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Ověření přesnosti digitálního modelu reliéfu
Základní báze geografických dat

Ing. Jiří Šíma, CSc.
Fakulta aplikovaných věd,

Západočeská univerzita v Plzni,
Ing. Lenka Egrmajerová,
GEOREAL, s. r. o., Plzeň

Abstrakt
Ověření přesnosti digitálního vrstevnicového modelu reliéfu Základní báze geografických dat (ZABAGED), a to porovnáním
s vrstevnicovým modelem technickohospodářské mapy v měřítku 1 : 2000 a 1 : 1000 v 7 zkušebních lokalitách na území
Plzeňského a Karlovarského kraje. Získané informace poskytují zřetelnější obraz o geometrické přesnosti a dalších vlastnos-
tech digitálního modelu reliéfu DMR ZABAGED a popisují některá rizika jeho použití.

Summary
Accuracy testing of digital terrain (contour) model of the FlJndamental Base of Geographic Data (ZABAGED) was the slJb-
ject of described project. 1t was carried out by the comparison with similar digital contour models of the Technic-Ecomoni-
cal Map at scale 1 : 2, 000 and 1 : 1, 000 at 7 test sites in the Plzeň and Karlovy Vary regions. The obtained information
gives a more distinctive image of geometrie accuracy and other properties of DTM ZABAGED as well as describes some risks
of its application.

V rámci tvorby Základní báze geografických dat
(ZABAGED) v letech 1994-2000 byla vytvořena její důležitá
složka - digitální model reliéfu (DMR), a to jako vrstevni-
cový model Základní mapy ČR 1:10 ODD, digitalizovaný do
formy 3D modelu reliéfu. V civilním sektoru jde o jediný di-
gitální model reliéfu, souvisle pokrývající celé území státu,
který poskytuje údaje o výškách libovolných bodů na zem-
ském povrchu s přesností několika málo metrů. Jiné modely
vyšší přesnosti a podrobnosti jsou k dispozici jen v menších
lokalitách mapovaných ve velkých měřítkách (1:5000 a vět-
ších) - např. technickohospodářská mapa 1:2000 nebo 1:1000
z let 1961-1981 nebo jako součást účelového mapování lo-
kalit pro potřeby výstavby, případně lokální digitální modely
reliéfu jako dílčí produkt při vyhotovení ortofotomap.

Digitální Jllodel reliéfu ZABAGED našel záhy početnou
skupinu uživatelů mezi orgány státní správy i v soukromé
sféře. Za vskutku masové lze označit použití při:
o tvorbě digitálního ortofotografického zobrazení celého stát-

ního území pro účely Integrovaného administrativního kon-
trolního systému v zemědělství (IACS) a aktualizaci
ZABAGED na základě leteckého měřického snímkování
v měřítku 1:23000 v intervalu 3 let,

o tvorbě vrstevnicových modelů Základní mapy ČR 1:25 000,
1:50 000 a dalších pové gent;!race odvozením z DMR
ZABAGED jako master databáze,

o využití k modelování situací v hydrologických povodích,
např. pří tvorbě Mapy záplavových území ČR 1:10 000
s vyznačením návrhu záplavového území podle vyhlášky
č. 23612002 Sb., nebo při tvorbě hydrologickýCh modelů
pro simulaci srážko-odtokových (s-o) procesů v povodí.
Uživatelé DMR ZABAGED však nejsou často plně infor-

mováni o vlastnostech tohoto produktu, takže v praxi dochází
k jeho podceňování i přeceňování. Po roce 2000 byly proto
vyvinuty některé inciativy ověřit zejména přesnost DMR, a to
kontrolním geodetickým měřením profilů (např. firma
GEFOS, a. s., Praha pro VÚGTK v rozsahu 2500 údajů), nebo
fotogrammetricky digitálním vyhodnocením mřížového
modelu z leteckých měřických snímků ve velkém měřítku
(ve značném rozsahu v inundačním území dolního toku Labe,

Blanice a v okolí města Plzně firmou GEODIS Brno, s. r. o.
- výsledky však nebyly publikovány), nebo kartograficky
porovnáním DMR ZABAGED s vrstevnicovým modelem
s vyšší přesností a podrobností (projekt Západočeské uni-
verzity v Plzni).

Cílem tohoto dále popsaného projektu bylo získat další vě-
rohodné informace o přesnosti výškopisné složky DMR
ZABAGED cestou porovnání modelu vzniklého digitalizací
vrstevnic Základní mapy ČR 1:10 000 s digitálním vrstevni-
covým modelem výškopisu při technickohospodářském ma-
pování v měřítkách 1:2000 a 1:1000 s evidentně vyšší přes-
ností, vytvořeném v blízkém navazujícím časovém období
(šedesátá a sedmdesátá léta minulého století). V Plzeňském
a Karlovarském kraji bylo k tomu účelu nalezeno 7 vhod-
ných lokalit s různými kategoriemi sklonu terénního reliéfu,
v extravilánu i intravilánu, a vyšetřeny výškové rozdíly ně-
kolika desítek tisíc identických bodů na obou modelech a pro-
vedeno jejich statistické hodnocení.

2. Předpokládané parametry vrstevnicového modelu
Základní mapy ČR 1:10000

2.1 Topografická mapa v měřítku 1: 10 000 jako
prvotní zdroj pro vytvoření vrstevnicového
modelu Základní mapy ČR 1: 10 000

Základní mapa ČR 1:10 000 vznikla přepracováním topo-
grafické mapy v měřítku 1:10000, která byla vyhotovena
původním mapováním (převážně fotogrammetrickými meto-
dami) v letech 1957-1971 podle 1nstrukcepro mapování vmě-
řítkách 1:10 000 a 1:5000 (Ústřední správa geodézie a kar-
tografie - topografická instrukce 1957 [1],fotogrammetrická
instrukce 1959 [2], kartografická instrukce 1964 [3]).

Topografická mapa v měřítku 1:10 000 navazovala kla-
dem listů, použitým souřadnicovým systémem 1952 (Kra-
sovského elipsoid, Gaussovo příčné konformní válcové zo-
brazení v 6° poledníkových pásech v Kriigerově úpravě)
i svým obsahem a jeho kartografickým vyjádřením na sérii
vojenských topografických map 1:25 000, 1:50000 a dalších
menších měřítek vytvářených podle jednotných zásad v ce-
lém tehdejším komunistickém bloku států zúčastněných na
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Varšavské smlouvě. Tato mapa byla jako víceúčelová určena
pro potřeby plánování, národního hospodářství a speciální
úkoly obrany státu. Dostupná byla pouze státním orgánům
a socialistickým organizacím, nikoliv veřejnosti.

Obsah polohopisu tvořily topografické objekty, které byly
zobrazeny kartografickými značkami, pro něž platilo, že u li-
niových objektů měla správnou polohu jejich osa, u objektů
znázorněných bodovými značkami jejich střed. Mezní chyba
v poloze zobrazených důležitých a dobře identifikovatelných
objektů vzhledem k nejbližším bodům polohového bodového
pole byla 1,0 mm na mapě, u ostatních 1,5 mm (tj. 10 m re-
spektive 15 m ve skutečnosti).

Výškopis na topografické mapě v měřítku 1: 10 000 byl vy-
jádřen graficky pomocí vrstevnic se základním intervalem
2 m (výjimečně též 2,5 m nebo 5 m v horském terénu
a v území o sklonu menším než I % = 0,60 také doplňujícími
vrstevnicemi o intervalu 1 m), dále číselně nadmořskými výš-
kami charakteristických bodů terénu a relativními výškami
(respektive hloubkami) menších přirozených a umělých tvarů
terénu, jejichž výškové rozdíly nebyly patrné z vrstevnic.
Nadmořské výšky byly vztaženy k nulovému horizontu
Krondštadstkého vodočtu (Výškový systém baltský - v té
době ještě před vyrovnáním základních nivelačních sítí).
Výšky v tomto systému se odvozovaly od dříve používaných
výšek v jadranském systému odečtením -0,46 m.

Instrukce [1] stanovila mezní odchylky (tabulka 1) v ur-
čení výšky vrstevnic vzhledem k nejbližším bodům geode-
tických základů, které závisely na základním intervalu vrs-
tevnic (zpravidla 2 m), na sklonu terénu a byly definovány
jako dvojnásobky středních chyb.

K vyhotovení výškopisu topografické mapy v měřítku
1:10000 byly použity následující metody mapování:
• univerzální fotogrammetrická metoda, která byla po-

užita na více než 80 % státního území. Touto metodou se
přímo vyhodnocovaly ze stereoskopických dvojic leteckých
měřických snímků na stereoplanigrafech nebo autografech
vrstevnice, nadmořské výšky kátovaných bodů a relativní
výšky některých terénních tvarů,

• kombinovaná metoda, při níž se z jednotlivých leteckých
měřických snímků vytvořil překreslením a montáží foto-
plán (jako přesný polohopisný grafický podklad), na kte-
rém se pak zaměřil výškopis metodou stolové tachymetrie.
Tato metoda byla použita v rovinatých územích, což před-
stavovalo cca 10 % státního území,

• metoda číselné tachymetrie, při které se měřily současně
prvky polohopisu i výškopisu tachymetrickým teodolitem
a mapa se pak vytvořila v kanceláři z vypočtených souřad-
nic a výšek zaměřených podrobných bodů. Tato metoda
byla použita k domapování území se souvislými lesními po-
rosty, ve kterém byla využitelnost fotogrammetrické uni-
verzální metody problematická.
Při převážné aplikaci univerzální fotogrammetrické me-

tody byly vrstevnice vyhodnocovány graficky plynulým ve-
dením prostorové měřické značky po stereoskopickém mo-
delu území, kde byla vyhodnocena každá vrstevnice
o základním intervalu, jestliže byla od sousední vrstevnice
v mapě vzdálena alespoň o 0,5 mm. V souvisle zarostlém čle-
nitém území byly vrstevnice vyhodnocovány schematicky,
a to pouze vrstevnice zdůrazněné. Zpřesnění a doplnění výš-
kopisu proběhlo v rámci topografické revize na základě do-
měření výškopisu tachymetrickou metodou.

Nadmořské výšky charakteristických bodů terénního re-
liéfu byly zjištěny průměrem alespoň z dvojího nastavení mě-
řické značky na stereoskopický model terénu, přičemž roz-
díly neměly v přehledném území přesáhnout hodnotu

0,2 %0 výšky letu, tj. 0,54 m a v nepřehledném území 0,4 %0,
tj. 1,08 m při používané průměrné relativní výšce letu
2730 m nad střední nadmořskou výškou území. V žádném
případě však nesměly odchylky ve výšce charakteristického
bodu vzhledem k nejbližším bodům geodetických základů
překročit 2/3 mezní odchylky pro určení vrstevnic, uvedené
v tabulce 1. Nadmořské výšky byly uváděny s přesností na
0,1 m. Po relativní a absolutní orientaci stereodvojice letec-
kých měřických snímků byly graficky vyhodnoceny vrstev-
nice, většinou od nejvyšších míst k nejnižším. V rovinatém
území byla vyhodnocena hustší síť výškových kát a vrstev-
nice interpolovány mezi jejich nadmořskými výškami. V za-
rostlém či hustě zastavěném území se měřická značka nasta-
vila v místech viditelného terénního reliéfu a poznamenala
nadmořská výška těchto bodů (na ulicích, dvorech, mýtinách,
průsecích apod.). Na stycích mapových listů, které byly vy-
hodnoceny s větším časovým odstupem, byla kontrolována
návaznost vrstevnic. Zjištěné odchylky nesměly překročit
2/3 mezních odchylek uvedených v tabulce 1.

Při použití kombinované metody v rovinatém území se
výškové určení připojovalo především na body jednotné ni-
velační sítě. Vertikální úhly byly měřeny eklimetrem umís-
těným na měřickém stole v jedné poloze dalekohledu (před-
nostně pod vodorovnou záměrou), přičemž délka záměr
mohla být za příznivých podmínek až 600 m. Vzdálenosti od
stanoviska byly určovány odměřením z fotoplánu s přesností
na 1,0 m (0,1 mm na mapě). Proto byly polohové body vo-
leny především na detailech fotografického obrazu fotoplánu
a v takové hustotě, aby bylo možné interpolovat vrstevnice
(často i doplňující v intervalu 1 m).

Při metodě číselné tachymetrie byly zavedeny polygo-
nové pořady do souvisle pokrytých lesních celků. Vrcholy
pořadů (často tachymetrická stanoviska) byly polohově ur-
čeny s mezní chybou 2 m a výškově s mezní chybou
0,40 m (v případě určení geometrickou nivelací pouze
0,10 m). Podrobné body pro konstrukci vrstevnic se volily
především na charakteristických čarách a bodech terénní
kostry (hroetnicích, údolnicích, vrcholech kup, sedel apod.).
Někdy bylo třeba i polohově zaměřit objekty polohopisu,
které byly zčásti nebo zcela zakryté vegetací (lesní cesty, prů-
seky, vedení, stavby). Tato metoda byla též používána pro
kontrolu fotogrammetricky vyhodnocených vrstevnic ze
snímků pořízených ve vrcholném vegetačním období, a to na
plochách souvisle porostlých vyšší vegetací (zejména vzrost-
lým obilím).

Z výsledků zkušebních tachymetrických měření odvodil
Kučera [4] mezní chyby vrstevnic, interpolovaných z tachy-
metricky určených podrobných bodů, uvedené v závislosti na
sklonu terénu a pro měřítko mapy I: 10 000 v tabulce 2. Jde
o vrstevnice zobrazené na nesrážlivých tiskových podkla-
dech. Mezní chyba byla považována za dvojnásobek chyby
střední.

Z bohatých materiálů topografické revize fotogramme-
tricky vyhodnocovaného výškopisu na nesrážlivých tisko-
vých podkladech topografické mapy v měřítku 1: 10 000 byla
Kučerou 4 odvozena střední výšková chyba mv =
= (0,88)2 + (4,2tge)2 a z ní mezní odchylky pro různý sklon
terénu (jako dvojnásobky chyby střední) v tabulce 3.

Výslednou polohu fotogrammetricky vyhodnocených vrs-
tevnic, které se na topografickém originálu jevily jako "roz-
střesené", ovlivnilo též jejich zhlazování při vykreslení kar-
tografického originálu výškopisu. Instrukce [3] doslovně
uvádí, že "je třeba dbát na dodržování ladnosti vrstevnic ...
a za tím účelem je povoleno provést drobné úpravy terénních
tvarů oproti topografickému originálu, a to až do poloviny
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Tab. 1 Mezní chyby v určení vrstevnice na topografické ma-
pě 1:10 000

Základní terén
interval sklon přehledný I nepřehledný

vrstevnic (ml [%J [°1 mezní chyba [mj
0-5 0- 2,9 1,5 2,0

5 -10 2,9 - 5,7 2,0 3,0
10-20 5,7 -11,3 2,5 4,0

2
20 -40 11,3 - 21,8 3,0 5,0
40-60 21,8 - 31 4,0 6,0
přes 60 přes 31 5,0 7,0

základního vrstevnicového intervalu u mírně svažitého terénu
a do třetiny intervalu mezi zesílenými vrstevnicemi u silně
svažitého terénu (sklon přes 40 %). "

"Roztřesenost" fotogrammetricky vyhodnocených vrstev-
nic vznikla reakcí zkušených vyhodnocovatelů na tvary mik-
roreliéfu nebo zčásti i v důsledku nahodilých chyb v dyna-
mickém vedení měřické značky po stereoskopickém modelu
území ("vznášení" značky nad terénem nebo její "ponoření"
do modelu při příliš rychlém pohybu značky nebo při men-
ších zkušenostech vyhodnocovatele). Zhlazování terénních
tvarů v extravilánu bylo zdůvodněno tím, že zemědělským
obděláváním dochází k likvidaci drobných anomálií terén-
ních tvarů.

