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Detekce kartografického zobrazení
z množiny bodů

Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.,
katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
PřF UK v Praze

371:528

Abstrakt
Nov˘ pﬁístup k detekci kartografického zobrazení z mnoÏiny bodÛ za pouÏití rovinn˘ch útvarÛ: Voronoiov˘ch diagramÛ. Lze
ho vyuÏít pﬁi anal˘ze kartografick˘ch produktÛ, které jsou k dispozici pouze v analogové formû, a nenesou informace o kartografickém zobrazení, ve kterém byly vyhotoveny. Metoda sestává ze tﬁí krokÛ: 1. Transformace Voronoiov˘ch bunûk do podoby rovinného grafu. 2. Nalezení charakteristick˘ch hodnot a charakteristick˘ch vektorÛ pro grafové matice. 3. Vyhodnocení
rozpoznávacího kritéria zobrazení z charakteristick˘ch vektorÛ. Pokus ukázat souvislost mezi matematickou kartografií
a 2D geometrick˘mi strukturami.

Recognition of the Cartographic Projection from the Set of Points
Summary
New approach to the recognition of the cartographic projection from the set of points using planar shapes: Voronoi diagrams.
The process could be used for maps without any information about the cartographic projection in which they are created. Our
method consists of three steps: 1. Transformation of Voronoi cells to planar graph representation. 2. Finding eigenvalues and
eigenvectors for graph matrix. 3. Evaluation of the projection detection criterion from eigenvectors. Attempt to show the coherence
between mathematical cartography and 2D geometric structures.

VoronoiÛv diagram a kartografické zobrazení

1. Úvod
Kartografické zobrazení K zobrazuje referenãní plochu R1 na
referenãní plochu R2. Lze ho popsat prostﬁednictvím zobrazovacích rovnic v explicitním vyjádﬁení
x = f (, )
y = g (, ).

(1)

O zobrazovacích funkcích f, g se pﬁedpokládá, Ïe jsou spojité a snadno diferencovatelné, vzájemnû nezávislé. Promûnné ,  jsou zemûpisné souﬁadnice bodu na referenãní
plo‰e R1, x, y pravoúhlé souﬁadnice téhoÏ bodu na referenãní
plo‰e R2.
Voronoiova teselace (VT) pﬁiﬁazuje kaÏdému bodu mnoÏiny P ={P1, P2, ..., Pn} uzavﬁenou ãi otevﬁenou oblast, tj.
V(P) = {V(P1), V(P2),..., V(Pn)}, takovou, Ïe libovoln˘ bod
XV(Pi) je blíÏe k bodu Pi neÏ k jakémukoliv bodu Pj. Platí,
Ïe d(X,V(Pi)) d(X,V(Pj)). Uzavﬁenou oblast V(Pi) naz˘váme Voronoiovou buÀkou.
Body leÏící na spoleãné hranici V(Pi) a V(Pj), (ij), jsou
od bodÛ Pi, Pj stejnû vzdáleny. Platí: (1) VoronoiÛv diagram
V(P) je planárním grafem. (2) Pro kaÏd˘ bod P je V(P) konvexní. (3) Vrchol Voronoiovy buÀky je prÛnikem tﬁí hran,
právû kdyÏ jsou Voronoiovy diagramy (VD) nedegenerované.
(4) LeÏí-li bod Pi na konvexní obálce, je V(Pi) otevﬁená.
VD je pomûrnû citliv˘ k poloze bodÛ, zmûna polohy nûkterého z bodÛ mÛÏe zpÛsobit pﬁegenerování jeho tvaru. Této
vlastnosti vyuÏijeme pﬁi detekci tvaru kartografického zobrazení.

MnoÏiny podobn˘ch bodÛ generují i podobné VD. MÛÏeme
tvrdit, Ïe mezi analyzovanou mnoÏinou bodÛ a mnoÏinou
bodÛ v kartografickém zobrazení existuje podobnost, pokud
jsou podobné i jejich VD. Cílem postupu je nalezení co nejpodobnûj‰í dvojice VD vygenerovan˘ch nad mnoÏinou analyzovan˘ch bodÛ a mnoÏinou jim odpovídajících bodÛ v nûjakém kartografickém zobrazení. V této souvislosti vyvstává
ﬁada otázek:
• Jak zhodnotit podobnost dvou VD?
• Budou pro anal˘zu pouÏity v‰echny V(Pi) nebo jen nûkteré?
• Jaké mnoÏství bodÛ pouÏít ke generování VD?
• Jakou metodikou realizovat v˘bûr tûchto bodÛ?
• Která kartografická zobrazení pro porovnání zvolit a jaké
mají b˘t jejich kartografické parametry?
Komplexní odpovûì na tyto otázky pﬁesahuje rozsah tohoto ãlánku a vyÏádala by si provedení v˘zkumu s následn˘m statistick˘m zhodnocením dosaÏen˘ch parametrÛ [1].
Berme tento ãlánek jako prvotní seznámení s popisovanou
metodou.

2. Proces anal˘zy
První krok zahrnuje rozvahu t˘kající se v˘bûru mnoÏiny
vstupních bodÛ P, nad kter˘mi budou generovány VD.
Vzhledem k faktu, Ïe kartografické dílo mÛÏe b˘t (a vût‰inou i b˘vá) z hlediska obsahového pomûrnû obsáhlé, není
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únosné pﬁi anal˘ze pracovat se v‰emi jeho prvky (resp. s jejich ãíselnou reprezentací), ale pouze s podmnoÏinou tûchto
prvkÛ. U nûkter˘ch prvkÛ b˘vá upﬁednostÀována geografická
vûrnost nad pÛdorysnou pﬁesností. Tento fakt také ovlivÀuje
úspû‰nost anal˘zy [2].

2.1 MnoÏina vstupních bodÛ na mapû
Pﬁi volbû mnoÏiny vstupních bodÛ na mapû mohou nastat
dva pﬁípady:
1) Mapa neobsahuje zemûpisnou síÈ
MnoÏina vstupních bodÛ P pﬁedstavuje v˘bûrov˘ soubor
ze v‰ech bodov˘ch, liniov˘ch ãi plo‰n˘ch kartografick˘ch
znakÛ mapy. Pro kaÏd˘ bod Pi máme k dispozici rovinné kartézské souﬁadnice [xi, yi] (lze je poﬁídit napﬁ. za pouÏití kartometrické digitalizace) a zemûpisné souﬁadnice [i, i] (z aktuálních mapov˘ch podkladÛ). Odpovídající mnoÏinu obrazÛ
bodÛ P v rovinû kartografického zobrazení oznaãíme Q. Libovoln˘ bod Qi = [xii, yi], i = 1, ..., N, urãíme v˘poãtem ze
zobrazovacích rovnic (1), (2) pro hodnoty [i, i]. MnoÏiny
P a Q tedy pﬁedstavují identické body.
2) Mapa obsahuje zemûpisnou síÈ
V tomto pﬁípadû je situace jednodu‰‰í. Lze pouÏít body Pi
leÏící v uzlov˘ch bodech poledníkÛ a rovnobûÏek, ãi doplnit
je pﬁípadnû dal‰ími body volen˘mi a oznaãen˘mi dle v˘‰e
uveden˘ch zásad.
Uveìme také nejdÛleÏitûj‰í parametry t˘kající se volby
vstupní mnoÏiny bodÛ, které ovlivÀují v˘znamn˘m zpÛsobem kvalitu detekce zobrazení:
A) Typ kartografického znaku
S ohledem na metodiku tvorby mapov˘ch podkladÛ se
pro body Pi jeví jako nejv˘hodnûj‰í bodové kartografické
znaky pouÏité pro reprezentaci sídel ãi liniové kartografické
znaky vyuÏité pro znázornûní v˘znamn˘ch prvkÛ polohopisu/v˘‰kopisu (soutoky ﬁek). Za nevhodné lze povaÏovat
kartografické znaky plo‰né znázorÀující zpravidla lesní
nebo vodní plochy, u kter˘ch existuje pomûrnû malá pravdûpodobnost, Ïe se znázornûn˘ stav krajiny zachoval aÏ do
souãasnosti.
B) Poãet bodÛ
Pro praktické posouzení není zﬁejmû tﬁeba, aby byl poãet
N prvkÛ v˘bûrového souboru pﬁíli‰ vysok˘. Pro testování
byly pouÏity mnoÏiny bodÛ s rozsahem N (50, 1500). Zﬁejmû
tedy neplatí, Ïe kvalita detekce kartografického zobrazení je
závislá pouze na hodnotû N.
C) RozloÏení bodÛ
DÛleÏitou roli hraje rozloÏení bodÛ mnoÏiny P. V analyzovaném kartografickém díle by mûly b˘t body Pi rozloÏeny
co nejrovnomûrnûji po celé plo‰e území, abychom se vyvarovali pouze lokální shody mnoÏin P a Q. Pokud jsou body
Pi rozloÏeny pravidelnû, lze dosaÏené v˘sledky zobecnit: DÛsledkem podobnosti mnoÏin P a Q je tedy i podobnost jejich
základních souborÛ. V opaãném pﬁípadû takové zobecnûní
nemusí b˘t platné a dosaÏené v˘sledky mohou b˘t zkreslené.
Není vhodné umísÈovat analyzované body do obrazÛ singulárních bodÛ (tj. zemûpisn˘ch ãi kartografick˘ch pólÛ) a jejich blízkého okolí.
D) Velikost území
Velikost analyzovaného území hraje podstatnou roli. âím
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vût‰í je analyzované území, tím více se li‰í vzájemné polohy
jednotliv˘ch bodÛ mnoÏin P, Q a detekce kartografického
zobrazení je úspû‰nûj‰í. Pro malá území s plochou men‰í neÏ
100 km2 není prakticky moÏné detekci provést. Polohy bodÛ
se v takovém pﬁípadû u rÛzn˘ch kartografick˘ch zobrazení
li‰í velmi málo.
E) Pﬁesnost zákresu bodÛ mnoÏiny P
V pﬁípadû, kdy je situace na analyzované mapû znázornûna s nízkou pﬁesností, v˘raznû klesá úãinnost procesu
automatické anal˘zy kartografického zobrazení. Tento bod
se t˘ká mapov˘ch podkladÛ, které nebyly konstruovány na
geodetickém základu, tedy pﬁeváÏnû historick˘ch map. Pokud jsou jednotlivé body Pi zatíÏeny náhodn˘mi chybami
v poloze a následnû zobrazeny v kartografickém zobrazení,
jejich srovnání s mnoÏinou odpovídajících identick˘ch
bodÛ ve stejném zobrazení nezatíÏenou náhodn˘mi chybami (aktuální mapov˘ podklad) vykáÏe v˘raznû niÏ‰í podobnost.

2.2 Parametry kartografického zobrazení
DÛleÏitou roli pﬁi procesu detekce hraje volba kartografick˘ch zobrazení a jejich parametrÛ, pro které budou hodnoty
Q urãovány. Paleta kartografick˘ch zobrazení, se kter˘mi budeme srovnání provádût, by mûla b˘t co nej‰ir‰í. Je vhodné
do ní zaãlenit jak zobrazení jednoduchá, tak zobrazení nepravá, polykónická ãi neklasifikovaná.
Zajímavûji se jeví volba parametrÛ tûchto kartografick˘ch zobrazení. Postup jejich urãování by mûl b˘t automatizovan˘, aby bylo moÏno proces rozpoznávání kartografického zobrazení snadno algoritmizovat. V zásadû lze
volbu kartografick˘ch parametrÛ provést pro dva typy zobrazení:
• Volba parametrÛ pro zobrazení v normální poloze.
• Volba parametrÛ pro zobrazení v obecné poloze.
Volba parametrÛ pro zobrazení v normální poloze
Tato varianta je pomûrnû jednoduchá. Provedeme anal˘zu
vstupní mnoÏiny P a urãíme její tûÏi‰tû [t, t]. Zemûpisná
délka základního poledníku mÛÏe b˘t volena tak, Ïe 0 = Gr
nebo 0 = t. Zemûpisná ‰íﬁka nezkreslené rovnobûÏky mÛÏe
b˘t volena jako 0 = 0 nebo 0 = t.
Volba parametrÛ pro zobrazení v obecné poloze
Tato varianta je obtíÏnûj‰í, pro mnoÏinu bodÛ je zapotﬁebí
urãit nûkolik parametrÛ. První parametr pﬁedstavuje stanovení pﬁevládajícího smûru území, ve kterém se body mnoÏiny P nacházejí. Tento smûr mÛÏe b˘t charakterizován
min-max boxem natoãen˘m o úhel  vzhledem k ose x. Pﬁevládající smûr území je dán del‰í ze spojnic stﬁedÛ protûj‰ích stran.
Otázkou je, jak takto definovan˘ min-max box nalézt.
Hledání je zaloÏeno na my‰lence opakované konstrukce min-max boxÛ s rÛzn˘mi úhly , které jsou mnoÏinû P opsány. U kaÏdého min-max boxu je urãena jeho
plocha S, (S je funkcí ), platí S, > Smin. Pokud Si < Smin
pak Smin = S. Po nalezení obdélníku Smin del‰í ze spojnic stﬁedÛ jeho protûj‰ích stran pﬁedstavuje pﬁevládající
smûr území. Takto vzniklé body oznaãme jako K1 = [1k,1k],
K2 = [2k, 2k].
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V dal‰ím kroku nalezneme souﬁadnice Q, Q kartografického pólu Q. U azimutálního zobrazení mÛÏe platit:
Q = t a Q = t. Pﬁi hledání kartografického pólu pro válcová a kuÏelová zobrazení pﬁedpokládejme fakt, Ïe body K1,
K2 leÏí na ortodromû, v˘poãet se v˘raznû zjednodu‰í.

