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912.43:551.4:712

311.338.5
KUBÁČEK,

L.-KUBÁČKOVÁ,

PRAVDA,J.

L.

Land Cover Maps and Their AppIications
Geodetický a kartografický
4 fig., 13 ref.
Pojem spolehlivosti v geodézii aplikovaný na případ vytyčení roviny. Základní pojmy, tvrzení, testovací statistiky a testování hypotéz. Určení prahového elipsoidu a možnost jeho pužití pro testování. Císelný příklad.

obzor, 43, 1997, No. 5, pp. 94-98,

Creation of landscape coverage maps based on CORINE Land
Cover Data is no retreat to the theme "land use" but a modem
way of mapping with new chances including satel1ite applications and digital form of data sources. Application of land cover
maps ot this art is shown in two contexts: As an answer to the
question whether seats on Slovak maps are represented correctly
and how new information about arc structures of Westem Carpathian Mountains relief originates.

912.43:551.4:712
PRAVDA,J.
Mapy krajinnej
Geodetický
lit. 13

pokrývky a aspekty ich využitia

a kartografický

obzor, 43,1997,

Č.

347.235.11 : 912.43

5, str. 94-98, 4 obr.,

Tvorba máp krajinnej pokrývky na základe bázy údajov CORINE Land Cover nie je krokom spať k téme "využitie zeme",
ale je to modemý sposob mapovania s novými možnosťmi,
vrátane satelitného povodu a digitálnej formy existencie údajov. Využitie máp krajinnej pokrývky tohto druhu sa demonštruje v dvoch súvislostiach: ako odpoveď na otázku či sa
správne zobrazujú sídla na slovenských mapách a ako vznikajú nové poznatky o oblúkových štruktúrach reliéfu Západných Karpát.

VJAČKA,A.
Why the Cadastral Map in the Digital Format?
Geodetický a kartografický
1 tab., 6 ref.

obzor, 43,1997, No. 5, pp. 98-101,

Cadastral maps at six-feet scales, origins of their lower accuracy,
analysis of their quality deterioration during the last forty years,
present technology of maintenance of these maps and its problems. The digitizing technology resulting as the Digital Cadastral Map. Technology of maintenance of the Digital Cadastral
map, its advantages and problems. Inevitability of the Digital Cadastral Map to the fuHy digitized Cadastre of Real Estates.

347.235.11 : 912.43
311.338.5
VJAČKA,A.
KUBÁČEK,
Geodetický a kartografický
1 tab., lit. 6

obzor, 43, 1997,

Č.

L.-KUBÁČKOVÁ,

L.

5, str. 98-101,
Geodetický a kartografický
11 bibliographies

Katastrální mapy v sáhovém měřítku, příčiny jejich nižší přesnosti, rozbor příčin zhoršení jejich kvality v posledních čtyřiceti
letech, současná technologie vedení těchto map a její problémy.
Technologie digitalizace s výsledkem ve formě KM-D. Technologie vedení KM-D, její přednosti a problémy. Nezbytnost KM-D pro plně digitální katastr nemovitostí.

obzor, 43,1997, No 5, pages 89-94,

Concept de fiabilité en géodésie appliqué en cas de tracé d'un
plan. Notions élémentaires, affirmation, statistiques d'épreuves
et testage d'hypotbeses. Détermination de l'el1ipsolde de seuil et
possibilité de son utilisation pour testage. Exemple numérique.

912.43:551.4:712
PRAVDA,J.
Cartes représentant la disposition de la couche régionale et as·
pects de leur utiIisation
311.338.5
KUBÁČEK,

L.-KUBÁČKOVÁ,

L.

ReIiabiIity Versus Accuracy: A Statistical Approach
Geodetický
10 ref.

a kartografický

obzor, 43, 1997, No. 5, pp. 89-94,

The idea of reliability in geodesy applied to the case of setting-out a plane. Basic terms, predicates, testing statistics and testing
of hypotheses. Determination of a treshold el1ipsoid and possibility of its application to testing. A numerical example.

Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No 5, pages 94-98,
4 illustrations, 13 bibliographies
L'élaboration de cartes représentant la disposition de la couche
régionale li la base de données CORINE Land Cover n'est pas
un retour au thěme «eploitation de la terre», mais c'est un procédé modeme de leve li possibilités nouveHes, y compris origine
satel1itaire et forme digitale des données. L'utilisation de cartes
représentant la disposition de la couche régionale de ce genre est
démontrée par deux ordres d'idées: come réponse li la question
si les cités figurant sur les cartes slovaques sont représentées correctement, et, comment naissent les nouveHes notions sur les
structures des courbes de relief des Karpates Occidentales.

347.235.11:912.43
VJAČKA,A.
Pourquoi la carte cadastrale
Geodetický a kartografický
1 planche,6 bibliographies

en forme digitale?
obzor, 43,1997, No 5, pages 98-101,

Cartes cadastrales réalisées ill'échelle do toise, raisons menant
illeur précision inférieure, analyse des motifs ďaggravation de
leur qualité pendant les quarante dernieres années, technologie
actuelle de gestion de ces cartes et problemes résultants. Technologie de digitalisation avec résultat en forme KM-D. Technologie de gestion de KM-D, ses avantages et problemes. Nécessité de KM-D pour cadastre immobilier
entierement
digitalisé.

re0l1e31l'IeCKHMHKapTorpa!jJIl'IeCKHM0630P, 43,1997, No 5, CTp.
89-94, JIHT.11
I10HlITHe Hal1e)l(HOCTH
B re0l1e3HH npHMeHHTeJIbHOK CJIY4alO
pa36HBKH ropH30HTaJIbHOMnJIOCKOCTH.OCHOBHbIenOHlITHlI,
YTBep)l(l1eHHlI,
TecTHpYIOll\allCTaTHCTHKa
H npoBepKa mnOTe3.
Onpel1eJIeHHe 3JIJIHnCOHI1anopora H B03MO)l(HOCTbero HCnOJIb30BaHHlII1JIlITecTHpoBaHHlI.'-IHCJIeHHbIM
npHMep.

912.43:551.4:712
I1PABAA,5I.
311.338.5
KUBÁČEK, L.-KUBÁČKOVÁ,
Zuverliissigkeit
Geodetický
Lit. 11

versus Genaugkeit:

a kartografický

re0l1e3H4eCKHMHKapTorpa!jJH4eCKHM0630P, 43,1997, N. 5, CTp.
94-98, 4 pHC.,JIHT.13

L.
statistische Auniisung

obzor, 43, 1997, Nr. 5, Seite 89-94,

Der Begriff der Zuverlassigkeit in der Geodasie, angewandt an
den Fall der Absteckung einer Ebene. Grundbegriffe, Behauptung, Testungsstatistiken und Hypothesentestung.
Bestimmung
des Schwellenellipsoids und Moglichkeit seiner Anwendung fiir
die Testung. Ein numerisches Beispiel.

C0311aHHe KapT JIaHl1lIJa!jJTHoro nOKpOBa Ha OCHOBe6aHKa
l1aHHblxCORINE Land Cover He lIBJIlIeTClIWarOMHa3al1KTeMe
"HCnOJIb30BaHHe 3eMeJIb". 3TO COBpeMeHHblM cnoco6
KapTorpa!jJHpOBaHHlI, KOTOPOMYHOBble B03MO)l(HOCTHOTKpbIBaeT I1HCTaHl\HOHHOe
npOHCXO)l(l1eHHe
H l\H!jJpoBall !jJopMa
HH!jJ0pMal\HM.I1pHMeHeHHe KapT JIaHI1Wa!jJTHoro nOKpoBa
3Toro THna l1eMoHcTpHpyeTclI B I1BYXacneKTax: B Ka4eCTBe
oTBeTa Ha Bonpoc lIBJIlIeTClIJIHnpaBHJIbHblMH306pa)l(eHHe HaCeJIeHHblX nYHKToB Ha CJIOBal\KHXKapTax H B Ka4eCTBe
o6pa30BaHHlI HOBblXCBel1eHHM
o Kpyroo6pa3HblX CTpYKTypax
peJIbe!jJa 3anal1HblX KapnaT.

912.43:551.4:712
PRAVDA,J.

347.235.11 : 912.43

Karteu der Landschaftsbedeckung
Geodetický a kartografický
4 Abb., Lit. 13

und Aspekte ihrer Nutzung

obzor, 43,1997, Nr. 5, Seite 94-98,

Die Herstellung der Karten der Landschaftsbedeckung
auf der
Grundlage der Daten COR1NE Land Cover ist kein Ruckwartsschritt zum Thema "Landnutzung", aber es ist ein modernes Aufnahmeverfahren
mit neuen Moglichkeiten, einschl. des
Satellitenursprungs
und der digitalen Form der Datenexistenz.
Die Nutzung der Karten der Landschaftsbedeckung
dieser Art
wirt in zwei Zusammenhangen demonstriert: als Antwort auf die
Frage ob die Siedlungen in den slowakischen Karten richtig dargestellt werden und wie entstehen neue Erkenntnisse uber die
Reliefbogenstrukturen
der Westkarpaten.

B5I'-IKA,A.
nOqeMY Kal1aCTpOBaJlKapTa B l\HlJ>poBoMlJ>opMe?
re0l1e3H4eCKHMHKapTorpa!jJH4ecKHM0630P, 43,1997, N. 5, CTp.
98-101, 1 Ta6., JIHT.6
Kal1aCTpOBble KapTbl B Ca)l(eHHOM MacwTa6e, npH4HHbl
CHH)I(eHHlI
HXT04HOCTH,pa360p npH4HH CHH)I(eHHlI
HXT04HOCTHBnepHOI1nOCJIel1HHX
copoKa JIeT, cOBpeMeHHallTeXHOJIOrHlI
06pall\eHHlI C 3THMHKapTaMH H HX np06JIeMbI. TeXHOJIOrH51
l\H!jJPOBOMo6pa6oTKH C pe3YJIbTaTOM B !jJopMe KM-A.
TeXHOJIOrHlIBel1eHHlIKM-A, ee npeHMYll\eCTBaH np06JIeMbI.
Heo6xol1HMOCTbKM -A I1JIlInOJIHOCTblO
o6pa6oTaHHoro Kal1acTpa Hel1BH)I(HMOCTeM
B l\H!jJPOBOM
!jJopMe.

347.235.11 : 912.43
VJAČKA,A.
Warum die Katasterkarte
Geodetický a kartografický
1 Tab., Lit. 6

in digitaler Form?
obzor, 43,1997, Nr. 5, Seite 98-101,

Die Katasterkarten im Klaftermasstab, Ursachen ihrer niedrigeren Genauigkeit, Analyse der Ursachen der Herabsetzung
ihrer Qualitat in den letzten vierzig Jahren, aktuelles Fortfiihrungsverfahren dieser Karten und seine Probleme. Digitalisierungsverfahren mit dem Ergebnis in der Form der KK-D.
Fortfiihrungsverfahren
der KK-D, seine Vorzuge und Probleme.
Unerlasslichkeit der KK-D fiir das volldigitalisierte Liegenschaftskataster.

KOPÁČIK, A.: Základy inerciálnych systémov
SKOŘEPA"Z.-DUŠEK,
R.: Řešení konformního
zobrazení Ceské republiky pomocí programu
MATLAB
MARŠÍK, Z.: Trendy vývoje digitální fotogrammetrie

Geodetický a kartografický
ročník 43/85, 1997, číslo 5
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RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrSc.,
katedra matematické analýzy a aplikací matematiky,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spolehlivost versus přesnost:
statistický přístup1

Vytyčování staveb náročných na přesnost (metro, jaderná
energetika, tunely ap.) vytváří problémy jak z hlediska přípravy měření (design experimentu), tak i z hlediska zpracování a interpretace jeho výsledků.
Pozornost v tomto příspěvku je soustředěna na poměrně
úzkou část této problematiky, nicméně na takovou, kde světová literatura Baarda [1], Grafarend a Schaffrin [4] respektive Schaffrin [11] není úplně jednotná a kde je tedy prostor
pro další diskusi a nové názory.
Tyto problémy byly diskutovány i na stránkách Geodetického a kartografického obzoru, respektive na domácích celostátních geodetických konferencích [2] a [6], respektive [3].
Jde o dvě stránky pojmu spolehlivost, pro které má např.
i angličtina dva různé termíny, a to reliability a confidence.
Pokud jde o pojem confidence, zdá se že vnímání tohoto pojmu je již ustáleno a v geodézii se s ním potkáváme ve výrazech jako je konfidenční elipsa, konfidenční elipsoid, oblast konfidence ap. Evidentně tento pojem souvisí s přesností
odhadu.
Výraz reliability, pro kterou budeme používat termín spolehlivost se obvykle vnímá jako pravděpodobnost, že nastane/nenastane porucha sledovaného procesu (výrobního
ap.) v určitém, nebo po určitém časovém okamžiku. V geodézii se však pojem reliability vnímá poněkud složitěji, i když
s pravděpodobností jakési poruchy též souvisí.
Cílem tohoto článku je demonstrovat používání pojmu reliability v geodézii a to na konkrétním problému spolehlivosti vytyčení vodorovné roviny.
2. Formulace problému
Zavedení pojmů je demonstrováno na případě vytýčení výšek bodů Pil Pko kteréjsou dány svými horizontálními kartézskými souřadnicemi Xi' Yi> i = I,
k. Jejich výšky, které
označíme postupně {3], {3ko mají mít stejnou hodnotu {30
zadanou projektem. Vytyčování se provádí nivelací, pro kterou směrodatná odchylka (J' při změření jednoho převýšení
je známá a konstantní.
Úlohou je posoudit, zda projekt měření splňuje požadavky,
aby:
1. normála roviny, která vznikne proložením body P1 (x], YI,
{3;),
Pk (XIo YIo {3;), kde {J'; je skutečná (ne projektovaná)
výška bodu Pi, i = 1, '00' k, se neodchylovala od svislice
o více než o daný úhel w (v radiánech);
2. rozdíl mezi skutečnou výškou {J'; bodu Pi a výškou uvedené roviny v bodě Pi (Xi> Yi) byl v absolutní hodnotě menší
než L1i> O, i = 1,
k;
3. porušení kteréhokoliv z požadavků 1 anebo 2 bylo možné
zjistit z výsledků měření s pravděpodobností aspoň K" (dostatečně blízkou k hodnotě 1), zvanou spolehlivost při riziku a (význam čísla a E [O, 1] bude objasněn v Poznámce
3.3).
00"

00"

00"

00"

00"

Definice 2.1. Vytýčení roviny splňující požadavky 1-3 nazveme (w, .1],
L1k, K,,)-spolehlivé (reliable).
00"

3. Základní pojmy a tvrzení
Matematický model procesu měření (v případě normality
chyb měření) obvykle zapisujeme ve tvaru
V ~ Nn (X(3, (J'2V).

Zde V je n-rozměrný náhodný vektor, realizací kterého
vzniká soubor naměřených dat, X je známá n X k-rozměrná
matice plánu (design matrix), která rezultuje z projektu měření, (3 = ({3],
{3k)' E Rk (k-rozměrný Euklidovský prostor) a V je kladně definitní matice příslušného rozměru.
Normalitu (Gaussovo rozdělení) observačního vektoru symbolicky označujeme - Nn (., 00), kde index n označuje dimenzi observačního vektoru, za (., 00) dosadíme postupně
střední hodnotu observačního vektoru (v našem případě E[ V]
= X(3 ) a kovarianční matici, v našem případě var (V) = (52V,
kde V je známá kladně definitivní matice.
Tvrzení 3.1. Nechť V - Nn (X(3, (J'2V), kde hodnost
n X k-rozměrné matice X je r (X) = k < n. Potom:
1. Nejlepší nestranný odhad vektoru (3je
00"

A

(3(V) = (X'V-lX)-IX'

V-IV ~ Nk «(3,(52(X'V-lX)-I).

(1)

2. Jestliže G je matice typu s X k, s = r (G) < k, potom
l' konfidenční elipsoid pro konfidenci l' E [0,1] vektorové
funkce G(3, (3 E Rk, je daný náhodnou množinou.
ju:

U E R',

[u- G~ (V)]'[G(X'V-lX)-IG'j-I[US(52 X~ (O, 1')).

G{3(V)]

Tu X~ (O, 1') je 1'-kvantil centrálního chí-kvadrát rozdělení
pravděpodobnosti (parametr necentrality o = O)s s stupni volnosti.
Důkaz: [8], str. 195.
1'-konfidenční elipsoid pokrývá skutečnou hodnotu G(3*
funkce G(3 s pravděpodobností 1'; konfidenční elipsoid je
tedy pojem, který souvisí přímo s přesností v určení odhadu
hodnoty G(3* [9].
Další naše úvahy budou spojeny s rozhodováním, zda jsou
splněny a priorní požadavky na vytyčení vodorovné roviny,
tj. zda vytyčení vodorovné roviny ve smyslu a priori zadaných kritérií je dostatečně spolehlivé.
Intuitivně cítíme, že takto zavedený pojem spolehlivosti,
který má bohatější obsah než pojem konfidence, souvisí s testováním hypotéz.
Tvrzení 3.2. Nechť V ~ Nn (X(3, (52V ), (3 E Rk, r(X(n,k»)=
= k < n. Nechť nulová hypotéza Ho o parametrech (3má tvar
Ho : H(q,k)(3* + h(q,')

=

O(q,l),

kde matice H a vektor h jsou dané, přičemž r (H(q,k») =
Alternativní hypotéza Ha nechť má tvar

= q < k.