Možným zdrojem hrubých chyb bylo vyrovnání styků
(kresby vrstevnic) se sousedními mapovými listy. Dovolená
odchylka ve styku vrstevnic byla 11/2 násobkem mezních
chyb uvedených v tabulce 1, nastaly však i případy nespráv-
ného propojení vrstevnic o různé nadmořské výšce a chybné
opravy výškopisu v okolí propojení. Jde též o hrubé chyby
přenášené do Základní mapy ČR 1:10 000 a odhalené až
v průběhu aktualizace ZABAGED.

Z mnoha výsledků zkoušek přesnosti vyhodnocení výš-
kopisu univerzální fotogrammetrickou metodou na analogo-
vých přístrojích typu stereoplanigraf a autograf [5] vyplývá
základní střední chyba (1, charakterizující vnitřní přesnost
fotogrammetrického určení výšky podrobného bodu. Hod-
nota této chyby se určí z následujícího vztahu [5]:

(1= O,15%oh,kde h relativní výška letu, h = f ms

f konstanta letecké měřické kamery,
ms ••.••• měřitkové číslo leteckých měřic-

kých snímků (Ms = 1:m,).

Pro vyhotovení topografické mapy v měřítku 1:10 000
byly převážně používány parametry leteckého měřického
snímkování uvedené v tabulce 4.

V obou případech je základní střední chyba, charakterizu-
jící vnitřní přesnost fotogrammetrického určení výšky jed-
notlivých bodů (výškových kót), (1= 0,41 m.

Přesnost geodetického nebo fotogrammetrického určení
(aerotriangulace) vlícovacích bodů (1VB a přesnost nastavení
měřické značky na vlícovací body v rámci absolutní orien-
tace (1AO také ovlivňují fotogrammetrické určování výšek.
Podle [2] byla (1VB = 0,25 m a (1AO = 0,41 m. Za předpokladu,
že všechny chyby měly náhodný charakter, lze vyvodit cel-
kovou základní střední chybu fotogrammetrického určení
výšky jednotlivých bodů podle zákona o přenášení chyb

(1v = Jď- + ď-VB + ~o = 0,63 m.

Vrstevnice byly fotogrammetricky vyhodnoceny kontinuál-
ním vedením stereoskopické měřické značky po prostorovém

modelu terénu, takže je třeba vzít v úvahu i náhodné polo-
hové chyby ve vedení této měřické značky, jejichž účinek na
přesnost určení výšky vrstevnic závisí na sklonu terénu
€ podle vzorce odvozeného Kučerou [4] ve tvaru

Úplná základní střední chyba, charakterizující reálnou přes-
nost fotogrammetrického určení výšek terénního reliéfu
z vrstevnic, zahrnuje ještě systematickou složku, předsta-
vující např. osobní chybu vyhodnocovatelů při kontaktu mě-
řické značky s modelem reliéfu nebo účinek vzrostlé polní
vegetace (obilí před sklizní). Na vyhodnocení vrstevnic se
však podílelo několik desítek vyhodnocovatelů a letecké mě-
řické snímky byly pořizovány v různých ročních obdobích,
takže tyto chyby (pokud nebyly opraveny při následné topo-
grafické revizi) se vyskytly lokálně a z hlediska přesnosti
výškopisu na celém státním území mají náhodný charakter.

Zvláštní hlediska je třeba uplatnit při posuzování přesnosti
fotogrammetricky vyhodnocených vrstevnic v souvislé za-
lesněných částech území. Zde byly vrstevnice vyhodnoceny
vesměs vedením měřické značky po korunách stromů a re-
dukovány přihlédnutím ke střední výšce porostu, vyšetřené
při klasifikaci leteckých měřických snímků v terénu. V mís-
tech průhledu na zemský povrch (mýtiny, průseky, komuni-
kace) byly vyhodnoceny výškové kóty a pomocí nich upra-
vena poloha vrstevnic, jinak tvarově dobře kopírujících
terénní reliéf. V zalesněných částech byla systematicky apli-
kována topografická revize výškopisu metodou číselné ta-
chymetrie. Přesto je třeba považovat průběh vrstevnic
v těchto částech území obecně za méně přesný než v terénu
bez souvislého zalesnění, což nebylo v rozporu s původními
cíli výškopisu na topografické mapě v měřítku 1:10 000 (viz
terén nepřehledný v tabulce 1).

Instrukce [1] definuje mezní odchylku měření výškopisu
jako dvojnásobek základní střední chyby s rizikem, že 5 %
chyb přesáhne tuto hodnotu. Její velikost, vycházející z apri-
orních úvah a výše uvedených parametrů [5] fotogramme-
trického vyhodnocení výškopisu na topografické mapě v mě-
řítku 1:10 000 a v závislosti na sklonu terénního reliéfu,
uvádí tabulka 5.

Tab. 2 Mezní chyby vrstevnic z tachymetricky určených podrob-
ných bodů

sklon terénu [oJ mezn! chyby Iml
přehledné území nenřehledné území

mi = ~(O,69)' + (4,2tgt:)' m, = ~(O,95) + (S,4tgt: )'
O 1,4 1,9
5 1,6 2,4
10 2,0 3,5
15 2,6 1,9
20 3,4 6,4
25 4,2 8,1
30 5,0 9,9

Tab. 3 Mezní chyby fotogrammetricky vyhodnocených vrstevnic na
topografické mapě 1:10 000

sklon terénu [0] O 5 10 15 20 25 30

mezní chyba [ID] 1,8 1,9 2,6 2,9 3,5 4,3 5,2
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f[mm] h [ml
formát snímku typ územíms [cm]

210 13 000 2730 l8x18
horský terén a rozsáhlá souvislá zástavba,
zalesněné území

152 18000 2736 23x23
extravilán i svažitý terén bez vysokého
vegetačního pokryvu

Z porovnání údajů v tabulkách 3 a 5 lze usoudit, že tech-
nický pokrok po roce 1960 (zejména nesrážlivé filmy, doko-
nalejší letecké měřické kamery o formátu 0,23 xO,23 m s kon-
stantou f = 152 mm a menší distorzí, větší zkušenosti
vyhodnocovatelů) měl příznivý vliv na přesnost fotogram-
metrického vyhodnocení vrstevnic na topografické mapě
v měřítku 1:10 000, která tak dosáhla parametrů metody čí-
selné tachymetrie (viz tabulku 2).

2.2 Příčiny vzniku a postup tvorby Základní
mapy ČR 1: 10 000

Na základě usnesení vlády ČSSR Č. 327 ze dne 18.9. 1968
byla topografická mapa v měřítku 1:10 000 spolu s celou sé-
rií vojenských topografických map určena výhradně pro po-
třeby obrany státu a současně bylo rozhodnuto o vytvoření
soustavy neutajovaných základních map středních měřítek
v jiném kladu listů, jiném kartografickém zobrazení (Křová-
kově), bez evidentního vztahu ke geodetickému referenčnímu
systému (S-JTSK) a s redukovaným polohopisným obsahem.
Proto byla civilní zeměměřická služba (dříve Český úřad ge-
odetický a kartografický, nyní Český úřad zeměměřický a ka-
tastrální - ČÚZK) nucena vytvořit nové státní mapové dílo
- Základní mapy středního měřítka. Tyto mapy pokrývají celé
území státu v měřítkové řadě 1:10 000, 1:25000, 1:50000,
1:100000 a 1:200 000 (dále ZMlO, ZM25, ZM50, ZM100,
ZM200).

Základní mapa ČR 1:10 000 je podle nařízení vlády
Č. 116/1995 Sb., základním státním mapovým dílem závaz-
ným na celém území státu. ČÚZK zabezpečuje tvorbu, ob-
novu a vydávání tohoto díla prostřednictvím Zeměměřického
úřadu a jeho územních pracovišť. ZMlO slouží pro potřeby
plánování a výstavby, jako mapový podklad pro tvorbu ce-
lostátních tematických map a pro tvorbu základních a celo-
státních tematických map menších měřítek. V letech
1994-2000 byla ZMlO využita jako zdroj dat pro tvorbu
ZABAGED.

Mapa je vyhotovena v souřadnicovém systému Jednotné tri-
gonometrické sítě katastrání (S-JTSK), s použitím Besselova
elipsoidu, Křovákova konformního kuželového zobrazení
v obecné poloze a výškového systému baltského - po vy-
rovnání. Výškopis je znázorněn vrstevnicemi s intervalem
1 m, 2 m nebo 5 m. Interval vrstevnic je závislý na typu te-
rénu - v rovinatém území jsou použity vrstevnice s interva-
lem 1 m, naopak ve strmém terénu je interval vrstevnic 5 m.
Pro znázornění charakteristických bodů terénu je využito čí-
selné vyjádření nadmořských výšek.

ZMlO, postupně vydaná v letech 1971-1988, vznikala re-
ambulací a kartografickým přepracováním tiskových pod-
kladů topografické mapy v měřítku 1:10 000, výjimečně
vznikla novým mapováním. Doplňkovými grafickými pod-
klady byly letecké měřické snímky, Státní mapa 1:5000 - od-
vozená, mapy velkých měřítek (ne však v lokalitách použi-
tých v tomto projektu), ZM50 ajiné. Číselným polohopisným
podkladem pro účely transformace a montáže byly pravoúhlé
rovinné souřadnice bodů geodetických základů a rohů vnitř-
ních rámů mapových listů ZMlO a topografické mapy v mě-
řítku 1:10 000. Číselným výškopisným podkladem byly na-
dmořské výšky bodů Československé jednotné nivelační sítě,
Československé trigonometrické sítě a nadmořské výšky
pevných bodů podrobného polohového bodového pole 1. tří-
dy přesnosti.

Protože byl výškopis v podobě vrstevnic a výškových kót
převzat z Mapy v měřítku 1:10 000 do Základní mapy (ČSSR,
ČSFR, nyní ČR) 1:10 000 na velkých částech území prak-
ticky bez změn, platí pro mezní odchylky ve výšce vrstevnic
vzhledem k nejbližším bodům geodetických sítí v závislosti
na sklonu terénu a daném základním intervalu vrstevnic hod-
noty z tabulky 1 [7]. Pouze způsob a kvalita montáže grafic-
kých podkladů výškopisu topografické mapy 1:10 000 do ji-
ného kladu listů ZMI0 mohly lokálně ovlivnit změnu
parametrů výškopisu, to však tvůrci návodu [7] nezohlednili.
Kresba na styku mapových listů byla podle [7] vyrovnána,
jestliže rozdíl kresby nebyl větší než:
a) 1,5 mm v poloze všech čar kromě výškopisu,
b) hodnoty odpovídající 1 112 násobku mezních odchylek

z tabulky 1 v poloze vrstevnic.
Při následných cyklech údržby ZMlO mohly vzniknout další
chyby, zejména:
• vynechání vrstevnic v místech rozsáhlých terénních úprav

nebo jejich kancelářská úprava bez měření,
• přílišné nebo neodborné kartografické zhlazení vrstevnic.

Tab. 5 Mezní chyby vrstevnice odvozené z parametrů fotogram-
metrického vyhodnocení

Sklon terénu [0] O 5 10 15 20 25 30

mezní chyba [ml 1,3 1,5 1,9 2,6 3,3 4,1 5,0
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3. Předpokládané parametry digitálního modelu reliéfu
ZABAGED

ZABAGED je topologickovektorový topografický model
územní reality na úrovni podrobnosti Základní mapy ČR
I: 10 000 (ZMIO). Základním zdrojem dat pro vytvoření
polohopisné a výškopisné složky DMR ZABAGED jsou
aktualizované tiskové podklady Základní mapy ČR I: 10000.

ZABAGED byla koncipována pro využití ve 2 základních
oblastech:
1. jako základní vrstva pro GIS (Geographic Information

System) na regionální úrovni (okresy, kraje, stát),
2. pro automatizovanou nebo poloautomatizovanou tvorbu

Základní mapy ČR I: ID 000 a dalších map středních mě-
řítek nové generace. Byly vytvořeny předpoklady, aby
ZABAGED plnila funkci master databáze, z níž lze po-
čítačovou generalizací odvodit geografická data nižší po-
drobnosti a menšího měřítka.

Prostorová složka ZABAGED, která vznikla digitalizací
ZMIO, je rovněž vedena v závazném referenčním souřadni-
covém systému JTSK (s použitím Besselova elipsoidu) a ve
výškovém systému baltském - po vyrovnání. Tato prostoro~á
data určují polohu zobrazovaných jevů a pomocí topologIe
jsou definovány vztahy těchto jevů vůči okolí. Atributová
složka (popisná data) je převážně přejímána z různých obo-
rových databází správců jednotlivých kategorií územních
jevů (např. silniční databáze od Ředitelství silnic a dálnic ČR
apod.). Tato data evidují kvalitativní a kvantitativní charak-
teristiky daných územních jevů. Popisná data tvoří pětimístný
kód typu objektu a jeden nebo více vlastních atributů kaž-
dého objektu. Prostorové složky ZABAGED (tvořené vekto-
rovými soubory) a popisné informace územních jevů (kódy
objektů, atributy) v relačních databázích jsou navzájem pro-
pojeny. Správcem a poskytovatelem ZABAGED je Země-
měřický úřad.

ZABAGED byla vytvořena a je vedena v grafickém pro-
středí MicroStation a programovém prostředí Intergraph
MGE. Atributová data jsou připojena prostřednictvím data-
báze ORACLE. Výstupem prostorové složky ZABAGED
jsou dva vektorové soubory formátu DGN nebo DXF - po-
lohopis a výškopis. Popisná data jsou uložena v tabelární
formě ASCII souborů.

3.2 Vlastnosti digitálního
ZABAGED

Zdrojem výškopisu ZABAGED jsou tiskové podklady Zá-
kladní mapy ČR 1:10 000 (obraz vrstevnic). Grafický pod-
klad ZMIO na nesrážlivých fólích byl naskenován s husto-
tou 1016 dpi a poté transformován do S-JTSK afinní
transformací na 4 rohy mapového listu, přičemž průměrná
hodnota střední polohové chyby transformace byla I až 2 cm,
což je vzhledem k měřítku a vlastnostem ZMIO zanedba-
telné.