Q

tan kl cos k2 tan k2 cos k1
arctan –––––––––––––––––––––––––
,
tan kl sin k2  tan k2 sin k1

Q

cos (Q  k1)
arctan ––––––––––––
.
tan 1



Prvky matice A(2N,8) mÛÏeme urãit ze vztahu

A

(2)





1
...
...
...
1

x1
x2
...
...
...
xN

y1
y2
...
...
...
yN

x21
x22
...
...
...
xN2

x1y1
x2y2
...
...
...
xNyN

y21
y22
...
...
...
yN2

x31
x23
...
...
...
xN3

x12y1
x22y2
...
...
...
xN2 yN

x1y12
x2 y22
...
...
...
xNyN2



y13
y23 
...
. (4)
...
...
y3N

Matice l(2N,2) má tvar

 

Kartografickou ‰íﬁku základní rovnobûÏky urãíme ze vztahu
––  arccos [sin k1 sin Q
2

s0

cos k1 cos Q cos (k1 Q)].

Ostatní parametry urãíme ze znám˘ch vztahÛ matematické kartografie, které jiÏ nebudeme uvádût. Popsan˘ postup mÛÏeme pro kuÏelová a válcová zobrazení zjednodu‰it. Prohlásíme, Ïe nezkreslená rovnobûÏka je 0 = t,
základní poledník je 0 = t. Vzhledem k pﬁedpokladu zhruba
ãtvercového tvaru území tak provádíme test pouze v normální poloze.

x1
x2
...
...
...
xN

l

y1
y2
...
...
...
yN

.

(4)

Podmínku metody nejmen‰ích ãtvercÛ lze zapsat ve tvaru
h

(ATA)-1ATl.

Dosazením (7) a (8) do (9) získáme hodnoty oprav vx, vy
jednotliv˘ch souﬁadnic, ze kter˘ch lze urãit vxy
2.3 Urãení míry identity
DÛleÏit˘m krokem je posouzení míry identity mnoÏin bodÛ
P a Q. Mezi obûma mnoÏinami zﬁejmû existuje vztah (obecnû
nemusí b˘t lineární) definovan˘ pﬁedpisem : P↔Q1). Platí
tedy, Ïe se jedná o vztah dvou nestejnorod˘ch souﬁadnicov˘ch systémÛ.
Cílem tohoto kroku je nalezení a odstranûní identick˘ch
bodÛ v mnoÏinách P a Q s „pﬁíli‰ velkou polohovou odchylkou, které by mohly nevhodn˘m zpÛsobem ovlivnit tvar
VD. Vzhledem k faktu, Ïe pouÏíváme nadbyteãn˘ poãet identick˘ch bodÛ, vyuÏijeme ke stanovení míry identity metodu
nejmen‰ích ãtvercÛ. Je -li nelineární, jako vhodná se jeví
transformace vy‰‰ího stupnû, napﬁ. kubická. Minimální poãet identick˘ch bodÛ je N
10. Kubická transformace je
dána rovnicemi
x

a0
a6x3
y b0
b6x3

a1x a2y a3x2 a4xy
a7x2y a8xy2 a9y3,
b1x b2y b3x2 b4xy
b7x2y b8xy2 b9y3.

a5v2
(3)
b5v2

Tato transformace zobrazí úseãky jako kubické kﬁivky, je
konformní, tj. zachovává úhel v bodû mezi tûmito kﬁivkami.
Oznaãíme-li matici oprav jako v(2N,2), matici vyrovnan˘ch
hodnot jako h(2N,2), platí
v

1)

Ah  l .

Transformace vy‰‰ích stupÀÛ neÏ 3 se jiÏ zpravidla nepouÏívají,
nepﬁiná‰ejí podstatnûj‰í efekt.

vxy


vx 
vy .
2

2

Opravu vxy lze pouÏít jako charakteristiku pﬁesnosti popisující míru ztotoÏnûní obou mnoÏin. Alternativní charakteristiku pﬁesnosti mÛÏe pﬁedstavovat v˘poãet poklesu oprav.
Z matic A, l opakovanû odstraÀujeme j-t˘ a (j+N)-t˘ ﬁádek,
j = 1,..., N. Takto vzniklé matice oznaãíme A(2(N-1),8),
l(2(N-1),2). Získáme celkem N takov˘ch matic. Platí
h

  -1

l.

(5)

Opravy v(2(N 1,2) urãíme z rovnice
v

h  l.

Vlastní pokles oprav vxy lze vypoãítat jako rozdíl ãtvercÛ
oprav v a v
vxy

vTv  vTv.

Z dal‰ího v˘poãtu budou vylouãeny body s v˘raznû vy‰‰í
hodnotou vxy resp. vxy (napﬁ. body, u kter˘ch pﬁesahuje
vxy > 2v resp. vxy > 2v).

2.4 Konstrukce Voronoiova diagramu
Ke konstrukci VD lze vyuÏít ﬁadu postupÛ, autorem byl
v práci pouÏit inkrementální algoritmus zaloÏen˘ na postupném pﬁidávání bodÛ do jiÏ hotové Voronoiovy teselace. SloÏitost algoritmu je O(N2). Autor vyuÏil vlastní implementaci
v jazyce C++ provádûjící export hran VD do formátu DXF,
kter˘ lze naãíst ve vût‰inû geoinformaticky orientovaného
software.
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Pﬁed konstrukcí VD je nutno z mnoÏin P, Q odstranit duplicitní body. T˘ká se to zejména obrazÛ singulárních bodÛ
v takov˘ch kartografick˘ch zobrazeních, které zobrazují singulární body opût jako body (kuÏelová, azimutální zobrazení).
Pro detekci bodÛ nacházejících se na konvexní obálce
(V(Pi) je otevﬁená oblast) bylo pouÏito Jarvisovo skenování,
pﬁi kterém je posuzován úhel  mezi poslední stranou konvexní obálky tvoﬁenou body Pi-1, Pi a úseãkou Pi, Pakt. Hledá
se takov˘ bod Pakt, pro nûjÏ je tento úhel maximální (tj.
 = max). SloÏitost algoritmu je O(NlogN). Uveden˘ postup
je v˘hodn˘ pro mnoÏiny N<1000.
Pro efektivnûj‰í konstrukci je moÏné pouÏít napﬁ. algoritmus qhull (http://www.qhull.org), kter˘ je implementován
napﬁ. v softwaru MATLAB. VD byly generovány na oblasti
vymezené min-max boxem s 25% pﬁesahem.

2.5 Podobnost V(P) a V(Q)
Posouzení podobnosti V(P) a V(Q) je klíãov˘m krokem anal˘zy. Vzhledem k faktu, Ïe VD jsou znaãnû citlivé k poloze
generátorÛ, lze tvrdit: V(P) je podobné V(Q) právû kdyÏ jsou
podobné i jejich geometrické parametry.
Pokud nalezneme takové zobrazení , které pﬁedstavuje lineární operátor (tj. vyjadﬁuje existencí lineárního vztahu
mezi V(P) a V(Q)), jsou obû mnoÏiny P a Q podobné (tj. vzájemnû posunuté, otoãené, zvût‰ené ãi zmen‰ené).
Základním zprostﬁedkujícím parametrem slouÏícím pro
v˘poãet vzájemného vztahu obou mnoÏin bude vztah vzdálenosti s mezi dvojicí bodÛ náleÏejících V(Pi) a jí odpovídající vzdáleností s mezi dvojicí bodÛ náleÏející V(Qi). Konkrétnûji se bude jednat o dvojice bodÛ leÏících na hranû
libovolné Voronoiovy buÀky. Takov˘ch dvojic lze pro Voronoiovu buÀku s n uzly nalézt (n2).
Pro tento úãel pﬁevedeme Voronoiovu buÀku na strukturu pﬁedstavovanou úpln˘m neorientovan˘m grafem, viz
obr. 1.

Bayer, T.: Detekce kartografického zobrazení z mnoÏiny bodÛ

Matice W
Ohodnocení hran grafu budou v tomto pﬁípadû pﬁedstavovat
euklidovské vzdálenosti s. Graf G lze popsat ãtvercovou maticí W ﬁádu n, jejíÏ prvky wij jsou definovány následujícím
vztahem
wij =

i

(6)

j

Matici W nad mnoÏinou V(Pi) oznaãíme WPi, ui Pi,



WP

S12
S22
...
S2n

S11
S12
...
S1n



S1n
S2n
... ,
Snn

...
...
...
...

matici W nad mnoÏinou V(Qi) oznaãíme WQi, uiQi.



WQ

S11
S12
...
S1n

S12
S22
...
S2n



S1n
S2n
.
...
Snn

...
...
...
...

Je -li lineární operátor, zﬁejmû platí
(WPi)

WQi.

Charakteristická rovnice
Vyjdeme z charakteristické rovnice lineárního operátoru .
Skalár  pﬁedstavuje vlastní ãíslo lineárního operátoru , pokud existuje vektor v, v0, pro kter˘ platí
(v)

v.

¤íkáme, Ïe v je vlastní vektor operátoru . Charakteristickou
rovnici lze zapsat ve tvaru

Úpln˘ graf
Graf G = (H,U,), mezi jehoÏ kaÏd˘mi dvûma uzly ui,
ujU existuje právû jedna hrana, naz˘váme úpln˘m grafem.
Prvky mnoÏiny H pﬁedstavují hrany, prvky mnoÏiny U uzly
grafu G,  pak incidenci grafu. KaÏdá hrana hij má pﬁiﬁazeno ohodnocení wijR.

 s(u0, u ) ii jj .

det(E  )

0.

Pro v˘poãet je praktiãtûj‰í tvar

 11
 21

 12
 22

...

...

...

...



n1



...

n2

...




1n
2n

...



0.

nn

Koﬁeny rovnice s neznámou  oznaãíme i
  1  2...  n

0

pﬁedstavují vlastní ãísla lineárního operátoru . Lze je urãit
napﬁ. QR rozkladem.
Podobnost matic a vlastní ãísla
Anal˘za je zaloÏena na faktu, Ïe podobné matice mají stejná
vlastní ãísla. âtvercové matice B, C naz˘váme podobn˘mi,
existuje-li taková regulární matice M, aby platilo
Obr. 1 Pﬁevod Voronoiovy buÀky na úpln˘ neorientovan˘
graf

C

M-1BM.
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Sloupce matice M pak tvoﬁí vlastní vektory. Pro vlastní ãísla
matic B, C platí

B

C.

JestliÏe pro R

M-1BM,

C

Obr. 2 Selekce V(Pi) a V(Qi), Ïádn˘ ze zbyl˘ch generátorÛ
neleÏí na konvexní obálce

pro vlastní ãísla matic B, C platí

C

B.

Matice W je invariantní vÛãi úhlu natoãení mnoÏin P a Q.
V tomto pﬁípadû je M E, matice WQi je -násobkem matice WPi. Zﬁejmû platí

WPi
Pi .

WQi
Qi

(7)

Pro stopy matic lze psát
n

Qi,

tr(WQi)

i 1

tr(WPi)

Pi.

n



i 1

Pak platí

a jim pﬁíslu‰ející smûrodatné odchylky kh, kO, kS.

tr(WPi).

tr(WQi)

Z v˘poãtu vylouãíme takové buÀky V(Pi) a V(Qi):

Jako testovací kritérium (eliminuje vliv znamének i) detekující, zda WQi je -násobkem WPi, pouÏijeme
n

2Qi,

tQi

i 1

n

2Pi.

tPi

i 1

Pro vztah mezi tQi a tPi platí
tQi

2tPi, R.

• U kter˘ch je poãet hran rÛzn˘. Neexistuje-li Ïádná dvojice
bunûk V(Pi) a V(Qi) se stejn˘m poãtem hran, je hodnota testovacího kritéria m = .
• AlespoÀ jeden z dvojice parametrÛ se vztahuje ke generátoru Pi nebo Qi leÏícímu na konvexní obálce. Tûmto geometrick˘m parametrÛm byla pﬁiﬁazena hodnota 0. Uveden˘m krokem odstraníme v‰echny neuzavﬁené buÀky obou
mnoÏin.
• Velikosti opravy vi ki  ki > 2. Tímto krokem odstraníme buÀky s v˘raznû odli‰n˘mi charakteristikami (tj. tvarovû odlehlé buÀky) v obou mnoÏinách. Typick˘m pﬁíkladem jsou buÀky nacházející se na okrajích mnoÏin, jejichÏ
tvary a velikosti b˘vají znaãnû rozdílné.

