050

18,38170686

464,915

173

439668,58

1137022,90

481,79

49,54074431

18,75032945

524,567

174

472799,37

1117429,51

384,88

49,69173388

18,27104899

427,502

1

Pro zjištění souřadnic (X), (f), (Z) průsečíku (P) normály
s elipsoidickou plochou použijeme řešení předchozího odstavce. Vyplývá z něho, že

kde souřadnice X, Y, Z bodu P jsou dány. Kromě (16) a (17)
existuje řada dalších vzorců pro vyřešení této úlohy.

4.2 Číselné a grafické
běhu kvazigeoidu

aplikace

pro zjištění

soidem, je vyvolána změnou 7.106 m3s-2 v GM, či změnou
o 1 m2s-2 ve Wo a nebo změnou 3.10-15 rad S-I v OJ. Naopak
změně 1 m v hlavní poloose a odpovídá změna v převýšení
geoidu pouze 1 mm. Výrazný je vliv harmonických koeficientů. Tak přechod ze starších tíhových modelů Země na tíhový model EGM96 vyvolá v převýšení geoidu změny řádově v metrech, podobně jako přechod z nízkých stupňů
a řádů na stupeň a řád 360.
K úloze b): Určení průběhu kvazigeoidu. Při řešení tohoto úkolu bylo možno použít dvou cest. Podle obr. 7 je to:
cesta 1 - po svislici přímo k Besselovu elipsoidu, nebo cesta
2 - po svislici k elipsoidu WGS84 a až poté k Besselovu
elipsoidu. Získáváme tím různé výsledky. Jelikož jejich rozdíly byly hluboko pod 0,1 mm, bylo možno dvojakost cest
1 a 2 zanedbat. Proto jsme v dalších výpočtech použili jen
cesty 1.

prů-

Na obr. 9 vidíme průběh kvazigeoidu vůči Besselovu elipsoidu. Jeho výšky t;KBbyly vypočteny z (13), též viz obr. 7.
Analogický je obr. 10, který uvádí převýšení t;KWkvazigeoidu nad elipsoidem WGS84. Použito je (14) a obr. 7. Konečně
je uveden obr. 11, který uvádí rozdíl výšek dt;K (15), "kvazigeoid MINUS geoid"; viz též obr. 7. Podle obr. 7 je rozdíl
elipsoidických výšek HBe a HWe roven rozdílu dt; výšek obou
elipsoidů. Dále z obr. 7 vyplývá, že rozdíl ortometrické výšky
Ho a normální výšky H.je roven rozdílu dt;K(obr. II) a rovněž určuje vztah mezi kvazigeoidem a geoidem. Hodnoty
t;KB,t;KWa dt;K uvádí tab. 3.

K úloze a): Určení průběhu geoidu. Závislost na vstupních
konstantách je značná. To zejména platí o veličinách GM,
OJ a Wo, viz odst. 1. Např. změna 0,1 m v geocentrickém průvodiči geoidu p, a tedy i v převýšení geoidu nad daným elip-

Obr. 7 Převýšení

t;KB' t;KWkvazigeoidu (KG) nad elipsoidy
Ba W a převýšení dt;K kvazigeoidu nad geoidem (G)
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Tab. 3 Převýšení

~KB' ~KW kvazigeoidu nad Besselovým elipsoidem, nad elipsoidem WGS84 a převýšení
rovnice (13), (14) a (15). Platí pro oblast ČR.

Pořadové číslo
bodu

d~K

kvazigeoidu nad geoidem. Viz

FI [0]

LAMBDA [0]

I

50,88

43,185

2

15,27
13,46

0,29281

50,56

0,11525

44,894

1,00214
0,42523

3

50,30

16,39

0,72103

43,817

1,43585

4

49,66

12,98

0,5536

46,956

0,81105

5

49,50

17,24

-0,178059

6

14,28

0,22077

0,36321

7

48,86
49,19

43,497
46,711

16,26

0,56367

45,448

8

48,91

17,78

-0,240541

43,401

1,23524
0,46955

~KB

[ml

~KW

[ml

d~K

[ml

0,6955

9

49,98

18,09

0,73505

42,407

2,07261

10

49,80

14,02

0,5759

46,085

1,35276

170

49,40

18,36

1,0248

43,179

1,3674

171

49,56

17,98

0,70969

43,158

1,39536

172

49,57

18,38

1,07357

42,935

1,66323

173

49,54

18,75

1,35418

42,777

1,69605

174

49,69

18,27

0,78942

42,622

1,61629
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Uvedený text je příspěvkem k výzkumu, který se v ČR soustavně provádí již po řadu let. Především ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech, ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze, ve Vojenské akademii věd v Bmě, na katedře vyšší geodézie Fakulty
stavební ČVUT v Praze, ve Vojenském topografickém ústavu
v Dobrušce a v Zeměměřickém úřadu v Praze [9]. Námi uvedená práce je jednou z variant, jak přistupovat k této problematice. Proto bude vhodné pokračovat a výsledky zdokonalovat. Poznamenejme ještě, že je možno předloženou práci
řešit či doplnit jinými postupy, např. užitím údajů v S-JTSK,
užitím geocentrických a elipsoidickocentrických průvodičů
apod.
Autoři děkují Grantové agentuře České republiky za podporu v grantovém projektu č. 205/96/K19 "Atmospheric and Radiation 1nfluences on the Dynamics oj the Artificial Satellites and Accelerometric
Measurements oJthe Disturbing Forces - in Situ".

[I] WGS 84 Im'plementation - manual. Brussels 1995
[2] CIMBÁLNIK, M. - MERVART, L.: Vyšší geodézie 1. Praha,
ČVUT 1999.
[3] KOSTELECKÝ, J.: Ústní sdělení 2000.
[4] SMITH, D. - SMALL, H.: The CARIB97 high resolution geoid
height model for the Caribbean Sea. Joumal of Geodesy, Vol. 73,
1999, No. I, p. 1-9.
[5] MELlCHER, J. - PIXEL, J. - KABELÁČ, J.: Geodetická astronómia a zaklady kozmickej geodézie. Bratislava, VydavateTstvo
Alfa 1993.
[6] DUBOŠIN, G. N.: Nebesnaja mechanika. Moskva, Nauka 1968.
[7] BURŠA, M. - KOSTELECKÝ, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics. Praha, Ministry of Defence 1994.
[8] DUŠÁTKO, D. - VATRT,V. - LAŽA, L.: Geoid České Republiky. Geod. a kart. obzor, 41 (83), 1995, č. 10.
[9] KOLEKTIV: Geodetické referenční systémy v České republice.
Praha, VÚGTK a VZÚ Praha, 1998.

Lektoroval:
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
VÚGTK, Zdiby
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Niektoré aspekty vývoja slovenskej
kartografickej terminólogie

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

Po roku 1958 bolo v Československu a na Slovensku vydaných 8 významnějších kartografických (alebo geodeticko-kartografických) terminologických výkladových slovníkov. Pozornosť sa venuje ich niektorým charakteristickým črtám, ako aj odborným a jazykovým aspektom vybraných termínov.

Since 1958 eight more important cartographic (or geodetic-cartographical) terminological explanatory dictionaries were edited in Czechoslovakia or Slovakia. Some of their characteristic features of selected terms as well as their special and linguistic aspects are considered.

Termín je z profesionálneho hfadiska odborný výraz, názov,
pomenovanie pojmov (vecí, procesov ap.) v nejakom vednom, výrobnom, technickom alebo inom odbore. Súčasne je
to prvok slovnej zásoby jazyka, pomenúvajúci pojem vymedzený definícou v systéme pojmov konkrétneho vedného
odboru, techniky, hospodárstva a ďalších činností [2]. Terminológia sa chápe nielen vo význame súhrn termínov, ale
súčasne aj ako jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá vlastnosťami, tvorbou a používaním termínov. Preto nestačí, ak sa
v termíne (v jeho slovnej podobe) kladie doraz len na jeho
odbornú správnosť a zanedbá sa jazykové hfadisko.
Príspevok si všíma vývoj kartografickej terminológie na
Slovensku po roku 1958, najmli niektoré charakteristické črty
vydaných terminologických publikácií. Všíma si podrobnejšie aj niektoré termíny tak z odborného ako aj jazykového
hfadiska.

Zoznam najvýznamnejších terminologických publikácií,
ktoré ovplyvnili rozvoj slovenskej kartografickej terminológie po roku 1958, je v tab. 1.
K údajom o počte kartografických termínov v tab. 1 treba
poznamenať, že sú nielen mierne zaokrúhlené, ale aj dosť heterogénne, pretože kým v čisto kartografických slovníkoch
sú údaje presnejšie, podiel kartografických termínov v spoločných geodeticko-kartografických slovníkoch (obsahujúcich aj termíny z fotogrametrie, mapovania) je výsledkom
konvenčného delenia na dve skupiny: geodetickú a kartografickú.
2.1 Zememeračská
terminológia
(ZT) z roku 1958
[10] je našou priekopníckou terminologickou prácou v danej
oblasti. Vznikla ako výsledok práce komisie pre zememeračskú terminológiu, ktorá bola zriadená pri Ústave slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied (SAV). Jej vedúcim
bol prof. dr. Ing. Pavel Gál, DrSc. Komisia pokladala tento
slovník iba za predbežný návrh, za svoj príspevok k ustáleniu slovenskej technickej terminológie. Bol to záslužný po-