Vrstevnice byly vektorizovány v Zeměměřickém úřadě
poloautomaticky programem GEOVEC z nadstavby nad
MicroStation. Operátor zadal výchozí bod vrstevnice a směr,
kterým se má daná vrstevnice podle rastru vektorizovat.
V místech, kde nebylo zřejmé, kam vrstevnice pokračuje
(spádovky, slití rastru v husté kresbě vrstevnic), rozhodl
ručně nastavením směru o pokračování vrstevnice. Při tvorbě

vektorového 2D modelu vrstevnic nesměla žádná vrstevnice
vybočit ze stopy podkladového rastru. Z důvodu hustého roz-
ložení bodů na jednotlivých vrstevnicích proběhl po vekto-
rizaci proces simplifikace, při němž byly odstraněny body
nadbytečné pro vyjádření křivosti vrstevnic (takové, které
byly od spojnice sousedních bodů vzdáleny o méně než po-
lovinu velikosti buňky rastru). Vektorový 2D model vrstev-
nic pak získal třetí rozměr připojením nadmořské výšky
v prostředí Terrain Analyst, což je nadstavba programového
prostředí MGE.

Při zpracování výškopisných podkladů ZMIO nebylo v.ždy
možné jednoznačně určit výšku vrstevnice (např. v rovma-
tých oblastech, kde nebylo zřejmé, zda je daný útvar vyjá-
dřený pomocnou vrstevnicí bez spádovek o 0,5 m výše než
okolí nebo naopak). Proto platila zásada, že nelze-li jedno-
značně určit výšku vrstevnice, pak se raději vypustí. Vrstev-
nice se ani nepropojovaly v místech, kde byly kartografické
vrstevnice na ZMIO vynechány (terénní stupně, skály, koryta
vodních toků, zářezy, náspy, zdi apod.), což pro uživatele sig-
nalizuje, že v daném místě je vyjádření terénního tvaru neji-
sté a příčinu lze dohledat v polohopisné složce ZABAGED.
Programy na tvorbu 3D modelů typu TlN (Triangular
Irregular Network) totiž dokáží generovat 3D model terénu
i v oblastech s vynechanými vrstevnicemi. Je však třeba po-
čítat s tím, že v těchto místech nebude model zcela věro-
hodný.

Kontrola 3D modelu vrstevnic byla pouze vizuální, čímž
bylo možno odhalit jen hrubé chyby vzniklé chybným zadá-
ním výšky, které se daly rozpoznat při pohledu na barevný
model trojúhelníkové sítě. Vrstevnice na styku mapových
listů byly však systematicky kontrolovány, přičemž byly od-
haleny některé hrubé chyby, které byly obsaženy již ve zdro-
jovém pokladu ZMIO. Jde například o situaci, kdy vrstev-
nice na jednom mapovém listě měla výšku vyznačenou
odlišně i o několik desítek metrů než její pokračování na sou-
sedním listě. V současné době jsou kontrolovány styky výš-
kopisu bloku mapových listů ZMIO vždy v rámci celé pří-
slušné Základní mapy ČR 1:50 000.

V rámci I. cyklu aktualizace ZABAGED (2000-2005) do-
chází pouze k nápravě polohopisu, nikoliv k systematické ak-
tualizaci výškopisu. Ten se zpravidla aktualizuje pouze v ob-
lastech, kde došlo k rozsáhlým zemním pracím (stavba
dálnic, sídlišť, vlivy povrchové těžby) a jeho systematická
kontrola a zkvalitnění se předpokládají v rámci 2. cyklu ak-
tualizace ZABAGED (2006-2010).

Lze tedy apriorně konstatovat, že vrstevnice digitálního
modelu reliéfu ZABAGED jsou totožné s vrstevnicemi ZM IO
(pouze nejistě označené vrstevnice byly vypuštěny) a vrs-
tevnicový 3D model má odpovídat přesností a stupněm ge-
neralizace výškopisnému podkladu Základní mapy ČR
I: 10 000. Mezní odchylky ve výšce vrstevnic v závislosti na
sklonu terénu a základním intervalu vrstevnic, které uvádí
Metodický návod pro tvorbu a vydávání Základní mapy CSSR
1:10 000 [7], jsou totožné s mezními odchylkami v tabul-
ce I, uvedenými původně v Instrukci pro mapování v n:ěřít-
kách 1:10 000 a 1:5000 [I], aniž bylo uváženo, že přI pře-
vodu např. montáží mohly určité chyby vzniknout.

4. Předpokládané parametry vrstevnicového modelu
technickohospodářské mapy 1:2000 (1:1000)

Vzhledem k vývoji po 2. světové válce, kdy politická situace
si vynutila překotné změny v technické a hospodářské sféře,
vyvstala potřeba vypracování nové koncepce mapování, která
by tyto změny odrážela. V průběhu padesátých let došlo
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k mohutnému rozvoji těžby všech dostupných surovin, ze-
jména k povrchové těžbě uhlí. Dále došlo k výstavbě prů-
myslových závodů a tepelných elektráren včetně komunikací
k těmto objektům. K tomuto trendu se zejména v šedesátých
letech připojila výstavba velkých vodních děl. Nelze opo-
menout změny v zemědělství, kde došlo též k zásadnímu for-
mování krajiny, např. slučováním pozemků do větších celků,
k melioracím a regulacím vodních toků. Nejen tyto rozsáhlé
zásahy do krajiny, ale především direktivní plánování roz-
voje národního hospodářství vyvolalo potřebu nového ma·
pování ve velkých měřítkách. Na základě vládního usne-
seníč. 43 ze dne 17. ledna 1962 pod názvem "Návrh usnesení
vlády o technickohospodářském mapování pro potřeby ná-
rodního hospodářství" byla zpracována koncepce technic-
kohospodářského mapování. Technické podmínky pro vyho-
tovení technickohospodářské mapy (dále jen THM) stanovila
"Instrukce pro technickohospodářské mapování v měřítkách
1:500,1:/000, 1:2000 a 1:5000" [8], vydaná Ústřední sprá-
vou geodézie a kartografie (ÚSGK) v roce 1961. Vědecko-
technický a politický vývoj koncem 60tých let pak přispěl
nejen ke změnám technologického procesu zpracovávání
THM, ale také ke změně základních charakteristik THM. Dne
1. srpna 1969 nabyla účinnosti "Směrnice pro technickohos-
podářské mapování" [9].

4.1 Základní charakteristiky technickohospodář-
ské mapy

Technickohospodářské mapy byly mapy velkých měřítek
(l :5000 a větších), pořizované pro technické a hospodářské
účely v letech 1961-1981. Zobrazují rovněž výškové poměry
zemského povrchu s přesností stanovenou metodou mapo-
vání, aby vyhovovaly podle potřeby i účelům technického
projektování.

Měřítko základní mapy se volilo podle hospodářského vý-
znamu a typu území. Měřítko 1:1000 bylo převážně použito
pro místní tratě a jejich okolí, zahrnující oblasti investiční
a bytové výstavby, průmyslové obvody a území s hustým po-
lohopisem. Měřítko 1:2000 bylo použito pro ostatní místní
tratě a pro polní tratě s hustým a středně hustým polohopi-
sem. Mapy v měřítku 1:5000 (méně časté) zobrazují horské
a souvisle zalesněné území s řídkým polohopisným obsahem.

Výškopis je v THM zobrazen vrstevnicemi, výškovými kó-
tami a šrafami s uvedením relativních výšek. Základní vrs-
tevnice mají interval 1 m ajsou podle potřeby zahuštěny do-
plňujícími vrstevnicemi 0,5 m nebo 0,25 m. Tímto způsobem
byl vyhotoven výškopis na všech THM z let 1961-1981
a v pozdějších případech účelového mapování výškopisu po
roce 1982, pokud jeho tvorbu financoval mimoresortní uži-
vatel (obce, ministerstva), nebo kde se předpokládala plošná
náhrada SMO 5 (Státní mapa 1:5000 - odvozená) novou ma-
pou v měřítku 1:5000. V lesních komplexech větších než 0,25
km2 byl výškopis přejímán z topografické mapy v měřítku
1:10000 (po roce 1969 ze Základní mapy ČSSR 1:10 000),
přičemž byl zachován původní vrstevnicový interval 2 m.
Z tohoto důvodu nelze lesní komplexy považovat za srovná-
vací soubor pro tuto studii.

V místních tratích městského typu, mapovaných v měřítku
1:1000, kde by vyjádření výškopisu vrstevnicemi neposkytlo
výstižný obraz, jsou výškové poměry vyjádřeny kótovanými
body na zpevněném povrchu uspořádanými často v příčných
profilech komunikací. V polních tratíchjsou výškové poměry

vyjádřeny vrstevnicemi doplněnými kótovanými body, je-
jichž hustota byla 5-10 bodů na 0,01 m2 na mapě v místní
trati a 1-5 bodů na 0,01 m2 na mapě v polní trati [8]. Vrs-
tevnice nebyly kartograficky zhlazovány a dobře vystihují
i průběh terénních hran u náspů, výkopů, příkopů a břeho-
vek. Tvary zemského povrchu vzniklé lidskou činností, které
nebylo možno uspokojivě vyjádřit vrstevnicemi, byly zná-
zorněny technickými šrafami. Šrafování bylo též použito pro
znázornění stupňů probíhajících souběžně s vrstevnicemi
(břehy, meze, apod.).

4.3 Technickohospodářské mapování v letech
1961-1968

Geodetickým polohovým základem byly body základního
a podrobného polohového bodového pole. THM byly pů-
vodně vyhotovovány v souřadnicovém systému S-42 (ale
v Gauss-Krtigerově konformním zobrazení ve 3D poledníko-
vých pásech na referenčním elipsoidu Krasovského). Každý
pás měl vlastní systém rovinných pravoúhlých souřadnic. Na
území tehdejšího Československa bylo 5 takových systémů.
Výškopis byl zpracován ve výškovém systému baltském -
- po vyrovnání, který byl pro základní THM povinný. Jako
výškový základ byla použita Československá jednotná nive-
lační síť I.-IY. řádu.

Pro podrobné výškopisné měření byly použity měřické me-
tody:
1. geodetické - v hustěji zastavěném území,

• plošná nivelace - předpokladem je existence dostateč-
ného počtu polohopisně určených bodů v zastavěném
území,

• polární metoda ve spojení s polohopisným měřením,
• číselná tachymetrie - body pro sestrojení vrstevnic;

2. fotogrammetrické - pro přehledná území s řidší zástav-
bou s minimální rozlohou 5 km2,

• univerzální (letecká) fotogrammetrická metoda - pro
přehledný, členitý terén,

• pozemní fotogrammetrická metoda (zcela výjimečně).
Přesnost základní mapy v polohopisu a výškopisu je dána

číselnou přesností bodového pole a číselnou a grafickou přes-
ností podrobného měření.

Přesnost nadmořských výšek bodů podrobného měření, ve
vztahu k nadmořským výškám nejbližších bodů bodového
pole, vyplývá z podmínek stanovených pro jednotlivé me-
tody měření. V případě fotogrammetrického vyhodnocování
polohopisu a výškopisu nesměl být rozdíl mezi kontrolním
a původním polohovým vyhodnocením jednoznačně identi-
fikovatelným bodů větší než 0,04 mm na snímku a rozdíl ve
výškách nesměl být větší než 0,35 m.

Přesnost vrstevnic byla kontrolována bodovou zkouškou
nebo profily vedenými kolmo k vrstevnicím. Výškové od-
chylky vrstevnic nesměly překročit mezní odchylky uvedené
v tabulce 6 [8].

Přesnost určení nadmořských výšek kótovaných bodů po-
lohopisu a charakteristických bodů výškopisu se posuzova-
la obdobně jako výškové odchylky vrstevnic. Dopustné meze
se snížily o třetinu. Jestliže byly výšky určeny geometrickou
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1 : 1000 ± ~0,262 + (2,6tana)2 ± ~0,402 + (5 tana)2

1:2000 ±~0,402+(4tana)2 ±~0,502+(7tana)2
a je úhel sklonu terénu ve zkoušeném místě

nivelací, nesměla odchylka ve vysce bodu přesáhnout
0,05 m na zpevněném povrchu a 0,15 m v ostatních přípa-
dech.

4.4 Technickohospodářské mapování v letech
1969-1981

Geodetickými polohovými a výškovými základy byly opět
body základního a podrobného polohového bodového pole
a Československá jednotná nivelační síť I. až lY. řádu. Výš-
kopis byl zpracován ve výškovém systému baltském - po vy-
rovnání. Změna oproti THM podle instrukce z roku 1961 [8]
byla v souřadnicovém systému a použitém kartografickém
zobrazení. výpočty byly prováděny v S-JTSK (Křovákovo
konformní kuželové zobrazení v obecné poloze s použitím
referenčního Besselova elipsoidu). Tato změna přínesla vý-
hody jednotného souřadnicového systému, konstantní veli-
kost mapového rámu a další. Souvislý klad mapových listů
základních map navazoval na dělení triangulačních listů
v S-JTSK. Klad byl pravoúhlý, daný rovnoběžkami s osami
Ya X zobrazovací soustavy.

Ve všech důležitých místních tratích mapových v měřítku
1:1000 byla vybudována plošná nivelační síť. Nadmořské
výšky podrobného bodového polohového pole byly určeny,
pokud to bylo účelné, pro podrobné výškové měření. Podle
požadavků na přesnost výšky byla použita metoda technické
nivelace nebo trigonometrické měření výšek. Přesnost bodů
určených v pořadech technické nivelace byla stanovena
mezní odchylkou 40 F v uzávěrech pořadů pro rmax = 5 km
[9].

Metody podrobného měření výškopisu se oproti instrukci
z roku 1961 téměř nezměnily, volba použité metody opět zá-
visela na charakteru území:
• Plošná nivelace se použila v místech se zvýšenými poža-

davky na přesnost, v zastavěném území na zpevněném po-
vrchu, kde již byl k dispozici polohopisný podklad.

• Číselná tachymetrie byla použita k určení bodů na přiro-
zeném nebo zemědělsky obdělávaném povrchu, na ne-
zpevněných cestách, vodních tocích, lomech apod. vý-
sledky byly využity zejména pro následné řešení průběhu
vrstevnic.

• Přesná tachymetrie byla využita ve spojení se současným
měřením polohopisu.

• Trigonometrické metody byly využity pro členitá území
většinou pro určení nadmořských výšek vrcholů polygo-
nových pořadů připojených na výškové bodové hole.

• Univerzální fotogrammetrická metoda se signalizací vlí-
covacích bodů a značné části podrobných bodů poloho-
pisu byla hojně využita též pro vyhodnocování vrstevnic,
výškových kát a k vyznačení terénních stupňů. Vlícovací
body byly určeny geodeticky nebo (podle ČSN 013410) fo-
togrammetricky (blokovou analytickou aerotriangulací)
se základní střední chybou CiVB = 0,05 m pro THM v mě-
řítku 1:1000 a CiVB = 0,10 m pro THM v měřítku 1:2000.

Přesnost podrobných bodů výškopisu (výškových kát) byla
určena střední výškovou chybou podle použité metody a mě-
řítka mapy. Pro nezpevněný povrch platily tyto hodnoty zá-
kladní střední chyby Ciz [9]:

fotogrammetrická metoda
THM ČSN 01 3410
0,15 m 0,12 m
0,20 m 0,18 m

1:1000
1:2000

0,12m
0,12m

Mezní odchylka ve výšce vrstevnice na THM Uako dvoj-
násobek základní střední chyby Civ) je pro různé podmínky
mapování (i: = sklon terénu) uvedena v tabulce 7 [9].