Ha : H(3* + h

=~~

O.

Zvolíme-li testovací statistiku TO ve tvaru
I

Podpořeno interním grantem č. 31103001 Univerzity Palackého
a grantem Č. 201/96/0436 Grantové agentury ČR

T(V)

1997/89

=

A

[H(3(V) + h]'[H(X'V-lX)-IH']-1

A

[H(3(V) + h],

(2)

Geodetický a kartografický obzor
ročník 43/85,1997, číslo 5

90

platí

={ u X~(O)
2

za podmínky, že Ho je pravdivá,
u X~(8) za podmínky, že Ha ~ Ho;
pro parametr necentrality v našem případě platí
T(V)

I,

2

A

8 = (HP' + h)'[H(H'V-1H ']-1 (HP' + h)/u2•

= P{X~(8)

?:

X~ (0,1 - a)}

a nazývá se sílou testu pro alternativu
Jestliže 8 = O, potom

= P{X~(O)

P{rejHoIHa}

=

a)}

Ka

= a,

náhodné proměnné

se, zda vytyčená rovina proložená body
13:) je (w, ,1b ..., .110 Ka)-spolehlivá, kde riziko a, spolehlivost "", přípustná uhlová odchylka
w a přípustné výškové odchylky ,1b ... , ,1k jsou dané zadavatelem projektu. Jinými slovy, naší úlohou je přesvědčit se,
zda rovina proložená uvedenými body splňuje požadavky I
a 2 z formulace problému.
Rovnice střední polohy roviny proložené body P1(Xb Yb
13;), ... , Pbb Yb 13;) má tvar
z = a + bx + cy, (x, y, z) E R3;
normála n k ní je dána vektorem

lm, ..., Pk

(XIo Zlo

n=

V

I
l+b2+c2

=

v I + b2 + c2

Ve smyslu požadavku
I
kde

Wmax

(b, c, -I) ( ~)
-I

;==1==

-,,--;=

;==1 ==

_,,--;=

2

Wmax

(I + b2 + c2),

povolená

(ťl)
~

(13'-1130)'

(4)

což nám umožňuje psát b = ť2 (13' -1130) a c = ť3 (13* -1130)'
Po dosazení těchto hodnot koeficientů b a c do nerovnosti (3)
dostáváme

1- cos2

Wo

>

cos2

Wo

(13' -1130)'(t2ť2

+ t3ť3) (13* -1130)'

Množina AI skutečných výšek měřených
roviny, které splňují podmínku 1, má tvar

bodů vytýčené

AI = {13* : (13* -1 130)'(t2ť2 + t3ť3) (13' -1130)

< _1_2cos

-

I}.

Wo

ro-

A2 = {p' : 130- .1; + (I, Xi' yJ (A' Atl A'(P' - 1130) ::s; 13t
::s; 130+ .1; + (1, Xb yJ (A' At1A'(P' -1130)' i = I, ...k}.
Označíme-li

symbolem

{MAL i-tý řádek matice

můžeme množinu A2 zapsat následovně:

A2

= {p' :-

,1;::s; {MAL. (13* -1130) ::s;,1b i = I, ...,

k}.

Abychom prověřili, zda vytýčené výšky bodů Pl, ••• , Pk
splňují projektem stanovené požadavky a to co do jejich hodnoty, tak i přípustných uhlových a výškových požadavků, znivelujeme je a prostřednictvím
optimálních odhadů jejich výšek budeme testovat nulovou hypotézu Ho: 13*-1130 = Oproti
alternativě Ha: 13* -1130""
O; p' (13;, ... , 13~)' je k-rozměrný vektor skutečných výšek bodů sítě, 130je výška vytyčované roviny zadané projektem a 1 = (1, ... , 1)' E Rk. Vyslovené hypotézy jsou v souladu s tvrzením 3.2; stačí položit
H = I a h = -1130'Potom, podle právě citovaného tvrzení, testovací statistiku zvolíme ve tvaru
A

.

v I + b2 + c2

I musí tedy platit

> cos

je maximální

=

=(A'AtIA'(P'-113o)=

=

(b, c, -1)'.

Pro kosinus úhlu, který svírá tato normála a normála k horizontální rovině ve výšce 130platí
cos w

a,

koeficienty

Množina A2 skutečných výšek měřené bodů vytýčené
viny, které splňují požadavek 2, má tvar

Úlohou je přesvědčit
Zb

(a-13)
~

4. Řešení úlohy

P1(Xb

čtverců

který v důsledku skutečnosti, že (A' Atl A'1 = (1,0,0)' (lze
se o tom přesvědčit přímým výpočtem), můžeme přepsat následovně

h k (U, . 8) d u,

kde hk (.; 8) je hustota pravděpodobnosti
Xl (8).

.

XIo Yk

(~ ) = (A'A) , A'W,

čímž je vysvětlen význam čísla a v definici 2.1 (w, ,1b ...,
,1b Ka)-spo1ehlivosti. V terminologii testování hypotéz to
znamená, že číslo a představuje riziko odmítnutí správné
nulové hypotézy, zatímco 1 - Ka znamená pravděpodobnost
přijetí nulové hypotézy v případě, že platí alternativní. Základní snahou při testování hypotéz je při zvoleném riziku
a minimalizovat pravděpodobnost
I - Ka chyby druhého
druhu, tj. maximalizovat při témže riziku spolehlivost ka•
a)

I,

Ha.

?: X~ (0,1 -

I - a -- [KW)'!
o

(

Xb YI )

.1: ~~'.~2.

Potom podle principu nejmenších
b a c jsou dány vztahem

Tu Xl (8) označuje náhodnou proměnnou s necentrálním
chí-kvadrát rozdělením pravděpodobnosti
s k stupni volnosti
a parametrem necentrality 82•
Důkaz i s podrobnostmi viz [7].
Poznámka
3.3. Pravděpodobnost,
že nulová hypotéza
bude zamítnuta (tuto skutečnost vyjádříme symbolem rej Ho)
v případě, že Ha platí, je

P{rejHoIHa}

=

uhlová odchylka.

A

T(V) = [p(V) -1130J'X'X [13 (V) -1130];
A

A

tu podle (I) 13 (V) = (X 'Xt1X'V a var [p(Y)] = u2 (X 'Xtl
(předpokládáme
stochastickou nezávislost komponent vektoru V).
Určení
Ka-prahového
elipsoidu.
Pravděpodobnost
P {rejHoIHa} (síla testu) je konstantní na množině těch vektorů 13, pro které v souladu s tvrzením 3.2 platí

(13- 1130)' X' X(p - 1130) / u2 = 8.
2

Jestliže g, - NI (0,1), i = I, ..., k, náhodné proměnné g" ..., gdsou
stochasticky nezávislé, potom náhodná veličina X f (o) je definovanájako Xf (o) = l!':M, -!LY, kde 0= l7=, !LT,a!L;, i = I, ..., k,
jsou reálná čísla. (I - a)-kvanti! Xf(o, I - a) náhodné proměnné
Xf (o) je dán řešením rovnice.

Pro 8 = O, tj., jestliže Ho platí, se síla testu rovná číslu a,
tj. riziku zamítnutí pravidelné nulové hypotézy; jestliže parametr necentrality 8 roste do 00, roste síla testu k jistotě zamítnutí nepravdivé Ho-
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Pro zvolenou úroveň spolehlivosti (reliability)
kritickou hodnotu parametru necentrality ok,iKa)

=

P {Xl (o) 2:: Xl (0,1 - a) }

K
Z

určíme
rovnice
(6)

Ka.

Při řešení této rovnice s výhodou využijeme aproximaci necentrálního chí-kvadrát rozdělení pravděpodobnosti centrálním rozdělením pravděpodobnosti s odlišným, obecně neceločíselným počtem stupňů volnosti I.
Postupujeme takto: Položíme

= c2E[XP(0)]

(pro dané k a

o určujeme

& var [Xl(o)]

91

maticí a2 tak, aby matice a = (aj, a2) byla ortogonální, tj.,
aby a;al = I, a;a2 = I a a;a2 = O. Pomocí matice a kartézský souřadnicový systém prostoru Rk se souřadnicemi Ui =
= f3; - f3o, i = 1, ..., k, pootočíme kolem počátku souřadnic
do nového souřadnicového systému; protože platí
(P' -1f3o)'(Alf,f; + A2f2f;) (P' -1f3o)
+ A2[f;(P' - 1f3o)F,

bl
b2

Xl(o) = c2XP
tak, aby c2 a I splňovalo podmínky
E[Xl(o)]

obzor

=
=

= AI[f;(P' -1f3o)F

f',(P' -1f3o),
f;(P' - 1f3o),

= c4var[Xr(0)]

c2 a l). Protože platí

~)

= k + o,
var[Xl(o)] = 2k + 40,

= Q,(~' -1/\,),

E[Xl(o)]

množinu A I V novém souřadnicovém systému zapsat ve tvaru
A~ = {b : Alb'f + A2b?

k + 0= c21,
2k + 40 = 2c41,

Analogicky
elipsoid
Protože';
togonálního

c-~,

1= (k

+

a)

}

,

V důsledku čehož místo rovnice (6) určujeme kritickou hodnotu parametru ok,iKa) necentrality řešením rovnice

(O )

~k

k+2c

2

Xk,,(

+

O,1 - a) } _-

{P' : (P' - 1f3o)'X 'X(P' - 1f3o) 1 &

T (f3o) C (AI
Ka

::s Ok,i,(Ka)}

n A2)

\ b22 ::s --2- 1 - 1, bj, b2 E R I.
AIb2I + 1\2
cos Wo

& TKa(f3o) C A2.

Vyšetřeme tedy množinu A I a její vztah k T (f3o). Nechť
AJlf; + A2f2f;je spektrální rozklad [10], str. 62) matice t2t~
+ t3t~; protože tato matice je kladně semidefinitní, přičemž
její hodnost je 2, musí platit AI > 0& A2 > O; kromě toho
K

{01, ~:/:

, 1 -r-

J,

Tvrzení 4.1: Nechť C je k X k-rozměrná pozitivně definitní matice, F = (fj, ... , ") je k X s-rozměrná matice (s < k)
s ortonormálními sloupci (znamená to, že pomocí matice G ji
lze doplnit na ortogonální matici Q = (F, G)). Označíme-li

L\fr GF',) C(F,

G)]-~ (WII' WI2),
W2j, W22

kde
WII = [F 'CF - F 'CG(GCGtIGCF]-1
= F'C -IF,
W12 = -[F 'CF-F 'CG(GCGtIGCF]-IF'CG(G'C-IG)-1
= F'C-IG,
W21= -(G 'CGtlG 'CF [F 'CF - F 'CG(GCG)-IGCF]-I
=G'CF,
W22 = (G 'CG)-I + (G 'CGtlG 'CF
X [F 'CF - F 'CG(GCG)-IGCF]-IF
'CG(G 'C-IGtl
=G'C-IG,
můžeme psát

(F'u: U E Rk, u'Cu::s r2)

platí právě tehdy, jestliže současně platí

f:t =

kde bl a b2 jsou proměnné souřadnice v kartézském souřadnicovém systému podprostoru M(fj, f2), stačí prověřit, zda
průmět elipsoidu I:)f3o) na podprostor M(fj, f2) je vnořen
do elipsy.

Tu využijeme následující tvrzení.

kak,it

nazveme Ka-prahovým elipsoidem. Ten je charakterizován
skutečností, že na vybočení skutečné hodnoty P' z tohoto
elipsoidu testovací statistika T(Y) reaguje zamítnutím nulové
hypotézy s pravděpodobností alespoň Ka•
Nakonec je potřebné prověřit, zda elipsoid TKa (f3o) je vnořen do průniku AI n A2 (jakékoliv vybočení P' Z TKa testovací procedura zjistí s pravděpodobností nejméně rovnou
K a to dříve, než toto vybočení dosáhne hranic množin A I respektive A2).
Pro ověření této skutečnosti aplikujeme evidentní tvrzení,
že vztah

TKa(f3o) CAl

1_ - 1,
cos2 Wo

::s __

u

a to interpolací ve vhodných tabulkách chí-kvadrát rozdělení
pravděpodobnosti např. [5].
Elipsoid
TKa(f3o) =

a

Alb? + A2b?

k + 28
(0,1 - a)} = P { --Xik+ó)' (O) ~ XI (0,1k + 8- k+25

k + 20 X(k~'
2
P { ---

K

prostoru M(fj, f2) množina A; má zřejmě tvar orválce s eliptickou základnou

0)2

Platí tedy
~ Xf

I}.

pomocí matice a získáme z elipsoidu T (f3o)

k + 20

P (Xf(8)

_1_2_ cos W

T: (f3o).

k + 20

2 _

::s

=

[v: vE Rs, v'Wilv::s r2).

Poznámka:
Tvrzení 4.1 ukazuje tvar průmětu elipsoidu
v prostoru Rk na M (F), který má rozměr s. Jestliže elipsoid
TKa (f3o) vyjádříme v pootočené souřadnicové soustavě, dostaneme

i = 1,2.

Matici al = (fj, f2) doplňme nyní k x (k - 2)-rozměrnou
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Podle tvrzení 4.1 jeho průmět na M( fl, f2) je
{ (::)

: (bJ, b2)

K,\ (

:J

:s

8krit(Ka)

t2t; + t3t~ a jejího

3. Určení matice

l

A1f/; +

t;)
( tt~

kde

spektrálního

(

=(A'A)-'A',kdeA=

U

2 (Q;(XtX)-1 Qh Q;(X'X)-IQ2)
Q~(X'X) -IQJ, Q~(X'X)-IQ2

K" = rr'
viz (8) a prověření

{(t~):

(bJ, b2)K,1

c{(:J:

{MA}.; nahradíme

označíme-li normu
symbolem 1';,

.

Ul)

(X 'Xt'(f" f,)

inkluze

:s

(bJ, b2)K,J(~J

8krit(Ka)}

úJo

K

vektor

)

coJ -I}.

A]bf + A2b?:s

Pokud jde o inkluzi T (f30) C A2, vyšetříme
statně bod P;; pro ten ~usí platit

Sloupcový
torem

{(tJ:

(~~) :s 8kr;,(Ka)}

l,xJ,YI
1, x'" Yk

3

K1J, KJ2) _
( K J, K
2
22 -

rozkladu

zde podle (4)

A2f2f~;

i-tého sloupcového

nejprve samo-

ortonormálním

vektoru

vek-

matice

MA

namísto (10) dostaneme

- -,1i :s g; , (pft'
1';

1

ft
- po)

u2g; (X 'X)-Ig;

:s ,1
-.i

7. Rozhodnutí:
(a) Jestliže (12) a (13) jsou splněny, potom projekt měření

1';

= Li,;,

potom průmět elipsoidu T (f30) na jednorozměrný
generovaný vektorem gi je podle tvrzení 4.1 úsečka
K

prostor

zaručuje (w, .1" ... , ,1b Ka)-spolehlivé vytýčení uvažované
roviny.
(b) Jestliže (12) anebo (13) nejsou splněny, potomje potřebné
měření replikovat a použít observační vektor
-

Y=

je průmět elipsoidu

t .1; .1;]

TKa (f30) na prostor M(gi)

Yi

cr)

(

-

Nn XJl,
-I

.

mmin

z čísel m, pro které vztahy (12)

vnořen do úse-

6. Příklad
Úlohou je vytýčit čtvercovou plošinu rozměrů 10 m X
10m v relativní výšce f30 = 1 m (konvenční výška vrcholu
A uvažovaného čtverce). Vrcholy čtverce jsou body A, B,
CaD; výška bodu A je f30 = 1 m, výšky f3;, {3;;, f3'v se určují
nivelací.
Nechť všech 6 převýšení mezi body A, B, CaD je určeno
nivelací. Pokud jde o matici plánu X, ta má potom tvar např.

5. Algoritmus

k + 28
P { T+"8

~min

ki
i= 1

Číslo mmin je nejmenším
a (13) jsou splněny.

Vk
cy--,-.
1'; 1';

1. Volba úJo, ,1J, ...
2. Určení 8krit (Ka)

1
-mmin

, ,1m a,
Z

K.

(Viz definici 2.1.)

rovnice

,2(k+8)j
v2
II: -,;:;:w0) 2:: I\j(

}

X

(0,1 - a) = Kakrit·

=

1 O O
O 1 O
O O I
1 0-1

O 1-1
-1 I O
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Přesnost měření jednotlivých převýšení je charakterizována směrodatnou odchylkou u. Kovariační matice odhadů
výšek je tedy

var

(")
f3B
~c

~D

()

K" = ~, (;;

) (X'Xt'

obzor

93

(f" f0 =

2 1 1

= u2(X 'X)-I = u2 _1_
4

1 2 1 .
1 1 2

O
-u2
( 1/0
-

Jestliže rovinu proložíme metodou nejmenších čtverců
všemi čtyřmi vrcholy, potom matice A má tvar

(10)O

1
O
O -1/0

)

1

4

(21211 1) (O 10 1/ 0)
1 1 2
O -1/

v'2:

2
U

=2

112 .