čin v časoch, kedy sa na Slovenskej vysokej škole technickej - SVST (od 19.3. 1991 Slovenská technická univerzita
- STU) v Bratislave stabilizoval odbor zememeračského inžinierstva, od školského roku 1967/1968 odbor geodézia
a kartografia) a termíny v geodeticko-kartografických učebných textoch sa dostávali do konfrontácií s odbornými výrazmi používanými v praxi.
Termíny sú v ZT uvedené v ich prirodzenom tvare (v plnom tvare v ktorom existujú), t. j. rešpektuje sa fakt, že viacslovné termíny začínajú spravidla prídavným menom. Je to
sposob obvyklý pre lexikóny a encyklopédie, ktoré sú vo svojej podstate tiež výkladové terminologické slovníky, len sú
fundamentálnejšie, neobmedzujú sa iba na definíciu termínu (pojmu), ale vykladajú termín v širších súvislostiach.
Počet kartografických termínov v ZT nie je vefký (ich podiel je okolo 21 %), ale ak vezmeme do úvahy, že ho reprezentujú prevažne termíny z kartografie vefkých mierok (najmli z oblasti tvorby topografických máp a ich reprodukcie),
je to celkom prijatefný podiel. Fakt, že v tomto slovníku absentujú termíny z tematickej a teoretickej kartografie nemožno považovať za jeho chybu. Je to odraz doby, v ktorej
vznikol. Tematická a teoretická kartografia sa vtedy ešte výraznejšie neprejavovali ani v celosvetovom meradle.
Charakteristickými zvláštnosťmi ZT sú:
- absencia termínov geodézia a kartografia, miesto nich je
v ZT termín zememeračstvo, ktorý je vysvetlený ako vedný
odbor zaoberajúci sa meraním a zobrazovaním zemského
povrchu alebo jeho častí (zaradené sú však termíny topografia, fotogrametria, dokonca aj fototopografia),
- vysvetlenie termínu anaglyf iba na príklade fotogrametrickej snímky (nie mapy),
- výskyt len dvoch druhov izočiar: izaritma a izohypsa
(samotný termín izočiara chýba),
- z metód kartografického vyjadrovania je v ZT vysvetlenie
len termínov karto gram a kartodiagram,
- absencia vysvetlenia termínu mapa (vo všeobecnosti), ale
vysvetlenie jej niekolkých druhov (medzinárodná
mapa sveta 1 : 1 000 000, nástenná mapa, odvodená mapa, originálna
mapa, školská mapa a špeciálna mapa),
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celkový
počet
termínov

z toho
kartografických

rok
vydania

tlačový
náklad

Zememeračská terminológia [10]

1958

1 150

810

170

21

Výkladový geodetický a kartografický slovník [I]

1964

1 715

3480

520

15

Slovenská kartografická terminológia [5]

1972

I 740

1740

100

Medzinár. slovník techn. termínov v kartografii (slov. termíny) [3]

1973

bez údaja

I 850

1850

100

Príručný kartografický slovník [4]

1979

bez údaja

1020

1020

100

5460

1130

21

názov

Slovník geodetickej a kartografickej terminológie (8 dielov) [7]

1977-1986

150

250

%

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii [8]

1989

8000

830

370

44

Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra [9]

1998

2000

5650

1480

26

- absencia termínu atlas vo všeobecnosti (ale zaradený je
zemepisný
atlas),
- použitie zdrobnelín (priečne meradielko
= transverzálne meradielko,
prieskumný
hranolček,
uhlové zrkadielko),
- vynechanie kartografických zobrazení (neuvádza sa ani jeden druh),
- použitie výrazov ktoré zakrátko zanikli (to však nie je
osudné len pre tento slovník), napr. sekčný rámec = mapový rámec je vysvetlený ako rám omedzujúci
plochu mapového listu, pričom slovo rám sa rezervovalo
pre termíny snímkový
rám (kovový rám na meračskej
fotokomore) a kopírovací
rám (zariadenie na kontaktné
kopírovanie ),
- použitie termínu situácia ako synonymu termínu polohopis (aj situačný plán = polohopisný
plán), pričom polohopis sa vysvetfuje ako p6dorys častí zemského povrchu so všetkými
na ňom sa nachodiacimi predmetmi
merania, zameraný a zobrazený v určitej mierke; termín situácia sa potom z našich neskorších terminologických diel vytratil a spolu s ním
sa neodporúčalo používať ani z neho odvodené a v praxi
používané termíny situačná
kresba,
situačný
nákres, situačný náčrt ap.; bolo to na škodu veci, pretože termín situácia mal a má vo svojom myšlienkovom
obsahu p6dorysné zobrazenie nielen polohopisných, ale aj
výškopisných prvkov - vrstevníc, výškových kót, ap.,
a preto jeho náhrada len za polohopis bola a ostala až do
súčasnosti neoprávnená,
- zakotvenie v kartografickej terminológii termínu terén
a jeho odvodenín (terénne
útvary, terénny model,
terénny nadir) v zmysle prirodzený
a v najr6znejších formách usporiadaný
tvar zemského povrchu (v súčasnosti platí presnejšia definícia), pričom
tvorcovia ZT nemohli tušiť, že v neskoršom období sa
začnú z neho tvoriť aj nevhodné výrazy (napr. terénny reliéf),
- zakotvenie v kartografickej termínológii termínov vlícovací bod, vlícovací
podklad,
vlícovací
stlpik,
vlícovacia
značka, pričom všeobecný termín vlícovanie v ZT nebol zaradený (z pozície jazykovedných poznatkov je tvar vlícovací nesprávný, nespisovný).
2.2. Výkladový geodetický
a kartografický
slovník (VGKS) z roku 1964 [1] bol síce spracovaný v Česku,
'ale vzhfadom na vtedajšiu patričnosť Slovenska do spoločného československého štátu a znej vyplývajúcu spoločnú

celoštátnu organizáciu rezortu geodézie a kartografie (ako aj
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania) ovplyvnil
do značnej miery terminologické povedomie aj slovenských
geodetov a kartografovo Podobne ako ZT na Slovensku, aj
VGKS nemal predchodcu. Okrem Ing. Dr. Karla Kučeru,
CSc., sa na tvorbe niekol'kých hesiel (definícií, výkladov termínov) podiefal aj lO-členný kolektív Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK)
v Prahe a každá definícia bola posudzovaná dvoma členmi
23-členného kolektívu VÚGTK a vtedajšej Ústrednej správy
geodézie a kartografie.
Termíny sú vo VGKS v substantívnej podobe, t. j. všetky
začínajú podstatným menom (napr. atlas, historický; bod, nulový výškový; originál mapy, topografický ap.). Bol to d6sledok použitia toho istého princípu, ktorý sa celoštátne presadil v abecedných
registroch
termínov československých štátnych noriem (vtedy ČSN, teraz STN - slovenských terminologických noriem).
Medzi charakteristické zvláštnosti VGKS možno zaradiť
najmli:
- prirodzený tvar termínov v registri a súčasne ich hniezdovité zoskupenie (napr. historický atlas, historická mapa;
výškový bod, - kruh, - systém; topografický bod, obsah
mapy, originál mapy),
- vysvetlenie nielen termínu zememeračstvo (je to vedný
a technický
odbor zahrnujúci
v celej šírke geodéziu a kartografu
ako svoje poznávacie,
znázorňovacie
a projekčné
zložky), ale vysvetlenie aj
geodézie
(v najširšom zmysle je to náuka o meraní
Zeme)akartografie(náuka
o mapách a ich tvorbe),
- rozšírenie pojmu anaglyf aj na mapu (mapa, anaglyfická),
- okrem termínov karto diagram a karto gram absencia
názvov ďalších metód kartografického vyjadrovania (hoci
v tom čase už bola známa aj areálová, značková a izočiarová metóda),
- rozlíšenie 19 druhov izočiar, 10 druhov atlasov, 121 O) druhov máp a 83 druhov (a názvov) kartografických zobrazení,
- považovanie termínu situácia
za synonymum termínu
polohopis
(a opačne),
- rozlíšenie až 11 druhov termínu terén, a 9 druhov termínov začínajúcich prídavným menom terénny (etalón,
hrana, kosta, nadir, plocha, stupeň, tvar, vlna,
základňa),
- označenie (znakom +) termínov, ktoré sa neodporúča používať buď pre nevýstižnosť, alebo z jazykových d6vodov;