Pro fotogrammetrické vyhotovení technickohospodářské
mapy od roku 1969 a pozdější případy účelového mapování
výškopisu byly voleny základní parametry leteckého měřic-
kého snímkování tak, aby mapový list byl pokryt vždy dvěma
dvojicemi snímků o formátu 0,23xO,23 m, respektive
0,18x0,18 m se 60procentním podélným překrytem [5]. Pro
základní měřítka mapování 1:2000 a 1:1000 pak platí násle-
dující parametry (h je relativní výška letu, Ci = 0,15%oh je
vnitřní přesnost fotogrammetrického určení výšky jednotli-
vých bodů) uvedené v tabulce 8.

Apriomí základní střední chyba v odvození výšky z foto-
grammetricky vyhodnocených vrstevnic při sklonu 00 je
podle vzorce

Měřítko terén mezní chyba 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30°

1 : 1000 přehledný ~O,402 + (l,4tans)2 [ml 0,40 0,42 0,47 0,55 0,65 0,77 0,90

1 : 1000 zarostlý ~O,522 + (2,7tans)2 [ml 0,52 0,57 0,70 0,89 1,11 1,36 1,64

1 : 2000 přehledný ~O,502 + (2,4tans)2 [ml 0,50 0,54 0,66 0,81 1,00 1,23 1,47

1: 2000 zarostlý ~O,662 + (4,5tans)2 [ml 0,66 0,77 1,03 1,37 1,77 2,20 2,68
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pro měřítko 1:2000 <Tv = 0,23 m a tedy mezní chyba 2<Tv =
= 0,46 m. Pro měřítko 1:1000 je <Tv = 0,20 m a mezní chyba
2<Tv = 0,40 m, což je v dobrém souladu s požadavky Směr-
nice [9] v tabulce 7.

V letech 1961-1981 byly technickohospodářské mapy
s výškopisem vyhotoveny cca na 8,5 % území současné
České republiky.

5. Výběr zkušebních lokalit na území Plzeňského
a Karlovarského kraje

S odstupem téměř 50 let od vytvoření základního zdroje dat
pro tvorbu DMR ZABAGED - topografické mapy v měřítku
1:10 000 s výškopisem ve formě vrstevnic o základním
intervalu převážně 2 m, výškových kát a relativních výšek
menších přirozených i umělých terénních tvarů, je třeba po-
suzovat 2 aspekty hodnocení jeho kvality:
• geometrickou přesnost výškopisu,
• aktuálnost výškopisu.

Předmětem výzkumu na Západočeské univerzitě v Plzni
bylo zejména první hledisko, které může být posouzeno po-
rovnáním s výrazně přesnějším výškopisem, pořízeným na
vybraných 7 zkušebních lokalitách v rámci technickohospo-
dářského mapování (zčásti i při pozdějším účelovém mapo-
vání výškopisu) v letech 1962-1986 na území dnešního
Plzeňského a Karlovarského kraje. Výrazný rozdíl v přes-
nosti výškopisu, který je původním zdrojem dat pro vytvo-
ření digitálního modelu reliéfu ZABAGED a který byl znovu
a podrobněji zobrazen v časovém odstupu 2 až 27 let na tech-
nickohospodářské mapě (THM) a jiných vhodných účelo-
vých mapách, je patrný z porovnání mezních odchylek uve-
dených pro přehledný a nepřehledný typ území v tabul-
kách 2 a 7.

V případě THM v měřítku 1:1000 je hodnota mezní od-
chylky ve výšce vrstevnic v rozsahu 16-28 % obdobné chyby
DMR ZABAGED. Výškopis na THM a účelových mapách
v měřítku 1:2000 vykazuje mezní odchylku ve výšce vrstev-
nic v rozsahu 27-35 % obdobné mezní odchylky DMR
ZABAGED. Poměr přesnosti výškopisu 1:3 nebo menší a při-
měřený časový odstup potvrzuje oprávněnost využití těchto
dat k ověření přesnosti (nikoliv aktuálnosti) digitálního mo-
delu reliéfu ZABAGED s výjimkou souvislých lesních po-
rostů o ploše větší než 25 ha. Přehled zkušebních lokalit
uvádí tabulka 9. Lokality byly zvoleny tak, aby zdrojová data
byla vytvořena více vyhodnocovateli a tak byl vyloučen vliv
osobních chyb.

S výjimkou lokality Koloveč, která byla mapována geo-
detickými metodami v roce 1962 podle Instrukce pro tech-
nickohospodářské mapování v měřítkách I: /000, 1:2000
a 1:5000 (ÚSGK, 1961) [8] v kladu mapových listů odvo-
zených z Gauss-Krtigerova zobrazení ve třístupňových po-
ledníkových pásech, ostatní zkušební lokality byly mapovány
geodeticky nebo fotogrammetricky v letech 1970-1981
podle Směrnice pro technickohospodářské mapování
(ČÚGK, 1969) [9] nebo v letech 1982-1986 podle Směrnice
pro tvorbu Základní mapy CSSR velkého měřítka (ČÚGK,
1981) [10] v kladu mapových listů v měřítku 1:1000 nebo
1:2000 Křovákova zobrazení. Ve všech případech byl použit
výškový systém Balt - po vyrovnání, jehož výšky jsou v prů-
měru o 0,40 m menší než výšky jadranské. Nejde však o kon-
stantní rozdíl na celém státním území vzhledem k rozdílnému
způsobu zavedení redukcí z tíže a postupu mezinárodního
vyrovnání nivelačních sítí bývalých socialistických států
střední a východní Evropy v letech 1957-1960. Vzniklé roz-

Měřítko formát snímku měřítko f[mm) b[m] O" [mlmapy [cm) snímku

I: 2000 23x23 I: 6800 152 1032 0,15

I: 2000 18xl8 1 : 8680 115 998 0,15

I: 1000 18xl8 I: 4340 210 911 0,14

díly oproti výškovému systému B-46 užitému na topogra-
fické mapě v měřítku 1:10 000 (Jadran minus 0,46 m) jsou
vzhledem k očekávaným nesouladům obou výškopisů (1
m i více) nepodstatné.

Rozsah zkoušek uvádí následující přehled:
• 18 mapových listů vesměs plně pokrytých kresbou vrstev-

nic se základním intervalem 1 m, z toho:
;o.. 7 listů THM 1:1000,
~ 11 listů THM nebo účelového mapování 1:2000;
• celková porovnávaná plocha 14,935 km2, z toho podle ana-

lýzy programem ArcGlS:
59,3 % v terénu o sklonu 0-5 %, 1,7 % v terénu o sklonu 20-40 %,
28,4 % v terénu o sklonu 5-10 %, 0,4 % v terénu o sklonu 40-60 %,
9,9 % v terénu o sklonu 10-20 %, 0,3 % v terénu o sklonu> 60 %.

Podíl jednotlivých kategorií přibližně odpovídá sklonům
v zemědělsky obhospodařované a průmyslové krajině, v za-
stavěném území a mimo lesní komplexy. Systematický vý-
skyt svažitého a strmého terénu je typický pro horské a pod-
horské oblasti s větším podílem zalesnění. V takových
lokalitách však byl dosud vyhotovován výškopis na mapách
v měřítku 1:1000 nebo 1:2000 jen výjimečně.

Výškopisná data THM a ZMVM ze zkušebních lokalit po-
skytl Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, data výškopisné
složky ZABAGED, polohopis ZABAGED a ortofotomapy
zkušebních lokalit poskytl Zeměměřický úřad.

6. Digitalizace výškopisné složky technickohospodářské
mapy 1:2000 (1:1000) a ZMVM 1:2000

Tiskové podklady výškopisné složky THM respektive
ZMVM vybraných lokalit v grafické podobě na nesrážlivých
fóliích byly převedeny do digitální rastrové podoby v Ze-
měměřickém úřadě pomocí plochého skeneru
KARTOSCAN FBIII s maximální skenovací plochou
100x90 cm a střední souřadnicovou chybou skeneru 0,06
mm. Naskenované mapové listy v černobílé podobě byly pů-
vodně ve formátu *.tiff, který byl převeden do formátu *.cit
v místních souřadnicích skeneru. Afinní transformací na 4
rohy mapového listu byla tato data transformována do geo-
detického referenčního systému S-JTSK. Hodnoty střední
souřadnicové chyby transformace jednotlivých mapových
listů mXyjsou uvedeny v tabulce 10. Nad takto připravenými
soubory rastrových dat ve formátu *.cit, byla realizována
vlastní digitalizace.

12 mapových listů bylo digitalizováno pomocí software
(SW) Kokeš (v laboratoři fotogrammetrie na ZČU v Plzni)
manuální vektorizací, při které byl brán zřetel na hustotu
vkládaných bodů vrstevnic tak, aby následný trojúhelníkový
model (TlN) byl částečně "optimalizován", tj. aby v síti
vzniklo co nejvíce trojúhelníků blížících se trojúhelníkům
rovnostranným. V některých oblastech mohl být tento poža-
davek snadno realizován (např. v pravidelném terénu s pří-
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Lokalita mapování měřická metoda období listyTHM měřítko list ZMIO
(ZABAGED)

5-8121
Františkovy AŠ THM číselná tachymetrie 1971 5-8123 I: 1000 11-14-11Lázně

5-5/24
1-2/3

Jesenice CHEB THM fotogrammetrie 1983 2-214 I: 2000 11-14-23

2-2/2
čís. tachymetrie 1970 8-0/43 I: 1000

Třemošná PLZEŇ THM 8-0/3 12-33-06
fotogrammetrie 1981-1982 9-0/1 I: 2000

Kařez HOŘOVICE ZMVM fotogrammetrie 1986 7-2/2 I: 2000 12-34-07

5-4/32
Blovice BLOVICE THM číselná tachymetrie 1972 5-4/41 I: 1000 22-11-19

5-4/43

8-7/3
Koloveč PŘE ŠTICE THM číselná tachymetrie 1962 9-7/4 I: 2000 21-24-07

9-8/2

Nová Role SOKOLOV THM fotogrammetrie 1980-1983 0-411 I: 2000 11-21-18
1-214

mými vrstevnicemi a pravidelným rozestupem), ale v jiných
případech jen ztěží (např. v rovinatém území, kde jsou vrs-
tevnice situovány daleko od sebe, ale jejich průběh je často
velmi zakřivený). Zde byly body vrstevnic voleny tak, aby
jejich spojnice (polyline) co nejlépe vystihovala křívost dané
vrstevnice. Lomové body vrstevnic (ve vrstvě Vrstevnice)
a samostatné výškové káty (ve vrstvě Body) byly definovány
v souřadnicích [x, y, z]. Poloha bodů [x, y] byla určena gra-
fickým vložením výškového bodu nebo lomového bodu vrs-
tevnice a výška z těchto bodů byla zadána číselnou hodno-
tou v editačním poli. Data byla vektorizována ve formátu SW
Kokeš (*.vyk), přičemž každý mapový list byl vytvořen jako
samostatný soubor se 3 vrstvami (Vrstevnice, Body, Lomové
linie). Rozdělení do těchto vrstev bylo voleno z důvodu dal-
šího využití při editaci nebo tvorbě samotných digitálních
modelů. Lomové linie (terénní hrany) byly vytvořeny v mís-
tech s výraznými zlomy terénu. Protože tato data byla dále
používána i v jiných SW, byl formát *.vyk exportován v pro-
středí Kokeš do formátu *.dxf. S tímto formátem mohou pra-
covat oba programy (viz kapitolu 7), které byly dále využity

Tab. 10 Střední souřadnicové chyby afinní transformace tiskových
podkladů

mapový list mxy [ml mapový list mxy [ml
THM(ZMVM) THM(ZMVM)
Aš 5-8/21 0,07 Cheb 2-2/4 0,10
Aš 5-8/23 0,04 Plzeň 8-0/3 0,22
Aš 5-8/24 0,06 Plzeň 8-0/43 0,04
Blovice 5-4/32 0,04 Plzeň 9-0/1 0,09
Blovice 5-4/41 0,04 Přeštice 8-7/3 0,34 *
Blovice 5-4/43 0,0 Přeštice 9-7/4 0,70 *
Hořovice 7-2/2 0,20 Přeštice9-8/2 0,44 *
Cheb 1-2/3 0,16 Sokolov 0-4/1 0,07
Cheb 2-2/2 0,17 Sokolov 1-2/4 0,04

pro zjištění výškových rozdílů modelů ZABAGED a THM.
K identifikaci hrubých chyb z přiřazení chybné výšky vrs-
tevnic nebo výškové káty v procesu digitalizace bylo využi-
to vizuální posouzení 3D zobrazení vrstevnic.

6 mapových listů bylo digitalizováno pracovníky Země-
měřického úřadu, aby byl vyloučen případný vliv použitého
SW a lidského faktoru na postup digitalizace výškopisu. Vrs-
tevnice byly v ZÚ vektorizovány poloautomaticky s násled-
nou filtrací nevýznamných lomových bodů. Body byly vy-
pouštěny za podmínky, že od spojnice sousedních bodů byly
vzdáleny o méně než polovinu velikosti buňky rastru. Takto
získané 2D lomené čáry (polyline) byly pomocí nadstavby
MGE Terrain Analyst opatřeny výškou z. TentýŽ postup byl
použit při původní vektorizaci vrstevnic pro ZABAGED.
Výškové káty nebyly v ZÚ digitalizovány. Výsledné vekto-
rizované soubory byly dodány ve formátu *.dgn, který pak
byl v prostředí MicroStation exportován do formátu *.dxf.

7. Metodika a technologie odvození a porovnání výšek
kontrolních bodů na DMR ZABAGED a na digitali-
zovanéTHM

Pro účely tohoto projektu byly využity dva obdobné postupy
realizované odlišnými softwarovými produkty. Prvním byl
software ArcGlS 8.2 ESRl, druhým ATLAS DMT 3.8 firmy
ATLAS, spol. sr. o. Porovnání obou modelů reliéfu bylo re-
alizováno odečtením výškového modelu THM od DMR
ZABAGED. V závislosti na použitém produktu byly získány
výškové rozdíly v podobě rastrových dat nebo 3D vekto-
rového modelu. Při zpracování získaných dat byly využity
přednosti a možnosti jednotlivých programů, v nichž byly
použity různé funkce vhodné pro daný úkol.

Použité geodetické metody či technické parametry foto-
grammetrického mapování THM umožnily dosáhnout vý-
razně vyšší přesnosti výškopisu než v případě topografické
mapy v měřítku 1:10 000 (později transformované do ZM 10),
takže výškové rozdíly na identických bodech (ZABAGED
minus THM) mají (až na znaménko) charakter pseudosku-
tečných chyb.
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7.1 Využití SW ArcGIS pro porovnání výšek na
digitálních modelech ZABAGED a THM

Pro jednotlivé mapové listy THM a větší mapové listy
ZABAGED, zahrnující uvnitř lokalitu THM, byly triangulací
vytvořeny digitální vektorové modely terénu (TlN - Trian-
gular Irregular Network = nepravidelná trojúhelníková síť)
z vektorových dat formátu *.dxf (digitalizovaná data THM
a poskytnutá data ZABAGED), a to prostřednictvím funkce
3D Analyst ~ CreatelModify TIN ~ Create TlN from fea-
tures (viz obr. 1). Pro vytvoření těchto trojúhelníkových sítí
byly využity bodové vrstvy (výškové kóty) a liniové vrstvy
(vrstevnice v podobě polyline). Síť vznikla tak, že vrcholy
trojúhelníků jsou vybrané body vrstevnic nebo jednotlivé
výškové body. Pro doplnění a "zpřesnění" vzniklého TlN
byly využity významné terénní hrany (breaklines) zejména
pro výkopy a náspy komunikací nebo významné terénní
stupně a ostré zářezy v terénu. Takto definované linie zajistí,
že žádná hrana trojúhelníku sítě nebude křížit tuto linii a tak
v modelu vzniknou tvary bližší skutečnosti.