(8)

2.6 Selekce V(P) a V(Q)
Pﬁed vlastním v˘poãtem testovacího kritéria je nutno provést selekci mnoÏin V(P) a V(Q). Podobnost nebudeme
posuzovat mezi v‰emi dvojicemi bunûk V(Pi) a V(Qi), mnoÏinu dvojic omezíme. Autor navrhuje provést selekci (z dÛvodu jednoduchosti v˘poãtu) na základû geometrick˘ch
parametrÛ.
Geometrické parametry je nutno zvolit tak, aby reprezentativním zpÛsobem charakterizovaly kaÏdou buÀku,
a souãasnû byl jejich v˘poãet snadn˘. Autor pouÏil následující trojici geometrick˘ch parametrÛ: (1) poãet hran h, (2)
obvod O a (3) obsah S. Postup lze formálnû shrnout do dvou
bodÛ:
a) Pro kaÏdé V(Pi) byly následnû urãeny jeho geometrické
parametry: (1) poãet hran h i, (2) obvod O i a (3) obsah S i.
p

Tyto údaje byly uloÏeny do dynamické datové struktury
realizované maticí s rozmûry (3,N). Pro V(Pj) leÏící na
konvexní obálce nebylo moÏné tyto hodnoty urãit, a proto
jsme pro dal‰í v˘poãty definovali hpj = 0, Opj = 0, Spj = 0.
Stejn˘m zpÛsobem byly nad V(Qi) spoãteny parametry hQi,
OQi, SQi. Ke kaÏdé trojici geometrick˘ch parametrÛ nad
buÀkou V(Pi) tedy existuje korespondující trojice parametrÛ nad buÀkou V(Qi). Na základû v˘‰e uvedeného postupu vyvstává otázka, zda do porovnání nezahrnout i jiné
geometrické parametry VD. Tímto problémem se v‰ak
publikovan˘ ãlánek podrobnûji nezab˘vá.
b) V dal‰ím kroku vypoãteme pomûry mezi vzájemnû odpovídajícími dvojicemi parametrÛ
Opi
Ski
hpi
k ih = –––,
k0i = –––
, ksi
–––
Oki
Spi
hki

p

p

Vlastní detekci podobnosti obou mnoÏin P a Q kartografického zobrazení je moÏno provést, pokud poãet zbyl˘ch
bunûk V(Pi) a V(Qi) vyjádﬁen˘ relativním pomûrem splÀuje
podmínku N/N > 0,2. V opaãném pﬁípadû by nebylo mnoÏství zbyl˘ch bunûk statisticky reprezentativní. Hodnota 0,2
byla empiricky stanovena autorem. Na první pohled se jeví
jako pomûrnû „malá“. Je v‰ak nutné vzít v potaz, Ïe v˘‰e
uveden˘mi kroky dojde k odstranûní pomûrnû velkého mnoÏství bunûk V(Pi) a V(Qi) viz obr. 2. Se zvy‰ujícími se hodnotami N a sniÏujícími se hodnotami krokÛ ,  se budou zﬁejmû hodnoty tohoto pomûru zvût‰ovat.
2.7 V˘poãet testovacího kritéria
Po selekci bunûk VD mÛÏeme provést vlastní v˘poãet testovacího kritéria indikujícího splnûní. Poãet takto vznikl˘ch
Voronoiov˘ch bunûk oznaãme N. Pro zbylé buÀky V(Pi)
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reprezentujícími obrazy bodÛ v rÛzn˘ch kartografick˘ch zobrazeních, nejpodobnûj‰í bude mnoÏina s mmin.
mmin

min (m1, m2, ...mN).

(10)

Ukázka VD nad Hammerov˘m zobrazením je znázornûna
na obr. 3.

3. Závûr

Obr. 3 VoronoiÛv diagram nad mnoÏinou P Hammerova
zobrazení

a V(Qi) naplníme matice tQ (1,N) a tp (1,N). V dal‰ím kroku
urãíme prvky matice  (1,N)
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Tento pﬁíspûvek se snaÏil nastínit moÏnost detekce kartografického zobrazení z mnoÏiny bodÛ srovnáním s mnoÏinou
korespondujících bodÛ ve známém kartografickém zobrazení. âlánek poukazuje na souvislost matematické kartografie, v˘poãetní geometrie a teorie grafÛ [3]. Podrobnûj‰í anal˘za dosaÏen˘ch v˘sledkÛ pﬁi praktick˘ch testech bude
uveﬁejnûna v pﬁí‰tím ãísle Geodetického a kartografického
obzoru.

[1] HEBÁK, P.: Vícerozmûrné statistické metody. Informatorium.
Praha 2005.
[2] BUCHAR, P.-HOJOVEC, V.: Matematická kartografie. Praha,
Vydavatelství âVUT 1996.
[3] ROURKE, O. J.: Computational Geometry in C. Cambridge,
University Press 2005.

Do redakce do‰lo: 9. 8. 2007

(9)

âím je hodnota m niÏ‰í, tím podobnûj‰í jsou si zﬁejmû mnoÏiny P a Q. Provádíme-li srovnání P(k) s více mnoÏinami Q(k,j)
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Vyrovnání trigonometrické sítě
I., II. a III. řádu systému Stabilního
katastru z let 1823 a 1824
332:528

Abstrakt
V souãasné dobû je stále aktuální problém transformace souﬁadnic mezi rÛzn˘mi souﬁadnicov˘mi systémy. Pro hledání exaktních vztahÛ mezi souãasn˘mi, geodetickou praxi pouÏívan˘mi, rovinn˘mi souﬁadnicov˘mi systémy a souﬁadnicov˘mi systémy
historick˘mi bylo znovu vyrovnáno pÛvodní délkové a úhlové mûﬁení v trigonometrické síti Stabilního katastru.

Adjustment of Trigonometric Net of 1st, 2nd and 3rd Order of Stable Cadastre system from 1823 and 1824
Summary
Problems of transformation of coordinates between different systems are at present very important. Original angle and distance
measurements from Stable cadastre network were readjusted to find exact relations between present coordinates systems and
historical ones.

StaÀková, H.: Vyrovnání trigonometrické sítû ...

1. Úvod
Vyrovnání trigonometrické sítû I., II. a III. ﬁádu systému
Stabilního katastru (SK) z let 1823 a 1824 se t˘ká nového
vyrovnání trigonometrické sítû I., II. a III. ﬁádu SK a porovnání novû vyrovnan˘ch souﬁadnic s jejich pÛvodními
hodnotami.
Data pro experimentální anal˘zy a nové vyrovnání byly
získány z historick˘ch materiálÛ, které se nacházejí v Ústﬁedním archivu zemûmûﬁictví a katastru (ÚAZK) v Praze.
V tûchto materiálech byly vyhledány potﬁebné údaje k novému sestavení zápisníkÛ mûﬁení zvlá‰È pro kaÏd˘ ﬁád a pro
vyrovnání trigonometrick˘ch sítí I., II. a III. ﬁádu jako celek.
Jako vstupní veliãiny do vyrovnání byly zvoleny vodorovné
úhly a délky znám˘ch stran (základen). Pro porovnání pÛvodních a novû vyrovnan˘ch souﬁadnic bodÛ byly vypoãteny
srovnávací parametry.

2. Vyrovnání trigonometrické sítû I., II. a III. ﬁádu
Podkladem pro vyrovnání trigonometrické sítû I., II. a III.
ﬁádu systému SK z let 1823 a 1824 v okolí Brna byly pﬁedev‰ím materiály získané ve fondech ÚAZK a to:
• zápisníky vodorovn˘ch úhlÛ, svazek S1,
• triangulaãní v˘poãty, svazek S3,
• sestavení triangulaãních v˘sledkÛ a topografické popisy trigonometrick˘ch bodÛ, svazek S4,
• sestavení triangulaãních v˘sledkÛ, svazek S6, soubor C1),
• zobrazení trigonometrick˘ch sítí, svazek S8; ukázka skeletÛ je na obr. 1.
Studiem materiálÛ ÚAZK bylo zji‰tûno, Ïe se vodorovné
úhly nacházejí ve svazcích S1, S3 a S4.
• Ve svazku S1 jsou uvedeny vodorovné úhly mûﬁené metodou násobením. Vodorovné úhly byly redukovány na nulu.
V˘sledné hodnoty jednotliv˘ch úhlÛ zde uvedeny nejsou
a tak hodnota kaÏdého úhlu musela b˘t dopoãítána jako prÛmûr z jednotliv˘ch mûﬁení. V˘sledné hodnoty úhlÛ byly do
jednotliv˘ch protokolÛ dopsány tuÏkou.
• Ve svazku S3 je pro kaÏd˘ trojúhelník uveden souãet tﬁí redukovan˘ch úhlÛ, hodnota známé strany jako základny
a v˘poãet dal‰ích dvou stran z logaritmÛ sinÛ protilehl˘ch
úhlÛ. V tûchto v˘poãetních protokolech je v‰ak vût‰ina hodnot pﬁe‰krtnut˘ch a tak není zﬁejmé, která hodnota, aÈ úhlu
ãi délky, je správná.
• Ve svazku S4 je uvedeno ãíslo a tvar trojúhelníku, hodnoty
redukovan˘ch vodorovn˘ch úhlÛ, opravy z vyrovnání, vyrovnané úhly, délky stran ve vídeÀsk˘ch sázích a jejich logaritmy, jiÏníky a pﬁedbûÏné souﬁadnice poãítan˘ch bodÛ.
U bodÛ I. ﬁádu byly hodnoty redukovan˘ch vodorovn˘ch
úhlÛ opraveny o sférick˘ exces. Ukázka protokolu svazku
S4 je na obr. 2.
Do vyrovnání byly voleny jako vstupní veliãiny mûﬁené
vodorovné úhly ze svazku S4 a vybrané vodorovné délky nûkter˘ch stran (základen).

1)

Soubor C obsahuje seznam 116 trigonometrick˘ch bodÛ I., II. a III.
ﬁádu v S-SK ze svazku S6.
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Vyrovnání sítû probûhlo v nûkolika etapách:
• samostatné vyrovnání sítû I. ﬁádu,
• samostatné vyrovnání sítû II. ﬁádu,
• samostatné vyrovnání sítû III. ﬁádu,
• vyrovnání sítí I., II. a III. ﬁádu jako celku.
KaÏdé z tûchto vyrovnání mûlo dvû ãásti:
a) vyrovnání sítû pouze z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ (vyrovnání 1),
b) vyrovnání sítû z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ a vybran˘ch
délek nûkter˘ch stran, tzv. základen (vyrovnání 2).
Pro vyrovnání byl pouÏit programov˘ software G-NET a postup vyrovnání byl pro v‰echny etapy obdobn˘:
a) pﬁepoãet délek znám˘ch stran z vídeÀsk˘ch sáhÛ na metry,
b) kontrolní v˘poãet uzávûrÛ jednotliv˘ch trojúhelníkÛ a posouzení pﬁesnosti dle Ferrerova vzorce,
c) volba pevn˘ch (dan˘ch) bodÛ,
d) sestavení vstupních dat (zápisníku mûﬁení),
e) v˘poãet zápisníku mûﬁení a vyrovnání bodÛ ve v˘poãetním software G-NET.
V bodû b) byl proveden kontrolní v˘poãet uzávûrÛ jednotliv˘ch trojúhelníkÛ a posouzení pﬁesnosti (stﬁední chyby mûﬁeného úhlu, mU ) dle Ferrerova vzorce [1]:

mU



U2
––––,
3n

kde
U je úhlov˘ uzávûr v trojúhelníku,
n je poãet trojúhelníkÛ.
I. ﬁád
V trigonometrické síti I. ﬁádu se nachází 34 trojúhelníkÛ
a 25 nov˘ch bodÛ. Podle Ferrerova vzorce byla vypoãtena
pﬁesnost mûﬁení v I. ﬁádu a to 2,6.
Nejvût‰í úhlové uzávûry se nacházely v trojúhelnících bodÛ:
• MAYDEN-NADANOV-EISGRUB
8,5,
• DRAHAN-SWINOSCHITZ-ROTHERBERG
8,1,
• PAPRZINA-SWINOSCHITZ-SEKORZ
7,8,
• DRAHAN-PRZEDZINA-WETTERNICH
7,5,
• WETTERNICH- HOLLYKOPETZ-PRATZEN
7,3,
• SEKORZ-AMBROZUNG-RAPPOTITZ
6,8,
• NEBOWID-MISTGABEL-RAPPOTTIZ
6,8.
II. ﬁád
V trigonometrické síti II. ﬁádu se nachází 33 trojúhelníkÛ
a 21 nov˘ch bodÛ. Ve 30 trojúhelnících byly vypoãteny úhlové uzávûry. Podle Ferrerova vzorce byla vypoãtena pﬁesnost mûﬁení v II. ﬁádu 3,4.
Nejvût‰í úhlové uzávûry se nacházely v trojúhelnících bodÛ:
• SPIELBERG-HADI B.-ROWINI
16,0,
• WINOHRAD-RANDLER-FUCHSBERG
14,7,
• NEBOWID-NOVOSAD-ROWINI
10,4,
• MOLEIS-HIBL-WEIHON
9,6,
• NOVOSAD-WEIHON-WINOHRAD
7,3,
• PRATZEN-WINOHRAD-RANDLER
6,9.
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Obr. 1 Ukázka skeletÛ