Geodetický a kartografický obzor
ročník 47/89, 2001, číslo 10 267

pozoruhodné je, že za takéto nevhodné termíny VGKS považuje vlícovací
bod, vlícovanie
(za správny považuje tvar líc ovací bod, lícovanie),
dohodnutý
(česky: smluvený)
termín automapa (za správný považuje tvar automobilová
mapa) a niektoré ďalšie.
2.3 Slovenská
kartografická
terminológia
(SKT)
[5] vyšla roku 1972 ako pracovné vydanie výsledku terminologickej činnosti Slovenskej správy geodézie a kartografie (SSGK) - od 1. 1. 1993 Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). V tom čase sa
v rámci 2. komisie Medzinárodnej kartografickej asociácie
(Intemational Cartographic Association - ICA) s názvom
"Definície, klasifikácie a štandardizácia technických termínov v kartografii" (predsedom ktorej bol prof. dr. Emil Meynen z Nemecka) pripravoval Medzinárodný slovník technických termínov v kartografii (MSTTK) [3] - medzičasom (v 90. rokoch) vyšlo už jeho 2. doplnené vydanie.
Slovník sa pripravil v 14 jazykoch, medzi ktorými bola čeština aj slovenčina, ale definície (výklady) sa vypracovali len
v piatich základných jazykoch: v nemčine, v angličtine,
v španielčine, vo francúzštine a v ruštine (v tom čase bol prezidentom ICA K. A. Sališčev). Východiskom bol zoznam
a definície termínov v nemčine, ale definície mnohých, dokonca i tých najd61ežitejších termínov sa v týchto piatich jazykoch vefmi často navzájom roznia, čo je vysvetlitefné len
skutkovým stavom úrovne kartografického poznani a v roznych štátoch, ba až regiónoch. Ak sa chcel niekto zo zvyšných 9 jazykových oblastí (v ktorých boli uvedené len znenia termínov, bez definícií) dozvedieť čo ktorý termín
znamená, musel sa rozhodnúť pre definíciu v niektorom z piatich základných jazykov. Okrem toho, že celkový prínos
MSTTK treba hodnotiť kladne, odlišnosť definícií v jednotlivých jazykoch sposobovala, že posobnosť slovníka bola
v značnej miere podmienená subjektívnym faktorom - znalosťou (aj úrovňou znalosti) niektorého z piatich výkladových
jazykov a v prípade znalosti všetkých piatich jazykov - rozhodovaním sa ktorému výkladu dať prednosť. Tak sa stalo, že
do SKT (pre ktorú boli predlohou rukopisné podklady pripravovaného MSTTK) sa vo výkladoch viacerých termínov
-tak zaužívaných (napr. kartografia),
ako aj nových, ktoré
sa u nás dovtedy nepoužívali (napr. ostrovná mapa) - dostali výklady prevzaté z roznych jazykov.
Zásady, podfa ktorých sa MSTTK spracúval, sa odrazili aj
v SKT. Nezaškodí si ich pripomenúť, pretože to boli užitočné
zásady, ktoré sa (žiaI) v príprave neskorších slovníkov u nás
nerešpektovali (vobec, alebo sa rešpektovali vefmi nedosledne):
1. Do slovníka sa zaraďujú základné kartografické termíny,
ktoré majú vzťah k teórii a praxi kartografie, k sposobom
kartografického vyjadrenia, k redigovaniu, zostavovaniu,
spracovaniu, vydaniu, opisu a k využitiu máp.
2. Do slovníka sa nezaraďujú:
- topografické, fotogrametrické a polygrafické termíny,
ktoré sa bezprostredne nevzťahujú na kartografiu,
- firemné a obchodné názvy materiálov, pomocok a prístroj ov,
- všeobecné používané nekartografické termíny (ale ak
majú niekol'ko významov ajeden z nich sa používa v kartografii, v tom prípade sa zaradia do slovníka),
- názvy izočiar s konkrétnym významom (napr. izobara,
izoterma ap.), ale zaradia sa len tie, ktoré majú všeobecný význam (napr. izopleta - v SKT sa použil tvar
izopléta).
3. Synonymá, pomocné a zastarané termíny sa umiestňujú
len v abecedných zoznamoch (registroch, ktoré sú dopln-

kom k slovníku) s odkazom na príslušné hlavné termíny.
Prípravou slovenských termínov v MSTTK sa zaoberala
pracovná skupina (v ktorej bolo 6 geografova kartografov +
5 jazykových konzultantov) pod vedením promovaného pedagóga Konštantína Zelenského (Geografický ústav SAV).
Výklad termínov pre SKT pripravil 8-členný kolektív a prípravu rukopisu SKT do tlače riadil Ing. lán Valovič z výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Z tohto
sposobu prípravy MSTTK a SKT vyplynulo aj totožné vnútomé členenie termínov na 10 kapitol (s tým rozdielom, že
kapitola O bola v MSTTK na poslednom mieste, kým v SKT
bola predradená ako kapitola 01 pred kapitolu 1):
01 - kartografické profesie, školy a organizácie,
1 - druhy kartografie
2 - mapa a údaje o nej
3 - matematická kartografia
4 - obsah a prvky mapy
5 - spracovanie mapy a predlohy
6 - príprava mapy na vydanie
7 - rozmnožovanie máp
8 - druhy máp a atlasov
9 - vydávanie a využívanie máp
Termíny v SKT (ale aj v MSTTK) sú v prirodzenom tvare,
ale v registri sú v substantívnom tvare. Hoci je číslovanie termínov (hesiel) v MSTTK a SKT identické, celkový počet termínov v SKT je asi o stovku menší. V niektorých prípadoch
sa počet termínov v SKT rozšíril o naše zvláštnosti (napr.
heslo atlas, dejepisný
sa doplnil podheslom atlas dejín, heslo atlas, vesmíru sa doplnilo podheslom atlas,
kozm u, heslo azimut sadoplnilo podheslami azimut, geodetický, - magnetický,
- negatívny,
- topografický, heslo kartografia,
kozmická sa doplnilo o podheslo kartografia,
astronomická,
heslo kartografia
evidencie
nehnutefnos tí sa doplnilo o podheslo kartografia, katastrálna),
v niektorých prípadoch nastalo iba
premenovanie (napr. termín aktualizácia
mapy sa premenoval na tvar udržovanie
mapy), ale sumáme viac termínov absentuje (napr. bod, dotykový; bodkovanie,
litografické;
bodkočiarka;
čiara,
bodkovaná,
hrubá, - obtiahnutá,
- pohybová,
- prerušovaná,
- rámová, - základná;
počet druhov termínu znázornenie sa zmenšil z 25 na 19, počet druhov termínu značka
z 55 na 38 atď.).
Charakteristickými zvláštnosťami SKT sú:
- vnesenie do slovenskej kartografickej terminológie nových
definícií (výkladov) niektorých termínov, napr. na rozdiel
od dovtedy zaužívanej definície kartografie
sa v novej
definícii zretefne pociťuje vplyv francúzskej definície
z MSTTK, podfa ktorej je to súhrn vedeckých,
umeleckých a technických
štúdií a postupov, ktoré
spracúvajú
výsledky
priamych
meraní
zemského povrchu alebo využívajú
jestvujúcu
dokumentáciu
s ciefom vyhotovenia,
rozmnoženia
a využiti a máp (plánov,
atlas ov, glóbusov);
v ďalších našich terminologických dielach sa už tento výklad nepoužil,
- rozlíšenie až 15 metód mapového znázorňovania (vyjadrovania), 6 druhov izočiar, až 186 druhov máp, 28 druhov
atlasov, 28 druhov kartografických zobrazení,
- nespomenutie termínov polohopis
(situácia),
ani
výškopis,
z čoho sa dá usudzovať, že tieto termíny majú
zjavne náš národný - český i slovenský - charakter (ako aj
to, že vplyv medzinárodnej predlohy bol v niektorých prípadoch silnejší ako naše tradície),
- vynechanie termínu terén, pretože nemecký termín Terraindarstellung
(anglický, terrain representation)
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sa prevzal v podobe znázornenie
reliéfu, termín Terrainkarte (anglický terraintype map) sa prevzal v podobe
mapa terénnych
tvarov, termíny Terrainmodel,
Terrainschraffen
sa prevzali v podobe model reliéfu
a šrafy (bez prívlastku),
- správne použitie termínov lícovanie,
lícovacie
značky, lícovacie
dierky, vysekávanie
lícovacích dierok, lícovacie
čapy (vynechaný bol azda len
lícovací bod - a samozrejme, nežiadúca predpona v).
Aj keď úroveň tlače a knihárskeho spracovania SKT nie je
vysoká (išlo o pracovné vydanie), početnosťou vysvetlených
termínov sa toto nenápadné dielo radí k našim najrozsiahlejším kartografickým výkladovým slovníkom.
2.4 Príručný
kartografický
slovník
(PKS) z roku
1979 [4] vznikol ako výsledok zanietenosti 5-členného kolektívu Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty SVŠT pod vedením (a vrátane) doc. Ing. Milana
Hájeka, PhD. (vtedy CSc.). V PKS je síce menej termínov
ako v SKT a MSTTK, ale výrazne je v ňom zvačšený počet
terrnínov z mapovania a kartoreprodukcie. Táto okolnosť vyplynula z profilu katedry, z ktorej pochádzali jej tvorcovia
a z formulácie ciefa, v ktorom dominovala zrozumitefnosť v prvom rade pre študentov z odboru geodézia a kartografia Stavebnej fakulty STU a až potom aj v širšej odbornej verejnosti.
Na ilustráciu možno spomenúť, že v PKS sú na rozdiel od
SKT zaradené tieto termíny:
- zo širšieho vedného základu (mapovania, topografie, geomorfológie atď.), napr.: aktualizácia
mapy; atlas (len
jeden druh - atlas, školský); atmosféra;
autoatlas;
automapa;
biosféra;
biotopy;
bod, typografický; čiara (5 druhov); dielo (I druh); generalizácia (I druh); karto diagram (4 druhy); kartografia
(2
druhy); mapa (29 druhov); metóda (3 druhy); mierka
(15 druhov); originál
(8 druhov); údaj (5 druhov);
značka (10 druhov); znázornenie
(2 druhy); ...
- z kartoreprodukcie, napr.: acetón; aktivátor;
antihalácia; automat,
vyvolávací;
autotýpia;
benzén;
benzín;
bezpečnosť
práce;
citlivosť;
citlivosť
fotografickej
vrstvy;
červená
krvná sof; čp avok; denzita; denzitometer;
denzitometria;
diazografia;
duplikát
filmu; dusičnan
strieborný;
dvojchroman
amónny;
egyptienka;
elektrografia; etalón
sivej farby;
etiketa;
etylalkohol;
farba (6 druhov); ...
- nové termíny, napr.: adjustácia
predlohy (na skenovanie); algoritmus
kartografických
úloh; algori tmus riešenia
úlohy; analýza mapy; analyzátor
(skener); anoikonymum;
archív
mikrografický,
pracovný;
archív
mikrografický,
zabezpečovací; atlas farie b; banka ůdaj ov, karto grafická;
báza údajov (synonymum základňa);
CIM, zariadenie; citovanie
literatúry;
COM, zariadenie;
copyright
mapy; činitele
kartografickej
generalizácie;
činitele
pri vofbe zobrazenia;
dáta
(údaje); dejiny kartografie;
DIGIKART;
digitalizácia (4 druhy); digitálny
model reliéfu;
dvojkartogram;
edícia máp; ekológia
krajiny;
ekosystémy;
ekotopy;
entropia;
exonymum; ... z ktorých viaceré treba osobitne uvítať a zd6razniť, napr.
jazyk kartografický
(nesk6r sa zmenil na jazyk
mapy, resp. jazyk, mapový), znak (z pozície semiotiky), logika mapy (tento termín je stále perspektívny
a čaká na svoje rozvinutie), právo, autorské
(nadobúda význam najma v súčasnom období) a viaceré ďalšie,
najma z oblasti počítačového spracovania máp.