Pro další práce bylo nutno mít k dispozici digitální rast-
rový model terénu (GRID), který byl vytvořen převodem
z TlN pomocí funkce 3D Analyst ~ Convert ~ TIN to Ras-
ter. Velikost buněk rastru byla zvolena 5 m (viz obr. 2). Pře-
vod mezi TlN a GRID se označuje jako interpolace, v praxi
se využívá lineární interpolace nebo interpolace polyno-
mem 5. řádu. Z takto připravených dat (GRlD ZABAGED
a GRID přislušného mapového listu THM) byly vypočteny
výškové rozdíly pomocí funkce Spatial Analyst ~ Raster
Calculator zadáním výrazu

[GRID_ZABAGED] - [ GRID_THM].
Výsledný rastr (GRID_DlFERENCE), který vznikl odeč-

tením hodnot v jednotlivých buňkách rastrů, znázorňuje výš-
kové rozdíly mezi oběma digitálními modely. Intervaly a od-
povídající hypsometrická stupnice byly voleny pro všechny
mapové listy shodně, aby byly pohledově porovnatelné (viz
obr. 3). Velikost intervalu je 0,50 m od °do ± 3 m. Hodnoty
výškových rozdílů nad ± 3 m jsou obsaženy v krajních in-
tervalech.

Dvě ze základních veličin, které ArcGlS automaticky vy-
hodnocuje nad daným rastrem, jsou Mean a Standard De-
viation. Mean představuje aritmetický průměr všech hodnot
buněk v rastru a v daném případě vyjadřuje hodnotu syste-
matické chyby (c =X).Standard Deviation je zde míněna jako
výběrová směrodatná odchylka CT, která je definována jako
druhá mocnina výběrového rozptylu cf. Pro tyto veličiny platí
následující vztahy:

_ 1 n
X=-Lx;.n ;=1

Konkrétní číslené hodnoty pro jednotlivé lokality a ma-
pové listy jsou uvedeny v kapitole 8.

Digitální model reliéfu ZABAGED by měl podle předpo-
kládaných vlastností splňovat podmínku, že 95 % výškových
rozdílů bude menší než mezní chyba v určení výškopisu, což
je dvojnásobek chyby střední. Pro zjištění míst, kde byla
v přehledném terénu překročena mezní odchylka podle ta-
bulky 1 pro daný interval sklonu terénu, bylo třeba vytvořit
rastr sklonů pomocí funkce 3D Analyst ~ Surface Analysis
~ Slope s velikostí buňky 5 m. Pro rozložení sklonů do 6 in-
tervalů (viz tabulku 1) byla použita funkce 3D Analyst
~ Reciassify, která vytvořila nový rastr SLaPE s hodnotami
buněk 1-6 podle pořadí intervalů v tabulce 1.Z tabulky rastru
byly v dalších výpočtech využity informace o celkovém po-
čtu buněk v daném intervalu. S využitím vlastností mapové
algebry a funkce Spatial Analyst ~ Raster Calculator byly
určeny oblasti s překročenými mezními odchylkami v daném
intervalu sklonu. Následujícími výrazy v Raster Calculator
byly vytvořeny nové rastrové vrstvy, s hodnotami buněk °
nebo 1:
[SLaPE] = = 1 & Abs ([GRlD_DlFERENCE]) > 1,5
[SLaPE] = = 2 & Abs ([GRlD_DlFERENCE]) > 2,0
[SLaPE] = = 3 & Abs ([GRlD_DlFERENCE]) > 2,5
[SLaPE] = = 4 & Abs ([GRlD_DlFERENCE]) > 3,0
[SLaPE] = = 5 & Abs ([GRlD_DlFERENCE]) > 4,0
[SLaPE] = = 6 & Abs ([GRlD_DlFERENCE]) > 5,0
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SOKOLOV 0-4/1

1"aassilication----------------~----
Method:

!
I Classes: 115

IDataExclusion--------------------,

r

I ClassificationStatistics
Count:
Minimum:
Maximum:
Sum:
Mean:
StandardDeviation:
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- ~-~--------
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o
-7,88192749 1,595497131 4,75463867~

r Log Plot

Od Do

-3
546

Od Do

-3 -2,5
437

Od Do

-2,5 -2
719

Od Do

-2 -1,5
1335

Od Do

-1,5 -1
1876

Od Do

-1 -0,5
3206

48964
·7,88192749

4,754638672
5215,64796
0,106520055
1,040084891

Break Values -:.1
·7,88192749 .•.
·3
·2,5
·2
·1,5
·1
·0,5
O
0.5
1
1.5
2
2,5
3 .:J
!1

OK I
Cancel I

Od Do

-0,5 O
9836

Od I Do Od I Do Od I Do Od I Do Od I Do Od I Do Od I Do

O I 0,5 0,5 I 1 1 I 1,5 1,5 I 2 2 I 2,5 2,5 I 3 3 I ....
16610 9756 2740 618 284 258 744

Buňky s nulovou hodnotou splňují podmínky v tabulce I.
V oblastech s hodnotou I byly mezní odchylky překročeny.
Číselné hodnoty zjištěné podle tohoto postupu a jejich zhod-
nocení jsou uvedeny v kapitole 8.

Základní střední chyba charakterizuje obecně soubor ze
zkušební lokality vzhledem k metodě měření a při standard-
ních podmínkách. V případě dostatečně velkého souboru a při
působení jen nahodilých chyb se základní střední chyba
rovná směrodatné odchylce. Náhodné chyby jsou nevyhnu-
telné chyby s nulovou střední hodnotou ajejich výskyt se řídí
Gaussovým normálním rozložením. Mezní odchylka sou-

boru (největší přípustná chyba) se stanoví jako dvojnásobek
až trojnásobek základní střední chyby (respektive směro-
datné odchylky) podle významnosti měření.

Pro posouzení normálního rozdělení byly využity hodnoty
Standard Deviation (oJ, přičemž by mělo platit následující
rozložení chyb:

10..0',1 68,27 %
10..20',1 95,45 %
10..30',1 99,73 %
nad 130',1 hrubé chyby.



Geodetický a kartografický obzor
226 ročník 50/92, 2004, číslo 11

Každý rastr GRID_DlFERENCE daného mapového listu
byl v dialogovém okně Layer Properties ~ Symbology
~ Classify rozdělen na 8 intervalů podle příslušných hodnot
O"z, 20"z. 30"z daného mapového listu, z nichž bylo vyhodno-
ceno procentuální zastoupení výše uvedeného rozložení.
Číselné hodnoty a jejich zhodnocení jsou uvedeny v kapi-
tole 8.

7.2 Využití SW ATLAS DMT pro porovnalll vý-
šek na digitálních modelech ZABAGED
a THM

Jako vstupní data pro využití SW produktu ATLAS DMT byl
opět použit digitalizovaný výškopis THM a poskytnutý digi-
tální model reliéfu ZABAGED. Pomocí modulu Generace
sítě byla nad vstupním souborem (*.dxf) vytvořena trojú-
helníková síť ve 3D (viz obr. 1). Vrcholy trojúhelníků jsou
vybrané body vrstevnic nebo samostatné výškové kóty. Při
zadávání vstupních podmínek pro generaci sítě je umožněno
též zadání terénních hran jako v případě popsaném v odstavci
7.1.

Pro vytvoření 3D modelu výškových rozdílů podle
ZABAGED a THM byl využit modul Prolínání sítě, kde byl
nastaven způsob prolínání jako znázornění výškových od-
chylek. Aby bylo možné porovnat výsledky podle postupu
z odstavce 7.1 a postupu z odstavce 7.2, bylo zvoleno pořadí
modelů tak, aby výškové odchylky odpovídaly hodnotám
ZABAGED minus THM (tj. model Č. 1 ZABAGED, model
Č. 2 THM). Výsledný 3D model diferencí (DlFERENCE)
vznikl odečtením výšek dvou bodů o stejných souřadnicích
[x, y], příčemž vždy alespoň jeden z těchto dvou bodů byl
vrcholem trojúhelníkové sítě modelu ZABAGED nebo THM
(bod o známých souřadnicích [x, y, zD, zatímco bod z dru-
hého modelu o souřadnicích [x, y] měl výšku interpolovanou,
neboť vrcholy obou trojúhelníkových sítí mají odlišnou po-
lohu (obr. 2).

K číselnému vyjádření a porovnání dosažených výsledků
(viz kapitolu 8) byl použit modul Výpočet objemu, který po-
čítá objem prostorového útvaru omezeného hlavním a srov-
návacím modelem nebo objem vztažený k libovolné srovná-
vací rovině. V tomto případě byla využita druhá varianta, kdy
byl zadán 3D model výškových rozdílů (DIFERENCE)
a srovnávací rovina L1z = O. Mezi vypočtené hodnoty modu-
lem Výpočet objemu patří:

Kub+ kubatura modelu nad srovnávací rovinou, tj. oblasti,
kde je model výškopisu ZABAGED nad modelem
THM,

IKub_1kubatura modelu pod srovnávací rovinou, tj. oblasti,
kde je model výškopisu ZABAGED pod modelem
THM,

Kubr. součet obou kubatur Kub+ IKub_l,
Pr. celková plocha daného modelu.

Z těchto hodnot byly vypočteny veličiny ekvivalentní hod-
notám

o v , h b Kubr. . ká h b Kub+ IKub_1prumerna_c y a = -p;-' systematzc _c y a Pr. .

Číselné hodnoty pro zkušební lokality a jednotlivé mapové
listy jsou uvedeny v kapitole 8.

7.3 Vyjmutí nevhodných oblastí k posouzení
vlastností DMR ZABAGED

Na hypsometrickém zobrazení výškových rozdílů
ZABAGED minus THM (viz obr. 3) jsou zřejmě místa s vý-
skytem hrubých chyb (větších než je mezní odchylka podle
tabulky 1 pro sklon terénu v daném místě). Z analýzy jed-
notlivých případů vyplývá, že tyto hrubé chyby mohly vznik-
nout:
• zásahem lidské činnosti do krajiny v období mezi vyhoto-

vením topografické mapy v měřítku 1:10000 (1957-1971)
a THM či pozdějším účelovým mapováním výškopisu
(1962-1986), např. zemní těleso dálnice, terénní úpravy síd-
lišť a průmyslových závodů, pozdější odvaly, haldy a vý-
sypky,

• kartografickým zhlazením vrstevnicového obrazu terénu,
kdy byly v topografické mapě v měřítku 1:10 000 nebo
v pozdější Základní mapě 1:10000 ignorovány terénní zá-
řezy a stupně nebo vynechána kresba vrstevnic přes zemní
tělesa komunikací.
V obou případech je nutno zahrnout zjištěné hrubé chyby

do celkového hodnocení vlastností digitálního modelu relié-
fu ZABAGED. Naopak, je třeba vyloučit z hodnocení ob-
dobné zásahy lidské činnosti, které vznikly po vyhotovení
THM (ZMVM) a byly zobrazeny teprve v rámci periodické
aktualizace Základní mapy 1:10 000 (1979-2000), dále sou-
vislé zalesněné povrchy větší než 0,25 km2 (kde byly vrs-
tevnice přebírány do THM z topografické mapy v měřítku
1:10 000 a měly by tedy být identické) a areály hladiny vod-
ních nádrží, jejichž nadmořská výška se může v různých le-
tech lišit až o několik metrů.

Pro vyjmutí míst s evidentními hrubými chybami tohoto
typu bylo třeba prostudovat jednotlivé mapové listy a roz-
hodnout o důvodu a oprávněnosti vyjmutí. Místa byla iden-
tifikována pomocí překrytí DMR ortofotomapou nebo po-
lohopisem ZABAGED. Každá taková oblast byla vymezena
polygonovou vrstvou OBLAST_CHYB ve formátu shapefile
(SW ArcGlS'), který byl pomocí funkce Spatial Analyst
~ Convert ~ Features to Raster převeden na rastr o hod-
notách O nebo NoData. Takto zvolené hodnoty (NoData v ob-
lasti, která byla pro další analýzy vyřazena) byly díky vlast-
nostem mapové algebry využity pro odstranění nežádoucí
oblasti z rastrové vrstvy GRID_DIFERENCE. Pomocí
funkce Spatial Analyst ~ Raster Calculator byl vytvořen
nový rastr (GRID_DlFERENCE_BEZ_OBLASTCCHYB)
zadáním výrazu

Vyjmutí těchto oblastí v SW DMT ATLAS bylo prove-
deno v modulu Editor sítě vytvořením tzv. ostrovů. Vlože-
ním ostrovní hrany do modelu DlFERENCE byla v okolí této
hrany automaticky upravena trojúhelníková síť. Uzavřením
hran vznikne ostrovní oblast, která se v modelu chová jako
prázdná a v dalším hodnocení se neuvažuje.

Použití dvou programových produktů vedlo jen k mírně od-
lišným výsledkům, které bylo možno navzájem porovnat.
Více byl uplatněn SW ArcGlS, neboť nabízí mnohem více
využitelných funkcí, které mohly být uplatněny v této vý-
zkumné práci. Hlavní rozdíl obou postupů spočíval v tvorbě
výškových rozdílů modelů ZABAGED minus THM. Pomocí
ATLAS DMT byl vytvořen 3D model, kdežto v ArcGlS byl
vytvořen rastr s velikostí buňky 5 m. Číselné hodnoty výš-
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kových rozdílů byly získány též odlišně (viz obr. 2) - ATLAS
DMT byla využita vždy alespoň jedna známá výška vrcholu
trojúhelníkové sítě z pro určení výškového rozdílu. V ArcGlS
byly hodnoty výškových rozdílů získány z rastrových vrstev
obou modelů, jejichž buňky obsahovaly interpolované hod-
noty výšek z. Počet porovnávaných hodnot se lišil v závis-
losti na velikosti území a v případě ATLAS DMT také na
dané hustotě bodů modelů THM nebo ZABAGED. Obecně
lze říci, že počet porovnávaných výšek v ATLAS DMT byl
roven počtu bodů obsažených ve vrstevnicovém modelu
THM plus počtu bodů obsažených v ZABAGED nad pří-
slušným územím THM. V ArcGlS byl vždy porovnáván při-
bližně stejný počet hodnot v závislosti na hodnocené ploše
a na měřitku mapového listu (až 50000 respektive 12000
hodnot na 1 mapový list 1:2000 respektive 1:1000), neboť ve-
likost buňky všech rastrů byla shodná.