Obr. 2 Ukázka protokolu svazku S4
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2.1 Vyrovnání trigonometrické sítû I. ﬁádu
KaÏdému bodu I. ﬁádu bylo pﬁidûleno ãíslo od 500 v˘‰e, takÏe
vznikl soubor bodÛ oãíslovan˘ ﬁadou 501–527. Jako pevné,
tj. dané, byly zvoleny body:
• 501 (Hollykopetz),
• 503 (Wetternich).
KaÏd˘ trojúhelník je oãíslován ﬁímsk˘mi ãísly (pÛvodní
ãíslování trojúhelníkÛ). Jako v˘chozí trojúhelník byl zvolen
trojúhelník bodÛ Hradberg-Hollykopetz-Wetternich, kter˘
byl v pÛvodním ãíslování trojúhelníkÛ oznaãen ãíslem I.
Délky, které byly oznaãeny jako známé strany (základny),
byly postupnû oãíslovány ﬁadou od 1 do 36 v návaznosti na
ãíslování trojúhelníkÛ bodÛ (obr. 3). Ve svazku S4 ÚAZK
jsou známé strany oznaãeny ãárkou kolmou na danou stranu.
Celkem byly poãítány souﬁadnice 25 bodÛ.
Obr. 3 Ukázka ãíslování bodÛ, trojúhelníkÛ a délek

III. ﬁád
V trigonometrické síti III. ﬁádu se nachází 9 trojúhelníkÛ
a 5 nov˘ch bodÛ. V 7 trojúhelnících byly vypoãteny úhlové
uzávûry. Podle Ferrerova vzorce byla vypoãtena pﬁesnost mûﬁení v III. ﬁádu 4,3.
Nejvût‰í úhlové uzávûry se nacházely v trojúhelnících bodÛ:
• SPIELBERG-ROWINI-LANGENFELD
• SPIELBERG-LANGENFELD-NEBOWID
• ROWINI-STWRTIE-PRATZEN

12,5,
12,2,
7,3.

Po v˘poãtu vygeneruje program G-NET seznam souﬁadnic vyrovnan˘ch bodÛ, v˘poãetní protokol polohového vyrovnání2) sítû, protokol o zpracování zápisníku mûﬁení a protokol zpracování osnov smûrÛ.
Vyrovnané souﬁadnice bodÛ po kaÏdé etapû byly porovnány s pÛvodními souﬁadnicemi bodÛ urãen˘mi v letech 1823 a 1824 a uloÏen˘mi ve svazku S6 ÚAZK. Pro
kaÏdou etapu vyrovnání byly vypoãteny hodnoty srovnávacích parametrÛ mezi jednotliv˘mi etapami vyrovnání.
Mezi tyto srovnávací parametry, které byly vypoãteny porovnáním pÛvodních a novû vyrovnan˘ch souﬁadnic bodÛ,
patﬁily:
• stﬁední souﬁadnicové chyby My, Mx a Mxy,
• prÛmûrná polohová chyba pxy,
• prÛmûrná stﬁední odchylka v poloze bodu mp.
Dal‰ím srovnávacím parametrem byla:
• prÛmûrná stﬁední souﬁadnicová chyba souboru vypoãtená
software G-NET, mpGxy.

2)

Je-li vyrovnávána i v˘‰ka bodÛ, vytváﬁí G-NET i protokol o v˘‰kovém vyrovnání.

a) Vyrovnání trigonometrické sítû I. ﬁádu z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ (vyrovnání 1)
A) Do vyrovnání vstoupilo 102 mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ
opraven˘ch o sférick˘ exces.
Nejvût‰í polohovou odchylku ve vyrovnání mûly body:
• RAPPOTITZ
• AMBROZUNG
• SEKORZ
• NAPAGEDL
• JAWORNIK
• KOMINIK
• DZBEL
• LUNDENBURG

(513),
(516),
(517),
(524),
(526),
(525),
(527),
(509).

Z tohoto seznamu bodÛ vypl˘vá, Ïe nejvût‰í odchylky
v poloze bodu jsou na krajních bodech sítû nebo na bodech
z této sítû vysunut˘ch. Podle zákonÛ hromadûní stﬁedních
chyb jsou nejvût‰í odchylky právû na bodech nejvíce vzdálen˘ch od bodÛ povaÏovan˘ch za pevné. Tato síÈ ve skuteãnosti nebyla na tûchto bodech ukonãena, ale pokraãovala
a tyto body byly vyrovnány komplexnû s celou sítí I. ﬁádu
a mûly tak návaznost z dal‰ích stran v jejich ﬁádu. Pro potﬁeby anal˘z byla síÈ na tûchto bodech ukonãena.
B) V dal‰í fázi vyrovnání byla trigonometrická síÈ I. ﬁádu zmen‰ena o okrajové body 516, 527, 523, 526, 524, 525, 509.
Po zmen‰ení sítû o v˘‰e uvedené body se hodnoty polohov˘ch odchylek na vnitﬁních bodech sítû zvût‰ily. Zmen‰ila
se ale stﬁední souﬁadnicová chyba Mx, prÛmûrná polohová
odchylka pxy a prÛmûrná stﬁední odchylka v poloze bodu
mp, viz tab. 1.
b) Vyrovnání trigonometrické sítû I. ﬁádu z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ a délek vybran˘ch stran (vyrovnání 2)
A) Do vyrovnání vstoupilo 102 vodorovn˘ch úhlÛ opraven˘ch o sférick˘ exces a 36 délek vybran˘ch trigonometrick˘ch stran. Délky byly do vyrovnání experimentálnû
zaﬁazeny z dÛvodÛ udrÏení pÛvodního rozmûru trigonometrické sítû.
Nejvût‰í polohovou odchylku ve vyrovnání mûly body:
• AMBROZUNG
• HELLIKOPETZ
• NAPAGEDL
• JAWORNIK
• KOMINIK
• DZBEL
• LUNDENBURG

(516),
(523),
(524),
(526),
(525),
(527),
(509).
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Tab. 1 Srovnávací parametry pÛvodních a novû vypoãten˘ch bodÛ vyrovnání 1 a vyrovnání 2 – I. ﬁád

My [m]

Mx [m]

Mxy [m]

pxy [m]

mp [m]

mpGxy [m]

A

0,539

0,866

0,721

1,102

0,779

0,592

B

0,507

0,430

0,471

0,653

0,462

0,535

Vyrovnání 2

My[m]

Mx [m]

Mxy[m]

pxy [m]

mp [m]

mpGxy [m]

A

0,361

0,548

0,464

0,466

0,330

0,270

B

0,297

0,255

0,277

0,298

0,211

0,223

Vyrovnání 1

B) Trigonometrická síÈ I. ﬁádu byla zmen‰ena o body 516,
527, 523, 526, 524, 525, 509. Z vyrovnání byla vylouãena
délka mezi body HOLLYKOPETZ a PRATZEN.
Po zmen‰ení sítû o v˘‰e uvedené body se v‰echny hodnoty srovnávacích kritérií zmen‰ily.
Hodnoty srovnávacích parametrÛ z vyrovnání 1 a 2 byly
sestaveny do tab. 1.
Z vypoãten˘ch souﬁadnicov˘ch rozdílÛ dx, dy mezi pÛvodními a novû vypoãten˘mi souﬁadnicemi byl sestaven graf 1.
Z grafu 1 je zﬁejmé, Ïe hodnoty srovnávacích parametrÛ
jsou ve vyrovnání 2B sice nejmen‰í, ale vyrovnání 2A má
nejmen‰í rozptyl souﬁadnicov˘ch odchylek dx, dy a pouze na
4 bodech jsou souﬁadnicové odchylky v ose Y a X velké.
Jedná se o body 523, 524, 525 a 526.
Graf 1 Vyrovnání trigonometrické sítû I. ﬁádu
2.2 Vyrovnání trigonometrické sítû II. ﬁádu
BodÛm trigonometrické sítû II. ﬁádu byla pﬁidûlena ãísla
601– 618 a 701–703.
Dané body:
• 503 (Wetternich),
• 504 (Pratzen),
• 505 (Nadanow),
• 511 (Nebowid),
• 515 (Swinoschitz),
• 520 (Rotherberg).
Souﬁadnice dan˘ch bodÛ byly pﬁevzaty z vyrovnání trigonometrické sítû I. ﬁádu. Stejnû jako v pﬁípadû trigonometrické
sítû I. ﬁádu byl kaÏd˘ trojúhelník pÛvodnû oãíslován ﬁadou
ﬁímsk˘ch ãísel a základny ﬁadou ãísel od 1 do 28. Celkem
byly poãítány souﬁadnice 21 nov˘ch bodÛ. Náãrt trigonometrické sítû II. ﬁádu je na obr. 4.
Vyrovnání souﬁadnic bodÛ Chochotka, Czebinka a Kragyna bylo pouze úhlové. Délky základen nebyly známy.
Trojúhelníky byly oãíslovány ﬁadou od 1 do 8 a jednotlivé
úhly ﬁadou 1–24 a , , , . Problém vznikl na bodû sítû II.
ﬁádu Spielberg, protoÏe tento bod byl excentrick˘ a redukce
na centrum nebyla ve svazku S1 uvedena, tedy nebyla známa.
Vodorovné úhly na tomto bodû proto nebyly do vyrovnání
zahrnuty. Náãrt trigonometrické sítû II. ﬁádu pro v˘poãet v˘‰e
uveden˘ch bodÛ je na obr. 5.
a) Vyrovnání trigonometrické sítû II. ﬁádu z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ (vyrovnání 1)
A) Do vyrovnání vstoupilo 102 mûﬁen˘ch úhlÛ.

Obr. 4 Náãrt trigonometrické sítû II. ﬁádu

B) Na základû protokolÛ o vyrovnání byly jako odlehlé hodnoty mûﬁení vylouãeny tyto úhly:
• úhel mezi body HADI B.-SPIELBERG-ROWINI
(609-607-608),
• úhel mezi body RANDLER-WINOHRAD-FUCHSBERG
(616-613-615).
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Tab. 2 Srovnávací parametry pÛvodních a novû vypoãten˘ch bodÛ vyrovnání 1 a vyrovnání 2 - II. ﬁád
My [m]

Mx [m]

Mxy [m]

pxy [m]

mp [m]

mpGxy [m]

A

0,260

0,258

0,259

0,291

0,206

0,146

B

0,258

0,223

0,241

0,277

0,196

0,144

Vyrovnání 2

My[m]

Mx [m]

Mxy[m]

pxy [m]

mp [m]

mpGxy [m]