V PKS (v porovnaní s SKT) však absentuje niekoTko d61ežitých termínov, najma ich členenie na viac druhov napr. atlas, blokdiagram,
čiara, diagram,
dielo, generalizácia,
kartodiagram,
kartografia,
mapa, metóda, mierka,
názov, originál,
údaj, značka,
znázornenie ...
Z ostrejšie sledovaných terminologických problémov sa
PKS jednoznačne príkláňa k používaniu tvaru lícovanie,
dáva sa prednosť termínu polohopis
(s poznámkou "nesprávne situácia") a vynecháva termín terén ajeho odvodeniny, no vynecháva sa aj termín reliéf (v zmysle reliéf,
zemský; georeliéf)
a len slabý náznak k zmene možno
zbadať v termínoch model, reliéfny;
mapa, reliéfna
(a nie reliéfová, ako v SKT); tieňovanie
reliéfu (a nie
terénu) ap.
2.5 Slovník
geodetickej
a kartografickej
terminológie
(SGKT) [7] z rokov 1977 až 1986 považujú
mnohí za naše najrozsiahlejšie terminologické dielo, pretože
pozostáva z 6smich samostatne vydaných dielov (Geodetické
základy, Prístroje a pom6cky, Mapovanie, Fotogrametria,
Evidencia nehnutefností, Inžinierska geodézia, Teória chýb
a vyrovnávací počet, Kartografia). Napriek svojej objemnosti
(čo do početnosti termínov, tak sumárne, ako aj parciálne za
kartografiu) sa medzi našimi terminologickými dielami
predsa len (s malým odstupom) radí až na druhé miesto najma preto, že hranica medzi 6smimi odbornými oblasťami je
neostrá a v každom z dielov je aj niekoTko termínov z ostatných oblastí (najma z tých najbližších).
Diel Kartografia
spracoval Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave v spolupráci s Terminologickou komisiou pri ÚGKK SR (mala 15 členov + troch členov v subkomisi pre kartografickú terminológiu). Motívom a do značnej miery aj predlohou mu bol analogický terminologický
slovník, ktorý spracoval VÚGTK Zdiby [6] (ako súčasť 8-dielneho Slovníka kartografického názvosloví, vydaného
v rokoch 1973 až 1984) a z ktorého prevzal aj rovnakú vnútornú štruktúru (8 kapitol):
1. Základné názvy
2. Kartografické diela
3. Kartografické vyjadrovanie
4. Matematická kartografia
5. Obsah a usporiadanie kartografického diela
6. Vydávanie a tvorba kartografických diel
7. Kartografická reprodukci a a tlač máp
8. Hodnotenie a využívanie kartografických diel
Spoločné s českým slovníkom je aj členenie na podkapitoly, ukončenie registrom a zoznamom vybraných súvisiacich terminologických noriem. Termíny sú číslované, medzi
podkapitolami sa ponechala vždy neveTká číselná rezerva,
z čoho vyplýva, že číslo posledného termínu je vačšie ako
celkový počet termínov v slovníku. Základný tvar každého
termínu je prirodzený, len v registri sa použil substantívny
tvar. Slovenský diel Kartografia
sa však od svojho českého vzoru odlišuje menšou početnosťou termínov (asi o
100), ktorá je d6s1edkom špecifiky spracovania a využitia
netotožných literárnych (najma terminologických) prameňov.
Významnou črtou slovníka je fakt, že základná množina
termínov a ich výkladov bola prevzatá z najnovšej terminologickej normy ČSN 730406 Názvoslovie
kartografie
(schválenej roku 1984 s účinnosťou od 1. 1. 1986), v ktorej
bolo 158 definovaných termínov. Ďalšie vybrané termíny boli
prevzaté z ČSN 730401 Názvosloví
geodetických
základů, ČSN 73 402 Názvosloví
mapování a z ďalších
terminologických noriem z oblasti evidencie nehnutefností,
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inžinierskej geodézie, polygrafickej terminológie a niekofkých ďalších. Tento fakt bol vyjadrený uvedením čísla príslušnej normy za každým heslom, alebo alfanumerickým
označením toho dielu SGKT, z ktorého sa prevzal. Zaradenie ostatných termínov bolo inšpirované svojimi slovníkovými predchodcami (najmli SKT, MSTTK, PKS), alebo boli
novotvarmi.
Charakteristické pre tento slovník bolo:
- rozlíšenie až 7 druhov analýz mapy, 7 druhov atlasov, 11
druhov čiar, 7 druhov diagramov, 7 druhov generalizácie,
dvoch druhov glóbusov, (len) jedného druhu kartodiagramu, dvoch druhov kartogramov, 5 druhov kartografií,
22 druhov kópií, 8 druhov kopírovania, 102 druhov máp,
8 druhov metód, 19 druhov mierok, 7 druhov originálov,
16 druhov papierov, 11 druhov písma, 11 druhov poludníkov, 7 druhov rovnobežiek, 11 druhov strojov, 8 druhov súradníc, 6 druhov šráf, 7 druhov vrstevníc, 12 druhov vrstiev, 5 druhov vydaní, 25 druhov značiek, 6 druhov
znázornenia, 37 druhov zobrazenia ... ,
- zaradenie termínov, ktoré znamenajú postupný prechod od
používania tvarov automatický,
automatizovaný
(napr. spracovanie
máp, automatizované)
k tvaru
počítačový
(napr. systém
spracúvania
obrazových údajov, počítačový),
- jednoznačné používanie termínu lícovanie a jeho odvodenín (lícovací
dierovač,
lícovacia
značka),
- zdoraznenie uprednostnenia používania termínu polohopis pred termínom situácia,
- zaradenie termínu terén a najmlijeho zloženého tvaru terénny reliéf, prevzatéhozČSN73 0402 Názvosloví mapování z roku 1977 a vysvetleného ako zemský povrch
vytvorený
prírodnými
silami alebo umele bez
objektov
a javov na ňom ... - čo je vlastne geografická definícia termínu zemský reliéf (georeliéf);
výraz terénny v spojení s termínom reliéf je prebytočný,
pretože je uzavretou dvojčlennou tautológiou (prvý kruh;
reliéf = terén bez objektov na ňom, druhý druh terén = reliéf s objektmi na ňom, t.j. s rastlinnou pokrývkou, vodstvom, sídlami a ďalšími človekom vytvorenými objektmi); aspoň že správnu tendenciu naznačilo
zaradenie termínu tieňovanie
reliéfu (teda nie terénu,
ani terénneho
reliéfu).
2.6 STN (predtým ČSN) 73 0401 Terminológia
(predtým Názvosloví) v geodézii
a kartografii
[8] je
súborná terminologická norma, prijatá roku 1989 s platnosťou od 1. 9. 1990 (teda ešte v spoločnom česko-slovenskom
štáte), ktorá nahradila dovtedajších pliť samostatných (čiastkových) noriem z tematiky geodetických základov, mapovania, evidencie nehnutefností, inžinierskej geodézie a kartografie.
Zlúčenie noriem sposobilo, že sa v nej objavilo niekofko
rozporných termínov, prípadne ich tvarov, napr. lícovanie
a zároveň aj vlícovací
bod, terénny reliéf (aj sklon
terénneho
reliéfu,
výšková
členitosť
terénneho
reliéfu), digitálny
model terénu (hoci už v tom čase
sa presadzoval názov digi tálny, resp. komplexný digitálny
model reliéfu), polohopis
(s dvojzmyselnou poznámkou,
že nie je vhodné používať v tomto význame názov situácia
(!), čím sa ale dávalo najavo, že termín situácia stále existuje). Objavili sa znova niektoré geomorfologické termíny
(terénny tvar, terénna kostra, bod terénnej kostry, terénna čiara, chrbátnica,
údolnica,
úplitnica
a zosuv) ale aj ďalšie nekartografické termíny (bonita
pod y, dubleta). Zvýraznilo sa súperenie termínov orientačný plán mesta a orientačná
mapa mesta, ako aj