A = (~ ~~ 1~)
1 010

= _1_

(A' A)-IA'

20

-i _~)

(~~ ~
-1 -1 1

1

Protože rovinu neprokládáme pouze body B, C, D, vektory t2 a t3 (uvědomme si, že podle teorie tyto se týkají
pouze bodů určovaných, přičemž výška bodu je daná konvencí) jsou dány vztahem

20 X 10''1206264,8

(2i ~l).

(A' A)~IA' = _1_
20

, f7'í1O

V

1
1
t2 = 20 (1, 1, - 1), t3 = 20(-1,

t2t;+t3t~=_1-

200

2~0

MA = ~

(b ~ -b)

91 = ~ (-1,1, -1)';"1

-1 O 1 .

(ci-1 ~-ci)
- 6 O ~O g)1
O 1
A (

l

92 = ~ (1, -1, 1)';"2

93

=

= ~

94 =
= (2~0

-A) [

(2~0

-A} -

1 -1
1 -1)
-1 1 -1 1
( 1 -1 1 -1 ;
-1 1 -1 1

protože, jak bylo řečeno před prvním krokem výpočtu, rovinu prokládáme i bodem A, který nebyl měřen, vektory 91,
... , 94 mají tvar

1, 1)

Řešením rovnice

r

0,0002 m.

-

-1 t~

1. Nechť w~ = 10"(sexagesimální), .11 = .12 = .13 = .14 =
= O,OOOSm, a = O,OS,K" = 0,99.
2. Pro k = 3 a K" = 0,99 lineární interpolací z tabulek [S], str.
11S dostáváme 8 = 21,8.
3. Pro vektory t2 a t3 platí

det

21,8

200 ~ 200]

(-1,1, -1)'113

~ (1, -1, 1)'114'

= O,

y'3
11 = 12 = 13 = 14 = -4-'
1
2
AI = 200 ' A2 = 200 ' A3 = O.
Vektory '1 a '2 dostaneme z rovnic

(6 ~-6)-

_1
200 -1 O 1

[

Ai (~

g),

~ ~)~ ~ =(
O O 1~
O

a tedy
i = 1,2.

u =

'\.;'2f,8

O,OOOSm........
Y-:;--3- ~ -ý3j4-3/-4..•...•.u ~

4XO,OOOSm 00004
--Y-2-1,-8-'-,
m.

7. Rozhodnutí: Vztahy (12) a (13) jsou splněny právě tehdy,
když
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7. Závěr
Konfidenční elipsoid na hladině spolehlivosti y (obyčejně volíme y = 0,95 nebo 0,99), tvoří hranici mezi oblastí, v níž se
skutečná hodnota parametru odhadovaná určitou odhadovací
procedurou nachází se zadanou pravděpodobností y; tedy vně
této oblasti skutečná hodnota leží s komplementární pravděpodobností (střed konfidenčního elipsoidu leží v odhadnuté
hodnotě neznámého parametru).
Z druhé strany K",-prahovýelipsoid (jeho střed leží v hodnotě parametru předpokládané nulovou hypotézou) rozděluje
oblast všech možných hodnot parametru na oblast vnitřní,
v níž se nacházejí ty hodnoty parametru, které při zadané kritické hodnotě pravděpodobně K", nelze odlišit na základě vykonaného a zpracovaného měření od zadané respektive předpokládané hodnoty parametru a vně potom ty hodnoty, které
už při zmíněné hodnotě pravděpodobnosti od této veličiny
lze rozlišit.
Úlohu lze samozřejmě řešit i duálně - k dané kritické hodnotě parametru, tj. jeho prahové hodnotě (minimálně hodnota parametru o které žádáme, aby v provedeném experimentu byla rozlišitelná od zadané respektive předpokládané
hodnoty) počítáme hodnotu kritické pravděpodobnosti.
Tato duální formulace úlohy odkrývá další dosud neřešené
problémy z oblasti optimálního navrhování experimentu,
např. jak uspořádat experiment, aby při dané prahové hodnotě parametru kritická pravděpodobnost (tj. síla testu) byla
maximální.
Problém byl podrobně analyzován na úloze vytyčení vodorovné roviny, když byly stanoveny přípustné výškové a úhlové odchylky.
Obdobný problém nastává při hlubší analýze a intepretaci
výsledků deformačních měření. Tu důležitou je otázka hodnoty prahového vertikálního či horizontálního posunu, který

lze s danou pravděpodobností odlišit od nulové hodnoty tohoto posunu předpokládané nulovou hypotézou: "pohyb nenastal" testovanou proti altematívní hypotéze: "pohyb nastal".
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Mapy krajinnej pokrývky
a aspekty ich využitia

Informácie o báze údaj ov (BÚ), ktorá sa vytvára v rámci projektu Európskej únie CORINE Land Cover, o jej využití
v kartografii, ako aj o tvorbe máp krajinnej pokrývky, boli
publikované v Geodetickom a kartografickom obzore už
v roku 1995 [1,2]. Cief projektu (vytvoriť digitálnu BÚ o krajinnej pokrývke Európy zodpovedajúcu podrobnosti v mierke 1 : 100000) sa úspešne plní: BÚ je hotová (alebo sa dokončuje) z území vačšiny štátov západnej Európy, a tiež
z územia Pofska, Českej republiky (ČR), Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. V súčasnosti sa k projektu pripájajú Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko a Albánsko.

BÚ CORINE Land Cover možno využiť nielen na tvorbu
máp krajinnej pokrývky - zatiaf sú takéto mapy vydané z územia Luxemburska [4], Katalánska [5], Írska [6], Belgicka [7],
Pofska [8] a Slovenska [9, 10] - ale aj na ďalšie účely (ukážky
kartografických aplikácií boli prezentované na seminári Aktivity v kartografii '96 - pozri [3]).
Príspevok sa zaoberá aspektmi z dvoch oblastí využiti a
máp krajinnej pokrývky vytvorených na základe BÚ CORINE Land Cover: jeden aspekt je z oblasti aktuálnosti
a správnosti zobrazovania sídiel a druhý naznačuje možnosť
generovania nových poznatkov z oblasti geologicko-tektonických a geomorfologických charakteristík georeliéfu (na
príklade krajinnej pokrývky na území Západných Karpát).
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Ako je známe, v BÚ CORINE Land Cover je obsiahnutých
aj niekofko tried urbanizovaných areálov. Na obr. 1 sa ilustruje výrez z mapy krajinnej pokrývky Slovenska [10], na
ktorom sú sumárne zobrazené tieto triedy urbanizovaných
areálov (relevantných z hfadiska zobrazeni a sídiel):
- súvislá zástavba ( v BÚ CORINE Land Cover, ako aj na
mapách krajinnej pokrývky Slovenska [9, 10] sú označené
kódom 1.1.1),
- nesúvislá zástavba (1.1.2),
- priemyselné a obchodné areály (1.2.1),
- cestná a železničná sieť a prifahlé areály (1.2.2).
Zámerne sa nepoužili ďalšie triedy krajinnej pokrývky,
ktoré síce súvisia so sídlami, napr. areály pristavov (1.2.3),
letísk (1.2.4), skládok (1.3.2), výstavby (1.3.3), mestskej zelene (1.4.1), športu a zariadení vofného času (1.4.2), ale z hfadiska kompatibility p6dorysu sídiel sa vefmi často správajú
ako sporné prvky: v niektorých prípadoch "scefujú", inokedy
"rozdrobujú" p6dorysy sídiel. V prípade potreby (napr. v hociktorom konkrétnom sídle) nie je problém použiť alebo vy-
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lúčiť ktorúkofvek z týchto tried urbanizovaných areálov - za
predpokladu, že patrí do obrysu sídla z hfadiska zvolených
kritérií (týka sa to aj použitia triedy 1.2.2 - cestná a železničná sieť a prifahlé areály).
Z tejto ilustrácie je zrejmé, že sídla na Slovensku (konkrétne na časti stredného Považia, na časti hornej Nitry a na
časti hornej Žitavy) zaberajú značnú plochu - ovefa vačšiu
než sa im vyčleňuje na doterajších mapách, spracovaných
klasickou technológiu, zakladajúcou sa na využití máp vždy
vačšej mierky (hoci aj s permanentnou aktualizáciou), nežje
spracúvaná alebo znovu vydávaná mapa.
Tvrdenie o vačšej ploche sídiel možno hneď aj ilustrovať
naložením p6dorysov "sídiel CORINE" (získaných z mapy
krajinnej pokrývky Slovenska [10] vytvorenej s využitím BÚ
CORINE Land Cover zo snímkovania LANDSAT TM z rokov 1989 až 1992) na "sídla ZM500" - t.j. na p6dorysy
a znaky sídiel (vrátanie ich napojenia na d61ežitejšie komunikácie) Základnej mapy Slovenskej republiky (SR)
I : 500000 (ZM500) z roku 1994 [11], ktorej vybrané tlačové podklady sa použili aj pri vydaní krajinno-turistickej
mapy Slovenska [9].
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Obr. 2 Naloženie na seba sídiel dvoch máp: mapy krajinnej pokrývky Slovenska {9} (ako na obr. 1, ale rastrovane) a Základnej mapy SR 1 : 500000 {lO} - na lepšiu ilustráciu sú doplnené d6ležitejšie cesty a železnice
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Obr. 3 Zmenšenina p6dorysov sídiel (obr. 1) do mierky
1:1000000

Z ilustrácie na obr. 2 je zrejmé, že vel'kosť a tvar rastrovaných pOdorysov (t.j. "sídiel CORINE") sa len v niekol'kých
prípadoch zhoduje so znakovým vyjadrením "sídiel
ZM500". Vo vačšine prípadov sú "sídla CORINE" tvarovo
a vel'kostne odlišné. Táto konfrontácia poukazuje na to, že
vel'kosť a tvar sídiel sú dynamické charakteristiky a na mapách ich treba vyjadriť primerane realite (tak ako aj všetky
iné prvky mapy). Súčasne to znamená, že klasifikáciu sídiel
podl'a významu treba aj na základných a na ne nadvazujúcich
mapách (ak sa budú ešte vydávať) účelne skíbiť s hierarchiou
sídiel čo do vel'kosti ich pOdorysu, pričom niet dovodu nerešpektovať aj tvar podorysov sídiel. Vyjadrovanie sídiel znakom, ktorý je menší než pOdorys sídla v danej mierke mapy
nie je v súlade s kartografickými signačnými (označovacími,
asociatívnymi) pravidlami [12] - nehovoriac už o tom, že to
odporuje logike mapy ako zmenšenému modelu objektívnej
reality. Pritom takýto stav (t.j. menšie signatúry sídiel v porovnaní s ich podorysmi) je nielen na mapách v mierke
1 : 500000 (Základná mapa SR, Administratívna mapa SR),
ale aj na mapách vačších mierok, napr. aj na mapách v mier-
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ke I : 400 000, ba aj I : 250000 a I : 200000 (administratívnych a správneho rozdelenia). Tieto mapy slúžia nielen
ako samostatné vydania, ale aj ako podklad na spracovanie
mnohých tematických máp, čím sa ich chybné vyjadrenie sídiel prenáša do širšieho okruhu používatel"ov máp, vrátane
vyučovacieho procesu.
Treba ešte poznamenať, že viíčšiu vel"kosť sídiel zobrazovaných kruhovými
signatúrami
na spomínaných
mapách
stredných mierok nemusíme dokazovať len pomocou satelitných alebo leteckých snímok. Keby sa sídla na spomenutých
mapách konťrontovali so zodpovedajúcimi
zmenšeninami zastavených plóch získaných z intravilánov aktuálnych katastrálnych máp (resp. topograťických, či základných máp verkých mierok), zistili by sa analogické disproporcie. Rozdiel
je len v tom, že satelitné snímky (dokonca aj mapy vytvorené na ich základe) sú pohotovejšic.
Ako vidno z obr. 3, aj po dvoujnásobnom
zmenšení "sídiel CORINE" (do mierky I : I 000000) sú mnohé naše sídla
také vel'ké, že by sa mali zobraziť v primeranej vel"kosti
(aj v primeranom
tvare) nielen na Základnej mape SR
I : I 000 000. ale aj na všeobecnogeograťických
a ďalších
mapách v školských či iných tematických atlasoch.

Na obr. 4 sa ilustruje zmenšeni na územia Západných Karpát.
Je to montáž susedných častí z máp Pol"ska [8], ČR l13] a Slovenska [10] v mierke I : 2 100 000. Sú to mapy ilustrujúce
relevantné prvky krajinnej pokrývky, konkrétne:
-Iesnatosť
(v %) z mapy ČR [13] (jej použitie sa zvolilo
preto, lebo z tohto územia nie je k dispozícii mapa krajinnej pokrývky využívajúca BÚ CORINE Land Cover),
- 4 triedy krajinnej pokrývky z mapy Pol'ska [8] (pasienky,
listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy),

- 9 tried krajinnej pokrývky z mapy Slovenska r IO) (vinice.
ovocné sady. listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy, horské lúky,
kosodrevinu, lesokroviny a areály s riedkou vegetáciou).
Aj napriek tomu. že použité prvky krajinného krytu na
všetkých troch mapách nie sú homogénne, z montáže týchto
máp (lebo ich tematický obsah sa vyjadruje len vnútri vlastných štátnych hraníc) aj menej skúsené oko zbadá, fyziognomicky sa prejavujúce oblúkové štruktúry. Zaujímavé je,
že tieto oblúkové štruktúry sa na danom území dobre vnímajú len na mapách, mierky ktorých sú v intervale zhruba
od I : I 000 000 do I : 3 000000, pričom na mapách vo viičších mierkach (napr. I : 500000). ale aj na mapách v menších mierkách už tieto štruktúry nie sú natol"ko (alebo vonkoncom) zreterné.
Na obr. 4 skúsené oko prírodovedca zistí vehni l"ahko najmenej dvc fyziognomicky zretdné oblúkové štruktúry. ktoré
možno identifikovať tak podra pozitívnych ťoriem: napr. vonkajšiu (Moravsko-sliezskc
Beskydy, Karpatské predhorie,
Západné, Stredné a Východné Beskydy a naše Nízké Beskydy), alebo vnútornú (Malá Fatra, Oravská Magura, Gorce.
Beskid sadecki, Čergov a Slánske vrchy), ako aj podl"a negatívnych foriem (Žilinská kotli na atď.).
Poznatky, ktoré z tejto mapy možno získať o oblúkových
štruktúrach mažu byť objavné (hypotetické) za predpokladu,
že doteraz neboli nikomu známe, ale mažu byť dá kazové
v tom prípade, ak potvrdzujú danú hypotézu o oblúkových
štruktúrach anticipovanú predtým, napr. z geologických máp.
Ak sa s mapovou montážou (obr. 4), t.j. s prvkami krajinnej pokrývky, konťrontujú poznatky z viacerých vedných odborov (geológie,
tektoniky,
geomorfológie,
biogegrafie,
alebo aj z oblasti pohybov zemskej káry, hydrogeológie ap.),
v dásledku ich analýzy možno získať celkom nové poznatky
o príčinách súčasného tvaru zemského povrchu na konkrétnom území.
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4. Záver
Mnohým sa móže zdať, že mapové vyjadrovanie krajinnej
pokrývky nie je vóbec žiadna novota. Pred dvoma-tromi desaťročiami bol a dosť populáma tvorba máp využitia zeme
(land use), ktorá prerástla do tvorby pódnych, botanických
a ďalších druhov máp spresňujúcich
tematiku využívania
zeme. Tematický návrat k mapovaniu krajinnej pokrývky
však nie je krokom spliť (len s terminologickou
zmenou "land
use" na "land cover"), ale je to moderný prístup, ktorému
nové možnosti otvára práve satelitný póvod a digitálna forma
existencie východiskových
údaj ov.
BÚ možno využiť na spresnenie tvaru a vefkosti nielen sídiei, ako to bolo demonštrované na príklade, ale ktorejkol'vek
v nej obsiahnutej triedy krajinnej pokrývky - obzvlášť je to
aktuálne pri lesoch, viniciach, pasienkoch atď., nevyjímajúc
z toho ani ornú pódu. Dóležité je, že z BÚ možno získať aj
aktuálnu výmeru každej triedy krajinnej pokrývky (pochopitel'ne, pri zohl'adnení všetkých vplývajúcich na ňu okolností
- zobrazenia, sklonu georeliéfu atď.).
Ako ukazujú príklady [3], krajinnú pokrývku z BÚ CORINE Land Cover možno úspešne kombinovať s pódnymi
typmi, s digitálnym modelom reliéfu (a so všetkýmijeho aplikačnými možnosťami, vrátanie sklonitosti, orientácie ap.),
s katastrálnymi hranicami, komunikáciami
atď., ale možno
ju využívať aj na rózne projekčné a investičné (urbanistické,
telekomunikačné
ap.) aktivity.
Tento príspevok vznikal ako súčasť riešenia vedeckého projektu
č. 1060 "Analýza 'zmien krajiny aplikáciou údajov dial'kového prieskumu Zeme H, ktorý bol financovaný grantovou agentúrou VEGA.
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2. Historie současných katastrálních
v měřítku 1 : 2 880
Sedmdesát procent území České republiky (ČR) má dosud
katastrální mapy v souřadnicovém systému Gusterberg nebo
Sv. Štěpán v měřítku I : 2 880, a to na plastových fóliích
v tzv. souvislém zobrazení. Ve srovnání s modernějšími katastrálními mapami v S-JTSK mají mnohem nižší přesnost.
Jejich případný převod do S-JTSK je komplikován neexistencí potřebných přesných transformačních
vztahů. Na jejich úpravu do digitální formy (KM-D), v rámci digitalizace
souboru geodetických informací katastru nemovitostí, jsou
různé názory.