A

0,245

0,184

0,216

0,245

0,173

0,146

B

0,225

0,223

0,224

0,270

0,191

0,223

Vyrovnání 1

a úhly
• mezi body RANDLER-WINOHRAD-FUCHSBERG
(616-613-615),
• mezi body HADI B.-SPIELBERG-ROWINI (609-607608).
Na základû porovnání pÛvodních a novû vyrovnan˘ch
bodÛ byly vypoãteny hodnoty srovnávacích parametrÛ, které
byly sestaveny do tab. 2.
Z vypoãten˘ch souﬁadnicov˘ch rozdílÛ dx, dy mezi pÛvodními a novû vypoãten˘mi souﬁadnicemi byl sestaven graf 2.
Z v˘sledkÛ jednotliv˘ch vyrovnání v trigonometrické síti
II. ﬁádu a sestaveného grafu souﬁadnicov˘ch rozdílÛ není
zﬁejmé, které vyrovnání se nejvíce blíÏí pÛvodnímu vyrovnání. V‰echny vyrovnání vykazují podobn˘ rozptyl a hodnoty souﬁadnicov˘ch rozdílÛ. Nejmen‰í hodnoty souﬁadnicov˘ch chyb vypoãtené porovnáním pÛvodních a novû
vyrovnan˘ch souﬁadnic má vyrovnání 2A. Nejmen‰í hodnotu
prÛmûrné stﬁední souﬁadnicové chyby souboru mpGxy má vyrovnání 1B.
Obr. 5 Náãrt trigonometrické sítû II. ﬁádu pro v˘poãet bodÛ
2.3 Vyrovnání trigonometrické sítû III. ﬁádu
BodÛm trigonometrické sítû III. ﬁádu byla pﬁidûlena ãísla
801–805. Jako dané body byly zvoleny body:
• 503 (Wetternich), I. ﬁád,
• 504 (Pratzen), I. ﬁád,
• 511 (Nebowid), I. ﬁád,
• 607 (Spielberg), II. ﬁád,
• 608 (Rowini), II. ﬁád,
• 612 (St. Urban), II. ﬁád.
Souﬁadnice dan˘ch bodÛ byly pﬁevzaty z vyrovnání trigonometrické sítû I. a II. ﬁádu. KaÏd˘ trojúhelník byl oãíslován
(obr. 6) a základny byly oãíslovány ﬁadou ãísel 1–14. Celkem byly poãítány souﬁadnice 5 nov˘ch bodÛ.
Graf 2 Vyrovnání trigonometrické sítû II. ﬁádu

b) Vyrovnání trigonometrické sítû II. ﬁádu z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ a délek znám˘ch stran (vyrovnání 2)
A) Do vyrovnání vstoupilo 102 mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ
a 17 délek vybran˘ch stran.
B) Jako odlehlé hodnoty mûﬁení byly z v˘poãtu vylouãeny
délky:
• mezi body WINOHRAD-FUCHSBERG (615-613),
• mezi body PRATZEN-WINOHRAD (504-613),
• mezi body STADLER-HADI B. (609-610),

a) Vyrovnání trigonometrické sítû III. ﬁádu z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ (vyrovnání 1)
Jako vstupní veliãiny bylo do vyrovnání vloÏeno 27 mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ.
b) Vyrovnání trigonometrické sítû III. ﬁádu z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ a délek vybran˘ch stran (vyrovnání 2)
Do vyrovnání bylo k 27 mûﬁen˘m vodorovn˘m úhlÛm pﬁidáno 13 délek základen.
Na základû porovnání pÛvodních a novû vyrovnan˘ch
bodÛ byly vypoãteny hodnoty srovnávacích parametrÛ, které
byly sestaveny do tab. 3.
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Tab. 3 Srovnávací parametry pÛvodních a novû vypoãten˘ch bodÛ vyrovnání 1 a vyrovnání 2 – III. ﬁád
My[m]

Mx [m]

Mxy[m]

pxy [m]

mp [m]

mpGxy [m]

Vyrovnání 1

0,221

0,242

0,232

0,295

0,209

0,223

Vyrovnání 2

0,065

0,102

0,085

0,121

0,085

0,056

Obr. 6 âíslování trojúhelníkÛ a základen III. ﬁádu

Graf 3 Vyrovnání trigonometrické sítû III. ﬁádu

Z vypoãten˘ch souﬁadnicov˘ch rozdílÛ dx, dy mezi pÛvodními a novû vypoãten˘mi souﬁadnicemi byl sestaven graf 3.
Z grafu 3 souﬁadnicov˘ch rozdílÛ obou vyrovnání je
zﬁejmé, Ïe vyrovnání 2 má vÛãi pÛvodnímu vyrovnání
men‰í rozptyl i hodnoty souﬁadnicov˘ch rozdílÛ neÏ vyrovnání 1.

A) Jako vstupní veliãiny do vyrovnání byly k mûﬁen˘m vodorovn˘m úhlÛm pﬁidány délky vybran˘ch stran (základen). Celkem byly vypoãteny souﬁadnice 51 trigonometrického bodu.

2.4 Vyrovnání trigonometrické sítû I., II. a III.
ﬁádu jako celek
Vyrovnání trigonometrick˘ch sítí probûhlo souãasnû, sestavením jednoho zápisníku mûﬁení I., II. a III. ﬁádu mûﬁení, ve
dvou fázích.
a) Celkové vyrovnání trigonometrick˘ch sítí z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ (vyrovnání 1)
A) Jako vstupní veliãiny byly voleny do vyrovnání v‰echny
vodorovné mûﬁené úhly ze tﬁí ﬁádÛ. Celkem byly vypoãteny souﬁadnice 51 trigonometrického bodu.
B) Jako odlehlé hodnoty mûﬁení byly z vyrovnání vylouãeny
úhly mezi body:
• HADI B.-PRATZEN-ROTHERBERG (609-504-520),
• HADI B.-SPIELBEG-ROWINI (609-607-608),
• SPIELBERG-NEBOWID-ROWINI (607-511-608),
• NEBOWID-NADANOW-PRATZEN (511-504-505).
Trigonometrická síÈ byla zmen‰ena o body 523, 524, 525,
526, 527. Celkem byly vypoãteny souﬁadnice 46 trigonometrick˘ch bodÛ.
b) Celkové vyrovnání trigonometrick˘ch sítí z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ a délek vybran˘ch stran (vyrovnání 2)

B) Jako odlehlé hodnoty mûﬁení byly z vyrovnání vylouãeny
úhly mezi body:
• HADI B.-SPIELBEG-ROWINI (609-607-608),
• RANDLER-WINOHRAD-FUCHSBERG (616-613-615),
• NEBOWID-NOVOSAD-ROWINI (511-602-608),
• ROWINI-PRATZEN-HADI B. (608-504-609),
• SPIELBERG-LANGENFELD-ROWINI (607-801-608),
• HADI B.-ROTHERBERG-STADLER (609-520-610).
Dále délky mezi body:
• WINOHRAD-FUCHSBERG (613-615),
• HADI B.-STADLER (609-610),
• NEBOWID-PRATZEN (511-504),
• HLINA-NOVOSAD (605-602).
Trigonometrická síÈ byla zmen‰ena o body 523, 524, 525,
526, 527. Celkem byly vypoãteny souﬁadnice 46 trigonometrick˘ch bodÛ. Na základû porovnání pÛvodních a novû vyrovnan˘ch bodÛ byly vypoãteny hodnoty srovnávacích parametrÛ, které byly sestaveny do tab. 4.
Z vypoãten˘ch souﬁadnicov˘ch rozdílÛ dx, dy mezi pÛvodními a novû vypoãten˘mi souﬁadnicemi byl sestaven
graf 4.
Vyrovnání 1B má men‰í rozptyl souﬁadnicov˘ch odchylek
neÏ vyrovnání 1A, ale jejich hodnoty jsou si v obou vyrovnáních podobné. V ose X má v‰ak souﬁadnicová odchylka ve
vyrovnání 1B spí‰e kladn˘ charakter.
Z vyrovnání 2A byly vylouãeny body s velk˘mi souﬁadnicov˘mi hodnotami, byly to body, které se nacházely na
okraji sítû. Po vylouãení tûchto bodÛ jsou hodnoty i rozptyl
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Tab. 4 Srovnávací parametry pÛvodních a novû vypoãten˘ch bodÛ vyrovnání 1 a vyrovnání 2 celkového vyrovnání trigonometrick˘ch sítí I., II. a III. ﬁádu
My [m]

Mx [m]

Mxy [m]

pxy [m]

mp [m]

mpGxy [m]

A

0,532

0,810

0,685

0,814

0,576

0,581

B

0,501

0,584

0,544

0,674

0,477

0,476

My [m]

Mx [m]

Mxy [m]

pxy [m]

mp [m]

mpGxy [m]

A

0,335

0,458

0,401

0,328

0,232

0,308

B

0,183

0,169

0,176

0,214

0,151

0,183

Vyrovnání 1

Vyrovnání 2

Graf 4 Celkové vyrovnání trigonometrick˘ch sítí
I., II. a III. ﬁádu

vyrovnání 2A velice podobné vyrovnání 2B. Nejmen‰í rozptyl i hodnoty souﬁadnicov˘ch odchylek vÛãi pÛvodnímu vyrovnání vykazuje vyrovnání 2B.
Celkovû ze v‰ech proveden˘ch vyrovnání, a to i samostatnû
vyrovnan˘ch sítí, má nejmen‰í rozptyl i hodnoty souﬁadnicov˘ch odchylek vyrovnání 2 ve vyrovnání trigonometrické sítû
III. ﬁádu, kde ale bylo pouze 5 bodÛ a vyrovnání 2B v celkovém vyrovnání trigonometrick˘ch sítí I., II. a III. ﬁádu.
Z v˘sledn˘ch hodnot tabulek i grafÛ je zﬁejmé, Ïe po zavedení délek vybran˘ch stran do vyrovnání vyrovnávaná trigonometrická síÈ lépe udrÏí svÛj rozmûr a tvar vzhledem k pÛvodní síti, coÏ se dalo pﬁedem pﬁedpokládat. Hlavním
dÛvodem k pouÏití vyrovnání s vybran˘mi délkami byla
právû snaha o identifikaci odlehl˘ch hodnot v síti.
3. Závûr
Nové vyrovnání trigonometrické sítû I., II. a III. ﬁádu z let
1823 a 1824 probûhlo v nûkolika etapách. Nejprve byly vyrovnány trigonometrické sítû I., II. a III. ﬁádu samostatnû.
Souﬁadnice dan˘ch bodÛ pro vyrovnání dal‰ího ﬁádu byly
vÏdy pﬁevzaty z vyrovnání pﬁedchozího ﬁádu. Následovalo
vyrovnání trigonometrick˘ch sítí jako celku. Jako vstupní veliãiny do vyrovnání byly voleny vodorovné úhly a vodorovné
délky vybran˘ch stran. KaÏdé z vyrovnání mûlo dvû ãásti.
V jedné probûhlo vyrovnání pouze z mûﬁen˘ch úhlÛ a v druhé
ãásti probûhlo vyrovnání z mûﬁen˘ch vodorovn˘ch úhlÛ a vodorovn˘ch délek vybran˘ch stran. V trigonometrické síti
I. ﬁádu byly opraveny vodorovné úhly o sférick˘ exces. Pro
vyrovnání byla volena apriorní stﬁední chyba mûﬁeného úhlu
0,0006 g.

Zápisníky mûﬁen˘ch úhlÛ a délek byly sestavovány na základû náãrtÛ sítû (skeletÛ) a svazkÛ S4 ÚAZK s názvem „Sestavení triangulaãních v˘sledkÛ a topografické popisy trigonometrick˘ch bodÛ“. KaÏd˘ trojúhelník trigonometrick˘ch
bodÛ byl pÛvodnû oãíslován u sítí I. a II. ﬁádu ﬁímsk˘mi ãísly
a u sítû III. ﬁádu ãísly arabsk˘mi. Postupnû byly rovnûÏ oãíslovány známé strany oznaãené jako základny. Tyto strany
jsou ve svazku S4 vÏdy oznaãeny ãárkou kolmou na danou
stranu.
Nové vyrovnání trigonometrick˘ch sítí probûhlo ve v˘poãetním software G-NET. Celkem byly vyrovnáním novû
vypoãteny souﬁadnice 51 trigonometrického bodu. Souﬁadnice novû vypoãten˘ch bodÛ byly porovnány se Souborem C, byly vypoãteny souﬁadnicové rozdíly dx a dy
a z nich byly sestaveny jednotlivé grafy pro kaÏd˘ ﬁád a jeden graf byl sestaven pro celkové vyrovnání trigonometrick˘ch sítí. Pro porovnání s novû vypoãten˘mi souﬁadnicemi byly vypoãteny pro kaÏdé vyrovnání srovnávací
parametry.
Sestavené zápisníky vyrovnání, v˘poãet srovnávacích parametrÛ a dal‰í v˘sledky vyrovnání jsou uvedeny v [2]. Z nového vyrovnání trigonometrick˘ch sítí, které bylo popsáno
v této práci, vypl˘vají tyto závûry:
a) Vyrovnání, do kterého byly vloÏeny vodorovné úhly i vodorovné délky vybran˘ch stran vÏdy vykazovalo men‰í
hodnoty srovnávacích parametrÛ neÏ vyrovnání pouze
z mûﬁen˘ch úhlÛ. Zavedením délek do vyrovnání vyrovnávaná síÈ lépe drÏela svÛj rozmûr i tvar.
b) Trigonometrická síÈ I. ﬁádu nemûla návaznost na dal‰í
body stejného ﬁádu. Pro tuto práci byla omezena na ﬁe‰ené
území a tím vznikly velké chyby na krajních bodech této
sítû a na bodech z této sítû vysunut˘ch. Po vylouãení tûchto
bodÛ z vyrovnání se hodnoty srovnávacích parametrÛ
zmen‰ily.
c) Nové samostatné vyrovnání trigonometrické sítû II. ﬁádu
ve v‰ech sv˘ch etapách si bylo velice podobné co do velikosti i do rozptylu souﬁadnicov˘ch odchylek. Nebylo
moÏné stanovit, které z uveden˘ch vyrovnání je nejlep‰í,
resp. nejvíce podobné pÛvodnímu vyrovnání. Nejmen‰í
odchylky vykazovaly trigonometrické body uvnitﬁ sítû, naopak nejvût‰í souﬁadnicové odchylky vykazovaly body na
okrajích sítû.
d) Samostatné vyrovnání trigonometrick˘ch bodÛ sítû III.
ﬁádu pﬁineslo naopak velkou zmûnu v rozptylu i ve velikosti souﬁadnicov˘ch odchylek pﬁi srovnání vyrovnání
pouze s mûﬁen˘mi úhly a s mûﬁen˘mi úhly a délkami vybran˘ch stran.
e) Celkové vyrovnání trigonometrick˘ch sítí I., II. a III. ﬁádu
bylo opût rozdûleno na dvû ãásti. Na vyrovnání z mûﬁen˘ch úhlÛ a na vyrovnání z mûﬁen˘ch úhlÛ a délek vy-
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bran˘ch stran. V první fázi bylo v obou vyrovnáních novû
vyrovnán 51 nov˘ trigonometrick˘ bod. V druhém kroku
(vyrovnání B) byly z vyrovnání vylouãeny odlehlé hodnoty mûﬁení, aÈ úhly ãi délky a síÈ byla zmen‰ena o body
trigonometrické sítû I. ﬁádu nacházející se na krajích vybrané sítû. Nejlep‰í v˘sledky, pokud jde o srovnávací parametry s pÛvodním vyrovnáním, mûlo vyrovnání z úhlÛ
a délek v druhém kroku.
f) Lze ﬁíci, Ïe vylouãená mûﬁení, jako odlehlé hodnoty,
vcelku korespondovaly s trojúhelníky, kde byly zji‰tûny
nejvût‰í úhlové odchylky.
g) Pﬁesnost mûﬁení v jednotliv˘ch ﬁádech byla zji‰tûna v˘poãtem pﬁesnosti dle Ferrerova vzorce. V literatuﬁe [3] udávaná pﬁesnost 2,1 nebyla ani v jednom ﬁádu dosaÏena. V I.
ﬁádu mûla hodnotu 2,6, ve II. ﬁádu 3,4 a ve III. ﬁádu 4,3.
h) Ve svazku S4 byly zji‰tûny závaÏné chyby aÈ uÏ ve vypoãten˘ch logaritmech sinÛ délek, ke kter˘m po v˘poãtech
nekorespondovaly délky, tak v úhlech, kdy souãet úhlÛ
v trojúhelníku nevykazoval Ïádnou velkou chybu, ale ve
vyrovnání se v jednom z úhlÛ ukázala hrubá chyba. Správnost úhlu se nepodaﬁilo zjistit, neboÈ tyto trojúhelníky le-