Normalita rozdělení výškových rozdílů ZABAGED minus
THM byla posuzována nejprve vcelku, bez ohledu na sklon
terénu ve sledovaném místě, a to tak, že pro každý mapový
list THM byly rozdíly zařazeny do intervalů lo..ozl, loz..2ozl,
12oz..3ozl, > 13ozl, zjištěn odpovídající počet buněk rastru
5x5 m a zastoupení v jednotlivých intervalech vyjádřeno pro-
centuálně.

Předpoklad, že počet výškových rozdílů větších než
dvojnásobek základní střední chyby erz nepřekročí 5 %, byl
splněn u 9 mapových listů THM (v 50 % rozsahu zkou-
šek), které zobrazovaly reliéf bez výrazných terénních
úprav (převážně extravilány se zemědělskou půdou). U dal-
ších 5 mapových listů THM (28 % rozsahu zkoušek) ne-
překročil počet výškových rozdílů větších než 2erz 6,1 %

a normální rozdělení je jen mírně deformováno občasným
výskytem hrubých chyb (avšak vždy menších než 8 m). V
případě 4 mapových listů THM byl počet rozdílů větších
než 2erz od 7,7 % do 8,6 % ajde evidentně o terén výrazně
poznamenaný lidskou činností respektive nedokonalým
vrstevnicovým vyjádřením složitého reliéfu v modelu
DMR ZABAGED.

Maximální zjištěné výškové rozdíly L1zmax ve zkušebních
lokalitách jsou L1z = -7,7 m (SOKOLOV 0-4/1) a L1z = 7,10
m (PLZEŇ 9-0/1). Průměrná absolutní hodnota maximál-
ních výškových rozdílů lL1zmaxl ze všech mapových listů
je 4,93 m. Absolutní hodnoty erz (Standard Deviation)
se pohybují v rozmezí od 0,336 m (AŠ 5-8/24) do
1,162 m (BLOVICE 5-4143). Průměrná erz je 0,716 m.
Hodnoty systematické chyby (Mean) se pohybují od
-0,179 m (CHEB 2-2/2) do 0,496 m (BLOVICE 5-4143). Prů-
měrná hodnota systematické chyby je 0,171 m. Průměr ab-
solutních hodnot systematických chyb je 0,216 m.

Tabulka 12 obsahuje hodnoty získané při použití SW ATLAS
DMT,jejichž popis je uveden v odstavci 7.2. Absolutní hod-
noty průměrných výškových rozdílů na jednotlivých lis-
tech THM se pohybují v rozmezí od 0,241 m (AŠ 5-8/24) do
1,037 m (BLOVICE 5-4143). Průměr 0,552 m má charakter
průměrné chyby souboru výškových rozdílů a lze z něj od-
vodit základní střední chybu podle vzorce

Absolutní hodnoty systematických chyb (určených z kuba-
tur) jsou od 0,036 m (PLZEŇ 8-0/3) do 0,557 m (PŘEŠTICE
8-7/3). Průměr absolutních hodnot systematických chyb je
0,231 m.
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-3mz 16 51 53 245 103 o 21 143 575 o 12 248 57 177 16 682 508 158
-3m, ·2mz 221 206 156 43 94 13 585 289 880 13 43 1146 314 172 130 823 952 925
-2m, -m, 996 994 249 171 491 865 5097 2614 6198 3465 821 5505 1943 2261 1362 3316 3162 4965
-m, O 3218 3235 4255 1628 4206 3634 21746 15634 21662 14648 3137 19338 14206 13197 10440 17005 13332 13404

O m, 4768 2875 6009 5956 4804 5388 15665 25759 9144 15960 5251 18237 24213 20588 22173 22667 26818 9256
m, 2m, 2139 1404 1075 3319 2232 1796 5006 4277 1551 10572 2061 3291 6425 9855 9285 4717 2936 2606

2m, 3m, 213 447 186 231 215 553 1303 790 322 4049 699 474 1093 2181 2697 600 595 828
3 m, 60 4 330 47 114 98 565 545 253 1 209 542 743 442 1253 172 661 47

m, mj 0,422 0,336 0,763 0,757 1,005 1,162 0,428 0,571 0,454 0,897 0,396 0,679 0,709 0,817 0,779 0,811 1,041 0,866
2m,[ml 0,844 0,672 1,526 1,514 2,01 2,324 0,856 1,142 0,908 1,794 0,792 1,358 1,418 1,634 1,558 1,622 2,082 1,732
3m,[m] 1,266 1,008 2,289 2,271 3,015 3,486 1,284 1,713 1,362 2,691 1,188 2,037 2,127 2,451 2,337 2,433 3,123 2,598
iU~.,[ml 2,84 -3,01 4,88 4,04 6,84 5,63 3,01 -6,76 4,0 2,71 1,91 5,90 7,10 6,43 6,17 5,72 -7,88 -3,85

10..ozl 68,7 66,3 83,4 65,2 73,5 73,1 74,8 82,7 75,9 62,8 68,6 76,9 78,4 69,1 68,9 79,4 82,0 70,4

10z..1ozl 27,0 26,0 10,8 30,0 22,2 21,6 20,2 13,8 19,1 28,8 23,6 18,2 17,1 24,8 22,5 16,1 12,5 23,5

I 95,6 92,3 94,1 95,2 95,7 94,6 95,1 96,5 95,0 91,7 92,1 95,1 95,5 93,9 91,4 95,4 94,5 93,9

120z..30zl 3,7 7,1 2,8 2,4 2,5 4,6 3,8 2,2 3,0 8,3 6,1 3,3 2,9 4,8 6,0 2,8 3,2 5,4

> 130z1 0,7 0,6 3,1 2,5 1,8 0,8 1,2 1,4 2,0 0,0 1,8 1,6 1,6 1,3 2,7 1,7 2,4 0,6

I 4,4 7,7 5,9 4,8 4,3 5,4 4,9 3,5 5,0 8,3 7,9 4,9 4,5 6,1 8,6 4,6 5,5 6,1
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Lokalita ML Kub+ IKub_1 KubI. PI. [m2
]

průměrná systematická

[m3
] [m3

] [m3
] chyba [ml chyba [ml

AŠ 5-8/21 60928,41 31599,32 92527,73 270232,82 0,342 0,109

AS 5-8/24 28358,43 19457,56 47815,99 198688,98 0,241 0,045

AS 5-8/23 107325,56 34956,49 142282,04 294155,51 0,484 0,246

BLOVICE 5-4/32 172308,60 31662,65 203971,25 287246,85 0,710 0,490
BLOVICE 5-4/41 157391,18 68191,35 225582,52 298792,78 0,755 0,299

BLOVICE 5-4/43 226636,11 79671,94 306308,05 295274,24 1,037 0,498

CHEB 1-2/3 212350,55 185251,48 397602,03 1229203,41 0,323 0,022

CHEB 2-2/4 329815,14 114633,91 444449,05 1229137,33 0,362 0,175

CHEB 2-2/2 106406,14 264423,64 370823,78 1017600,21 0,364 -0,155

HOŘOVICE 7-2/2 722434,16 228075,86 950510,01 1207748,93 0,787 0,409

PLZEN 8-0/43 71362,15 22317,22 93679,36 287181,39 0,326 0,170

PLZEN 8-0/3 278961,56 236063,77 515025,34 1184442,63 0,435 0,036

PLZEN 9-0/1 411042,88 181786,36 592829,24 1208347,09 0,491 0,190

PRESTlCE 9-7/4 633042,31 158044,57 791086,88 1218351,73 0,649 0,390
PRESTlCE 8-7/3 748022,48 92614,00 840636,47 1177498,27 0,714 0,557

PRESTlCE 9-8/2 347327,95 338654,93 685982,88 1237801,53 0,554 0,007

SOKOLOV 0-4/1 456924,97 312703,07 769628,04 1167622,45 0,659 0,124

SOKOLOV 1-2/4 178213,64 376820,17 555033,81 794898,75 0,698 -0,250

průměrná systematická Standard úplná
St.Dev Mean 1,25 * střední

Lokalita ML chyba * 0,8
chyba

[ml
Deviation

pr.chyb. chyba
[ml [ml [ml [ml

AŠ 5-8/21 0,342 0,338 0,109 0,103 0,422 0,428 0,434
AS 5-8/24 0,241 0,269 0,045 0,019 0,336 0,301 0,337
AS 5-8/23 0,484 0,610 0,246 0,207 0,763 0,605 0,791

BLOVICE 5-4/32 0,710 0,606 0,490 0,433 0,757 0,888 0,872
BLOVICE 5-4/41 0,755 0,804 0,299 0,280 1,005 0,944 1,043
BLOVICE 5-4/43 1,037 0,930 0,498 0,496 1,162 1,297 1,263

CHEB 1-2/3 0,323 0,342 0,022 0,014 0,428 0,404 0,428
CHEB 2-2/4 0,362 0,457 0,175 0,122 0,571 0,452 0,584
CHEB 2-2/2 0,364 0,363 -0,155 -0,179 0,454 0,455 0,488

HOROVICE 7-2/2 0,787 0,718 0,409 0,402 0,897 0,984 0,983
PLZEŇ 8-0/43 0,326 0,317 0,170 0,169 0,396 0,408 0,431
PLZEN 8-0/3 0,435 0,543 0,036 -0,051 0,679 0,544 0,681
PLZEN 9-0/1 0,491 0,567 0,190 0,241 0,709 0,614 0,749

PRESTlCE 9-7/4 0,649 0,654 0,390 0,368 0,817 0,8Il 0,896
PREŠTlCE 8-7/3 0,714 0,623 0,557 0,480 0,779 0,893 0,915
PRESTlCE 9-8/2 0,554 0,649 0,007 0,039 0,811 0,692 0,812
SOKOLOV 0-411 0,659 0,833 0,124 0,107 1,041 0,824 1,046
SOKOLOV 1-2/4 0,698 0,693 -0,250 -0,169 0,866 0,873 0,882

8.3 Tabulka 13 - porovnání výsledků aplikace
obou SW

Z teorie chyb a vyrovnávacího počtu je známý vztah mezi
základní úplnou střední chyboum, základní střední nahodi-
lou chybou (J a systematickou chybou c

m2= d+ 7;2

v = 1.&1 = O 8 ...•.a též ...•.= 1 25vn ' v v , .



Geodetický a kartografický obzor
ročm'k 50/92, 2004, číslo 11 229

Interval [%] 0-5 5 - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 60 > 60
rOl 0-2,9 2,9 - 5,7 5,7-11,3 11,3 - 21,8 21,8-31 > 31

AS 5-8/21 0,415 0,478 0,586 0,785 0,690 0,963
AS 5-8124 0,324 0,437 0,650 0,492 - 0,180
AS 5-8/23 0,754 0,733 1,050 1,895 2,367 2,173

BLOVICE 5-4/32 0,894 0,708 0,807 1,103 1,670 1,547
BLOVICE 5-4/41 0,979 0,942 1,076 1,708 1,996 1,959
BLOVICE 5-4/43 1,366 0,868 1,107 1,627 1,871 1,680

CHEB 1-2/3 0,381 0,586 0,650 0,724 0,861 0,879
CHEB 2-2/4 0,506 0,610 0,704 0,971 1,047 3,876
CHEB 2-2/2 0,426 0,441 0,715 1,157 1,229 1,014

HOŘOVICE 7-2/2 1,014 0,952 1,016 0,650 0,570 0,493
PLZEŇ 8-0/43 0,412 0,566 0,652 0,883 0,569 0,560
PLZEN 8-0/3 0,485 0,717 0,911 1,463 1,915 1,919
PLZEN 9-0/1 0,775 0,539 0,867 1,525 2,006 2,163

PŘEŠTlCE 9-7/4 0,688 0,778 1,032 1,690 2,379 1,719
PRESTlCE 8-7/3 0,865 0,694 1,062 1,710 1,591 1,999
PRESTlCE 9-8/2 1,048 0,677 0,769 1,080 1,298 0,900
SOKOLOV 0-4/1 1,067 0,828 1,149 1,787 2,166 1,827
SOKOLOV 1-2/4 0,793 0,945 0,972 1,080 1,519 1,619

průměr ml 0,733 0,694 0,876 1,241 1,514 1,526
mezní chyba [ml 1,466 1,388 1,752 2,482 3,028 3,052

dle Instrukce (1] a
(Chyba! Nenalezen 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

zdroi odkazů.]

Interval sklonu [%] 0-5 5 - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 60 > 60
terénu rOl 0-2,9 2,9 - 5,7 5,7 - 11,3 11,3 - 21,8 21,8-31 > 31

úplná střední chyba [ml 0,733 0,694 0,876 1,241 1,514 1,526
mezní chyba lm] 1,466 1,388 1,752 2,482 3,028 3,052

dle Instrukce [1] a [7] 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
max. posun na ortofotu * [m]

při f= 300 mm 0,63 0,60 0,76 1,07 1,31 1,32
při f= 152 mm 1,25 1,19 1,50 2,12 2,59 3,01

GIS je patrná obecná shoda v hodnotách systematických
a nahodilých středních chyb.

8.4 Tabulka 14 - úplná střední výšková chyba
podle sklonu terénu

Úplná střední výšková chyba zahrnuje i systematickou složku
a tak je nejvhodnější mírou přesnosti digitálního modelu re-
liéfu ZABAGED (m2 = ci + r). Po roztřídění výškových
rozdílů podle sklonu terénu, výpočtu odpovídajících úpl-
ných středních chyb a zprůměrování pro celý experiment lze
získat výsledné mezní odchylky jako dvojnásobky úplných
středních chyb a porovnat je s požadavky na přesnost dle In-
strukce [l].

Z dosažených výsledků je patrné, že přesnost digitálního
modelu reliéfu ZABAGED odpovídá přesnosti prvotního
zdroje - výškopisu topografické mapy v měřítku 1: 10 000
a že pozdějšími převody a digita1izací nedošlo ke zhoršení
jeho kvality.

Výskyt hrubých chyb (největší zjištěná v rámci experi-
mentu je 7,88 m) je především třeba přičíst
• vynechání vrstevnic v DMR ZABAGED v místech vý-

razných terénních úprav,
• pozdějším antropogenním změnám terénního reliéfu

v období mezi vyhotovením topografické mapy v měřitku
1:10 000 a THM (respektive pozdějším účelovým mapo-
váním výškopisu) nebo mezi THM a DMR ZABAGED,
vzniklým digitalizací vrstevnic z aktualizované Základní
mapy ČR 1:10000.
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Zdrojem pro tvorbu ZABAGED a její výškopisné složky
(DMR) byla Základní mapa ČR 1:10000, která vznikla pře-
vodem z topografické mapy v měřítku 1:10 000. Přesnost vrs-
tevnicového modelu Základní mapy ČR I: 10 000 a digitál-
ního modelu reliéfu ZABAGED tedy vychází především
z vlastností topografické mapy v měřítku 1:10 000 vyhoto-
vené převážně fotogrammetrickými metodami v letech
1957-1971. Mohla být dále ovlivněna pouze způsobem
a kvalitou převodu výškopisu do Základní mapy ČR 1:10 000
a pozdějšími změnami terénního reliéfu v důsledku lidské
činnosti (těžby, výstavby a terénními úpravami).