termínov značkový
kfúč - zoznam mapových
značiek - vysvetlivky
mapy (a "na diafku" aj s termínom
legenda mapy, ktorý bol v SKT a PKS).
2.7 Terminologický
slovník
geodézie,
kartografie a katastra
(TSGKK) [9] vydali roku 1998 spoločne ÚGKK SR a Český úřad zeměměřický a katastrální.
Vydaniu tohto dvojnásobne spoločného (geodeticko-kartografického a slovensko-českého) terminologického diela
predchádzala lO-ročná práca terminologických komisií pri
oboch úradoch, ktoré rozhodli o výbere termínov. Sposob
výberu (hlasovaním z vyše desaťtisícového zoznamu) síce
možno kritizovať (vličší počet členov komisie z jednej oblasti vždy vyberie viac termínov zo svojej oblasti), no v ďalšom procese spresňovania sa otvorila možnosť dodatočného
(až subjektívneho) zaradenia niekofkých termínov (tak geodetických, ako aj kartografických). Termíny sú v TSGKK
v substantívnom tvare. Ich definície (výklady) sú v slovenčine a sú sprevádzané ekvivalentmi v češtine, v angličtine,
v nemčine a v ruštine. Spracoval ich 13-členný kolektív slovenských geodetov a kartografova posúdil (t. j. aj odsúhlasil) ich l5-členný kolektív českých kolegovo Vydanie
TSGKK riadila 9-členná (slovensko-česká) redakčná a 5členná výkonná rada. Výsledkom ich činností bolo vytvorenie nášho doteraz najrozsiahlejšieho a nejkvalitnejšieho terminologického diela, ktoré odráža stav poznani a v oblasti
geodézie a kartografie formou definícií vybranej, ale zároveň dostatočne reprezentatívnej množiny pojmov (termínov). Lepšie (a populárnejšie) už možu byť azda len geodeticko-kartograficky zamerané lexikóny (existujú napr.
v Nemecku), alebo encyklopédie, existenciu ktorých možno
predpokládať.
Terminológia je dynamická záležitosť: ako súčasť prirodzeného jazyka sa neustále vyvíja spolu s jazykom a z odborného hfadiska zasa závisí od vývoj a poznania v tej odbornej oblasti, na ktorú sa zameriava. Niektoré termíny
pretrvávajú desaťročia, iné sa objavia len nakrátko. Táto okolnosť ovplyvňuje aj dobu aktuálnosti terminologických slovníkov. S dvojročným odstupom možno preto posúdiť aj niektoré problémové črty TSGKK. Problematických otázok je
viac (škoda že vydavateli a nezorganizovali odbornú akciu na
ich prediskutovanie, napr. seminár), ale na ilustráciu možno
spomenúť aspoň niektoré:
• Nie je vhodné definovať jeden termín pomocou druhého termínu, ktorý ostal nevysvetlený (napr. azimut sa vysvetfuje
pomocou termínu geografický
meridián,
ktorého vysvetlenie v TSGKK chýba, hoci je tam 18 významov termínu poludník a 8 významov termínu meridián (žiada
sa aj zjednotenie výrazov meridián-poludník).
• Existencia termínov v dvoch tvaroch (napr. lícovanie,
lícovací bod aj vlícovanie,
vlícovací bod aichďalších aplikácií) svedčí o hlbších príčinách tohto problému.
Termín lícovanie
(a jeho aplikácie) je zaužívaný v kartografii a termín vlícovanie
(a jeho aplikácie) sa zaužíval vo fotogrametrii. Z jazykového hfadiska je však termín
vlícovanie
vytvorený nesprávne (nejde o dokonavý
tvar).
• Z jayzykového hfadiska sú nesprávne aj niektoré iné termíny, napr. rozostup
vrstevníc;
kryt, vegetačný;
podtlač;
vzorník (má byť vzorkovník)
ap.
• Slovné spojenie terénny reliéf je odborné nesprávne,
žiada sa použiť len tvar reliéf (zemský reliéf, georeliéf). Analogicky treba vyriešiť aj nadvlizné termíny (klesanie terénneho
reliéfu,
meranie terénu profilovaním,
redukcia
d1žky ... na úroveň terénu,
a ďalšie).
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• Treba prejaviť ráznejší postoj k termínom, ktoré očividne
zastarali. Akje dovod niektoré z nich ponechať, treba k nim
pridať vhodnú poznámku (napr. vydavaťelské
oprávnenie je už neaktuálne, nostalgické sú viaceré termíny
z kartoreprodukcie, z terénneho mapovania ap.).
• S lepšou predvídavosťou a doslednosťou sa žiada pristupovať k novým termínom a ich tvarom (porovnaj napr. údaj e
číselné, geodetické
a údaje digitálne,
kartografické), ale aj k termínom, ktoré sa stávajú'menej frekventované (napr. v TSGKKje termín topo graf, ale termín topografia chýba). Akútna situácia v súčasnosti nastáva so
zvyšujúcou sa frekvenciou používania termínu dáta, ktorý
pripúšťajú aj najnovšie pravidlá slovenského pravopisu,
a teda niet dovodu na jeho odmietanie. V jeho prospech
svedčí aj jeho silný internacionálny charakter. Osobitne
kladne treba kvitovať uvedenie do kartografie termínu znak,
a to súčasne v troch tvaroch: znak, mapový;
znak
mapy; znak, kartografický.
• Termín polohopis sa po dlhom období predsa len vykryštalizoval a definuje sa ako obraz zemského
povrchu
znázorňujúci
vzájomnú
polohu predmetov
merania a prešetrovania
bez závislosti
na terénnom
reliéfe;
je to súbor zobrazených
bodov, čiar
a mapových značiek na mape. Aj keď je značný priestor na vylepšenie formulácie, obsahové vymedzenie termínu sa vyjasnilo: ide o mapové vyjadrenie, ktoré neobsahuje výškopis. Tým sa otvára cesta na oživenie "starého
dobrého" a mnohým doverne známeho termínu situácia
(mapová), ktorý je zaužívaný v Nemecku (Situation,
Situationsdars
tellung, Si tuations vorlage, S i tuationszeichnung
... ), ale ktorý ovplyvnil kartografické
poznanie aj u nás a napriek sústavnému odmietaniu prežíva,
má svoj obsah - tak samostatný, aj ako synonymum polohopisu. Podobný osud mal aj v povedomí kartografov dlho
existujúci, no všetkými doterajšími našimi terminologickými slovníkmi negovaný termín map o v á o s n o v a a patrí
k zásluhe TSGKK, že ho legalizoval.

dvoch periodikách sa sporadicky objavujú aj špeciálne terminologicky zamerané príspevky), ale treba konštatovať, že
v zborníkoch referátov z odborných podujatí (konferencií,
seminárov) je táto úroveň o poznanie nižšia: na ich jazykovú
a terminologickú redakciu zvyčajne nie je čas, alebo chýbajú
finančné prostriedky, alebo táto stránka ostáva mimo pozornosti organizátorovo
Niektoré vyspelé štáty potvrdzujú svoj vyšší štandard v oblasti kartografickej terminológie vydávaním kartografických
lexikónov. Nastal čas uvažovať o vydaní takéhoto diela aj
u nás.

Možno konštatovať, že u nás (tak na Slovensku, ako aj
v Česku), je kartografická terminológia v relatívne dobrom
stave. Venuje sa jej sústavná starostlivosť tak v štandardizačnej oblasti (v oblasti prípravy, pripomienkovania a vydávania terminologických noriem), ako aj v oblasti vydávania
výkladových terminologických slovníkov. Naznačuje to
stručná analýza osmich terminologických diel v tomto príspevku, z ktorých len jedno je terminologickou normou. Niektoré výhrady neznižujú ich význam, pretože ich ciefom bolo
len upozornenie na problémy, ktoré sú hodné povšimnutia.
Detailnejšia analýza by dala viac námetov na odbornú diskusiu.
Podobne dobrá je aj terminologická úroveň kartografických učebných textov, vydávaných na našich univerzitách,
príspevkov v odbornom a vedeckom časopise Geodetický
a kartografický obzor, v ročenke Kartografické listy (v týchto
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Využití geodetických základů stabilního
katastru, historie vzniku a užití mílových
tabulek

Ing. Václav Čada, CSc.,
Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky,
Západočeská univerzita v Plzni

Budování JTSK a potřeba převodů mezi souřadnicovým systémem stabilního katastru (S-SK) a S-JTSK. Způsob sestavení mílových tabulek a jejich užití. Použitelnost mílových tabulek, možnosti zpřesnění. Tvorba databáze identických bodů, využitelnost bodů bodového pole S-SK pro přepracování DKM lokalit stabilního katastru do S-JTSK. Definice jednoznačných vztahů
mezi S-SK a S-JTSK.

Creation oj Unified Trigonometric Cadastral Network and necessity oj transJorming between the coordinate systems oj Stable
Cadastre (S-SK) and S-JTSK. The way oJJorming the Mile Tables and their using. Applicability oj Mile Tables and perspectives oj their upgrading. Data base reprocessing the localities oj Stable Cadastre on the Digital Cadastral Map into the
S-JTSK. Definition oj singlevalued relations between the S-SK and S-JTSK.

Tento článek volně navazuje na stať [l]. Podle obdržených
dotazů nebyla zřejmě některým skutečnostem věnována dostatečná pozornost. Byl jsem vyzýván, abych některé závěry
zobecnil a ověřil i na dalších lokalitách, než mně blízkých jihozápadních Čechách. Publikuji zde výsledky z poslední doby na území zahrnujícím Gusterberský systém v tehdejších
hranicích Čech. Tato práce mohla vzniknout pouze díky pochopení a pomoci pracovníků Zeměměřického
úřadu (ZÚ)
Praha, za což všem děkuji.

Klad fundamentálních
listů, jejich označení a hraniční
sloupce západních a východních
sekcí v souřadnicovém
systému Gusterbergském
pro Čechy zobrazuje obr. 1.
Tvrzení, že se jedná o "bezprojekční"
zobrazení, nemá
opodstatnění,
neboť zobrazovací rovnice popisující vztah
mezi sférickými souřadnicemi (y, x) a rovinnými souřadnicemi (Y, X) v S-SK jsou jednoznačně popsány vztahem Y=y,
X=x. Tento názor mohl být v odborné veřejnosti šířen např.
poznámkou v [2], str. 18 nebo [3], str. 92, případně [6], str.
11, bez bližšího vysvětlení a snad i v jiném smyslu slova, než
jak tento pojem používáme dnes.

2. Kartografické aspekty vztahu systémů stabilního
katastru (S-SKl) a S-JTSK
Pro vyhotovení map stabilního katastru bylo zvoleno přičné
válcové ekvidistantní zobrazení v kartografických
polednících a dotykovém poledníku2) (kartografický rovník), který
byl volen středem zobrazovaného
území a procházel některým významným bodem trigonometrické
sítě (Gusterberg,
Sv. Štěpán). Rozhodnutí o volbě většího počtu zobrazovacích soustav bylo motivováno zejména snahou o co nejjednodušší sestavení map správních krajů, jednotlivých
zemí
a celého státu z map stabilního katastru jako map původních.
Dalším důvodem byla nutnost řešit problematiku nepříznivého délkového zkreslení3) v kartografických
rovnoběžkách
okrajových částí zobrazovaných
území na úroveň grafické
přesnosti map měřítka 1:2880. Hodnoty maximálních délkových zkreslení

nk

= ---
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cosfundamentálních

y

[1] pro hraniční

sloupce

sekcí

R

listů jsou uvedeny v tab. 1.

I) Systémy stabilního katastru (S-SK) byly užívány pro mapování

stabilního katastru. Na území našeho současného státu byl používán souřadnicový systém Gusterberský (použitý jako zobrazovací
soustava pro Království České, Horní Rakousy a Solnohrady)
a systém Sv. Štěpán (použitý jako zobrazovací soustava pro Moravu a Slezsko, Dolní Rakousy a Dalmácii). Podrobnější informace včetně grafických příloh najdete např. v [I] nebo v [16].