Ïely na okraji sítû. Ve II. ﬁádu se jednalo o trojúhelník bodÛ
RAPPOTITZ-BUTSCHIN-HLINA a v trigonometrické
síti III. ﬁádu se jednalo o trojúhelník bodÛ WOLFSBERGWINOHRAD-ST. URBAN.
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Abstrakt
Zásady a struãn˘ obsah revize âSN 73 0415 Geodetické body. Aktualizace rozdûlení bodov˘ch polí a geodetick˘ch sítí se
zvlá‰tním ohledem na terminologii. Normalizace nov˘ch termínÛ a jejich definic. Technické poÏadavky na geodetické body.
Zmûna charakteristiky pﬁesnosti urãení souﬁadnic bodÛ polohového bodového pole na základní smûrodatnou souﬁadnicovou
odchylku.
Control Points - Terminology, Legislation, Regulations
Summary
Fundamentals and brief contents of CSN 73 0415 Survey Control Points review. Update of division of minor controls and
geodetic networks with particular respect to terminology. Standardization of new terms and their definitions. Technical
requests on survey control points. Change of minor control points positioning accuracy characteristics to basic standard
coordinate deviation.
1. Úvod
Bodová pole jsou dnes definována legislativou i rÛzn˘mi
technick˘mi pﬁedpisy. Termíny a jejich definice najdeme
v nûkter˘ch státních normách a terminologick˘ch slovnících.
AÏ na malé v˘jimky jde v‰ak o dokumentace star‰ího data
a nové pojmy z oblasti bodov˘ch polí a geodetick˘ch bodÛ
z posledních asi deseti let bychom v nich marnû hledali. To
byl také jeden z dÛvodÛ revize âSN 73 0415 Geodetické
body. Prostﬁednictvím této revize byla provedena aktualizace
rozdûlení bodov˘ch polí a geodetick˘ch sítí a byly normalizovány nové termíny a jejich definice. Byl tak vytvoﬁen základ pro tvorbu dal‰ích potﬁebn˘ch pﬁedpisÛ a jin˘ch dokumentÛ.

Od schválení pÛvodní normy Geodetické body ubûhlo
právû 29 let. I kdyÏ se mÛÏe zdát, Ïe bouﬁliv˘ rozvoj techniky a technologií v tomto období nemohl problematiku geodetick˘ch bodÛ zasáhnou tolik, jako tﬁeba obnovu katastrálních map nebo tvorbu bází geografick˘ch dat, není to pravda.
Zmûny v tﬁídûní geodetick˘ch bodÛ, v precizování jejich
pﬁesnosti, potﬁeba zavedení nov˘ch pojmÛ, vyjasnûní terminologie a dal‰í okolnosti si vyÏádaly revizi této normy.
Pﬁed zahájením revize bylo dáno v úvahu, zda nelze potﬁebné zmûny vyﬁe‰it resortními pﬁedpisy âeského úﬁadu zemûmûﬁického a katastrálního (âÚZK), kdyÏ správu geodetick˘ch bodÛ vykonávají orgány âÚZK: Zemûmûﬁick˘ úﬁad
vykonává správu bodÛ základního bodového pole a katastrální úﬁady vykonávají správu zhu‰Èovacích bodÛ a bodÛ po-
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Tab.1 Rozdûlení bodov˘ch polí
Geodynamické bodové pole
(GBP)

– body Základní geodynamické sítû âR (ZGS)
Základní polohové
bodové pole *)
(ZPBP)

– body âeské státní trigonometrické sítû (závazná zkratka: âSTS)

Polohové bodové pole
(PBP)

– zhu‰Èovací body (ZhB)
Podrobné polohové
bodové pole
(PPBP)

V˘‰kové bodové pole
(VBP)

Tíhové bodové pole
(TBP)

– body referenãní sítû nultého ﬁádu
– body Astronomicko-geodetické sítû (závazná zkratka: AGS)

– body podrobného polohového bodového pole

Základní v˘‰kové
bodové pole *)
(ZVBP)

– body âeské státní nivelaãní sítû I., II. a III. ﬁádu (âSNS)**)

Podrobné v˘‰kové
bodové pole
(PVBP)

– body nivelaãních sítí IV. ﬁádu
– body plo‰n˘ch nivelaãních sítí (PNS)
– stabilizované body technick˘ch nivelací (TN)

Základní tíhové
bodové pole *)
(ZTBP)
Podrobné tíhové
bodové pole
(PTBP)

– základní nivelaãní body (ZNB)

– absolutní tíhové body
– body âeské gravimetrické sítû nultého, I. a II. ﬁádu (âGS)
– body hlavní gravimetrické základny
– body gravimetrického mapování
– body úãelov˘ch gravimetrick˘ch sítí

*) Nûkteré body základních bodov˘ch polí (polohového, v˘‰kového a tíhového) patﬁí vzhledem ke svému urãení (viz ãl. 3.4 âSN 73 0415)
mezi body Základní geodynamické sítû âR.
**) Nûkteré body âSNS jsou urãeny v rámci UELN – viz ãl. 4.

drobného bodového pole. Nebyl by to v‰ak úplnû správn˘
postup, neboÈ na zﬁizování, údrÏbû a hlavnû vyuÏívání geodetick˘ch bodÛ se podílí mimo orgánÛ âÚZK téÏ podnikatelská sféra.
Rozhodnutí vyﬁe‰it novou problematiku bodov˘ch polí revizí âSN Geodetické body je podporováno i usnesením vlády
âR ze dne 18. 9. 2002 ã. 895, kter˘m bylo uloÏeno v‰em ãlenÛm vlády a vedoucím ostatních ústﬁedních orgánÛ státní
správy dodrÏování Zásad pro pﬁípravu, pﬁijímání a uplatÀování technick˘ch norem. Tyto zásady sv˘m pojetím odpovídají pﬁíslu‰n˘m mezinárodním dokumentÛm, napﬁ. Dohodû o technick˘ch pﬁekáÏkách obchodu, která je souãástí
Dohody o zﬁízení Svûtové obchodní organizace (World Trade
Organization – WTO), Doporuãení OSN k politikám normalizace apod.
Z uveden˘ch zásad vypl˘vá zejména povinnost orgánÛ
státní správy vzít pﬁi pﬁípravû technick˘ch pﬁedpisÛ za základ pﬁedev‰ím mezinárodní technické normy nebo jejich
ãásti, existující nebo pﬁipravované. To platí obdobnû o evropsk˘ch normách nebo technick˘ch pﬁedpisech nebo o normách jin˘ch státÛ. Pﬁitom pouÏitím technické normy jako základu pro pﬁípravu technického pﬁedpisu se rozumí
pﬁedev‰ím forma odkazu na jednu nebo nûkolik norem místo
uvedení pﬁíslu‰n˘ch ustanovení v technickém pﬁedpisu. DÛvodem je zjednodu‰ení, zrychlení a zlevnûní pﬁípravy technick˘ch pﬁedpisÛ. PouÏití pﬁíslu‰né normy jako základu pro
pﬁípravu právního pﬁedpisu je pﬁedpokladem zjednodu‰ení
i mezinárodního obchodu na základû vytváﬁení národních
pﬁedpisÛ s obdobn˘mi nebo i stejn˘mi technick˘mi specifikacemi.

DÛvodem rozhodnutí o revizi normy byly i terminologické
záleÏitosti, tj. aplikace aktuální terminologie pouÏívané
v rámci mezinárodních evropsk˘ch norem, zohlednûní aktuálních technologií (potﬁeba pojmenování a definování ﬁady
nov˘ch pojmÛ, t˘kajících se pﬁedev‰ím nov˘ch zpÛsobÛ urãování polohy bodÛ), aktualizace pﬁesnostních charakteristik a celkové vytvoﬁení podmínek v˘chozí technické normy
dle pﬁedchozího odstavce.
Pﬁedkládaná norma obsahuje, kromû stanoveného formálního úvodu, tﬁi ãásti t˘kající se termínÛ a definic, rozdûlení
bodov˘ch polí a geodetick˘ch sítí a technick˘ch poÏadavkÛ
na geodetické body.
2. Rozdûlení bodov˘ch polí
Geodetické body vytváﬁejí bodová pole. Podle zpÛsobu urãení (poloha, v˘‰ka, tíÏe, pﬁesnost) rozdûlujeme geodetické
body v zásadû do znám˘ch skupin tak, jak to bylo vyjádﬁeno
v pÛvodní normû. Revize normy pﬁichází s novou tabulkou,
která je podstatnû bohat‰í a odpovídá souãasnému stavu urãování geodetick˘ch bodÛ. V této tabulce je polohovému,
v˘‰kovému a tíhovému poli nadﬁazeno geodynamické bodové pole, obsahující body urãené polohou, v˘‰kou i tíÏí, zamûﬁované opakovanû nejpﬁesnûj‰ími technologiemi. Dále
potom tabulka podává informaci o pﬁíslu‰nosti rÛznû urãen˘ch geodetick˘ch bodÛ do pﬁíslu‰n˘ch skupin bodov˘ch
polí. K bodov˘m polím a nûkter˘m skupinám bodÛ jsou z dÛvodÛ jednoznaãnosti doplnûny zkratky.
Rozdûlení bodov˘ch polí po revizi je v tab. 1.
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Tab. 2 Rozdûlení geodetick˘ch sítí
âeská síÈ permanentních stanic pro urãování polohy (CZEPOS)
Základní geodynamická síÈ âR (ZGS)
SíÈ NULRAD
Prostorová síÈ

SíÈ DOPNUL
Vybrané body âeské státní trigonometrické sítû
Vybrané zhu‰Èovací body
Astronomicko geodetická síÈ (AGS)
Trigonometrická síÈ I. ﬁádu

Polohová síÈ

âeská státní trigonometrická síÈ
(âSTS)*)

Trigonometrická síÈ II. ﬁádu
Trigonometrická síÈ III. ﬁádu
Trigonometrická síÈ IV. ﬁádu
Trigonometrická síÈ V. ﬁádu
**)
zhu‰Èovací body (ZhB)

âeská podrobná polohová síÈ
(âPPS)

body podrobného polohového bodového pole
základní nivelaãní body (ZNB)

âeská státní nivelaãní síÈ
(âSNS)***)

Nivelaãní síÈ I. ﬁádu
Nivelaãní síÈ II. ﬁádu
Nivelaãní síÈ III. ﬁádu

V˘‰ková síÈ

Nivelaãní síÈ IV. ﬁádu
âeská podrobná nivelaãní síÈ
(âPNS)

Plo‰né nivelaãní sítû (PNS)
stabilizované body technick˘ch nivelací (TN)
absolutní tíhové body
Hlavní gravimetrická základna

Tíhová síÈ

âeská gravimetrická síÈ
(âGS)

Gravimetrická síÈ nultého ﬁádu
Gravimetrická síÈ I. ﬁádu
Gravimetrická síÈ II. ﬁádu
****)

âeská podrobná
gravimetrická síÈ (âPGS)

sítû bodÛ gravimetrického mapování
úãelové gravimetrické sítû

*) Pﬁi svém vzniku se trigonometrická síÈ I. aÏ IV. ﬁádu naz˘vala Jednotná trigonometrická síÈ katastrální a trigonometrická síÈ V. ﬁádu se
naz˘vala Podrobná trigonometrická síÈ.
**) Toto rozdûlení má pouze historick˘ v˘znam, z praktického hlediska se li‰í zpÛsobem stabilizace.
***) âeská státní nivelaãní síÈ je zapojena do Jednotné evropské nivelaãní sítû UELN.
****) Vãetnû gravimetrick˘ch základen a bodÛ pro sledování neslapov˘ch zmûn tíhového pole Zemû.