map

Současná, poměrně špatná přesnost, spolehlivost a úplnost
obsahu katastrálních map v měřítku I : 2 880 je dána zejména
těmito faktory:
- použitým zobrazením (Cassini-Soldner),
- použitou metodou mapování (metoda měřického stolu),
- v průměru stopadesátiletou,
občas nekvalitní, údržbou
včetně jednorázových
reambulací,
- mnohonásobnou
kartografickou a reprografickou obnovou,
- vypuštěním značné části původního obsahu (parcely v půdních celcích).
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Období

Mapa

Vznik mapy

1995

mapa pozemkového
katastru

1956-1960

mapa jednotné evidence
půdy

negativ z mapy pozemkového katastru kontaktním
kopírováním na skleněnou desku (mokrým
procesem kolodiovým), pozitiv (mapa lEP)
kopírováním z negatívu na papír s cítlivou vrstvou
mokrým procesem (sepiakopie)

1959-1963

mapa lEP po hospodářskotech~ických úpravách půdy
(HTUP)

negativ z mapy lEP mokrým procesem
kolodiovým, na něm zatření hranic rozoraných
parcel, pozitiv (mapa lEP po HTÚP) jako
sepiakopie

1964-1970

mapa evidence nemovitostí
v souvislém zobrazení
(pozemková mapa)

kartografické překreslení na PVC fólii do
standardních rámů mapových listů 1 : 2880
(kartografický originál), pozemková mapa
ofsetovým tiskem

1970-1975

pozemková mapa na PET
fólii

doplnění kartografického originálu podle průběžně
doplňované pozemkové mapy, negativ kontaktním
kopírováním na film, pozitiv kontaktním
kopírováním na film s PET podložkou

1975-1992

kartograficky obnovená
pozemková mapa na PET
fólii

zpracování nového kartografického originálu
překreslením opotřebované pozemkové mapy na
PET fólii na novou plastovou fólii, obnovená
pozemková mapa na PET fólii procesem negativ pozitiv kontaktním kopírováním,
u nejfrekventovanějších mapových listů i opakovaně

1975-1992

reprograficky obnovená
pozemková mapa na PET
fólii

kartografická oprava opotřebnované kresby
pozemkové mapy na PET fólii, její reprografická
obnova procesem negativ-pozitiv,
u nejfrekventovanějších mapových listů i opakovaně

1993

katastrální mapa katastru
nemovitostí

přejmenováním pozemkové mapy na PET fólii

K významnému zhoršení kvality těchto map došlo zejména
v posledních čtyřiceti letech, a to častými kartografickými
a reprografickými obnovami a zjednodušenými postupy měření a doplňování změn.
Kartografické a reprografické obnovy map v měřítku
1 : 2 880 v posledních čtyřiceti letech jsou patmy z tab. 1.
Zjednodušené postupy vedení mapy v období 1956-1964:
- zjednodušené postupy měření změn bez oměmých měr
s dlouhými kolmicemi,
- "měření po obvodu" a krokováním, trojnásobné mezní odchylky pro měření,
- jednoduché překreslování změn z projektů hospodářskotechnických úprav pozemků případně z leteckých snímků,
- trojnásobné mezní odchylky pro zákres změn do mapy,
- grafický výpočet výměr bez kontroly opakováním, kontrola
jen na uzávěr skupiny, trojnásobné mezní odchylky,
- spojování parcel různých vlastníků do jedné skupiny pro
výpočet výměr.
3. Technologie vedení současných katastrálních map
v měřítku 1 : 2 880
Technologii vedení katastrálních map na plastových fóliích
v měřitku 1 : 2 880 lze stručně popsat takto:
Podklady vydávané ze souboru geodetických informací katastrálním úřadem zpracovatelům změn:
- kopie výřezu katastrální mapy s vkopírovaným měřítkem (stupnicí) a s údajem o srážce papíru,

- kopie výřezu mapy pozemkového katastru, případně jiné
mapy zobrazující parcely ve zjednodušené evidenci
s vkopírovaným měřítkem a s údajem o srážce papíru,
- kopie výřezu grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci,
- kopie záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) z prostoru změny.
Příprava gr~fického podkladu pro vyhledání a ověření připojovacích bodů měření změny, pro doplnění změny do katastrální mapy a do grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci a pro grafický výpočet výměr zpracovatelem
změny:
- ručně doplněním kopie výřezu katastrální mapy v nezbytném rozsahu o hranice parcel ve zjednodušené evidenci z příslušné kopie výřezu mapy (na prosvětlovacím
stole), nebo
- automatizovaně - digitalizace kopie výřezu katastrální
mapy a digitalizace kopie výřezu mapy zobrazující parcely ve zjednodušené evidenci v rozsahu změny, transformace na identické body do jednoho souboru.
- Měření změny a výpočet pravoúhlých souřadnic bodů
změny v místním souřadnicovém systému změny (jedna
změna musí mít jen jeden místní souřadnicový systém)
nebo pří připojení na body polohového pole v S-JTSK a to
připojovacích bodů, identických bodů, nových bodů. Souřadnice musí splňovat kritéria pro 3. třídu přesnosti.

1997/99

Geodetický a kartografický obzor
100 ročník 43/85,1997, číslo 5

- Zobrazení změny do připraveného grafického podkladu:
- ručně zobrazovacími trojúhelníky z přímo měřených
hodnot od identických bodů nebo
- automatickým zobrazovacím zařízením s transformací
pravoúhlých souřadnic bodů z měření změny na identické body.
- Výpočet výměr parcel a částí parcel:
- výměry parcel a částí parcel, jejichž všechny lomové
body hranic byly určeny při měření změny, se vypočtou
z přímo měřených hodnot nebo ze souřadnic z nich určených,
- výměry ostatních parcel a částí parcel se určí graficky
z připraveného a doplněného grafického podkladu (planimetrem nebo z kartometrických souřadnic).
- Doplnění změny do katastrální mapy a do grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci:
- ručně zobrazovacími trojúhelníky z přímo měřených
hodnot od identických bodů, následné vykreslení tuší
a odstranění zrušeného obsahu, nebo
- automatickým zobrazovacím zařízením z pravoúhlých
souřadnic bodů z měření změny na nesrážlivou podložku
a následným ručním skopírováním (tuší) do katastrální
mapy a do grafického přehledu parcel ve zjednodušené
evidenci a odstraněním zrušeného obsahu.
- Obvyklé problémy zpracovatele změny:
- nutnost práce s několika mapovými podklady,
- různé hodnoty srážek jednotlivých mapových podkladů,
- problémy na stycích mapových listů,
- nejasnosti' souvislého zobrazení na hranicích katastrálnich území,
- překračování mezních odchylek pro zákres do katastrální
mapy,
- nepřípustné rozdíly ve výměrách,
~ příliš malé měřítko mapy pro zákres malých parcel,
- nesoulady katastrální mapy a souboru popisných informací.

Předpokládanou technologii digitalizace katastrální mapy
v měřítku I : 2 880 pro jednotlivá katastrální území lze stručně
popsat takto:
- Dokončení digitalizace souboru popisných informací
včetně vytvoření grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci. Výsledkem je zejména úplná evidence
o vlastnických parcelách, které nejsou zobrazeny v katastrální mapě (parcely ve zjednodušené evidenci) a budou při
tvorbě KM-D převedeny na parcely katastru nemovitostí.
- Pořízení rastrových souborů katastrální mapy, mapy pozemkového katastru a případně i dalších map zobrazujících
parcely ve zjednodušené evidenci kartometrickým skenováním.
Kartometrické skenování zaručuje přesnost kartometrických souřadnic, charakterizovanou střední souřadnicovou
chybou do 0,1 mm. Vytváří tak důležitý předpoklad pro
prakticky exaktní převod podkladů do vektorové formy.
- Transformace rastrových souborů do S-JTSK pomocí mílových tabulek, případně podle identických bodů.
Exaktní převodní vztahy mezi systémy Gusterberg respektive Sv. Štěpán a S-JTSK neexistují. Převod pomocí mílových tabulek dává podle zkušeností co do přesnosti srovnatelné výsledky s transformacemi pomocí identických
bodů. Jeho výhodou je, že nevyžaduje nákladné měření
v terénu a nevnáší do výsledků další nejistoty vyplývající

z těžko ověřitelné skutečné identity bodů transformačního
klíče. Upraví rozměry mapových listů přesně na teoretický
rozměr, čímž jsou nejlepším dostupným způsobem vyřešeny problémy se srážkami papíru respektive plastových
fólií.
- Vektorizace rastru mapy pozemkového katastru jako prvotního zdroje dat pro veškerý dosud platný obsah katastrální mapy včetně parcel ve zjednodušené evidenci, které
jsou současně převáděny na parcely katastru nemovitostí.
Použitím rastru mapy pozemkového katastru je výsledek
zbaven deformací způsobených v posledních čtyřiceti letech několikanásobnou reprografickou a kartografickou obnovou a převodem do souvislého zobrazení. Z rastru mapy
pozemkového katastru lze v průměru převzít až 2/3 z celkového obsahu mapy včetně hranic parcel převáděných ze
zjednodušené evidence.
- Doplnění těch prvků obsahu mapy, které nelze převzít
z mapy pozemkového katastru, vektorizací rastru katastrální mapy a transformací pomocí identických bodů. Obdobně se doplní z rastrů jiných map hranice parcel převáděných ze zjednodušené evidence na parcely katastru
nemovitostí, pokud jsou v těchto jiných mapách zobrazeny.
- Kontrolní výpočet výměr ze souřadnic grafického souboru
vzniklého vektorizací, porovnání se souborem popisných
informací, řešení nepřípustných rozdílů. Zkušenosti ukazují, že až u 1I3 parcel přesahuje rozdíl ve výměrách odměřených z mapy a zapsaných v souboru popisných informací mezní odchylky.
- Zpracování porovnání parcel (parcely před a po digitalizaci), porovnání souboru popisných informací a grafického
souboru, řešení a odstranění rozdílů. Počítačovým porovnáním souborů popisných a geodetických informací se dosáhne úplné shody v číslech parcel, v druzích pozemků
a v rámci mezních odchylek i ve výměrách.
- Uvědomění vlastníků o změnách.
- Archivace stávající katastrální mapy na plastové fólii a její
nahrazení grafickým souborem digitalizované katastrální
mapy, aktualizace souboru popisných informací.
Výsledkem tvorby KM-D je grafický počítačový soubor
katastrální mapy s úplným obsahem pro celé katastrální
území (bez rozdělení na mapové listy) a aktualizovaný SPI.
Při vedení KM-D na katastrálním úřadě je možné si kdykoliv ke grafickému souboru KM-D připojit jako referenční
rastrové soubory všech podkladových map a s jejich pomocí
např. ověřit správnost vektorizace.
V rámci další etapy zkvalitňování těchto katastrálních map
(po dokončení digitalizace SGI) lze uvažovat například o vyhotovení referenčních ortofotomap nebo o obnově novým
mapováním.

5. Technologie vedení KM-D
Racionální technologie vedení KM-D musí být z geodetického hlediska stejná, jako technologie vedení stávajících katastrálních map v měřítku I : 2 880, protože jde stále o tutéž
mapu. Liší se v podstatě jen výrazně lepším technickým komfortem usnadňujícím práci katastrálním úřadům i zpracovatelům změn. Lze ji heslovitě popsat následovně:
- Podklady vydávané ze souboru geodetických informací
katastrálním úřadem zpracovatelům změn:
- výřez grafického souboru KM-D (počítačový soubor),
- kopie ZPMZ z prostoru změny.
- Příprava grafického podkladu pro vyhledání a ověření
připojovacích bodů měření změny zpracovatelem
změny:
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-
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Vykreslení výřezu grafického souboru na papír např. laserovou tiskárnou.
Měření změny a výpočet pravoúhlých souřadnic bodů
změny v místním souřadnicovém systému změny (jedna
změna musí mít jen jeden místní souřadnicový systém)
nebo při připojení změny na body polohového pole
v S-JTSK, a to připojovacích bodů, identických bodů,
nových bodů. Souřadnice musí splňovat kritéria pro
3. třídu přesnosti.
Zobrazení změny do kopie výřezu grafického souboru
KM-D:
Funkcemi vhodného grafického programu zpravidla ve
dvou krocích:
- V prvním kroku přiřazení výsledku měření změny do
KM-D:
Posunem a otočením (podobností transformací beze
změny měřítka) se soubor pravoúhlých souřadnic
změny přiřadí tak, aby odchylky na připojovacích bodech byly co nejmenší a nepřekračovaly hodnoty
podle přílohy 12.12 vyhlášky 190/96 Sb.
- Ve druhém kroku přizpůsobení přiřazeného výsledku
měření změny liniovým elementům KM-D jednou
z dále uvedených variant, případně jejich kombinacemi:
- Výsledek přiřazení se ponechá beze změny (bez přizpůsobení). Použije se například při doplňování novostavby rodinného domku uvnitř pozemkové parcely.
- Posunem přiřazených nových bodů změny na linie
(úlohou průsečík přímek) nebo na podrobné body
KM-D. Použije se v případech, kdy mají nové body
ležet na stávajících liniích KM-D a ponechání výsledku přiřazení beze změn, jinak řečeno přizpůsobení polohopisu KM-D přiřazeným liniím změny,
by způsobilo nepřijatelné deformace polohopisu
KM-D, jakými jsou narušení přímosti nebo rovnoběžnosti linií.
- Nahrazením linií KM-D liniemi přiřazeného výsledku měření změny. Použije se v případech, kdy
se linie KM-D zobrazující hranici parcely liší od
průběhu určeného při měření změny po přiřazení
v hodnotách do mezní odchylky podle přílohy 12.12
vyhlášky 190/96 Sb., je nesporné, že se průběh hranice v terénu nezměnil a nahrazení nezpůsobí nepřijatelné deformace polohopisu KM-D.
Výpočet výměr parcel a částí parcel:
- výměry parcel a částí parcel, jejichž všechny lomové
body byly určeny při měření změny, se vypočtou
z přímo měřených hodnot nebo ze souřadnic z nich
určených,
- výměry ostatních parcel a částí parcel ze souřadnic
grafického souboru KM-D.
Doplnění změny do katastrální mapy:
Zkopírováním nových prvků z výřezu grafického souboru s doplněnou změnou dodaného zpracovatelem
změny a odstraněním zrušených prvků vhodným grafickým programem.
Výhody technologie vedení KM-D:
- práce jen s jednou mapou s úplným obsahem,
- spolehlivý soulad katastrální mapy a souboru popisných informací,
- připravená plně digitální data pro automatizované
zpracování,
- žádné starosti se srážkou a se styky mapových listů,

obzor

101

- jednoznačný obsah mapy bez nečitelných parcelních čísel a značek,
- možnost spolehlivého zobrazení i nejmenších parcel,
- menší četnost překračování mezních odchylek pro zákres do katastrální mapy.
Největším problémem vedení KM-D zůstává, obdobně
jako při vedení katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880 na plastové fólii, časté překračování mezní odchylky pro zobrazení
změny v katastrální mapě, a to i přes částečné zlepšení přesnosti proti stávající katastrální mapě dané technologií digitalizace (použití map pozemkového katastru jako výchozího
zdroje dat). Hodnota této mezní odchylky (příloha 12.12 vyhlášky 190/96 Sb.) neodpovídá reálné přesnosti těchto map
a měla by být změněna (viz [4]). Při vedení katastrální mapy
na plastové fólii přistupují zpracovatelé změn i katastrální
úřady k problému překračování této mezní odchylky značně
benevolentně (jinak by si vzájemně působili nepřekonatelné
problémy), vycházejíce z toho, že katastrální mapa je doplňována o změny graficky a hodnoty odchylek zobrazení nejsou v dokumentaci změny nikde v číselné podobě uváděny.
Vedení KM-D je naproti tomu plně digitální, a proto každé
i sebemenší překročení mezní odchylky je "viditelné". To je
však přednost digitálních metod, nikoliv jejich nedostatek.
6. Závěr
Nezadržitelně nastupující éra moderních informačních technologií žádá, aby i data katastru nemovitostí byla plně digitální, a to včetně katastrálních map. Práce s "papírovými"
katastrálními mapami, mapami pozemkového katastru, dalšími mapami zobrazujícími parcely ve zjednodušené evidenci a s přehledy parcel ve zjednodušené evidenci (a s grafickými přehledy BPEJ) se stane za několik let neúnosným
anachronismem. Nezbývá než tyto mapové podklady digitalizovat a spojit do jedné počítačové mapy s úplným obsahem.
To přinese možnost zásadních inovací pro katastrální úřady
při vedení katastrální mapy a při poskytování informací z katastru nemovitostí, pro uživatele těchto informací a pro zpracovatele změn. Často však jsou vyslovovány pochybnosti,
zda lze digitalizovat i katastrální mapy v měřítku I : 2 880,
mající celkově nižší přesnost a nejednoznačný vztah k SJTSK. Jsou vyslovovány obavy, že takovéto mapy nebude
možné dobře udržovat. Tvrdím, že KM-D lze udržovat nejméně stejně dobře, jako mapy na plastových fóliích, avšak
s nesrovnatelně větším komfortem a s vyšší spolehlivostí.
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Topografická služba Armády SR - garant realizácie zákona o geodézii a kartografii v rezorte MO SR

Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vzniku
dvoch samostatných republík došlo súčasne aj k rozdeleniu armády.
Zákonom Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č. 311993
Z. z. bola zriadená Armáda SR. V rámci Armády SR sa, ako jedna
zjej súčastí, novo konštituuje Topografická služba (TS) Armády SR,
ktorá nadobúda v dósledku odtajnenia vojenských topografických
máp a nových celosvetových vývojových trendov v oblasti geodézie a kartografie významné celospoločenské postavenie.
Spoločensko-ekonomické zmeny po roku 1989, najma prechod
na mechanizmus trhového hospodárstva, boli určujúcim faktorom legislatívnych zmien v oblasti geodézie a kartografie.
Dňom I. I. 1996 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 21511995
Z. z. o geodézii a kartografii (ďalej len "zákon č. 21511995 Z. z."),
ktorý sa stal základom na ďalšie legislatívne kroky v danej oblasti
nielen v civilnom sektore, ale aj v rezorte Ministerstva obrany (MO)
SR.
Zákon po prvý raz taxatívne vymedzuje kompetencie MO SR pri
vykonávaní štátnej správy na úseku geodézie a kartografie.
V zmysle § 4 odst. 4 zákona Č. 215/1995 Z. z. MO SR:
a) určuje závazné geodetické systémy a lokalizačné štandardy pre
potreby obrany štátu,
b) spravuje bodové polia pre potreby obrany štátu,
c) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie vojenského štátneho
mapového diela, budovanie a správu vojenského geografického
informačného· systému,
d) vydáva súhlas na vykonanie leteckého meračského snímkovania
(LMS) a leteckého diafkového prieskumu Zeme (DPZ),
e) vedie a archivuje evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého DPZ,
f) zhromažďuje, zhodnocuje, dokumentuje a archivuje výsledky geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu,
g) vydáva preukazy oprávňujúce fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany
štátu na vstup na cudzie nehnutelnosti.
Ďalším významným legislatívnym krokom v oblasti geodézie
a kartografie vo vzťahu k Armáde SR bolo vydanie vyhlášky MO SR
Č. 17711996 Z. z. o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu. Vyhláška bola vydaná na základe splnomocňujúceho ustanovenia § 28 odst. 2 zákona Č. 21511995 Z. z.
V zmysle vyhlášky a na základe rozkazu ministra obrany SR sa
garantom realizácie zákona Č. 21511995 Z. z. v rezorte MO SR stala
TS Armády SR, ako najvyšší orgán topograficko-geodetického zabezpečenia úloh Armády SR.
Vyhláška podrobnejšie upravuje spósob a postup pri vykonávaní
geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu.
V jednotlivých častiach ustanovuje nielen existujúce závazné geodetické systémy, ale aj nové svetové štandardy, ktoré používajú v topograficko-geodetickom zabezpečení svojich armád členské štáty
NATO.
Pri určení charakteru vojenského mapového diela zavádza mapu
v mierke I : 25 000 do základného mierkového radu, a tým ju vyčleňuje zo skupiny špeciálnych máp, v ktorej bola doteraz vedená.
Vyhláška ďalej ustanovuje vojenský informačný systém o území
a jeho časti, ako aj jeho správu a využívanie.
Velmi dóležitou časťou, a po prvý krát v tejto forme riešenia na
území SR je časť, ktorá upravuje postavenie Armády SR vo vzťahu
k LMS, a to nielen pre vnútorné potreby rezortu MO SR, ale aj pre
štátne orgány, právnicke a fyzické osoby.
V súlade so zákonom NR SR Č. 10011996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vyhláška vymedzuje opatrenia na zabezpečenie dodržiavania
zásad ochrany utajovaných skutočností zamerané na zabránenie
úniku informácií o území SR.
Súčasná legislatívna úprava v oblasti LMS je riešená vo dvoch líniách, a to
- ochrana štátneho tajomstva a hraníc SR; kompetentným ústredným
orgánom štátnej správy pre túto oblasť je Ministerstvo vnútra (MV)
SR,
- obrana a ochrana územia SR ako celku; kompetentným ústredným
orgánom štátnej správy na zabezpečenie obrany SR a nedotknu-

tefnosti vzdušného priestoru SR je v zmysle § 19 zákona NR SR
Č. 211993 Z. z. MO SR.
Uvedené ústredné orgány štátnej správy v rámci svojich kompetencií riešia problematiku LMS takto:
- MV SR zákonom NR SR Č. 10011996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva a o šifrovej ochrane informácií
rieši LMS vo vzťahu k civilnému sektoru podfa § 30 tohto zákona,
- MO SR na základe splnomocňujúceho ustanovenia § 28 odst. 2 zákona Č. 21511995 Z. z. upravuje LMS § II vyhlášky MO SR
Č. 177/1996 Z. z. o vykonávaní geodetických a kartografických
činností pre potreby obrany štátu a vojenskými predpismi.
Spomínané právne predpisy sú navzájom prepojené a zabezpečujú koordináciu činnosti a súčinnosť orgánov štátnej správy pri povofovaní vykonávania LMS.
Novoprijatá legislatíva tvorí právny základ na činnosť a aktivity
TS Armády SR vykonávané v súvislosti s plnením základných úloh
topograficko-geodetického zabezpečenia Armády SR.
Vydanie zákona Č. 21511995 Z. z. a vyhlášky MO SR Č. 17711996
Z. z. o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu významnou mierou ovplyvňuje činnosť TS Armády SR a jej kompetencie nielen vo vzťahu k rezortným subjektom
MO SR, ale aj vo vzťahu k civilným právnickým a fyzickým osobám.
Okrem povofovania LMS územia SR, kedy jedným z kritérií na
vydanie povoleni a je súhlas MO SR (na základe poverenia ministra
obrany SR, súhlas vydáva náčelník TS Armády SR), v zmysle § 12
odst. I písmo c) a f) zákona Č. 21511995 Z. z. sú fyzické a právnické
osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti, povinné
oznamovať nadobudnutie prvotných materiál ov leteckého DPZ a leteckých meračských snímok do 30 dní od ich nadobudnutia, a po využití ich bezplatne odovzdať na archív ne ciele osobitnému archívu,
zriadenému MO SR. Fyzické a právnické osoby sú takisto povinné
bezplatne odovzdať do osobitného archívu MO SR jeden výtlačok
vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho
existencie v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamaťovom médiu na archívne ciele, a to do 30 dní od vydania.
Osobitným archívom sa na tieto účely rozumie archív Topografického ústavu Armády SR so sídlom v Banskej Bystrici (Ružova
1I3). lde o zariadenie TS Armády SR zamerané predovšetkým na
tvorbu a aktualizáciu topografických máp územia SR, geodetické
a mapovacie práce pre potreby obrany štátu, výrobu, spracovanie
a vyhodnocovanie leteckých meračských snímok na potreby mapovej tvorby, tvorbu vojenského informačného systému o území
a správu vojenského ústredného archívu geodetických, kartografických a geografických podkladov a informácií.
JUDr. Alena Fischerová,
Generálny štáb Armády SR,
oddelenie topografickej služby,
Trenčín

DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA

Česká geodezie má velkou tradici a ve světě vždy měla vysoké renomé. Vzpomeňme jen na učebnice pražských profesorů J. Ryšavého, F. Fialy a brněnského J. Vykutila a na jejich ohlas. Zdá se, že
na dobrou tradici učebních textů z matematické kartografie již navázali současní autoři I. Jak je to však s učebnicemi vyšší geodezie?
Kniha akad. J. Ryšavého odpovídá zahraničnímu dílu Jordan-Eggerta, učebnice prof. J. Vykutila si vybrala za svůj vzor spíše monografii Helmertovu. Světová geodezie ovšem za posledních 50 let

I)

P. Buchar, V. Hojovec: Matematická kartografie. Praha ČVUT,
1996.
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dosáhla mnoha pokroků, které v těchto knihách ještě nemohly být
podchyceny. ()čjde?
V padesátých letech byla vytvořena a dobudována Moloděnského
koncepce pohledu na geodetické úlohy a na jejich řešení. Tato koncepce vychází z předpokladu, že nelze oddělovat záležitosti geometrické od fyzikálních. Na Zemi se začíná hledět jako na planetu
a všechny úlohy spjaté s geodezií jsou formulovány jako úlohy fyzikální. Nadmořské výšky jsou definovány zcela novým způsobem.
Místo geoidu začínáme používat kvazigeoid. Při tom musíme také
něco vědět o tíhovém poli Země, tedy znát alespoň základy Pizzettiho teorie hladinového elipsoidu.
Při zpracování geodetických dat se začíná rozlišovat translativni
a projektivni metoda (české názvy metod z padesátých let jsou přišerné, rusky se říká metod razvertyvanija a metod projektirovanija).
Při tom každý odchovanec Moloděnského školy ví, že prvá metoda
je zastaralá a nepřesná, protože vede k těžko odstranitelným deformacím sítí.
Přišly i další pokroky vědy a techniky. V padesátých letech se začaly zavádět počítače, elektronická zařízení postupně zlikvidovala
optická pozorování všeho druhu. V poslední době byla uvedena do
praxe metoda GPS (Global Positioning System).
Tyto nové metody celkem jednoznačně potvrzují správnost Moloděnského koncepce. Zdá se, že v nepříliš vzdálené době se všeobecně přejde - alespoň ve vědeckých pracech - od výšek ortometrických k výškám normálním. Hlavním problémem, který brání
k okamžitému přechodu, nejsou důvody věcné, ale ekonomické.
()branu klasických prací Helmerta, Brunse a dalších, kterou spatřujeme hlavně u některých německých kolegů, musíme chápat spíše
jako projev národnostního cítění, než vědecký názor. Pokrok zastavit nelze.
R. 1967 se na mezinárodní úrovni (valné zasedání Geodetické
a geofyzikální unie v Luzernu) došlo poprvé od dob I. Newtona k revoluční změně definice matematického modelu Země. Místo dosavadní, čistě geometrické definice pomocí dvou geometrických parametrů (např. a,e2) se nyní Země definuje pomocí čtyř vesměs
fyzikálních konstant:
velkou poloosou náhradního elipsoidu a,
součinem gravitační konstanty a hmoty Země G M,
úhlovou rychlostí rotace Země w
a Stokesovým parametrem 12,
V dohledné době zřejmě dojde k další změně. Místo poslední geometrické veličiny a se asi zavede tíhový potenciál Wo na ploše, které
se dnes dost nepřesně říká střední hladina moře. Důvod je prostý:
Jak chceme v přírodě realizovat veličinu a? Snad ještě dodat, že komisi konstant, kde se o těchto věcech rozhoduje, vede prof. M. Burša
z Astronomického ústavu v Praze.
Revolučni změna z r. 1967 samozřejmě nespadla z nebe. Bylo
předtím několik symposií, kde se celá věc připravovala. Nás může
těšit, že poslední symposium, kde navrhovaná změna dostala konečný tvar, bylo symposium o tvaru Země v Geofyzikálním ústavu
ČSAV v Praze r. 1965. Zde se také rozhodlo o zařazení čtvrtého parametru w (dosud se uvažovalo jen o třech parametrech). Tohoto počtem účastníků nepříliš velkého symposia se až na M. S. Moloděnského a W. A. Heiskanena zúčastnili prakticky všichni odborníci,
kteří v té době měli k dané věci co říci.
Toto, co jsem předeslal, by asi nemělo v moderní české učebnici
vyšší geodezie chybět.
Koncem r. 1996 vyšel první díl skript Vyšší geodezie2. Zkusme
se tedy podívat, co se zde student o nových věcech dozví, ajakje to
podáno.
Pokud jde o definici matematického modelu Země: Autoři se domnívají (odst. l.l.l, str. 20), že by se ze čtyř konstant měla kvůli
přesnosti nejprve po staru určit další bezchybná konstanta a pak
teprve odvozovat další parametry. To je ovšem hrubé nepochopení
věci. Ukážeme si, jak je možné přímo ze čtveřice základních konstant určit bez ztráty přesnosti další konstanty, kterým se říká odvozené. Tak např. hodnotu é.
Moritzova rovnice
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Dosadíme sem např. ej = 0,006 a po několika málo aproximacích
dostaneme hodnotu é tak přesně, jak potřebujeme. To, že se autoři
domnívají, že k revoluční změně došlo až r. 1979 (str. 135, odst.
8.2.3), je již podružné.
Moloděnského koncepce není vůbec uvedena. To je samozřejmě
možné považovat za závažný nedostatek. A asi by se k tomu měl vyjádřit i lektor učebnice. Z některých dalších zjištěných nedostatků
totiž vzniká dojem, že práci četl velmi ledabyle. Z metod translace
a projekce je uvedena pouze dnes u našich techniků módní metoda
translace, tedy zastaralá metoda z konce minulého století. Rád bych
upozornil autory, že v amerických publikacích je vždy uvedena
kromě metody translace i přesnější Moloděnského metoda, nebo, jak
oni říkají, "standard Molodensky formula".
My si ovšem myslíme, že bychom mohli americké kolegy o něčem informovat. Tato metoda byla prvně otištěna v mezinárodním
časopise r. 1935 v Gerlands Betriige zur Geophysik V. Špačkem
z Roudnice nad Labem4• () něco později zveřejnil tutéž myšlenku
F. N. Krasovský. Moloděnského práce jsou až z padesátých let. Myslím, že stojí za to na tuto věc upozorňovat. Nepatřím totiž k těm,
kteří považují za neodpustitelný hřích, když našinec vymyslí věc mezinárodní úrovně.
Helmertova a jim podobné transformace s sebou nesou další úskalí. Místo klasicky definovaných tížnicových odchylek je třeba používat obecné tížnicové odchylky a o tom by se také mělo studentům něco říci.
A ještě pokud jde o rozdíly mezi systémy 1980 a 1984. Tam se
stalo toto: Systém 1984 byl definován pomocí jiné čtveřic~ konstant,
než je obvyklé. Místo hodnoty 12 byl použit koeficien!-Cío a zaokrouhlen na 8 platných cifer. Mezi koeficienty 12 a Cío existuje
funkční vztah
-

12

Cío = -

Vffi'

Hodnota 12 je v--předchozí rovnici považována za bezchybnou, zatímco hodnota Cío se zaokrouhluje na 8 platných cifer. Rozdíl mezi
systé'!!y 1980 a 1984 tedy jde na vrub zaokrouhlovacích chyb v hodnotě Cío.
Ve skriptech mě dosti překvapil poměrně velký počet chyb. Chyby
jsou v učebnicích tolerovány, pokud jsou v hladkém textu, kde se
nemůže nic stát. Ve vzorcích by být neměly, nebo jen výjimečně.
Zde se vyskytují i v přehledu vzorců. Proto se mi tato učebnice nezdá vhodná pro vážnější práci, nemá-Ii se čtenář dočkat nemilého
překvapení. Jako příklady uvádím jen některé chyby z úvodních partií knihy: str. 19:
F = Y I + 2n cos (2cp) + n2, str. 20; F = (a + b) 1 (2a), str. 25: p =
= alW Y(cos2cp + (l - e2)2 sin2 cp), atd.

Autoři často zdůrazňují rozdíl mezi stejnorodými a nestejnorodými souřadnicemi. Při docentské obhajobě prvého z autorů jsem
položil otázku: Jak poznáme, o jaký typ souřadnic jde? Z přítomných odpověděl jen prof. L. Kubáček asi takto: Neznáme způsob,
jak jednoznačně určit, o jaké souřadnice jde. Domnívám se tedy, že
je nesmysl nabádat studenty k rozlišování, když to vlastně neumíme
zjistit, a zřejmě to ani není potřeba.
U konformního zobrazení nejsou uvedeny Cauchy-Riemanovy diferenciální rovnice

ax
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Tyto vztahy jsou dobré jak k odvozování transformačních rovnic, tak
i k jejich kontrole. Kdyby je autoři uvedli, snadno by zjistili, že mají
v rovnicích (3.1) na str. 83 chybu.
Metoda transformace mezi dvěma systémy, uvedená v odst. 5.5.4
(str. 113 a další), je u nás již několik let používána bývalým orgá-

5)

2) M. Cimbálník, L. Mervart: Vyšší geodezie I. Praha ČVUT, 1996
«()dborný lektor A. Patera).
3) Studia geoph. et geod., 34, 1990, s. 289-312.