2) Toto zobrazení je v literatuře známé pod názvem Cassiniho zo-

brazení. Bylo použito pro mapu "Carte de France" vyhotovenou
v letech 1750-1793 Césarem Francoisem Cassinim de Thury
(1714-1784) a jeho synem Dominiquem. Později toto zobrazení
upravil pro mapování v Bavorsku Johann Georg Soldner
(1776-1833) a takto bylo převzato pro mapování stabilního katastru Rakousko-Uherska.
3) Měřítkem mapy se rozumí poměr délkového elementu dS ku délkovému elementu dso,
kde je dso .. , délkový element na referenční ploše,
dS ... jemu odpovídající element na Mo-krát zmenšené referenční
ploše.
Pracujeme-Ii s rovinným obrazem ds na mapě délkového elementu referenční plochy dso, platí pro nezkreslené délky poměr
ds:dS=I,
pro nezkreslené délky poměr
ds : dso = I :Mo
vyjadřuje hlavní měřítko.
Pro ostatní délkové elementy se poměr spojitě mění v závislosti
na poloze zkoumaného místa a směru délkového elementu.
Poměr
ds: dso = I :M
nazýváme vedlejší měřítko mapy.
Poměr měřítkových číslic
Mo : M = ds : dS = dz
vyjadřuje délkové zkreslení (deformaci délek) v okolí délkového
elementu ds.
Hodnotu vyjadřující zkreslení v délkovém elementu
ds
Mo
ds-dS
--I
=--1 =--=dzI
dS
M
dS
nazýváme vliv délkového zkreslení a zpravidla se uvádí v mm/km.
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dz-l [mm/km]

hraniční sloupce sekcí fundamendálních listů
území

západní

východní

západní

východní

284
102

477
477

Země česká

XX

XXVI

Země moravskoslezská

XII

XXVI

Obr. 1 Klad fundamentálních listů v souřadnicovém systému Gusterbergském pro Cechy v hranicích
správních krajů Z let 1751-1842

Úskalí odvození exaktního vztahu pro převod S-SK do
S-JTSK však spočívá v jiných závažných příčinách:
1. Pro převod pomocí sférických Soldnerových pravoúhlých
souřadnic musíme s dostatečnou přesností znát zeměpisné
souřadnice počátku soustavy sférických souřadnic (trigonometrický bod Gusterberg, Sv. Stěpán). Bohužel v rozličných zdrojích jsou uvedeny rozdílné hodnoty jako např.
v [4] - viz tab. 2, nebo hodnoty upřesněné vojenskou triangulací - viz např. [2, 5] respektive [15] a tab. 3.
2. Při následné vojenské triangulaci (1862-1898) byl též prokázán na trigonometrickém bodu Gusterberg chybný astronomický azimut trigonometrické strany, a tím stočení
osy X vůči poledníku západním směrem o 4'22,3", a tedy
i chybná orientace celého souřadnicového systému.

3. Jako referenční plocha je sice uváděn Zachův elipsoid
(a=6376045, i=1I31O), ale není prokazatelný způsob přechodu na referenční kulovou plochu. Není doložena např.
ani redukce směrníků do roviny. Vodorovné úhly v určujících trojúhelnících byly opraveny pouze o sférický exces
a výpočet byl prováděn jako by šlo o sítě rovinné - [4],
str. 25.
4. Nebyla dodržována zásada určení a vyrovnání trigonometrické sítě po jednotlivých řádech, ale síť byla budována
podle potřeb a postupu podrobného měření, z čehož vyplývá lokální nehomogenita geodetických základů.
5. Nejednotně je uváděn a používán převodní koeficient sáhové míry do metrické soustavy. V [5] je uvedena hodnota vídeňského sáhu 1°=1,8964843 m, v [6] 1°=1,896484001 m.
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zeměpisné souřadnice trigonometrického bodu
zdroj

Sv. Štěpán

Gusterberg
délka vých. od Ferra

šířka
[2]

48°02'18,47"

31°48' 15,05"

[5]

délka vých. od Ferra

šířka
48°12'31,54"

34°02'27,32"

48° 12'34,00"

34°02'15,00"

[15]4)

48°02'20,50"

31°48'09,17"

48°12'32,75"

34°02'21,60"

[15]5)

48°02'18,4731"

31°48'15,0506"

48° 12'31 ,5376"

34°02'27,3227"

6. Změna poměru měřítek Křovákova a Cassini-Soldnerova
zobrazení q=MKrovák : MCassini je graficky znázorněna na
obr. 2. Je zřejmé, že změna poměru měřítek zobrazení způsobuje maximální deformaci měřených délek rovnoběžných s izoliniemi q = konst., které se zobrazují jako obecné
křivky.
Tab. 2
zeměpisné souřadnice

trigonometrický bod
Gusterberg
Sv. Štěpán

šířka

délka vých. od Ferra

48°02'20,50"
48°12'32,75"

31°48'09,17"
34°02'21,60"

7. Pro

kartografické

zobrazení

zemského

povrchu

4000 x 4000 je nutné si uvědomit, že v Křovákově kon-

formním zobrazení se tento sféroidický čtverec zobrazí
opět jako čtverec v měřítku zobrazení dle vlastností Křovákova zobrazení. Cassini-Soldnerovo nekonformní zobrazení však tento sféroidický čtverec převádí do S-JTSKjako
obecný obdélník. Maximální rozdíl poměru měřítek Křovákova zobrazení a Cassini-Soldnerova zobrazení ve východních Čechách způsobí (viz obr. 2) pro zvolený čtyřúhelník 4000ox4000°(7,6x7,6 km) u y-ové sekce zmenšení
4) Existujicí sítě stabilního katastru.
5) Souřadnice odvozené autorem stati výpočtem.
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Obr. 3 Ukázka bodu JTS se stabilizací v blízkosti
původního bodu triangulace stabilního katastru

o 0,61m (MKrovák = 0,99992, MCassini = 1, q = 0,99992), ale
x-ová sekce je zmenšena o celé 3,80 m (MKrovák = 0,99992,
MCassini = = 1,00042, q = 0,99950).
Právě v této vlastnosti Cassini-Soldnerova zobrazení je
možné spatřovat onu "bezprojekčnost". Je nutné si uvědomit, že uměle zkonstruované fundamentální listy vzniklé
v rovině Cassini-Soldnerova zobrazení jako čtverce se sekčními čarami rovnoběžnými s osami souřadnicové soustavy
ve vzdálenosti n x 4000° nej sou zobrazením skutečného zemského povrchu 7,6 x 7,6 km. Tyto skutečnosti musíme zásadním způsobem zohlednit při převodu map stabilního katastru do S-JTSK. V řadě dříve použitých postupů byly tyto
vlastnosti zanedbány nebo opomíjeny.
3. Vazba jednotné trigonometrické
sítě stabilního katastru

sítě a souřadnicové

Československá Jednotná trigonometrická síť (JTS) vybudovaná v letech 1920-1957 jako jednotný geometrický základ
geodetických prací byla programově vázána na systém stabilního katastru přes existující nalezené body dřívějších geodetických základů tak, že bylo povinností zaměřit tyto dosud
existující body a určit jejich souřadnice v S-JTSK.
Zaměření těchto bodů probíhalo současně s postupem
prací při budování JTS. Většinou byly tyto body zaměřeny
rajonem z nově stabilizovaného bodu JTS (viz obr. 3). Směr
na stabilizovaný bod SK je součástí osnovy a je uveden v zápisníku měřených směrů včetně vodorovné délky. Skutečnost, že se jedná o bod katastrální triangulace, je uvedena
v zápisníku poznámkou "bod KV" (Katastral Vermessung).
Tak byla vytvořena množina bodů, u kterých známe (můžeme dohledat) souřadnice v obou souřadnicových systémech (S-JTSK i S-SK), i když v současné době již v terénu
nemusí existovat. Nezpochybnitelná je identita trvale signalizovaných bodů (věže kostelů, kaple a další stavební objekty), u některých může být původnost polohy bodu ovlivněna pozdější přestabilizací (1845-1850), ale takovéto případy bodů je možné analyzovat. Příklad jednoduše dourčeného bodu je uveden na obr. 4.
Standardně stabilizovaný geodetický bod JTS není totožný
s původním bodem číselné triangulace SK. Bylo nutné dodatečně určit jeho souřadnice v S-JTSKjako další zajišťovací
bod 929014017.