3. Rozdûlení geodetick˘ch sítí
Geodetické body vytváﬁejí téÏ geodetické sítû a rozdûlení
geodetick˘ch sítí obsahovala i tabulka v pÛvodní normû.
Obdobná tabulka v revidované normû je opût bohat‰í a obsahuje kromû formálních úprav (ãeská místo ãeskoslovenská) ﬁadu nov˘ch pojmÛ, které budou vysvûtleny v dal‰í
ãásti. Obdobnû jako u bodov˘ch polí jsou zde nad klasické
rozdûlení na síÈ polohovou, v˘‰kovou a tíhovou pﬁedﬁazeny:
prostorová síÈ (síÈ NULRAD, DOPNUL, ..), Základní geodynamická síÈ âR a nejv˘‰e âeská síÈ permanentních sta-

nic pro urãování polohy (CZEPOS). Na rozdíl od pÛvodní
normy byly do tabulky zaﬁazeny i podrobné sítû (polohová,
v˘‰ková, tíhová) a body, které je tvoﬁí. Za pozornost stojí
sloÏení polohové sítû, kde mezi „základní“ âeskou státní
trigonometrickou sítí a âeskou podrobnou polohovou sítí
zÛstávají „nezaﬁazené“ zhu‰Èovací body. Pﬁes jisté snahy se
zatím nepodaﬁilo tyto body zaãlenit do nûkteré ze standardních sítí!
Opût jako u bodov˘ch polí jsou zde k nûkter˘m termínÛm
pﬁipojeny zkratky. Rozdûlení geodetick˘ch sítí, uvedené v revidované normû, je obsahem tab. 2.
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Tab. 3 Pﬁesnost a vyuÏití bodÛ polohového bodového pole

Druh bodu
Bod základního polohového
bodového pole

Základní smûrodatná souﬁadnicová
odchylka (v m)

VyuÏití bodÛ

xy  0,015

Geometrick˘ podklad pro v‰echna
navazující geodetická mûﬁení

Zhu‰Èovací bod

xy  0,020

Zhu‰tûní základního polohového
bodového pole pro potﬁeby
katastrálního mapování a dal‰í
geodetické ãinnosti

Bod podrobného polohového
bodového pole

xy  0,040

Speciální úãely geodetick˘ch
ãinností a úãelové mapování vy‰‰í
pﬁesnosti

Bod podrobného polohového
bodového pole

xy  0,060

Katastrální mapování a geodetické
ãinnosti obdobné pﬁesnosti

4. Termíny, definice a zkratky
Vzhledem k pomûrnû znaãnému mnoÏství nov˘ch pojmÛ
z oblasti geodetick˘ch bodÛ, plynoucích pﬁedev‰ím z nového
zpÛsobu urãování tûchto bodÛ, byl do revidované normy zaﬁazen nov˘ ãlánek, vûnovan˘ termínÛm, definicím a zkratkám. Zde jsou zaﬁazeny nûkteré základní termíny s v˘klady,
které jsou pﬁevzaty z jiÏ existujících norem (zpravidla z âSN
73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii), jako jsou napﬁ.
termíny „geodetick˘ bod, podrobné bodové pole“ a dal‰í.
Dále jsou zde známé a dﬁíve definované termíny, jejichÏ v˘klad se ov‰em ãasem zmûnil. Pﬁíkladem takového termínu je
napﬁ. „zhu‰Èovací bod“. Nejpoãetnûj‰í skupinou jsou termíny,
jejichÏ pÛvod spadá do posledního období a jejichÏ definice
nebyly zpravidla dosud formulovány, natoÏ normalizovány.
Takov˘mi termíny jsou:
Základní geodynamická síÈ âeské republiky (Basic
Geodynamic Network of the Czech Republic)
je soubor trvale stabilizovan˘ch bodÛ, které jsou opakovanû
zamûﬁovány nejpﬁesnûj‰ími technologiemi a slouÏí ke sledování deformací a pohybÛ zemského povrchu. Základní geodynamická síÈ vzhledem ke kvalitû urãení sv˘ch bodÛ (poloha, v˘‰ka, tíÏe) spojuje geodetické základy v jeden celek.
Závaznou zkratkou pro tento název je: ZGS.
Body Základní geodynamické sítû âR (points of the Basic
Geodynamic Network of the CR)
jsou vzhledem ke svému urãení v poloze (technologie
GNSS), v˘‰ce (nivelace) a tíhovém zrychlení (gravimetrické
mûﬁení) i souãástí základního bodového pole polohového,
v˘‰kového i tíhového.
Tíhov˘ systém 1995 (Gravimetric Datum 1995)
je závazn˘ geodetick˘ referenãní systém, definovan˘ hladinou a rozmûrem sítû, které jsou odvozeny z absolutních tíhov˘ch mûﬁení v mezinárodní gravimetrické síti a souborem
hodnot tíhového zrychlení z vyrovnání mezinárodní sítû. Závaznou zkratkou pro tento název je: S-Gr95 (viz Naﬁízení
vlády ã. 430/2006 Sb.).

Evropsk˘ terestrick˘ referenãní systém (European
Terrestrial Reference System – ETRS)
je závazn˘ geodetick˘ referenãní systém na celém území
státu, definovan˘ technologiemi kosmické geodezie a konstantami, které jsou souãástí programÛ mezinárodních zpracovatelsk˘ch center, referenãním rámcem vybran˘ch bodÛ
Jednotné trigonometrické sítû katastrální a elipsoidem geodetického referenãního systému 1980. Závaznou zkratkou
pro tento název je: ETRS89 (systém z roku 1989). Viz Naﬁízení vlády ã. 430/2006 Sb.
Jednotná evropská nivelaãní síÈ (Unified European
Levelling Network – UELN)
je celoevropská nivelaãní síÈ, která slouÏí ke sledování dynamiky zemského povrchu a rozdílÛ hladin evropsk˘ch
moﬁí. Na území âeské republiky obsahuje UELN uzlové
a stykové body I. a II. ﬁádu âeské státní nivelaãní sítû
(âSNS).
Globální navigaãní druÏicov˘ systém (Global Navigation
Satellite System – GNSS)
je obecn˘ název zahrnující systémy GPS, GLONASS,
GALILEO a dal‰í, slouÏící k urãování polohy bodÛ, dále jen
„technologie GNSS“. Závaznou zkratkou pro tento název je:
GNSS.
NULRAD (Zero order network measured by GNSS technology)
je síÈ nultého ﬁádu, zamûﬁená technologií GNSS.
DOPNUL (Network densifying the NULRAD is measured by
GNSS technology)
je síÈ zhu‰Èující nadﬁazenou síÈ NULRAD, zamûﬁená technologií GNSS.
CZEPOS (Czech Positioning System)
je síÈ aktivních permanentních stanic urãen˘ch technologií
GNSS, rovnomûrnû rozmístûn˘ch na území âR. Stanice poskytují korekãní data, na základû kter˘ch je vyhodnocena poloha a v˘‰ka urãovaného bodu.
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Lechner, J.–PraÏák, J.: Bodové pole – terminologie, legislativa, pﬁedpisy

Geodynamické bodové pole (geodynamic minor control)
je tvoﬁeno souborem bodÛ Základní geodynamické sítû âR
(ZGS). Závaznou zkratkou pro tento název je: GBP.

nick˘ch poÏadavcích uvedeny mezinárodní systémy pro zﬁizování geodetick˘ch bodÛ (ETRS89 a S-Gr95).

Prostorová síÈ (spatial coordinate network, 3D network)
je soubor bodÛ se souﬁadnicemi urãen˘mi v systému ETRS89
technologií GNSS.

6. Závûr

K termínÛm jsou dÛslednû pﬁiﬁazeny anglické ekvivalenty
a vût‰inou i zavedené zkratky. V‰echny tyto nové termíny
jsou i s v˘klady zaﬁazeny téÏ do Terminologického slovníku
zemûmûﬁictví a katastru nemovitostí, kter˘ vytváﬁí Terminologická komise âÚZK a kter˘ je jiÏ druh˘m rokem k dispozici na Internetu (www.vugtk.cz/slovnik).
Poznámka ke zkratkám: Autoﬁi nejsou pﬁíznivci zavádûní
zkratek za kaÏdou cenu. Závazn˘mi zkratkami by se mûlo
„‰etﬁit“. V pﬁípadû potﬁeby je vhodné pro urãit˘ materiál vytvoﬁit i vlastní zkratky, na které je tﬁeba ov‰em v úvodu toho
konkrétního materiálu upozornit. Stejnû je v‰ak tﬁeba ohlídat, aby se za cenu zkrácení textu tento text nestal nepﬁehledn˘m! V souvislosti s revizí normy Geodetické body byla
opût nûkter˘mi pﬁipomínateli zpochybÀována zkratka PBPP
a doporuãováno zavedení zkratky PPBP. Zkratka PBPP, tj.
pevn˘ bod podrobného (polohového bodového) pole, byla
zavedena Smûrnicí pro technickohospodáﬁské mapování
v roce 1969 a je jako závazná zkratka pro tento termín uvedena i v âSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii.
Zkratka PPBP s v˘znamem podrobné polohové bodové pole
nebyla Ïádn˘m pﬁedpisem nebo normou zavedena a byla jen
z neznalosti obãas pouÏívána s nejist˘m v˘znamem. Autoﬁi
revize normy ji na naléhání pﬁipomínatelÛ nakonec v normû
uvedli, aniÏ by ji chtûli zavádût jako závaznou.

5. Technické poÏadavky na geodetické body
Pﬁi zﬁizování geodetick˘ch bodÛ musí b˘t dodrÏeny takové
postupy, aby v˘sledné údaje vyhovovaly stanoven˘m kritériím. Oproti pÛvodní normû obsahuje revidovaná norma
v této ãásti nûkteré zmûny nebo úpravy.
V ãásti, t˘kající se pﬁesnosti bodÛ polohového bodového
pole, se mûní charakteristika pﬁesnosti urãení souﬁadnic
a místo pÛvodní základní stﬁední souﬁadnicové chyby je to
nadále základní smûrodatná souﬁadnicová odchylka. Tab. 3
stanovuje kritéria této odchylky pro jednotlivé druhy bodÛ
a zároveÀ informuje o vyuÏití takto urãen˘ch bodÛ.
Hodnoty smûrodatn˘ch souﬁadnicov˘ch odchylek u zhu‰Èovacích bodÛ a bodÛ podrobného polohového bodového
pole odpovídají tﬁídám pﬁesnosti 1, 2 a 3 tak, jak byly uvedeny v pÛvodní normû. Tﬁídy pﬁesnosti 4 a 5 ze stejné normy
se nadále neuvaÏují.
Úpravy v ãásti stabilizace polohov˘ch geodetick˘ch bodÛ
se t˘kají pﬁedev‰ím doplnûní stanic CZEPOS, pﬁipojení odstavce o ochrann˘ch a signalizaãních zaﬁízeních a celkového
zjednodu‰ení textu.
Hustota zhu‰Èovacích bodÛ a bodÛ podrobného polohového bodového pole jiÏ také není striktnû stanovena a volí se
podle potﬁeby a technick˘ch moÏností mûﬁení.
Mezi technické poÏadavky je novû zaﬁazeno ustanovení
o ãíslování bodÛ a specifikovány geodetické údaje, a to jak
pro body polohového, tak i v˘‰kového a tíhového bodového
pole.
V souvislosti s mezinárodními technick˘mi normami
a mezinárodní spoluprací jsou v normû definovány a v tech-