2

F(e,) = 1 -1"4 e, - 392 e, - 181 104 e, - ...

4)

se dá upravit na tvar (např. Pick 1990)3

31
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6)

Práce Sludského nebyla otištěna v mezinárodním časopise.
M. Pick: K otázce transformací trigonometrických sítí. GaKO,
38(80), 1992, č. 9,192-195.
M. Pick: ()n the transformation of a triangulation network. Role
of modem geodesy in armed forces. [Topographic Service of the
Czech Republic Army. Working groups of the military geodesy.
Budapest, Nov. 22-23, 1994.]

1997/103

Geodetický a kartografický obzor
104 ročník 42/84,1997, číslo 5

nem pro civilní ochranu, ovšem v mnohem obecnější a dokonalejší
formě. Teorie byla otištěna v GaK05 a přednesena na symposiu v Budapešti6.
Označme Křovákovy souřadnice (x, y) resp. (cp, A) a izometrickou šířku na Besselově elipsoidu q, odpovídající hodnoty na Krasovského elipsoidu pak (X, Y, B, L, Q). Jako vstupní data se může
použít kterákoliv dvojice

na výstupu jsou zbývající dvojice souřadnic. Vztah mezi souřadnicemi umožňuje kubická konformní transformace. Pokud se počítají
zeměpisné souřadnice, potom se nejprve zeměpisné šířky cp respektive B převedou na isometrické šířky q, Q a naopak q, Q na cp, B.
Celý postup je plně automatizován včetně rozhodování, ve kterém
pásu O. K. zobrazení bod leží. Výpočetní postup je schematicky znázorněn vztahem:
x,

y)

Y)
( (cp, A)

->

Určení pásu )
G. K. souřadmc

(X.

~~

->

(q, A)
~~

Konfonnní
kubická
Cransfonnace)

()
->

(x, y)
(X, Y)
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->
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,

~~->~~

Program, psaný pro stolní počítače, obsahuje celkem 18 osmičlenných souborů konstant pro kubickou konformní transformaci,
dále čtyři podprogramy pro přechod od zeměpisných šířek k izometrickým na různých elipsoidech a naopak, program pro určení,
v kterém pásu O, K. souřadnic leží bod určený Křovákovými souřadnicemi, a dále dvě procedury po převodu stupňů, minut a vteřin
na zlomky stupně a naopak. Program je v praxi užíván několik let,
a samozřejmě funguje.
Během doby se stalo, že některé pojmy zcela pozbyly svou důležitost a naopak se objevily nové. Bylo by vhodné, aby o těchto věcech byla v učebnici alespoň zmínka. Jde např. o izostazi, o pohybu
kontinentálních desek (tzv. plate-tectonic), subdukce apod.
Tam, kde autoři zabrousí do exaktních výkladů, velice vadí jejich
neprofesionální (snad studentský) slang. Např. str. 57: nahrazujeme
diferenciály 'P, A, lX přímkou .... Str 128: referenční pól je identický
s osou Z. Referenční poledníkje identický s rovinou .... Str 129: směr
osy Z... je identický s polohou pólu. Při výkladu o Křovákově zobrazení (str. 117 a další) není dostatečně přesně řečeno, co to jsou
kartografické souřadnice (S, D). Zde by asi bylo dobré říci, že u Křováka je používán symbol S. Symbol S samozřejmě znamená kartografickou šířku a nikoliv kružnici. Potom "horizontální kružnice"
(str. 118) je kartografická rovnoběžka o kartografické šířce
S = 78° 30'.
Autoři mají potíže s překládáním anglických termínů. Snad by
bylo vhodnější, kdyby anglické názvy nepřekládali, a system nazývali systém, frame pak realizací nezávisle proměnné, definované
v systému. Termín "dotransformace" by bylo lepší vynechat, už
proto, že Jungova transformace do oboru vyšší geodezie nepatří. Co
podle mého názoru rozhodně do učebnice nepatří, je (str. 15-17) doslovná kopie závěrečného protokolu zasedání geodetické asociace,
a to ještě v anglickém originále.
Autoři často používají symboliku, která není vysvětlena v textu.
Např. v odstavci o Oauss-Kriigerových souřadnicích (str. 122 a další)
nejsou vysvětleny symboly N" Ml> p. V seznamu použitých znaků
(str. 19) je uvedeno B'ó, ale v dalším se píše pouze B (např. str. 122).
HodnotaB v O. K. souřadnicích se uvádí na str. 122, ale spočtena je
na str. 34 bez odkazu na tuto stranu. Vysvětlivky okolo rovnice (1.33)
jsou dost zmatené. Hodnota B'óje podle textu tabelována v tab. 1.1
na str. 30, ale v záhlaví tabulky je opět jen B.
Některé málo běžné pojmy jsou použity, ale nejsou vysvětleny:
afinní transformace na str. 105, ortonormální matice str. 104.
U O. K. zobrazení se hovoří o třístupňových pásech, které u nás
nebyly nikdy použity, ale nejsou uvedeny šestistupňové pásy
v systému DHO (Deutsches Heeres Oitter), v nichž byly vedeny geodetické archivy v době války.
Na str. 22 se hovoří o tom, že úhly jsou téměř výhradně v šedesátinném dělení, ale není zde upozornění, že matice typu (5.23) na
str. 110 jsou v radiánech.
Řada těchto nepřesností mohla být, a vlastně měla být při lepší
práci lektora opravena.
Porovnávám-li prof. J. Ryšavého, prof. F. Fialu a prof. J, Vykutila se současnými autory, nedá mi, abych se nezmínil ještě o dodržování etiky. "Staří páni", jak jsme jim říkali, byli šlechtici ducha.
Poznalo se to např. i tak, že když někoho citovali, tak vždy skutečného autora, a ne kamaráda, který to od autora opsal. Takhle se sice
nedá nic vytknout, ale k etice to má daleko. A neznalý student snadno
podlehne dojmu, že určitá parta lidí jsou mistři nad mistry a o ostatních není třeba nic vědět.

Pokud jde o technické provedení tisku, domnívám se, že se vydavatel příliš nevyznamenal. Estetická úprava není na výši. Orafické
tabulky na str, 18 a 94 mohly být klidně vynechány. Něco takového
by se hodilo spíše do bulvárního tisku nebo do televizní stanice Nova.
Používání editoru je na úrovni snaživého amatéra. Tabulky vzorců
(str. 19) jsou zcela nepřehledné, střídání kursivy a antikvy (str. 163)
je neúčelové. Někdy je použito nevhodných typů písma (str, 24,31).
Velmi často je použito chybného rozdělování slov.
Porovnáme-li klasické učebnice s předkládaným dílem, docházíme asi k tomuto závěru: Je správné, že ze starého obsahu bylo vyškrtáno skoro vše, co již ztratilo svou platnost. Jedná se tedy o to,
co bylo přidáno nového. Teorie konformních zobrazení (Oauss-Kriiger, Křovák) se obyčejně řadí do oboru matematické kartografie. Transformační metody typu Jung, Helmert, patří do nižší geodezie. Takže za jediný přínos považuji kompilační přehledy kap. 7,
8 a 9. A to je skoro málo. Musíme doufat, že to autoři vynahradí
v druhém díle a že bude doplněno alespoň to, o čem jsem se zmiňoval v úvodu recense,
Když jsme my studovali, patřila vyšší geodezie k nejtěžším předmětům. Ke zkoušce na ni jsem se připravoval stejně jako na matematiku mnoho týdnů. To dnes již zřejmě neplatí. Odpovídá-li skutečně obsah učebnice tomu, co se dnes z vyšší geodezie přednáší,
pak bych dnes přípravě na zkoušku z vyšší geodezie věnoval nejvýše tak půl dne.
Prof Ing. Miloš Pick, DrSc.,
Geofyzikální ústav AV CR,
Praha

Poznámky k článku M. Picka: "K pojetí
výuky vyšší geodézie u nás"
I. Na oboru geodézie a kartografie Fsv ČVUT v Praze se přednáší mj. předměty: vyšší geodézie 1 (VOl), V02, VG3, fyzikální
geodézie, geodetická astronomie, kosmická geodézie a mnoho dalších volitelných předmětů. Teprve součet náplně těchto předmětů
je možno označit za "vyšší geodézii" tak, jak se dnes všeobecně
chápe, a to ještě musíme přihlédnout k charakteru studia, kdy cca 80
posluchačů absolvuje všechny tyto předměty a pouze pár jednotlivců studuje zvláštní modul "teoretická geodézie", kde se jde podstatně více do hloubky.'
2. Název skript musi (dle pravidel Fsv) odpovídat názvu předmětu; prvni díl (VO I) by se však měl spiše jmenovat "Základy VO",
protože jde skutečně o první seznámení posluchačů na začátku třetího ročníku s mnoha pojmy a vztahy, které pak budou potřebovat
v dalších předmětech. Kdyby si M. Pick přečetl pozorně alespoň
předmluvu, mohl toto vymezení snadno zjistit a dále se mohl dozvědět, že skripta doporučil jakožto odborný lektor doc. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., který na katedře vyšší geodézie dlouhodobě externě
přednášel a od 1. I. 1997 je naším stálým zaměstnancem. J. Kostelecký zná velmi dobře úroveň a potřeby studia na našem oboru, je
v aktivním věku a problematiku skript VO I přirozeně velmi dobře
ovládá. Omylem vydavatele se objevilo jméno A. Patery, naprosto
neznámého v našem oboru, aje s podivem, že to jinak vševědoucího
M. Picka nenapadlo a posléze neudivilo.

, Informace o modulu "Teoretícká geodézie" jsou uveřejněny v následujícím příspěvku
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3. Zavádět v úvodních partiích geometrie rotačního elipsoidu
a meridiánové elipsy místo geometrických parametrů (a, fJ tíhový
potenciál Wo, který dle M. Picka bude asi někdy zaveden, je čirý nesmysl. Pokud jde o jednoznačnost geometrických parametrů (a, fJ
rotačního elipsoidu, publikoval starší z autorů článek "Derived Geometrical Constants of the Geodetic Reference System 1980" (Studia
geoph. et geod. 31, 1987 s. 4~06).
Na tento a další články staršího z autorů se odvoláváme ve VG I, str. 20. Článek do "Studií" lektoroval sám M. Pick. Proč tedy citaci respektive aplikaci práce, kterou sám lektoroval, takto ostře a nekompromisně kritizuje u skript
VG I ? Co se od té doby tak dramaticky změnilo?
4. M. Pick popírá existenci "stejnorodých" a "nestejnorodých"
souřadnic. K tomu citace:
Jordan-Eggert-Kneissl:
Handbuch der Vermessungskunde,
1959, Band IV, S. 1250: "Gleichartig" verden Koordinatensysteme
aller Art genannt, wenn sie auf denselben geodatischen Grundlagen
beruhen. lm Gegensatz dazu nennt man Koordinatensysteme, welche auf verschiedene Triangulationen begriindet sind, "ungleichartig". Gleichartige Koordinaten kann man ...
Wolfgang Torge: GEODESY. Berlin-New York 1980, str. 220,
odst. 6.1.7: ... Since the coordinates of the various systems originate from diferent measurement and computations (adjustments), they can not be strictly brought to coincidence ("heterogeneous coordinates") ....
K. Poder (donedávna president subkomise EUREP a posléze
president celosvětové komise "Kontinentální sítě" IAG3): A Strategy
for Coordinate Transformations and Predictions. EUREF Symposium, Firenze, May 28-31, 1990. V tomto referátu a dalších svých
pracích se K. Poder zabývá zásadním rozdílem při transformaci souřadnic stejnorodých a nestejnorodých (regular transformation,
non-regular transformation).
Podobně bychom mohli citovat brněnského profesora Z. Nevosáda (Geodézie VI. Brno 1984) a samozřejmě prof. J. Bohma, jehožjméno do řady Ryšavý, Fiala a Vykutil nepochybně patří; M. Pick
rozhodl, že prof. J. Bohm neexistuje, tak jako neexistuje transformace stejnorodých a nestejnorodých souřadnic.
5. Numerickou transformaci mezi nejrůznějšími souřadnicovými
systémy na území České republiky řeší počítačový systém MATKART (autor B. Veverka - viz VG I, str. 115).
6. Estetická úprava skript je věcí vkusu a též vztahu k věci samé;
M. Pick je zatím první, kterému se naše skripta nelíbí. Avšak např.
obr. 3.5 "vývoj geodetických systémů na území ČSR" patří evidentně do skript a nikoliv do bulvárního tisku, jak doporučuje M.
Pick. Skripta nejsou příležitostí či záminkou pro exhibicionismus autorů a ani nejde o monografii nebo něco podobného. Skripta jsou
učební pomůckou pro studenty, kteří zpravidla na začátku 3. ročníku
nevědí o VG vůbec nic. Nevidíme proto důvod, proč bychom např.
měli jakkoliv měnit výběr ze struktury IAG. Zřejmě podobně bychom asi reagovali i na některé podobné Pickovy námitky stejně.
Výjimkou jsou samozřejmě některé překlepy, které jsme už před Pickovým upozorněním zaznamenali.
7. Na str. 22: úhly téměř výhradně v šedesátinném dělení (na rozdíl od setinného dělení, používaného běžně v praktické geodézii).
Kdo se propracuje až k matici typu (5.23) na str. 110 a všimne si
předchozích vztahů: sin lX = lX, atd., nemůže být uveden v omyl.
8. Střídání kurzivy a antikvy na str. 163 nepovažujeme za neúčelové; ostatně přesně totéž použil prof. J. Vykutil, který nám byl
v mnohém vzorem a který snad ani M. Pickovi nevadí.
9. K elementárnímu úvodu do vyšší geodézie (a právě tímje skriptum VG I) nepatří Moloděnského teorie, i když autoři nepopírají její
význam. Do takového úvodu však nepatří ani mnohé kapitoly, zabývající se aktuálními problémy moderní geodézie (globální polohové systémy a další techniky kosmické geodézie, teorie rotace Země
atd.). Je s podivem, že absenci těchto kapitol ve VG I M. Pick autorům nevytýká. Je to proto, že souhlasí s názorem autorů na obsah
úvodních partií VG, nebo proto, že o této problematice již není informován?
10. Právě jsme odevzdali "Vyšší geodézii 2" do tisku (únor 1997).
Doufáme, že se najde odborník přiměřeného věku a duševní svěžesti,
který o ní do tohoto časopisu napíše pár řádek s lepším úmyslem,
než tomu bylo u dílu prvního.
Prof Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,
Dr. Ing. Leoš Mervart, PhD.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT
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V tomto příspěvku bychom rádi odbornou veřejnost informovali
o současné skladbě osnov jednoho z několika profesních zaměření
na oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze, majícího vztah k vyšší geodézii.
Jsme si plně vědomi, že zeměměřické studium na vysoké škole
vychovává zeměměřické inženýry, jejichž profil musí respektovat
priority současné geodézie, mezi kterými je na prvním místě problematika katastru. I při tomto důrazu se však domníváme, že není
možné opomíjet výchovu kvalifikovaných inženýrů orientovaných
na tematiku geodetických základů. Proto je studentům nabízen jeden z výběrových modulů, nesoucí název Teoretická geodézie. Studenti, absolvující tento modul, by měli přinejmenším získat základní
přehled o vývoji současné geodézie a zvláště o vazbách geodézie
směrem ke geofyzikálním vědám (geodynamika) a astronomii (astrodynamika, kosmická geodézie). V následujícím textu bude naznačena skladba předmětů studovaných na uvedeném modulu, vážících
se na tematiku vyšší a teoretické geodézie, nebudou tedy vyjmenovány všechny předměty "povinného základu", které musí absolvovat všichni studenti oboru.
Studium vychází z důkladnější matematické přípravy. Matematika se studuje devět z deseti semestrů. Náplní studia je diferenciální
a integrální počet, analytická geometrie, lineární algebra, diferenciální geometrie, základy tenzorového počtu, teorie potenciálu, základy funkcionální analýzy a numerické matematiky.
Teorií zpracování měření se kromě vyrovnávacího počtu zabývá
předmět teorie pravděpodobnosti.
Vyšší geodézie má učivo rozděleno do čtyř semestrů se skladbou:
geometrie elipsoidu, souřadnicové systémy (globální, regionální i lokální, jejich tvorba a průběžná realizace), základní používaná zobrazení, teorie výšek a přesná nivelace, jeden semestr je věnován technologii GPS.
Třísemestrová fyzikální geodézie se zabývá hlavně studiem tíhového pole Země, gravimetrií a okrajovými úlohami teorie potenciálu. Náplní geofyziky a geodynamiky jsou základy geofyzikálních
metod a geodynamiky. Uzkou vazbu na geodynamiku má také semestrový předmět mechanika kontinua.
Obsahem geodetické astronomie jsou metody určování astronomických souřadnic a azimutů, semestrová přednáška je pak věnována základům teorie rotace Země.
Teorií pohybu umělých družic v poli gravitačních i negravitačních sil se zabývá semestrový předmět astrodynamika, na který navazuje předmět kosmická geodézie, který je zaměřen na řešení základních geodetických úloh (realizace globální souřadnicové
soustavy, určování tvaru a velikosti Země, určování parametrů vnějšího gravitačního pole) kosmickými metodami.
Jak ze skladby předm'ětů vyplývá, je výše popsaný modul určen
především teoretičtěji zaměřeným studentům, kterých se ročně vyskytuje pouze několik. Výuka volitelných předmětů z modulu je zajištěna především pracovníky kateder matematiky, fyziky, vyšší geodézie a některými externími pracovníky (z Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického a Astronomického
ústavu AV ČR).
Doc. Ing. A. Zeman, CSc.,
Doc. Ing. J. Kostelecký, DrSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT

Od čísla 7 letošního ročníku našeho časopisu budou u hlavních
článků zveřejňována summary, a to širšího rozsahu než měly dosavadní anotace. Český či slovenský text summary bude doplněn jeho
anglickou verzí.
Zádáme autory, aby s rukopisem předkládali redakci současně návrhy znění summary v mateřštině, které by neměly přesahovat celkem sto slov textu.
Předem děkujeme za vstřícnou a efektivní spolupráci.