Body JTS a body podrobných bodových polí určené pro
nové mapování podle "Instrukce A" bylo nutné včlenit do již
existující sítě stabilního katastru, provést např. jejich zákres
do platných pozemkových map. Byla zvolena transformace
pomocí identických bodů určených v obou systémech (v dobové literatuře užíván pojem přetvoření nebo přeměna) obsahující pootočení (rotaci), posun (translaci) a změnu měřítka (rozměru sítě) celé lokální sítě ve zvoleném prostoru ve
tvaru

kde jsou y', x'
souřadnice bodů sítě nové (S-JTSK),
y, x
souřadnice bodů v systému stabilního katastru po transformaci (S-SK);
koeficienty transformace byly získány z nadbytečného počtu
identických bodů vyrovnáním za podmínky
n

n

Iv/ + i=lIvxz

i=l

I

= min.6)
1

Použijeme-li označení Yi> Xj pro souřadnice bodů cílové soustavy (S-SK), opravy v jednotlivých souřadnicích VYi = Yi - Yi> Vx. = Xj -Xi dostáváme opravy jako souřadnicové rozdíly
na n identických bodech souřadnic cílové soustavy a souřadnic po provedené transformaci. Transformační koeficienty
n

n
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;=1
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6) Jedná se o známou podmínku "Iineární konformní transformace

s vyrovnáním koeficientů" zvanou Helmertova. Odvození a uvedení použitých vztahů zde považuji za potřebné, neboť např. ne ve
všech SW poskytuje uváděná Helmertova transformace shodné
výsledky.
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jsou uvedeny např. v [7], § 226 až § 229, nebo v modifikované podobě v [8]:

n

n

IYi
n

n

n

IX

I Yi +IXi
i=l

ao= -n-

i

= -b = -

i=1

I(x

r-

xr) Yr

i=1

l

n

I

n

x/+Iy/

i=1

IXi

i=1

-n-'

Xri

= Xi

i=l

-

-n-'

jsou redukované souřadnice identických bodů v cílové soustavě (S-SK), respektive v nové soustavě (JTSK)1). Tento postup je naprosto korektní, ale předpokládá možnost přiřazení
transformovaných bodů k příslušnému transformačnímu klíči
(rozhodnutí o příslušnosti polohy transformovaného bodu
právě danému transformačnímu obrazci) tak, aby nedocházelo k extrapolaci mimo prostor klíče. Tento postup však neřeší opačnou úlohu, tzn. transformaci S-SK do S-JTSK, kam
můžeme zařadit úlohy typu zákres kladu mapových listů
1:2880 do S-JTSK, převod polohopisu pozemkových map
1:2880 do mapových sekcí v S-JTSK apod.
Protože pro polohové bodové pole stabilního katastru neexistovaly vhodné komplexní a aktualizované přehledky
bodů v jednotném měřítku, přistoupilo se roce v 1935 k sestavení transformačních klíčů, kde byly za identické body
zvoleny rohy fundamentálních listů (FL) 4000 x 4000osáhů,
které mají v S-SKjednoduše odvoditelné souřadnice a v S-JTSK
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byly tyto souřadnice získány transformací (v dobové literaře
jsou tyto transformační klíče nazývány obecné transformační klíče - obr. 5) po částech pro celé území Čech a Moravy. V Čechách bylo zvoleno 140 transformačních klíčů
převážně trojúhelníkového tvaru, jejichž vrcholy jsou body
trigonometrické sítě o známých souřadnicích v obou systémech. Veškeré body transformačních klíčů byly vybrány z číselné triangulace I. až III. řádu - viz např. [l] (velké sítě). Až
po roce 1946 při výpočtu přeměňovacích rovnic (velké klíče)
typu 1-4 byly v prostorech s nedostatečným počtem identických bodů určeny tyto body v S-JTSK výpočtem.8)
Z výše uvedených transformačních vztahů byla odvozena
transformace inverzní pro převod souřadnic z S-SK do S-JTSK s transformačními koeficienty a. b, ve tvaru
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blízkých identických bodů na tento roh byly určeny směrníky v S-SK. Úhly vzniklé rozdílem směrníků byly převedeny na Gaussovu kouli a poté do roviny Křovákova zobrazení. Prolínáním
vpřed z úhlů ze dvou kombinací byly poté určeny souřadnice zvoleného FL v S--JTSK. Je nutné poznamenat, že tento postup neměl se sestavováním mílových tabulek nic společného.

_i=_I
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n

8) V S-SK se zvolil vhodný roh FL např. i za státní hranicí a ze tří
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Protože se jedná o transformaci reziduální (na identických
bodech transformačního klíče nedochází po transformaci ke
ztotožnění souřadnic bodů), opravy vY' Vx na vrcholových bodech pro ztotožnění souřadnic byly eliminovány buď číselně
(interpolací) nebo graficky pomocí deformačních diagramů.
Zbytkové chyby (opravy) řady klíčů však dosahují značných
hodnot a spolehlivost identity některých bodů je sporná, ale
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především je zarážející výběr těchto bodů do transformačních klíčů. Hodnoty oprav některých vybraných klíčů uvádí
tab. 4.
Tímto postupem "deformace" (dotransformace) se dosáhlo
nereziduální transformace (ztotožnění souřadnic identických
bodů transformačního klíče) v prostorech jednotlivých klíčů
a určily se souřadnice rohů FL příslušných danému klíči na
celém území státu. Dále byly tyto přetransformované souřadnice rohů FL vyrovnány po jednotlivých sekcích konstantních hodnot (Y = konst. respektive X = konst.) ve směru

X, respektive Y -ových souřadnic Englovou metodou aritmetických středů prvních diferencí souřadnicových rozdílů následných FL tak, "aby míle vzájemně nabyly stejného tvaru,
znenáhla se měnícího"[9]. Souřadnice rohů mapových listů
měřítka 1 : 2880 v S-JTSK byly poté pouze lineárně interpolovány mezi takto získané souřadnice rohů FL. Sestavením odpovídajících si souřadnic rohů mapových listů v S-SK
a S-JTSK pro FL do grafických tabulek, které nesou označení příslušného fundamentálního listu, byl získán elaborát
označovaný názvem mílové tabulky (obr. 6).
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27 1
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1 103 354,69
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27 2

613

919,43

1 100 380,59

591 5:3 hranol

27,3

813 930,96

1 108 371,91

593,42

Kvalitu obecných klíčů pro sestavení mílových tabulek je
možné testovat na dalších existujících identických bodech
nezahrnutých do výpočtu klíčů. Tyto body byly vyhledány
v archivu ZÚ převážně s využitím [lI, 12, 13]. Na území
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svorník

Čech bylo dosud vyhledáno a ověřeno 1010 identických
bodů. Ověření identity bodů bylo provedeno podle topografického popisu bodů [12]9) nebo poznámek, že se jedná o bod
KV [13]. V ostatních případech bylo využito lokálních transformačních klíčů s dohledáním současných geodetických
údajů v okolí původních trigonometrických bodů. Je patrné,
že rozložení bodů není v jednotlivých obecných klíčích rovnoměrné, závisí nejen na velikosti obecného klíče, ale i na
zkoumané oblasti, a jejich počet kolísá v jednotlivých klíčích
od desítek po jednotlivé body (hraniční oblasti). Průměrná
hustota je cca 2 body/lOO km2•
Pro ověření byl proveden nový výpočet jednotlivých obecných klíčů nereziduální transformace (Helmertova transformace s Jungovou dotransformací) a těmito klíči byly transformovány souřadnice S-SK identických bodů. Získané
souřadnice y', x' (S-JTSK) byly porovnány se známými souřadnicemi y, x (S-JTSK) bodů z etapy budování JTS. Dostáváme dvourozměrné chybové pole dY' dx, kde vektory odchylek charakterizují nejen velikost odchylky, ale především její
směr. Body ve vrcholech obecných transformačních klíčů
mají odchylky nulové, tím jsou také ovlivněny grafy četností
odchylek v jednotlivých souřadnicích. Střední souřadnicová
odchylka my = 1,06 m, mx = 1,07 a maximální odchylka ~ ymax=
= 4,7 m, ~xmax = 5,4 m charakterizují soubory diferencí v jednotlivých souřadnicích (obr. 8, obr. 9).
9) Je-li trigonometrickým bodem kostel, je v popisu poznámka
Kirchturm im Dorfe ...
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Je patrné, že některé oblasti byly volbou bodů obecného
klíče ovlivněny výrazně (např. klíč č. 115). Jedná se o prostor přibližně 826 km2• Jiné oblasti vykazují systematický
vliv geodetických základů (oblasti transformačních klíčů
101, 102, 125, nebo 96, 118, 119, 120, 121, 122). Oba tyto
vlivy a kombinace měřítka zobrazení bohužel volbou obecných transformačních klíčů nebyly zohledněny. Nejhorší situace nastává právě na stycích oblastí, kde dochází ke kumulaci těchto vlivů (např. část oblasti klíče 100, 101, 102,
část oblasti klíče 125 a oblast klíče 56,57 a 103). Lokalizaci
rohů FL z obecných transformačních klíčů v S-JTSK nemůžeme očekávat lepší než 5 m.
Při sestavení mílových tabulek bylo požadováno určit
přímo souřadnice rohů mapových listů měřítka 1:2880. Tyto
souřadnice byly pouze lineárně interpolovány na pět vrstev
a čtyři sloupce mezi souřadnicemi rohů FL získaných výše
popsaným způsobem a sestaveny do známých formulářů pro
jednotlivé FL (nesou i jejich označení). Tímto postupem se
dosáhlo nepodstatných rozdílů v rozměrech sousedních mapových listů, které způsobují zanedbatelné nesoulady v ploše
celých mapových listů, jak je publikováno např. v [14], neboť takto bylo vyrovnání koncipováno. Byly však zohledněny
pouze vazby mezi velice řídkou sítí bodů obecných transformačních klíčů. Nepoměr těchto vazeb je dán mimo jiné
i tím, že nejmenší vzdálenost použitých bodů je 10,4 km, nejdelší strana je 88,1 km.
5. Výpočet globálního klíče převodu S-SK do S-JTSK
a zpět
Jednoznačný převod mezi S-SK a S-JTSK je dán množinou
identických bodů v obou systémech. Tento postup je ověřen
a popsán např. v návrhu technologie pro tvorbu souvislého
zobrazení map stabilního katastru [1]. Obvyklá střední souřadnicová odchylka na identických bodech klíče je do 0,3 m,
maximální hodnota v oblastech severovýchodních Čech, kde
se kumuluje řada nepříznivých skutečností (podprůměrná
hustota itentických bodů, způsob určení a vyrovnání původní
geodetické sítě a další), dosahuje tato hodnota (bez dalších
opatření) až 0,7 m. Tato hodnota popisuje přesnost lokalizace
S-SK vůči S-JTSK vztaženou k nejbližším bodům základního polohového bodového pole JTSK.
Použitím globálního klíče
- je dodržena zásada postupu"z velkého do malého",
- odpadají veškerá subjektivní rozhodování o identitě podrobných polohových bodů, na které se provede "transformace po blocích" Gakých, jak velkých, volba identických
linií současného změněného průběhu cest, vodních toků
apod.), navrhovaná např. [14],
- není nutné v přepracovávaném prostoru provádět jakékoli
geodetické práce, šetření, vyhledávání a dourčování podrobných bodů polohopisu,
- odpadá diskuse a uvádí se na pravou míru tvrzení, že neexistuje jednoznačný exaktní vztah mezi S-SK a S-JTSK.
Množina identických bodů je uzavřená. Zvýšení jejich počtu je možno očekávat v jednotkách procent tehdy, podaří-li
se dohledat a dourčit souřadnice bodů číselné triangulace stabilního katastru volených na trvalých objektech, u kterých
nejsou známé souřadnice v S-JTSK, jak je uvedeno např. na
obr. 4. Pro tvorbu souboru geodetických informací katastru
nemovitostí (SGI KN) je možné dále rozšířit tuto množinu
identických bodů i o body grafické triangulace zvolené v době
mapování stabilního katastru na trvalých objektech (obr. 10),
neboť dobře popisují homogenitu polohopisu v jejich blízkém okolí. Pro globální klíč je však nutné u těchto bodů zavádět váhy, které vyjadřují rozdílnou kvalitu vzniku a určení
IV. řádu grafické triangulace stabilního katastru.