Přesnost výškopisu technickohospodářské mapy, která
byla použita pro hodnocení přesnosti digitálního modelu re-
liéfu ZABAGED ve zkušebních lokalitách, je řádově 3krát
vyšší než přesnost ZMIO (respektive ZABAGED). Vrstevni-
cový model THM byl vyhodnocen s větší podrobností než
při tvorbě topografické mapy v měřítku 1:10000, což je
zřejmé z porovnání vrstevnic THM a vrstevnic digitálního
modelu reliéfu ZABAGED z téhož území. Tento rozdíl lze
také pozorovat na odpovídajících nepravidelných trojúhelní-
kových sítích (viz obr. 1). Nedostatečné vyjádření přiroze-
ných zářezů v digitálním modelu reliéfu ZABAGED bylo ob-
vyklou příčinou výskytu velkých výškových rozdílů při
porovnání modelů ZABAGED a THM. Další výrazné výš-
kové rozdíly se vyskytovaly v terénu poznamenaném lidskou
činností, kde vrstevnice digitálního modelu reliéfu
ZABAGED spolehlivě nebo vůbec nevystihují umělé terénní
tvary (náspy, výkopy, hráze, nábřeží). Tyto poznatky je třeba
vzít v úvahu zejména při aplikaci DMR ZABAGED v úlo-
hách hydrologie.

Dosaženými výsledky ze 7 zkušebních lokalit bylo potvr-
zeno, že přesnost digitálního modelu reliéfu ZABAGED od-
povídá přesnosti výškopisu zdrojových map s výše uvede-
nými nedostatky. Mezní odchylky podle sklonu terénu celého
zkušebního souboru (tabulka 14) nepřesáhly mezní odchylky
stanovené příslušnými technickými předspisy. V oblastech
bez význačných terénních úprav bylo konstatováno normální
rozdělení chyb výškopisu. Naopak, v oblastech výrazně
ovlivněných lidskou činností, rozložení chyb často nesplňuje
podmínku, že pouze 5 % chyb překročí dvojnásobek stano-
vené střední chyby.

Nejčastější aplikací DMR ZABAGED je podpora tvorby
ortofotomapy území zobrazeného na příslušných leteckých
měřických snímcích. Při tvorbě digitálních ortofotomap
s využitím digitálního modelu reliéfu ZABAGED je třeba
počítat s radiálními posuny, jejichž velikost je závislá na
radiální vzdálemosti (r') od hlavního bodu snímku (H'), na
parametrech leteckého snímkování a na výškovém rozdílu
Az (chybě v určení výšky DMR ZABAGED) v metrech. Pro
formát snímku 0,23xO,23 m s podélným překrytem p = 60 %
a příčným překrytem q = 20 % je maximální využitelná ra-
diální vzdálenost na snímku r;"ax = 130 mm s odpovídají-
cím maximálním radiálním posunem .1rmax ve skutečnosti.
Při použití normální kamery s ohniskovou vzdáleností
f= 300 mm (většinou v zastavěných oblastech) platí vztah

.1rmax = Az;;"ax = 0,433 Az.

Při použití širokoúhlé kamery s ohniskovou vzdáleností
f = 152 mm (nejčastěji používané pro oblasti s převahou ex-

travilánu) platí vztah .1rmax = Az ;max = 0,855 Az (v metrech)

bez ohledu na měřítko snímku a ortofotomapy.

Údaje v tabulce 15 dokumentují, že
• zjištěné mezní odchylky DMR ZABAGED jsou ve všech

intervalech sklonu menší než kritéria požadovaná Instrukcí
[1] a Metodickým návodem [7] pro mapy, jejichž vrstevni-
cový model byl digitalizován do formy DMR,

• maximální polohové posuny na ortofotomapě v libovolném
měřítku činí 0,63 až 1,32 m ve skutečnosti v případě sním-
kování kamerou sf= 300 mm, a 1,25 až 3,01 m v případě
snímkování kamerou s f = 152 mm, obojí s rizikem pře-
kročení 5 %, pro sklon terénu O % až 60 %,

• má-li být využita digitální ortofotomapa ke kontrole přes-
nosti polohopisu ZABAGED, lze použít letecké měřické
snímky pořízené širokoúhlou kamerou sf = 152 mm v mě-
řítku 1:23 000 ve všech intervalech sklonu terénu,

• má-li být využita digitální ortofotomapa ze snímků poříze-
ných kamerou sf= 152 mm v měřítku 1:23000 pro iden-
tifikaci hrubých chyb polohopisu katastrální mapy v sáho-
vém měřítku, je třeba uvážit, že ve svažitém a strmém terénu
lze odhalit teprve chyby v poloze větší než 2 až 3 metry ve
skutečnosti,

• všeobecně platí, že polohová přesnost topografických ob-
jektů na náspech, hrázích, v zářezech a výkopech, zobra-
zených na ortofotomapě, vyhotovené na bázi DMR
ZABAGED, může být nestandardní v případech, že objekty
jsou zobrazeny ve větší až maximální radiální vzdálenosti
od hlavního bodu příslušného diferenciálně překresleného
leteckého měřického snímku,

• pro tvorbu ortofotomapy v měřítku 1:5000 a větším je zpra-
vidla nutno vytvořit přesnější digitální model reliéfu dané
lokality stereofotogrammetrickým vyhodnocením letec-
kých měřických snímků použitých pro vytvoření příslušné
ortofotomapy s předpokládanou polohovou chybou menší
než 1 m (měřítko snímků je 1:14000 a větší).

[1] Instrukce pro mapování v měřítkách 1:10 000 a 1:5000. Topo-
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Lektoroval:
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BERCANT, A., M.: Karta. Kratkij tolkovyj slovar (Mapa. Stručný
výkladový slovník). Moskva, Naučnyj mir 2003. 168 s.

Slovník tohto druhu, ako sa
píše v predslove, vyšiel
v Rusku po prvý raz a v pro-
cese jeho prípravy sa využili
všetky dovtedy vydané analo-
gické diela (technické slov-
níky, encyklopedické publiká-
cie, štátne normy týkajúce sa
kartografie, geograficko-karto-
grafické monografie a učeb-
nice), medzi iným aj u nás
známy slovník Geoinforma-
tika. Tolkovyj slovar osnov-
nych terminov (recenzia naň
bola uverejnená v Geod. a kar-
togr. obzore, 1999, Č. 12,
s. 286--287). V zozname litera-
túry je 80 citácií.

Slovník je určený odborní-
kom z vedy a praxe, činným
v oblasti vied o Zemi a prim-
kýnajúcich k nim sociálnych,

ekonomických a ekologických vied, učitel'om na všetkých stupňoch,
doktorandom a študentom, ktorí prichádzajú do styku s mapami, ale
aj širšiemu okruhu čitatel'ov, ktorí sa zaujímajú o mapy a kartogra-
fiu. Je akýmsi predvojom autorom pripravovaného, širšie koncipo-
vaného a pracovne nazvaného Slovníka kartografie.

Na začiatku slovníka sa uvádza nová klasifikácia máp, ktorá sa
ilustruje celostránkovou schémou a sprevádza sa podrobnejším tex-
tom. Okrem doteraz známeho rozlišovania máp podl'a zobrazova-
ného priestoru, podl'a mierky (plány, mapy velkej, strednej a malej
mierky), rozlišovania statických a dynamických máp, podfa prístupu
k mapovaniu, autor rozlišuje už len dve skupiny máp: analytické
a komlexno-syntetické, čo odporuje doteraz známemu členeniu v ne-
meckojazyčnej oblasti (analytické, komplexno-analytické a synte-
tické mapy), ale aj v Rusku (analytické, komplexné a syntetické mapy
- pozri práce K. A. Sališčeva). Je to problém, ktorý kartografia so
sebou vlečie od polovice minulého storočia a v ktorom kameňom
úrazu sú komplexné mapy. Sme toho názoru, že komplexne možno
nazerať tak na analýzu, ako aj na syntézu obsahu mapy, pričom po-
jem komplexnosti ostane vždy relatívny. Ďalším novým aspektom
v autorovej klasifikácii je rozlišovanie máp sfér (lito sféry, atmosféry,
hydrosféry, biosféry, sociosféry a technosféry) a hypersfér (prírod-
nej, sociálnej, prírodno-sociálnej a všeobecnogeografickej), ako aj
rozlišovanie funkčných typov máp (inventarizačných, valorizačných,
prognózno-rekomendačných, regionalizačných, historicko-paleo-
grafických, životného prostredia a geotechnických (inžinierskotech-
nických).

Okrem pripomienky k miestu komplexných máp sa natíska aj pri-
pomienka k mapám sociosféry a technosféry (možno ich nahradiť
termínom antroposféra, ktorý osvedčene používa vo svojom systé-
movom prístupe J. Krcho) a k funkčným typom máp, ktoré sú kon-

glomerátom nehomogénnych tried máp (v jednej triede s regionali-
začnými sa ocitli aj inventarizačné, paleogeografické a geotechnické
mapy), v rámci ktorých chýbajú také významné funkčné typy akými
sú napr. typizačné, potenciálové, diagnostické a niektoré mapy so
špeciálnou syntézou. Ak by sa inventarizačné mapy zaradili k ana-
lytickým, resp. komplexno-analytickým (Jebo komplex je v danom
prípade úplný vďaka známemu rozsahu inventarizovaných objektov),
všetky ostatné typy máp sú v podstate syntetické. Pritom je známe,
že neexistuje jeden, všeobecný druh systézy, ale existuje množstvo
syntéznych prístupov, ktoré sa odlišujú viacerými aspektmi, nielen
funkčnosťou.

V slovníku je asi 500 termínov s definíciami (výkladmi, opismi)
máp raznych druh ov a typov všeobecnogeografických a tematických
máp raznej mierky, ciefa a foriem vydania, ktorým zodpovedá asi
700 anglických ekvivalentov (sú prípady, keď jeden ruský termín má
aj štyri ekvivalenty v angličtine). Z tohto počtu má dve definície 32
termínov a štyri termíny majú tri definície: mineragenická mapa,
podkladová mapa, súčasná mapa, virtuálna mapa.

V prípade mineragenickej mapy nejde o tlačovú chybu. U nás je
to mineralogenetická mapa. Zloženie tohto termínu indikuje trend,
ktorý možno badať aj v slovných zloženiach (syntagmách) viacerých
ďalších termínov, t. j. trend ekonómie slovného zloženia, ktorý v da-
nom prípade reprezentuje eliminácia písmen (-10- a -et-). Takýto
trend je charakteristický pre americkú angličtinu, a ako vidno, je tu
pokus prevziať ho aj do ruštiny. Tento trend však nie vždy zabezpe-
čuje korektnosť a jeho nekritické preberanie maže spasobiť nedoro-
zumenia, ba až chyby. V slovenčine máme skúsenosti napr. s pred-
ponou geo- (maže znamenať viac než jeden význam), socio- (taktiež)
a v danom prípade "mineragenickej" mapy by bolo sporné, či prvá
časť spojenia minera- je zo slova "minerálny", "mineralizačný", "mi-
neralogický", "mineralurgický" ap. (geológovia a mineralógovia to
mažu potvrdiť).

Mineragenická mapa [rusky (rus.) minerageničeskaja karta,
anglicky (angl.) mineragenetic map, mineral deposit map] sa v slov-
níku definuje:
1- mapa, ktorá charakterizuje rozmiestnenie všetkých minerálnych
(kovových aj nekovových) nerastov a ich súvislostí s geologickou
štruktúrou a geologickým vývojom územia, 2 - mapa, ktorá je ana-
logická metalogenickej mape, ale ktorá zobrazuje len nekovové ne-
rasty, 3 - to isté ako metalogenická mapa (ale jej heslo v slovníku
chýba).

Podkladová mapa (rus. karta-osnova, angl. base map, topo-
graphic base) sa v slovníku vysvetfuje:
1- mapa, ktorá sa používa na implantáciu tematického obsahu (po-
zri: geografický podklad mapy), 2 - mapa vyhotovená na základe
meraní v teréne, 3 - kartografický prameň ako zdroj na zostavenie
inej mapy.

Okrem toho však v slovníku existujú tri vefmi príbuzné heslá:

Prvotná mapa (rus. pervičnaja karta, angl. basic map): mapa,
ktorá vznikla ako výsledok pavodného mapovania (merania) v te-
réne alebo zostavená na základe nekartografických prameňov.

Bázová mapa (rus. bazovaja karta, angl. base map, basemap):
mapa slúžiaca ako podklad na geografickú lokalizáciu všetkých
údajov, ktoré sa dostávajú do geografického informačného
systému (GIS), na zabezpečenie vzájomnej konzistencie a ná-
sledné zosúladenie informačných vrstiev; vo funkcii bázovej mapy
sa často používajú topografické a všeobecnogeografické mapy
s preriedeným obsahom, ale aj ortofotomapy, mapy správneho
alebo politicko-administratívneho členenia územia, katastrálne
mapy, krajinné mapy, mapy využitia zeme, prírodnej regionalizá-
cie a ich kombinácie.

Primárna, východisková mapa (rus. ischodnaja karta, angl.
source map, initial map, primary map): 1- mapa použitá ako pra-
meň na vyhotovenie iných máp, 2 - mapa (uvažovaná v rámci kar-
tografickej metódy výskumu), ktoráje objektom premeny (transfor-
mácie).

Heslo bázová mapa by sa podfa nás mohlo považovať za štvrtý
význam hesla podkladová mapa. Jeho relatívna samostatnosť je len
v tom, že vzniklo v prostredí GIS. Po začiatočnom stave, keď pod-
kladom tematickej mapy bola topografická mapa, si túto funkciu za-
čala plniť aj mapa s hranicami (správnymi, politicko-administratív-
nymi, regionalizačnými ap.), aj s fotoobrazom (z ortofotomapy,
z kozmickej snímky ap.), aj mapa v anamorfnom zobrazení (atd"),
preto je prirodzené, že takým maže byť aj mapový podklad pre te-
matické mapy z bázy údajov GlS. Heslá prvotná mapa a pri-
máma/východisková mapa sú vlastne synonymá, t. j. v slovníku by
stačilo vysvetliť len jedno z nich (na základe stupňa zaužívanosti)
a druhé označiť ako synonymum.
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S\Íčasná m~pa (rus. sovremennaja karta, ang!. contemporary
map, up-to-dafe map. actual map. present-day map): 1- mapa vy-
jadrujtíca súčasný stav zobrazovaných na nej objektov a javov,
2 - mapa, kton~j obsah zodpovedá deklarovanému historickému ob-
dobiu (napr. na mape staroveku sú hranice vtedajších štátnych či mo-
cenských litvarov,· názvy národov, krajín, miest, riek ap.), 3 - ne-
dávno vyhotovená, aktualizovaná alalebo vydaná mapa.

Vh111áIn!l mapll (rus. virtualÍ'wja karta, ang!. virtual map):
1- mapa reálnych alebo abstraktných (myslených) objektov a situ-
ácií vytvorená a fungujúca v programovo riadenom prostredí, za-
bezpečll,júca interaktívny vzťah s používateIorn, 2 - dočasne (nie tr-
valo) existujúca elektronická mapa na obrazovke mOnitora, 3 -
nevizualizovaná mapa (napr. digitálny kartografický rnodel) a mys-
lená (mentálna) mapa.

Na definíci\! virtuálnej mapy nadviidzujú definície elektronickej
a digitálnej mllPY,ktoré sa v slovníku definujtí netotoŽne.