2 European Reference Frame
3 International Association of Geodesy
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Na různych vedeckých podujatiach býva milým zvykom ponúknuť
úvodnú prednášku významnej osobnosti, obyčajne emeritovi, na fubovofnú tému. V roku 1984 na IX. medzinárodnom kurze inžinierskej geodézie v Bonne (Nemecko) predniesol prof. Fritz Kobold
prednášku na tému Aus der Geschichte der Ingenieurvermessung.
V nej, okrem iných historických zaujímavostí, geometria egyptských
pyramíd, vodovodný tunel na gréckom ostrove Samos, spomína napr.
aj Fibonacciho postupnosť. Najma táto prednáška bola inšpiráciou
na písanie o tejto tajuplnosti čísel.
Fibonacciho čísla sú definované takto:
f, = 1'/2 = I afn =fn-2+ fn-l pre n 2: 3. Pre niekofko prvých členov
bude Fibonacciho postupnosť:
{fn } = I, 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,
...,
v niektorej, najma novšej literatúre, je uvádzaná tiež v tvare
{fj, } = O, I, 1,2,3,5,8,
13,21,34,55,89,
144,233,377, ....
Autorstvo tejto postupnosti sa pripisuje Leonardovi Fibonaccimu
(narodenému asi 1170 vPise - Talijansko -, zomrel po roku 1240),
nazývaného tiež Leonardo Pisano alebo aj Leonardo z Pisy. V roku
1202 publikoval významnú prácu Libra abaci (Kniha o počítaní). Obsahuje aj nasledujúci príklad z oblasti matematickej rekreácie. Kolko
párov králikov vznikne z jedného páru v priebehu jedného roka, ak
každý pár vrhne v každom mesiaci len (?) jeden nový produktívny
pár. Výsledokje generovaný v nasledujúcich postupnostiach:
mesiac
I
počet párov I

2
1

345
2 3

7 8 91011
13 21 34 55

5

89

Fibonacciho čísla súvisia tiež s botanickým fenoménom zvaným
fylotaxia, 1. j. s usporiadaním listov na stonke a lupeňov v kvetoch.
Niekedy sa v tejto súvislosti hovorí o kvetinových číslach.
Zvláštnosťou kvetinových hlavičiek je frekvencia s akou sa vyskytujú určité počty lupeňov (niekedy tiež lístkov pod kalichom) reprezentujúce členy Fibonacciho postupnosti. Fibonacciho čísla sa
objavujú aj v snahách vysvetliť usporiadanie listov na stonke. Zistenie, že absolútny počet lupeňov v hlavičke kvetu je rovný niektorému z Fibonacciho čísel, je pozoruhodné a naznačuje, že na kvetinovú hlavičku sa musíme dívať ako na celok. Ak je dopredu daná
určitá potreba svet1atohto celku, je údaj ne jednoduchšie vytvárať symetrické usporiadanie s 5, 8, 13 alebo 21 lupeňmi (lístkami), ako
s inými číslami. Hlavička kvetu s 13 lupeňmi má pravdepodobne fylotaxiu 5/13 (na špirále 5 otočiek okolo stonky je 13lístkov, kýmje
ďalší lístok presne nad prvým). Uvažujme tú istú potrebu svet1a, hlavičku so 14 lístkami. Ak by 14-ty lístok bol presne nad prvým, pri
jednom zo zostávajúcich by musela nastať nerovnomernosť.
Vlastnosti Fibonacciho čísel sa zdajú byť nevyčerpatefné. Hoci
sme na začiatku uviedli, že sa autorstvo pripisuje Leonardovi Fibonaccimu, je pravdepodobné, že niektoré vlastnosti Fibonacciho čísel poznal aj Pytagoras, 580 až 500 pred naším letopočtom. Ten sa,
okrem iných záujmov, venoval aj hudobnej teórii a akustike. Skúma! vztah medzi dlžkou struny a výškou tónu. Údajne práve dlžky
strún odvodené z pomerov Fibonacciho čísel vytvárali najčistejšie
tóny. Podobne starí Egypťania pri stavbe pyramíd využívali, a teda
poznali, "zlatý rez", resp. "zlaté číslo" CP, tak to údaj ne vyplýva zo
zistených parametrov a orientácie pyramíd. Ak poznali "zlatý rez"
je pravdepodobné, že tiež poznali Fibonacciho čísla.
Tofko stručne a zjednodušene o jednej matematickej zaujímavosti
zaváňajúcej ezoterizmom. Pre niekoho bizarne pitoresknej vyvolávajúcej úsmev, pre niekoho tajuplnej a rafinovanej pripomínajúcej
knihy Gustava Meyrinka. Aká je asi skutočnosť?
Doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc.,
katedra geodézie
Stavebnej fakulty VŠDS 2ilina
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V druhom riadku poznávame časť Fibonacciho postupnosti.
Matematik Robert Simson z Glasgowa (Škótsko) v roku 1753 upozornil na postupné približovanie (oscilovanie) sa pomeru dvoch za
sebou idúcich členov k číslu CP, tzv. "zlatému pomeru", ktorého hodnota je 1,6180 ...alebo (V5 + I) /2:
5

3"=

1,6666...

8

'5 =

1,6,

13

8=

55
377
1,625 , ... 34 = I 6174 ... , ... 233 =

= 1,6180....

V 19. storočí bola Fibonacciho postupnosť znovuobjavená zásluhou francúzskeho matematika Edouarda Lucasa, ktorému sa pripisuje odvodenie vzťahu na výpočet čísel Fibonacciho postupnosti
fn =

*[C

VS) -

+2

C - VS) 1

Nové územné a správne usporiadanie
SR na mapách slovenských vydavatel'stiev

2

Ďalší vedci začínali objavovať takéto postupnosti v prírode. Napr.
v špirálach kvetu slnečnice, v borovicových šiškách, v pravidelných
zostupných 1etoch včelích samčekov, v podobnosti logaritmickej špirály a slimačej ulity, v usporiadaní listov (pupeňov) na stonkách kvetov a výhonkov stromov a v zvieracích rohoch.
Tiež v 60. až 80. rokoch 20. storočia sa objavil záujem o Fibonacciho postupnosť. Jej vlastnosti boli podrobne študované a vyšlo niekolko publikácií: Vorobov, N. N: The Fibonacci Numbers (1961),
Hoggartt, Jr. V. E: Fibonacci and Lucas Numbers (1969), Bergum,
G. E.: and Horadam, A. F.: Fibonacci Numbers and Their Applications (1986). Bol odvodený nový vzťah na generáciu Fibonacciho čísel
fn+1X fn-l = f; + (_I)n .
Pomer cP = (VS + I) I 2 = 1,6180 ... je známy ako "zlaté číslo
(zlatý pomer, zlatý rez)". Recipročné číslo ep-' = 2 I(VS + I) =
0,6180 .... Obe tieto čísla sú koreňmi rovnice x2 - x - I = O. Autorom týchto "božských proporcií" je taliansky matematik Luca Pasoli žijúci v 15. storočí. Vychádzal z pomeru -.E... = _b_, ak a < b a za
b a+b
x dosadil x = b / a. Stručne a jednoducho povedané: úsečku rozdelíme na dve časti tak, aby pomer medzi menšou a vačšou časťou úsečky bol taký, ako pomer medzi vačšou časťou úsečky a celou úsečkou. Takýto pomer sa nazýva "zlatý rez". Je známy všetkým
výtvarným umelcom a architektom od staroveku až po súčasnosť.
Tak napríklad z estetického hfadiska "najpriaznivejšie" proporcie
majú obdlžniky s pomerom strán približne 3:5 (ep-I = 0,6180 ...)
alebo 8:5 (CP= 1,6180 ... ).

Zákonom Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR)
č. 22111996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR (ďalej len
"zákon") sa uzavrela jedna z důležitých etáp transformácie slovenskej spoločnosti. Tento zákon zásadne ovplyvnil organizáciu miestnej štátnej správy a pravdepodobne zasiahne postupne všetky oblasti
hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života.
Z kartografického hfadiska majú osobitný význam tie ustanovenia zákona, z ktorých vyplýva, že:
- územie SR sa delí z hl'adiska výkonu správy na územné celky
a správne celky,
- územnými celkami sú obce a správnymi celkami sú kraje, okresy
a vojenské obvody (výnimočne aj obce),
- zriadiť, zrušiť, rozdeliť alebo zlúčiť obce patrí do výlučnej působnosti vlády SR,
- názvy obcí a ich častí sú určené v štátnomjazyku. Názvy obcí určuje alebo mení vláda SR a názvy častí obcí určuje alebo mení Ministerstvo vnútra SR. Určené názvy sú závazné okrem iného i pri
vyhotovovaní kartografických diel;
- SR sa delí na 8 krajov, ktorých názvy sú odvodené z názvu mesta,
v ktorom je sídlo orgánov štátu působiacich v územnom obvode
kraja (napr. "Košický kraj"),
- každý kraj sa delí na okresy, ktorých názvy sú totožné s názvom
mesta, v ktorom sídlia orgány štátu působiace v územnom obvode
tohoto okresu (napr. "okres Rožňava"). Počet okresov v kraji je
premenlivý od 7 do 13, pričom všetkých okresov je 79;
- zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
určí vláda SR vládnym nariadením.
Napriek tomu, že zákon vstúpil do platnosti dňom vyhlásenia,
tj. 24. júlom 1996, z kartografického hfadiska sa nový obraz územ-
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ného a správneho usporiadania SR skompletizoval až vydaním nariadenia vlády SR č. 25811996 Z. Z., ktorým sa vydáva zoznam obcí
a vojenských obvodov tvoriacichjednotlivé okresy, ktorého účinnosť
sa stanovila na 24. augusta 1996 (ďalej len "nariadenie vlády").
Zákonom a vládnym nariadením sa definitívne uzavrela viacročná
diskusia o optimálnom správnom usporiadaní SR. Túto skutočnosť
okarnžite zaregistrovali a adekvátne na ňu zareagovali viaceré slovenské kartograf!cké vydavatel"stvá, menovite Vojenský kartografický ústav (VKU), š. p., Harmanec, Mapa Slovakia, s. r. o., Bratislava, Stief~l, s. r. o., Bratislava a Úrad geodézie, kartografie
a katastra (UGKK) SR. Každé z menovaných vydavatelstiev v priebehu septembra 1996 vydalo administratívnu mapu SR s aktuálnym
územným a správnym usporiadaním. V ďalšej časti uvedieme stručné
inform~cie o každom z vydaných mapových titulov ..
VKU, š. p., Harmanec vydal "ADMINISTRATIVNU MAPU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY" v mierke I : 400000 v dvoch farebných mutáciách, ktorých spoločným topografickým podkladom sú
hranice (štátu, kraj ov, okresov a obcí), komunikácie (diaľnice, cesty
a železnice), vodné toky a sídla v členení podľa počtu obyvateľov
a podla administratívneho postavenia. Tento obsah je vyjadrený
v 4 farbách. Hlavným obsahovým prvkom sú hranice, ktoré sú vyznačené červenou farbou a odlíšené hrúbkou čiar v hierarchickej postupnosti obec-okres-kraj-štát. Názvy krajov sú popísané a odlíšené
sú sídla okresov, kraj ov, ako aj hlavné mesto od ostatných sídiel podčiarknutím názvu. Hlavná mapa je doplnená dvoma vrezkami
s územnosprávnym rozdelením Bratislavy a Košíc v mierke
I : 100 000. V ďalšej vrezke je zoznam krajov a zoznam okresov
v abecednom usporiadaní s uvedením plochy kraja, resp. okresu
a s udaním počtu obyvateľov príslušného územného celku. Mapové
pole je ďalej doplnené zoznamom 136 miest SR s uvedením počtu
obyvateľov k 1. 1. 1996 a v poslednej vrezke sú základné geografické údaje o SR. Mapové pole je rozdelené zemepisnou sieťou s intervalom 15' zemepisnej šírky a 30' zemepisnej dížky. Na mape je
zobrazené i priľahlé územie susedných štátov.
,Uvedený spoločný obsah je v druhej mutácii doplnený výplňou
krajov v piatich výrazne odlíšiteľných farbách, pričom okresy v rámci
príslušného kraja sú rozlíšené intenzitou príslušného farebného tónu.
Rozmery oboch mutácií sú 122 cm x 85 cm.
Vydavat~lstvo Mapa SI,?vakia, s. r. o., Bratislava vydalo mapu pod
názvom "UZEMNOSPRAVNE ČLENENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY" podľa § 10 zákona NR SR č. 22111996 Z. z. a nariadenia vlády SR Č. 25811996 Z. z. Ako topografický podklad bol a použitá MAPA SPRÁVNEHO ROZDELENIA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY I : 400 000 vydaná ÚGKK SR (pozri ďalej). Tematický obsah mapy sa vyjadril zvýraznením okresných, krajských
a štátnych hraníc v tmavomodrej farbe a farebnou podtlačou krajov
v 6 výrazne odlíšitelných farbách. Mapaje spracovaná ako ostrovná.
Volný priestor mapového poľa je pri hornom ráme vyplnený farebným štátnym znakom a farebnými erbami krajských miest. Pri dolnom ráme je tabul'ka správneho rozdelenia SR podľa krajov a v rámci
nich podľa okresov, ku ktorým sa viažu údaje o počte obyvateľov,
rozlohe a hustote osídlenia, poštovom smerovacom čísle sídla
okresu, ako aj smerovom čísle pre medzímestský automatický telefónny styk. Mapa má rozmery 118 cm x 77 cm.
Vydavatelstvo Stiefel, s. r. o., Bratislava vydalo mapu pod názvom "SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ÚZEMNO-SPRÁVNE ČLENENIE" v mierke I : 400 000. Topografický podklad mapy tvoria
hranice (štátu, kr~ov a okresov), sídla v členení podla administratívneho významu a podľa počtu obyvatelov, komunikácie (diaľnice,
cesty a železnice s doplnením hraničných priechodov, letísk a prístavov). Do podkladu sa zahrnulo aj vodstvo.
Hlavný obsah mapy je spracovaný tak, že územie SR rozdelené
na 8 kraj ov je potlačené 4 výrazne odlišnými farbami a v rámci nich
je územie okresov zvýraznené farebnou lemovkou. Hlavné mesto,
sídla krajov a sídla okresov sú podčiarknuté a každý kraj je zretelne
popísaný. S hlavným obsahom mapy súvisí vrezka obsahujúca zoznam krajov a okresov, ktorý je doplnený údaj mi o ploche kraja,
resp. okresov, o počte ich obyvateľov k 31. 12. 1995. Každý kraj
~ tejto vrezke má farebnú podtlač zhodnú s podtlačou v hlavnej mape.
Uzemie Bratislavy je formou vrezky detailnejšie znázornené
v mierke I : 125 000 s farebným rozlíšením okresov. Tretiu vrezku
tvorí tabul'ka vzdialeností medzí hlavným mestom, krajskými mestami a vybranými okresnými mestami. Mapové pole je vyplnené priľahlým územím susedných štátov na sivom farebnom podklade. Mapové pole je rozdelené kartometrickou sieťou obdlžníkov o vefkosti
10 cm x 6,5 cm, ktorej korešponduje abecedný register sídiel spracovaný vo forme jednofarebnej brožúrky o rozmeroch 10 cm x 21 cm.
Rozmery mapy s~ 118,5 cm, x 90 cm a jej povrch je laminovaný.
Edičný počin UGKK SR, ktorému povinnosť vydávať mapy územných celkov vyplýva priamo zo zákona NR SR Č. 21511995 Z. z.
o geodézii a kartografii, realizoval Geodetický a kartografický ústav
Bratislava dvoma titulmi:

1. s názvom "SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MAPA SPRÁVNEHO ROZDELENIA" v mierke I : 400000,12. prepracované vydanie. Obsah tejto mapy pozostáva z hraníc správnychjednotiek (t.j.
hranice štátu, krajov, okres ov a vojenských obvodov), z hraníc územných a územnotechnických jednotiek (t.j. hranice obcí a katastrálnych území) a sídiel až po kategóriu časť obce. Mapa je spracovaná
ako ostrovná v dvoch farbách. Na zvýraznenie hlavného obsahu
mapy sa použila purpurová farba, ktorou sú vyznačené správne hranice, podčiarknuté sídla mestských, okresných a krajských úradov
a hlavné mesto SR. Všetky mestá so sídlom mestského magistrátu
sú osobitne označené.
Do volného priestoru pri dolnom ráme sa umiestnila tabuľka rozdelenia SR na kraje a okresy s údaj mi o ich rozlohe, počte obyvatelov k 31. 12. 1995 a hustote osídlenia.
2. s názvom "SLOVENSKÁ
REPUBLIKA, ÚZEMNÉ
A SPRÁVNE USPORIADANIE" podľa zákona NR SR Č. 221/1996
Z. z. a nariadenia vlády SR Č. 258/1996 Z. z. v mierke I : 400 000.
Topografickým podkladom tejto mapy je uvedená Mapa správneho
rozdelenia SR I : 400 000 v plnom rozsahu, do ktorej je dotlačené
farebné rozlíšenie krajov v 4 farbách. Farebne sú rozlíšené aj jednotlivé okresy v rámci toho-ktorého kraja rozdielnou intenzitou tej-ktorej farby. Rozmery oboch titulov sú rovnaké 119 cm x 60 cm.
Z popisu obsahovej náplne jednotlivých mapových titulov je
zrejmé, že napriek jednotnej tematike, každé z uvedených vydavateľstiev zvolilo osobitý prístup na realizáciu vlastného vydavatel"ského zámeru, čo z pohľadu verejnosti treba pozitívne hodnotiť, pretože je na výber širšia paleta kartografických produktov rovnakého
zamerania.
Ing. Dušan Fičor,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Profi! kartografického nakladatelství
P.F.Art, s. r. o., Brno

V roce 1992 došlo v Brně k založení společnosti PF.Art s ručením
omezeným se záměrem vydávat kartografická díla. Společnost se
ustavila s většinovou účastí českého kapitálu a s menší účastí švýcarskou. Počet zaměstnanců není zanedbatelný - 152 osob.
Divize kartografického nakladatelství po dobu své existence připravila do tisku více než sto mapových titulů. Její pracoviště GIS
(geografické informační systémy) zpracovává na zakázku kartografické podklady včetně rekognoskace zájmového území vlastními silami. Ke zpracování map má nejnovější technické vybavení, jak dnes
patří k tvorbě vydavatelských originálů, kopírovacích předloh
a k tisku včetně dokončovacích prací.
V seznamu vybavení pracovišť se uvádí pracovní stanice firmy
Intergraph řady TD a IBM PC kompatibilní počítače. Mezi tiskovými stroji čtyřbarvový archový stroj Planeta pro formát B I a dva
dvoubarvové stroje pro formát B2 a v neposlední řadě i skládací
stroj. Pro ostatní výrobu tiskovin má firma kompletní výbavu pro
předtiskovou přípravu DTP (DeskTop Publishing) s počítačovým
zpracováním podkladů, až po osvit filmů do formátu B2. V technologii DTP bychom našli kromě počítačů válcový skener, osvitové
jednotky včetně možnosti nasíťování tónových předloh zařízením
RIP (Raster Image Processor) až po možnost zhotovení barevného
náhledu.
V dosavadní edici nakladatelství jsou zastoupeny atlasy okresních
měst - byly vydány tři díly a v přípravě je díl čtvrtý a pátý, podrobné
mapy jednotlivých měst i regionů, např. Brněnska 1:75 000, mapy
spojené s reklamou zákazníka (reklamní mapy), kde bylo uspokojeno
již pět tisíc firem. Vyhotoveno bylo 14 titulů nástěnných map počínaje Evropou a městem Brnem, sídlem firmy konče. Pozoruhodné
jsou monotematické mapy zaměřené na určitý obor - např. pivovarnictví, školství, lékařství - i příležitostné mapy pro veletržní návštěvníky. Pro rok 1997 se počítá s plánem 20 titulů veletržních map.
Nakladatelství má své pobočky v Praze, Olomouci a Českých
Budějovicích a na Slovensku v Senci. Podnikavá firma zaplňuje
svými mapami mezery, které zůstaly v dosavadních edicích. Pokud pracovníci společnosti P.F.Art budou mít tolik nápaditostí jako
dosud, budou mít o kartografickou tvorbu postaráno i v budoucnosti.
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r;rEt;M~NN, J.: ~eský výkladový a a~g.licko-český a česko-anghcky prekladovy slovník: geograficka mformace. Praha, Ministerstvo hospodářství České republiky 1996. 220 str.

Ing. Jan Neumann, CSc., je známým odborníkem v oblasti geografických mformací. Jeho teoretická fundovanost v oboru geodézie,
kartografie a počítačové grafiky ho opravňuje k počinu, kterým je
~ytvoření (sestavení) terminologie v oblasti, v které se pohybuje již
radu let. Potřeba vytvoření takového výkladového slovníku je nesporná a není zde třeba opakovat slova RNDr. Evy Sovjákové z předmluvy ke slovníku.
Autor se ujal náročného úkolu svým osvědčeným způsobem: s dokonalou přípravou, precizně, se specifickou formulací i vlastními výklady některých známých pojmů z jiných názvoslovných slovníků
a norem.
Slovník je poměrně rozsáhlý a obsahuje mimo výkladů řady základních geografických informací (cesta, silnice, řeka, budova, sad,
lesní půda atd.) především terminologii z oblasti počítačového
a systémového zpracování a využívání geografických informací, a to
v obecně potřebné šířce. Konečně má tak vlastník slovníku možnost
sezná~it se s výklady odborných termínů, s kterými se setkává
v praxI nebo v odborné literatuře, nebo si upřesnit a porovnat svůj
dosavadr:í výklad se slovníkem. Je možné, že některý termín nenaJde, ale tech nebude, myslím, moc.
Záslužná je i druhá část slovníku, obsahující anglické ekvivalenty
k českým názvům, neboť angličtina je právě ten jazyk, z kterého jsou
naše termíny nejčastěji odvozovány a v kterém je napsána podstatná
část odborné literatury.
Přehlednost, uspořádání nebo hledání ve slovníku bych hodnotil
jako llrůměrné. Zatímco české a anglické identifikátory plní svou
funkcI velmI dobře, přehlednost komplikují základní hesla (termíny,
pOJmy), které se v textu ztrácejí a mají-Ii k sobě přiřazenu stránku
i více přidružených termínů (přídavná jména a pod.), často se obtížně identifikují - viz např. "systém", "prvek" apod. Navíc jsou některá tato základní hesla opatřena identifikátorem a jiná ne. V překladovém slovníku není tento problém též stoprocentně vyřešen.
Z hlediska současné odborné terminologie je možno autorovi vyčíst snahu o jiné výklady známých, a v jiných podobných materiálech vyložených, názvů jako je např. parcela, bodové pole, průsvitka,
břehová čára, které není možno vždy označit jako správné. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že celá váha úkolu ležela jen na jedné
osobě a nebylo využito ani odborného lektora slovníku, ani např.
spolupráce s terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního, které je autor členem.
Přes tyto drobné výtky, které je ostatně recenzent "povinen" vždy
uvést, je možno práci hodnotit jako záslužný a potřebný čin a zárove.ňjako první krok a potřebný základ k vytvoření dokonalejší termmologle v oblasti geografické informace, uspořádané formou moderně konstruovaného tezauru.
Ing. Josef Pražák,
ČÚZK

DODT, J.-HERZOG, w.: Kartographisches Taschenbuch 1996/97.
(Kartografická rukověť 1996/97.) Bonn, nakladatelství Kirschbaum
1996.355 str., 18 obr. Cena 28 DM.

Bonnské nakladatelství vědecké literatury Kirschbaum vydává již
v 46. ročníku měsíčník Kartographische Nachrichten (KN), který je
společným tiskovým orgánem Kartografických společností Německa a Švýcarska a Rakouské kartografické komise. Kromě toho
je ve dvouletém cyklu vydávána příručka Kartographisches Taschenbuch (KT). V samém závěru roku se tak stalo již po páté.
Recenzovaná publikace zachovává zavedené dělení do dvou odlišnrch částí. Prvou z nich je po krátké předmluvě blok odborných
statl.
Úvodním příspěvkem je Úřední topografická kartografie České republiky (28 s.) povolaných autorů Miroslava Mikšovského (ČVUT)
a Bohumila Šídla (ZÚ) z Prahy a Václava Talhofera (AV) z Brna. Čtenáře fundovaně přehlednou a čitelnou formou seznamuje s historií toIJ~grafického mapování našeho státního území s přihlédnutím k politické a hospodářské situaci. Těžiště je v popisu a hodnocení

technického řešení, tj. v charakteristice geodetických základů, kartografického zobrazení, technologických postupů mapování a způsobu
zobrazování jednotlivých prvků obsahu. Z doby Habsburské monarchie jsou uvedeny v samostatných odstavcích mapy Moravy a Čech
J. C. Miillera, je zmíněna Wielandova mapa Slezska a dále je jednáno
? třech tzv. vojenských mapováních a o mapách zpracovaných na je~Ich podkladě. Následuje období meziválečné tehdejší ČSR, v němž
Je vzpomenuto přínosu Vojenského zeměpisného ústavu a jsou definovány potřeby a stav mapových podkladů nového státu. Je podán
ucelený přehled mapování a kartografické produkce tohoto období,
včetně zmínky o volbě národního zobrazení (Benešovo, Křovákovo).
Po přehledu aktivit v době tzv. Protektorátu jsou zařazeny hutné pasáže o poválečné vojenské kartografii do roku 1992 a o změnách v nedávné době. Paralelně jsou uváděny skutečnosti o civilním topografickém mapování. Text doprovází 13 zdařilých ukázek mapových děl.
(Bohužel v této části jsou dvě chyby, způsobené redakčními úpravami rukopisu bez možnosti autorských korektur; nemění však nic
na celkové kvalitě statě. Na s. 21 je Křovákovo zobrazení označeno
za normální, na s. 35 a 36 došlo k záměně ukázek civilních map 1 :
25 000 a 1 : 50 000.) Text je doplněn odkazy na právní stav a technicko-organizačním popisem správy a vedení státního mapového díla,
ochr~ny autorských práva civilními topografickými digitálními mapami (ZABAGED). Osobně se domnívám, že pro ucelený obsah
a formu by bylo vhodné tuto práci publikovat i v češtině. Jak čtenář
zjistí v seznamu statí všech ročníků KT, který je závěrem prvního
bloku, této práci předcházely příspěvky o topomapách SRN, Rakouska, Švýcarska, býv. NDR a Francie.
Další text tohoto bloku Hospodárné vydávání digitálních map
v závislosti na formátu a nákladu Bernharda Horsta (29 s.) pracuje
s dělením ze tří hledisek. Prvním je formát obrazu (::; A3, ::; A 1 a obtížněji dosažitelný formát větší než AI). Z hlediska výstupního formátu dat z počítače jsou diskutovány pro tiskový formát až A3 celkem 4 ~ožnosti, tj. computer to plate a computer to film pro ofsetový
tisk,. dale bezdotykový způsob s poněkud nižší rozlišovací schopnosti computer to pnnt (sem patří též např. laserové a inkoustové tiskárny), a nejnovější computer to press. Konečně z hlediska hospodárnosti je diskutována otázka velmi malých (do 50 ks), malých
(50-500 ks) a normálních nákladů. Podle tohoto posledního dělení
Je sestavena vícestránková tabulka s parametry (včetně cen) vhodných přístrojů předních výrobců, zařazená za text. Jejím autorem je
Tilmann Schrbder.
Přehled kartografického vzdělávání na univerzitách v Německu,
Švýcarsku a Rakousku (23 s.) autorů Wolfa Giinthera Kocha a Ingeborg Wilfert je dalším titulem prvního bloku KT. V četných tabulkách je uvedeno základní dělení na samostatné studium (pouze TU
Dresden se 67 semestrálními hodinami v základním studiu a 36 ve
specializacích) a na studium v rámci zeměměřických oborů (v průměru 10 h v základním a 27 h ve specializačním studiu) nebo v rámci
geografického studia (průměrně 12, resp. 28 h). Do přehledu jsou
zahrnuty 3 desítky vysokoškolských učilišť, k nimž je uváděno zaměření a obsah, hodinové dotace, počty a názvy předmětů, názvy
ofiCiálních informačních materiálů škol, jména pedagogů.
Lothar Zbgner je autorem přehledu s názvem Kartografické sbírky
Německa - jižní a jihozápadní Německo (22 s.). Příspěvek navazuje
na předchozí ročníky KT a představuje 33 sbírek uvedeného regionu. Text obsahuje adresu, spojení, jméno vedoucího a podrobněji
představuje historii instituce a zaměření a obsah sbírek (včetně leteckých snímků). Současně upozorňuje na připravované nové vydání
seznamu Verzeichnis der Kartensammlungen ind der BRD, který ze
stejné oblasti uvádí 225 položek. Součástí jsou 4 celostránková zobrazení některých mapových unikátů.
Následuje Soupis kartografických publikací vysokoškolských institucí německé jazykové oblasti, jehož autory jsou Jiirgen Dodt
a Werner Herzog (16 s.). Abecedně řazený seznam navazuje na dříve
vydané seznamy vycházející z kartografických časopisů (KT 88/89)
a knižních publikací (KT 90/91).
Druhý blok rukověti je univerzálním zdrojem významných informací jiného charakteru. V jednotlivých kapitolách uvádí organizace,
gremla a výbory oboru kartografie německy mluvících zemí (organizační členění a jména členů výborů na všech úrovních) a mezinárodních společností, společností blízkých vědních disciplin, dále domácí státní instituce tzv. úřední kartografie (včetně ministerstev
a vysokoškolských pracovišť) a seznam zahraničních centrálních rezortních úřadů. Nechybí ani soupis vzdělávacích a výzkumných zařízení, obsahující i jmenné seznamy pracovníků. Následuje přehled
podniků, pracujících v oboru kartografie (nakladatelství, kanceláře)
a podniků pro pokrytí kartografických a reprodukčních potřeb. Závěrem je jmenný adresář členů kartografických společností. Ve všech
případech jsou uvedeny adresy a úplná spojení.
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KAŠPAR, M.: Novinky laserové techniky ve stavebnictví.
2. vydání. Praha, STAMP - Stavební informace 1997. 50 str., 35 obr.,
3 tab. Cena 85 Kč.

Krátce po I. vydání (1996) a po předchozím časopiseckém publikování (1995) bylo uvedeno 2. vydání populární příručky seznamující se současnou úrovní a nabídkou laserových přístrojů pro stavební
použití na našem trhu. Sympatické je, že autor, který je vedoucím
"Celostátní odborné gesce pro využití laserové techniky v inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor" při Stavební fakultě
ČVUT v Praze, neopomněl kritícky zhodnotít a zařadit i nabídku domácích výrobců. Opakovaná vydání potvrzují potřebu tohoto druhu
odborné literatury, určeného širokému okruhu odborníků a zájemců
bez specíalizovaného (geodetického) vzdělání. Pro svou aktuálnost
a míru úplnosti může však tato příručka být zajímavá i pro specialisty našeho oboru.
Text, vhodně doprovázený obrázky, je dělen do čtyř kapitol. První
z nich s názvem Uplatnění laserové techniky při pokládce potrubí
a při řízení protlačovacích souprav (tj. zpravidla pod komunikacemi)
naznačuje světový trend přechodu od trubicových HeNe laserů
(632,8 nm) k diodovým zdrojům záření, emitujícím ve viditelné části
spektra (780-815 nm). Těžištěm je seznámení s organizací práce,
hodnocení efektivity nasazení a zejména velmi potřebné stanovení
a porovnání hlavních parametrů přístrojů vedoucích světových výrobců. To je také podstatou 2. kapitoly Uplatnění laserových souprav s rozmítaným svazkem do vodorovné, svislé nebo obecné roviny. V těchto kapitolách jsou oproti I. vydání zařazeny části,
instruktivně popisující postupy a zkušenosti tradičního velkého užívatele této techniky a. s. Vodní stavby (kap. I) a partie o využití laserového nivelátoru při velkoplošných obkladačských pracích (kap.
2). Kapitola 3. jedná o Uplatnění laserových souprav při řízení stavebních strojů a jiných mechanizmů. Uvádí příklady možných pou~ití a zabývá se problematikou výběru nejvhodnějšího typu. Nově
je zařazena stať o přístrojích pro vytyčování rovin, tj. řízení strojů,
pod větším sklonem. Závěr představuje krátká, ale významná 4. kapitola Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s laserovou
technikou a seznam literatury. Za textem jsou zařazeny tři cenné, rozsáhlé tabulky, porovnávající 6 až 15 parametrů 144 typů přístrojů
27 výrobců. Dělení tabulek odpovídá obsahu kapitol.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze
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