Z vyše provedeného rozboru je zřejmé, že byl pro transformaci S-SK do S-JTSK ve čtyřicátých letech minulého století
volen adekvátní postup přiměřený tehdy dostupným prostředkem. V současné době, kdy jsou prostředky pro vedení
a údržbu katastrálního operátu naprosto v jiných úrovních, je
nutné vedle fiskálního a právního hlediska KN zohlednit
i kvalitativně vyšší technické hledisko. A protože jsme nuceni s mapovým operátem SK neustále pracovat na více než
70 % území minimálně do doby vyhlášení platnosti D-SGI,
je nutné použít takové postupy, které zaručí nejen optimální,
ale především jednotný ajednoznačně popsatelný proces vzájemných převodů S-SK a S-JTSK.
Postup transformace S-JTSK do S-SK popsaný v Instrukci
A je možné beze zbytku akceptovat. Pro inverzní transformaci má však způsob vzniku a použití mílových tabulek přesnostní limity. Je jistě možné tyto tabulky použít, jak navrhuje
např. [14], ale je potřeba mít na zřeteli, v jakých prostorech
a s jakou přesností. Návrh použití globálního transformačního klíče však zaručuje jednotný postup pro území celé republiky s jednotně deklarovanou přesností.
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Lektoroval:
Prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

K šesťdesiatke Ing. Eduarda Matáka,
podpredsedu ÚGKK SR
1!19.Karel Večeře - pověřen řízením
CUZK

Usnesením vlády České republiky (ČR) č. 982 ze dne 26. září 2001
byl odvolán z funkce předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Jiří Šíma, CSc. (odchod do důchodu) a prováděním
úkonů předsedy ČÚZK byl od 1. října do 31. prosince 2001 pověřen místopředseda ČÚZK Ing. Karel Večeře.
Ing. Karel Večeře se narodil 23. února 1962 v Litomyšli (okres
Svitavy). Studoval Střední průmyslovou školu stavební ve Vysokém
Mýtě (1977-1981) a vysokoškolská studia zahájil na Vysokém učení
technickém v Brně (1981-1982). Obor geodézie a kartograíie vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze (1982-1986).
Po ukončení vysokoškolských studií působil v tehdejší Geodézii, s. p., Pardubice (1986-1990), od roku 1990 jako vedoucí provozu. V období 1991-1992 byl vedoucím výpočetního střediska na
Krajské geodetické a kartografické správě v Pardubicích a v roce
1993 zastával funkci zástupce ředitele Katastrálního úřadu v Pardubicích. V období 1994-2001 působil ve funkci místopředsedy
ČÚZK, zodpovědný za řízení katastru nemovitostí. Do okruhu jeho
působnosti na ČÚZK patřily věcné, ekonomické a metodické řízení katastrálních úřadů a zeměměřických a katastrálních inspektorátů, řízení resortní legislativní činnosti a realizace závažných
koncepčních změn.
Ing. Karel Večeře se podílel na koncepci digitalizace katastru nemovitostí, přepracování katastrálních map do digitální formy, informační politiky, resortu, informačního systému katastru nemovitostí
(ISKN) a vývoje resortu do roku 2010.
Účastnil se tvorby zákonů ajejich projednávání v Parlamentu ČR,
a to zejména novely katastrálního zákona, novely zeměměřického
zákona a novely zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
(zatím věcný záměr).
V rámci řízení projektu ISKN (1997-2001) odpovídal za uzavírání smluv na základě veřejných obchodních soutěží, práci řídícího
výboru projektu a propagaci ISKN v rozhlase, televizi a tisku.
Je členem Rady vlády pro státní informační politiku, místopředsedou Rady a předsedou veřejné platformy sdružení NEMOFORUM.
Mimo to je předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Soustavně si studiem rozšiřuje odborný a politický přehled. V roce
1998 absolvoval kurs managementu na Vysoké škole ekonomické
a v roce 2000 prodělal kurs k problematice Evropské unie.
Blahopřejeme Ing. Karlu Večeře k pověření řídit ČÚZK a k vykonávání vysoké, náročné a zodpovědné funkce mu přejeme hodně
zdraví, sil, významných pracovních úspěchů a životní pohody.

Nič nebeží rýchlejšie ako roky. A keďže taká je zákonitosť života, že
rokom nikto neutečie ani ich nezadrží, 15.7.2001 prišiel deň, keď
na životnú čiaru šesťdesiatnika sa postavil i Ing. Eduard Ma ták,
podpredseda Úradu geodézie, kartograíie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR). Toto okrúhle výročie mu dáva príležitosť
obzrieť sa za seba.
Rodák z Ružomberka. Po maturite na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1959 prichádza do Žiliny,
kde pracoval v Oblastnom ústave geodézie a kartografie, od roku
1960 Ústav geodézie a kartografie (1959 až 1967), v závode Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava (1968 až 1972) a v Geodézii,
n. p. (1973 až 1981). Na týchto pracoviskách, ako technik, vykonával najma mapovacie práce (topografické mapovanie v mierke
I: IO 000, technicko-hospodárske mapovanie a tematické mapovanie
vo vefkých mierkach). V roku 1972 absolvoval doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte v Trnave a v roku 1980 skončil popri zamestnaní štúdium odboru geodézia a kartogratia (GaK)
na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave.
I. I. 1982 prešiel Ing. Maták do Krajskej správy geodézie a kartografie (KSGK) v Banskej Bystrici, kde postupne vykonával funkcie: vedúci technickej dokumentácie, od I. 7. 1983 vedúci oddelenia pre koordináciu geodetických a kartograíických prác a od I. I.
1991 do 31. 12. 1992 zástupca riad~tefa KSGK a vedúci detašovaného pracoviska pre mapovanie v Ziline. Po reštrukturalizácii rezortu geodézie a kartografie vykonával od I. I. 1993 do 30. 6. 1994
funkciu zástupcu prednostu Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Maták aj ďalej staral o svoj odborný rast. V rokoch 1983 až 1986 absolvoval postgraduálne štúdium odboru Ga!< na SvF SVŠT so zameraním na
evidenciu nehnutefností s prehlbením právnych vzťahov. Jeho záverečná práca sa využila pri tvorbe technického predpisu. Na základe výsledkov jeho prác v oblasti technického rozvoja mu rezortná atestačná komisia priznala dňa 7. 12. 1989 vedecko-technický kvalifikačný stupeň II - samostatný vedecko-technický
pracovník.
Viacročná výkonná činnosť, úspešne zastávané vedúce funkcie a
výborný organizačný talent boli dobrým predpokladom, aby bol Ing.
Maták, v súlade s uznesením vlády SR č. 574 zo 14. 6. 1994, vymenovaný od I. 7. 1994 do funkcie
námestníka
presedu
ÚGKK SR a neskór uznesením vlády SR č. 525 zo 4.8. 1998
vymenovaný do funkcie podpredsedu
ÚGKK SR.
Ing. Maták je publikačne činný. Je autorom viacerých zlepšovacích návrhov a racionalizačných postupov. Čitatelia nášho časopisu
ho poznajú ako prednášatefa na róznych odborných podujatiach. Od
roku 1997 je členom komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru GaK SvF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Nemožno nespomenúťjeho aktívnu činnosť v Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov, kde od septembra 1990 vykonáva
funkciu predsedu Výkonného výboru. Od marca 1999 je podpredsedom Zvazu slovenských vedecko-technických spoločností. V rokoch 1990 až 1994 bol poslancom Mestského zastupitel'stva v Ružomberku.
Pri príležitosti významného životného jubilea oceňujeme 42-ročnú záslužnú činnosť Ing. Eduarda Matáka, ktorú vykonal pre rozvoj
slovenskej geodézie a kartografie a želáme mu vefa pevného zdravia, spokojenosť v osobnom živote a vel'a energie pri riešení náročných úloh pre rozvoj geodézie, kartografie a katastra v SR.

DIGITÁLNÍ

ORTOFOTOMAPY

České republiky 1:10000
Polotónový rastrový obraz pro listy Základní mapy ČR 1: 10 000. Ortogonálně překreslené letecké snímky zobrazují stav polohopisu ke dni snímkování (1998-2001). Data jsou poskytována v rastrovém formátu TIFF, s pixelem cca 0,6 m; jejich nosičem zpravidla je CD-ROM,
poskytnutý objednatelem.

Ortofotomapy

dodávají a bližší informace poskytují

- z celého státního území
Zeměměřický

úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, BOX 21

- z příslušného regionu
katastrální úřady
v Českých Budějovicích; Lidická 11, 37086 České Budějovice
Plzeň-město; Radobyčická 12, 303 39 Plzeň
v Liberci; Rumjancevova 10, 460 05 Liberec
v Pardubicích; Čechovo nábř. 1791, 530 86 Pardubice
Brno-město; Moravské nám. 1, 601 51 Brno
v Opavě; Praskova 11, 74655 Opava