Elektronická mapa (rus. elekfronnajq karta, ang!. electronic
map): digitálna mllpa, vizualizovaná na monitore alebo pripravená
na vizualizáciu v počítačovom prostredí (na obrazovke alebo inom
nosiči) s využitím programových a technických prostriedkov v ur-
čitom maternatickom zobrazení, v určitom systéme mapových zna-
kov, v reláciách predpísanej presnosti a s dodržaním vyjadrovacích
pravidie!.

Digitálna maplt (rus. cifrovaja karta, ang!. digital map): digitálny
model topografickej tematickej alebo špeciálnej mapy, ktorá existuje
ako systém podorysných súradníc x, y s priradenými súradnicami
z a zakódovanými vdajmi atribútov v konkrétnom kartografickom zo-
brazení, vyjadrená systémom mapových znakov s rešpektovaním pra-
vidiel generaliz;ície a požiadaviek presnosti. Digitálna mapa sa vy-
hotovuje digitalizáciou tradičných máp pochádzajúcich z výsledkov
digitálneho mapovania, fotogrametrického snímkovania a snímkova-
nia dialkového prieskumu Zeme. Digitálna mapa tvorí základ vyho-
tovovania tradičných papierových a elektronických máp, je súčasťou
kartografických báz údajov aje doležitým prvkom informačného za-
bezpečenia GlS.

K termínu elektronická či digitálna mapa sa v ruštine primkýna
heslo:

Mapa na obrazovke (rus. ekrannaja karta, ang!. on-screen map)
- mapa na obrazovke monitora spracovaná prostriedkami počítačo-
vej grafiky; može byť výsledkom vizualizácie digitálnej mapy, digi-
tálneho negatívu mapy, počítačového interaktívneho zostavovania,
skenovania papierovej mapy, spracovania obrazu mapy získaného zo
siete internetu ap.; existuje v rastrovom alebo vektorovom formáte;
rozlišujú sa programovo riadené a neriadené "obrazovkové" mapy.

U nás sa toto heslo vyskytuje len veImi zriedka, pretože jeho ob-
sah si mOžnOpredstaviť aj v jednom hesle digitálnej (resp. elektro-
nickej ) mapy.

Zaujímavosťou slovníka je fakt, že viaceré definície obsahujú aj
vnútornú klasifikáciu, napr.:

Geoekologická mapa (rus. geoekolog;českaja karta, ang!. envi-
ronmental map, ecological map, geoecological map) sa člení podIa
základných typov na inventarizačné, evaluačné (tiež valorizačné,
mapy hodnotenia), mapy prognóz, mapy odporúčaní.

Mapa nerastných surovín (rus. karta poleznych iskopaemych,
ang!. map oj mineral resources) sa člení podIa druhu nerastných su-
rovín: kovových, nekovových a palív (s ďalším, podrobnejším čle-
nením).

Slovník obsahuje aj niektoré názvy pre ktoré u nás nemáme vytvo-
rené vlastné termíny (endonymá), napr. "desertijikačná" mapa (rus.
karta 0Pllstynivania. ang!. desertijication map), t. j. mapa pod, ktoré
sú pod vplyvom nástupu púšte (aridizácie), mapa" vnútomej časti
oceánu" (rus. karta otkrytogo okeana, ang!. mid-ocean chart) ap.

NehIadiac na niekoIko (neveIa) diskusných stanovísk k autorom
prezentovanej klasifikácii máp, k samostatnosti niekofkých termí-
nov a k ich definíciám, možno považovať "stručný" výkladový slov-
ník termínu mapa za užitočné dielo, ktoré je v niektorých prípa-
doch stručné len svojim výkladom (definíciami), ale dostatočne
rozsiahle čo do počtu definovaných termínov. Azda mu chýba len
jeden vážnejší atribút - ilustrácie, bez ktorých sa aj komplikované
vysvetlenie vníma ako nedostatočný pokus o prezentáciu mapy. Je
predsa známe, že v kartografii (ako disciplíne, ktorá je aj grafická)
slovný opis mapy nie je dostatočnou zárukou správnej predstavy
o nej.

Ing. lán Pravda, DrSc ..
Geografický ústav SAV,

Bratislava

Geodetická veřejnost se předposlední červencovou sobotu (24. 7.
2004) rozloučila s býv1l1ýmředitelem Katastrálního úřadu v Třebíči,
doma i ve světě uznávaným zeměměřičem, dlouholetým členem
Rady Českého svazu geodetů a kartografŮ a Spolku zeměměřičů
Brno Ing. Jaroslavem Kolmanem, který zemřel 12. července 2004
ve Švýcarsku ve věku nedožitých 68 let.

Ing. Jaroslav Kolman se narodil 26. červenCe 1936 v Bratislavě.
Obor geodézie vystudoval na ČVUT v Praze (1959), po roce půso-
bení na Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Českých Budě-
jovicích pracoval v Geodézii Brno, do r. 1990 jako vedoucí Střediska
geodézie Třebíč, od 1. 1. 1993 do 30. 6. 2001 zastával funkci ředi-
tele Katastrálního úřadu v Třebíči. Významná etapa jeho odborné
praxe je spojena s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany. V histo-
rii našeho oboru byl prvním hlavním zeměměřičem na stavbě tohoto
druhu. Ing. 1. Kolman byl znám jako aktivní člen Českého svazu
geodetů a kartografů (dříve ČSVTS) nejen svými vysoce fundova-
nými referáty na odborných akcích, ale také jako úspěšný organizá-
tor zájezdů s odbornou tematikou (i do zahraničí).

Také nelze zapomenout jeho aktivity v rámci činnosti Spolku ze-
měměřičů Brno. Dokázal totiž každý rok, najeden den najaře, z Tře-
bíče učinit hlavní město pozemkových úprav, neboť se sem na pra-
videlné celostátní konference sjížděli odborníci ze všech koutů země.
V roce 2004 se ojedinělá konference v Třebíči pořádala za velké po-
zornosti odborné veřejnosti již podesáté.

Ing. Jaroslav Kolman byl odborník, kterého si jeho kolegové vá-
žili pro jeho znalosti a především aktivitu, s kterou dokázal výrazně
rozšířit nabídku akcí v činnosti Českého svazu geodetů a kartografů
a do jednání svoji povahou vnášel pohodu. Bude nám všem schá-
zet.

Dlouholetý pedagogický a vědecký pracovník katedry vyšší geodé-
zie na Stavební fakultě ČVUT v Praze skonal náhle dne 23. října
2004 ve věku 82 let.

Stanislav Holub se narodil 16. května 1922 ve Dvoře Králové nad
Labem. Maturoval v r. 1941 na Státním reálném gymnáziu v Kutné
Hoře a nastoupil ihned do práce v triangulačním oddělení Zeměpis-
ného úřadu. Zeměměřické inženýrství vystudoval při zaměstnání na
Vysoké škole speciálních nauk při ČVUT Praha. Státní zkoušku slo-
žil s vyznamenáním v r. 1950.

Od téhož roku pracoval jako asistent a později též jako vědecký
pracovník v Ústavu astronomie a geofyziky této školy vedeném prof.
Emilem Bucharem, DrSc. Vedle výuky se též intenzivně věnoval po-
válečnému budování ústavu. Protože v oné době nebyla skripta, pře-
ložil ruskou vysokoškolskou učebnici S. N. Blažka "Praktická as-
tronomie".

Vedle astronomie se též věnoval gravimetrii. Tématem jeho kan-
didátské disertační práce, kterou obhájil v r. 1960, byla měření Fech-
nerovým čtyřkyvadlovým přístrojem. V r. 1974 se mu podařilo za-
koupit slapový gravimetr Askania Gs 15 No. 228. Přístroj byl
umístěn na slapové stanici Geodetické observatoře Pecný v Ondře-
jově, kde je v provozu dodnes. Výzkumu vertikální složky zem-
ských slapů se S. Holub věnoval úspěšně ve spolupráci s pra-
covníky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického mnoho let. Byl autorem, respektive spoluautorem,
řady publikací z tohoto oboru a přispěl k mezinárodní prestiži sla-
pové stanice Pecný.

Do důchodu odešel Ing. Stanislav Holub, CSc., v r. 1985.
Výchově zeměměřických inženýrů a vědecké práci se věnoval
35 let. Vděčnou vzpomínku na něj si zachová řada absolventů a ko-
legů.



11. konference SDMG a XII. kongres
ISM

Podzimně zbarvené stráně podhůří Javorníků a Beskyd přivítaly
zhruba pět desítek účastníků i i. konference Společnosti důlních mě-
řičů a geologů (SOMG), která se konala ve dnech 5. až 7. 10.2004
v hotelu Tatra ve Velkých Karlovicích. Jednání konference zahájil
a řídil místopředseda Ing. Martin Vrubel (Severočeské doly a. s.),
v závěrečný den předsedal prof. Ing. Jan Schenk, CSc. (VŠB-TU Os-
trava).

Prvnim, pozorně sledovaným, bodem programu byla zpráva Ing.
J. Štáfa a Ing. Blína o průběhu XIl. kongresu Mezinárodní společ-
nosti důlního měříctví (International Society of Mine Surveying,
ISM). Kongres se s ročním odkladem, vyvolaným obavami z nemoci
SARS, konal 20. až 26. 9. 2004 v areálu Technické univerzity (asi
20 tis. studentů) v čínském městě Fuxin (1,2 mil. obyvatel, provin-
cie Liaoning). Závěrečný ceremoniál se uskutečnil v několik set ki-
lometrů vzdáleném Pekingu. Početně navštívené akce s bohatým do-
provodným programem se zúčastnili odborníci z 13 zemí (ze 42
členských), nejvíce z pořádající Číny a z Ruska. Česká republika,
reprezentovaná 5 delegáty, dosáhla významných úspěchů. Pro ne-
moc nepřítomný Ing. M. Vrubel byl za zá~luhy vyznamenán Čestou
medailí ISM, Ing. Karel Hortvík, PhO., (Ustav geoniky AV ČR Os-
trava) získal jedno ze dvou ocenění referátů autorů do 40 let věku.
Upřímně blahopřejeme!

Tematické okruhy jednání XII. kongresu zahrnovaly vzdělávání
a ekonomiku, metody dobývání, nové měřické metody a výpočetní
aplikace. (V souvislosti s tim za zmínku stojí roční těžba uhlí pořa-
datelské země, dosahující 1388 milionů tun.) Ve sborníku o 902 stra-
nách velkého formátu (s texty v jednacích jazycích angličtině, ruš-
tině a němčině, editor Shi Jinfeng), jsem nalezl 5 referátů českých
autorů (1. Štáf, R. Pavlík: Underground mining works coordination.;
P. Hánek, M. Klvaňa, H. Štěpánková, M. Vrubel: History of Czech
mine surveying; K. Hortvík, L. Stas: Prognosis of surface subsidence
affected by underground exploitation.; M. Vrubel, M. Eis: Digital
photogrammetry and its application.; K. Souček, L. Stas: Labora-
tory research of coal geocomposites.) a 1 ze Slovenska (V. Sedlák,
S. Molčíková, V. Hručíková, M. Frait, P. Mišovič: Modelling surface
movements and mining subsidence in GiS). Následující XIII. kon-
gres se bude konat v roce 2007 v Budapešti.

Dalších 21 referátů účastníky příznivě hodnocené 11. konference
SOMG je v plném zněni publikováno v digitálním sborníku na CD
disku, k němuž přísluší tištěný sborník anotací. Oba ~ateriály byly
laskavostí pořadatele předány do knihovny OOlS ve VUGTK Zdiby.
Pro rychlou orientaci zájemců uvádím jen základní popis (bez titulů
a pracovišť autorů) jednotlivých příspěvků, který zpravidla odpovídá
jejich názvu. (Názvy anotací a referátů se v některých připadech liší.)

J. Bulawa a Z. Hanák jednali o ovlivnění silnice 111-472iOdobý-
váním sedlové sloje 38 (530) v 9. kře na dole Lazy, příspěvek M. Mi-
koláše a P. Ferančíka se zabýval měřickými pracemi na dálničním
tunelu D2 - Lamačská cesta - Staré grunty v Bratislavě. Zástupce
firmy Gefos V. Černohorský do sborníku připravil informaci
o systému Leica i 200 a aplikacích pro zaměřování tunelů, F. Kobrle
doprovodnou výstavbu oblíbené měřické techniky Leica. M. Talácko

hovořilo využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvi-
sejících s těžbou štěrkopísků z vody, K. Samek a J. Mazalová refe-
rovali o dynamických měřeních s využitím laserového interferometru.
Velkou diskuzi vyvolaly dva příspěvky s navazující tematikou: refe-
rát I. Černého Současný stav povolování hornické činnosti v OKR
a referát Využití informačních technologií v procesu povolování hor-
nické činnosti autorů J. Štáfa, L. Hrebeňára a M. Galačové. P. Há-
nek jr. referovalo použití GPS při měření posunů rekultivovaných
svahů v Rabenově a o výsledcích testování GPS aparatur Trimble.
Referát S. Oejla Využití metody GPS-RTK na Dolech Nástup, Tuši-
mice, představující i řešení datové sítě, nebyl prosloven, stejně jako
text Polohová presnosť bodov určených technológiou GPS autorů J.
Sabové a A. Alfrehata. Zařízení, metody, vyhodnocení a dokumen-
tace stavu výztuže svislých těžních jam a svislosti průvodnicového
vedení těžních nádob přiblížili B. Fojtů aJ. Schenk. M. Janoš před-
stavil systém AEROcontrol a jeho využití v leteckém snímkování, au-
toři O. Jindra, Z. Švenka a M. Vrubel jednali o využití GiS a GeoXT
pro jednoduché měřické úlohy v podmínkách povrchových dolů. B.
Merc diskutoval činnost důlního měřiče na neuhelných dolech, P. St-
rahlheim popsal vedení důlně měřické dokumentace na Dolech Bí-
Una. V. Sedlák byl autorem Testovanie zvislých pohybov na násypo-
vom území, J. Schen, se fundovaně vyslovil k problému stanovení
definitivniho uklidnění pohybu povrchu po ukončení dobývání v utlu-
mených částech OKR. K. Hortvík jednalo poklesech povrchu a je-
jich prognózování důsledkem poddolování na ložisku RoŽná. Poz-
námky z české zeměměřické minulosti uvedl P. Hánek, M. Klvaňa
zasvěceně pohovořilo historických mapách důlních měr a J. Klát
o důlně měřickém výzkumu starých důlních děl v Bojkovickém že-
leznorudném revíru u Uherského Hradiště.

Sjezd a 12. konference SOMG se uskuteční na podzim 2005 na
jižní Moravě. Do té doby Zdař Bůh!

DoG. ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Seminář "vývoj metod a technologií
GPS v geodézii"

Ústav geodézie stavební fakulty VUT v Brně pořádá seminář s me-
zinárodní účastí s názvem

ve čtvrtek dne 3. února 2005 od 9.30 hod do 15.30 hod. v poslu-
chárně 0182 budovy O, na Veveří 95. .

Přihlášky je možno posílat poštou na adresy: Ustav geodézie, Ve-
veří 95, Brno 60200; e-mail <zmolova.v@fce.vutbr.cz; fax
541147218>.

Prof ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.,
FAST VUT v Brně