Revidovaná norma âSN 73 0415 Geodetické body pﬁiná‰í
nové pohledy na body bodov˘ch polí, jejich rozdûlení, zﬁizování a vyuÏívání. Tím, Ïe se opírá o mezinárodní normy
a vyuÏívá v˘sledkÛ moderních metod urãování bodÛ bodov˘ch polí, stanovuje potﬁebné parametry pro zﬁizování tûchto
bodÛ jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni.
Do redakce do‰lo: 13. 6. 2007
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Pozorn˘ záujemca, ktor˘ sleduje vydávanie mapov˘ch publikácií
(mapov˘ch atlasov, encyklopedick˘ch diel so zv˘‰en˘m podielom máp a pod.) iste zaregistroval, Ïe sa zaãali vydávaÈ takéto
publikácie ãastej‰ie v kombinácii
s textom, priãom ich formát sa
zmen‰il do praktického formátu
uãebn˘ch textov (skrípt) a ‰kolsk˘ch atlasov. Takouto publikáciou je aj Atlas mezinárodních
vztahÛ, ktor˘ pripravil kolektív
zloÏen˘ prevaÏne z pracovníkov
dvoch pracovísk Západoãeské
univerzity (ZâU): Katedry politologie Filozofické fakulty (FF)
a oddûlení geomatiky Katedry
matematiky Fakulty aplikovan˘ch vûd. Prvé pracovisko zostavilo koncepciu a text publikácie,
druhé pracovisko spracovalo
mapy. Atlas tak vznikol v rámci ‰pecifického v˘skumu a bol podporen˘ grantom FF ZâU.
Atlas je priekopníckym dielom v tejto oblasti poznania a je jednou z publikácií v rámci edície Medzinárodné vzÈahy. Je urãen˘ nielen ‰tudentom politológie, medzinárodn˘ch vzÈahov, antropológie,
humanistiky a európsk˘ch ‰túdií, ale aj odbornej verejnosti. Odporúãa sa ako pomôcka pre kurzy geopolitika a geostratégie, politická
geografia, úvod do medzinárodn˘ch vzÈahov a problémy súãasnej
politiky na FF ZâU.
O obsahovom zameraní atlasu dostatoãne v˘reãne vypovedá zoznam kapitol:
1. Kartografické zobrazenia pouÏité v atlase a základné poznatky
z matematickej kartografie.
2. Îivelné katastrofy a ich vplyv na domácu a medzinárodnu politiku.
3. Hranice ako prvok teritoriálnej distribúcie a moci. Súãasné hraniãné spory a konflikty a ich typológia.
4. Politická mapa a jej vypovedacia hodnota: dilema hraníc africk˘ch ‰tátov.
5. Geografické charakteristiky ‰tátu: tvar územia, veºkosÈ, poloha
a prístup k moru.
6. Kartografick˘ imperializmus a (de)kon‰trukcia stereotypov.
Mentálne mapy. Kartografické zobrazenia ako nástroj vytvárania poznatkov o svete. Stred mapy a jeho vplyv na vnímanie
sveta. Mapa „hore nohami“. Mapa a vytváranie politickej reality.
7. Priestor ako determinanta charakteru a správania ‰tátu.
8. Politické hranice ako „ru‰ivé“ línie na mape sveta.
9. Politická geografia morí a oceánov. Geopolitika Indického oceánu. Diego Garcia ako strategick˘ bod Indického oceánu.
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10. Námorné dopravné a komunikaãné cesty a ‰krtiace body námornej prepravy. Pirátstvo ako problém medzinárodného obchodu.
11. Geopolitika vesmíru.
12. Klasifikácia ‰tátov podºa vnútornej slobody.
13. Typológia vládnych foriem v demokratick˘ch ‰tátoch.
14. Typológia vnútorného usporiadania ‰tátu.
15. Rozpad ‰tátov na prahu 21. storoãia.
16. Poru‰ovanie ºudsk˘ch práv v súãasnom svete. Trest smrti ako
‰pecifick˘ prípad poru‰ovania ºudsk˘ch práv.
17. Svet v 21. storoãí – lep‰ie miesto pre Ïivot? Meniaca sa tvár globálneho násilia. Ná‰ºapné míny ako problém medzinárodnej politiky. Mierové operácie Organizácie Spojen˘ch národov – v˘znamn˘ nástroj udrÏania mieru a rie‰enia konfliktov.
18. Budovanie modernej armády, investície do zbrojenia a vlastníctvo jadrovej zbrane ako zdroj moci ‰tátu.
19. Medzinárodné organizácie a alianãné systémy v druhej polovici
20. storoãia. Regionálne bezpeãnostné organizácie. Regionálne
ekonomické organizácie a reÏimy.
20. Migranti vytvárajú ‰táty, ‰táty vytvárajú migrantov. Uteãenci
a vnútorné vysídlenie ako ‰pecifick˘ prípad migrácie.
21. Politická ekonómia medzinárodn˘ch vzÈahov a priestor. Remitencia ako v˘znamná súãasÈ medzinárodn˘ch finanãn˘ch tokov.
22. Rozvoj, odstránenie chudoby a rozvojová spolupráca. Najmenej
rozvinuté krajiny a najzadlÏenej‰ie krajiny sveta.
23. Ropa a zemn˘ plyn ako strategické zdroje.
24. ·írenie epidémií ako téma medzinárodnej politiky.
25. Geopolitika medzinárodného organizovaného zloãinu: ilegálny
obchod s drogami.
Okrem toho má atlas titulnú a úvodnú ãasÈ s obsahom máp, obrázkov, grafov, tabuliek a skratiek a závereãnú ãasÈ so zoznamom literatúry v tradiãnej i v elektronickej forme a zoznam odporúãenej
literatúry.
Spolu je v atlase 58 máp sveta, jedna mapa Európy a 28 ilustraãn˘ch mapiek zaraden˘ch v priebeÏnom texte, ktoré zaberajú súhrnne
53 strán publikácie, ão predstavuje 33,5 % objemu publikácie (z toho
mapy sveta zaberajú väã‰inu – 31 % objemu publikácie). Tretinov˘
podiel je dostatoãne reprezentatívny ukazovateº podielu máp v súãasn˘ch atlasov˘ch publikáciách. Aj publikácie s men‰ím podielom
máp sa naz˘vajú „atlasy“, napr. Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku (Bratislava 2005) má „len“ 18,2 % máp (zvy‰ok je súvisiaci text
a tabuºky), priãom nikto nepochybuje o atlasovom charaktere tejto
publikácie.
VzÈah textu a máp b˘va v t˘chto novodob˘ch atlasoch dvojznaãn˘:
k˘m v Atlase Katolíckej cirkvi na Slovensku badaÈ dostatoãne dominantné postavenie máp (napriek ich men‰iemu podielu), v Atlase
mezinárodních vztahÛ je to naopak: dominuje text a mapy sú jeho
organickou ilustraãnou súãasÈou. Poslanie máp v‰ak t˘m nestráca na
úãinnosti.
Atlas mezinárodních vztahÛ je graficky a obsahovo príÈaÏlivo
spracovaná publikácia v tvrdej väzbe s pútavou a v˘stiÏnou obálkou
a s úãelnou grafickou úpravou zjednocujúcou vnímanie textu a grafick˘ch prvkov, vrátane v˘razovo vhodne kolorovan˘ch máp. Îiadala by sa len v˘raznej‰ia sivá farba mapovej osnovy. Aj kartografické zobrazenie (pseudovalcové zobrazenie s dvoma neskreslen˘mi
rovnobeÏkami pouÏité v Times atlas of the World) je prijateºné najmä
preto, Ïe v‰etky svetadiely, a teda aj ich ãasti (‰táty) sa vnímajú v obvyklej severojuÏnej orientácii. Matematické zobrazenie nie je síce
celkom ekvivalentné (‰kandinávske ‰táty sú zväã‰ené asi o 15–20 %
v porovnaní so ‰tátmi v rovníkovej oblasti), ale iné ekvivalentné zobrazenia majú zasa iné nedostatky.
Z hºadiska pouÏit˘ch grafick˘ch prostriedkov a metód mapového
vyjadrovania atlas ostal vern˘ osvedãenej areálovej metóde, ktorá
sa vyskytuje na 31 mapách, ão je viac ako polovina (53,4 %) z celkového poãtu máp sveta. Metóda areálov sa vyskytuje aj v kombinácii s ãiarov˘mi znakmi (4 mapy), bodovo lokalizovan˘mi figurálnymi znakmi (3 mapy) a lemovkami (2 mapy). Medzi ìal‰ie menej
frekventované metódy patrí metóda bodovo-lokalizovan˘ch figurálnych znakov (5 máp), ãiarov˘ch znakov (4 mapy) a metóda kartodiagramu (4 mapy). V‰etky tieto metódy sú pouÏité správne. Zv˘‰enú pozornosÈ si ale zasluhuje metóda kartogramu (v USA
a v ìal‰ích západn˘ch krajinách sa naz˘va choropletová metóda),
ktorá sa pouÏila na 11 mapách, priãom len na jednej mape je táto
metóda pouÏitá logicky správne ako prav˘ kartogram (hustota zaºudnenia na s. 122–123, t. j. poãet obyvateºov na km2). Ostatn˘ch 10
máp sú nepravé kartogramy, ktoré plo‰n˘mi farbami stupÀujúcej sa
intenzity vyjadrujú nie relatívne údaje (podiely, percentá ap.), ale absolútne poãty napr. uteãencov, vysídlencov, osobokilometrov v leteckej doprave, pouÏívateºov telefónov a pod. V troch prípadoch sa
neprav˘m kartogramom síce vyjadrujú podiely, no nie podiely z plochy ‰tátu, v ktorom sa zobrazujú, ale z in˘ch ukazovateºov, napr. po-

Geodetick˘ a kartografick˘ obzor
roãník 54/96, 2008, ãíslo 2
39

diel poºnohosdpodárstva na tvorbe hrubého domáceho produktu
(HDP), podiel obyvateºstva zamestnaného v poºnohospodárstve
a pod. V t˘chto prípadoch bolo treba pouÏiÈ kartogramové vyjadrenie, t. j. vyjadrenie pomocou gradácie farieb, no nie v areáloch ‰tátov, ale v diagramov˘ch figúrach, veºkosÈ ktor˘ch by bola v súlade
s veºkosÈou HDP v danom ‰táte, s celkovou poãetnosÈou zamestnan˘ch a s celkovou poãetnosÈou obyvateºstva. Takáto metóda sa naz˘va kartogramov˘ kartodiagram.
Neprav˘ kartogram je nebezpeãn˘ t˘m, Ïe nie je prav˘, ão znamená, Ïe je falo‰n˘, ktor˘ zdanlivo správne (ale v skutoãnosti nesprávne) interpretuje podielové údaje vypoãítané z jedného druhu
absolútnej veliãiny (z objemu HDP, poãtu zamestanan˘ch, z celkového poãtu obyvateºstva), ale zobrazuje ich v ploche ‰tátu, ktorá je
úmerná svojej rozlohe (km2) a nie spomenut˘m veliãinám. Aj regionalizácia, ktorá na základe tak˘chto kartogramov vzniká, je potom nepravá, falo‰ná. Treba podotknúÈ, Ïe toto nie je nedostatok len
tohto atlasu. Je to roz‰írená prax vyjadrovania ‰tatistick˘ch ukazovateºov nielen u nás, ale aj v niektor˘ch in˘ch krajinách, priãom tak
v atlasoch, ako aj na mapách v geografick˘ch a in˘ch odborn˘ch ãasopisoch. Kartografi sa ãasto ospravedlÀujú t˘m, Ïe pri tvorbe tak˘chto máp nemajú k dispozícii potrebné absolútne údaje, pretoÏe
nie sú verejne dostupné, hoci z nich vypoãítané podiely dostupné sú.
A potreba (ãi túÏba) vyjadriÈ ich mapou je veºká. V tak˘chto prípadoch by urobili lep‰ie, keby tieto údaje vyjadrili v tabuºke, ktorá je
svojmi ãíslami síce menej efektná, ale za to matematicko‰tatisticky
správna.
Atlas mezinárodních vztahÛ je tematicky ojedinel˘m zjavom v na‰ich krajinách. Je v˘sledkom viac ako roãnej spolupráce politológov
(v ‰ir‰om poÀatí) a goeinformatikov (v ich uÏ‰om poÀatí ako kartografov) pôsobiacich na ZâU. T˘ch pár spomenut˘ch nedostatkov nezniÏuje celkovú dobrú úroveÀ atlasu ako uÏitoãnej pomôcky pre ‰tudentov a interesantnej publikácie pre ‰ir‰iu odbornú verejnosÈ.
Ing. Ján Pravda, DrSc.,
Bratislava

OSOBNÍ ZPRÁVY
Prof. Dr. Ing. Václav Krumphanzl –
100. výročí narození
92:Krumphanzl:528

Dne 2. 2. 2008 uplynulo 100 let od narození prof. Ing. Dr. Václava
Krumphanzla, zakladatele ãeské inÏen˘rské geodézie, rodáka z Praskoles u Plznû.
Po absolvování plzeÀské reálky vystudoval na praÏské technice
zemûmûﬁické inÏen˘rství. Zamûstnání na‰el u katastrální mûﬁické
sluÏby na Slovensku. Po rozpadu âeskoslovenské republiky pﬁe‰el
roku 1939 do Triangulaãní kanceláﬁe ministerstva financí v Praze
a roku 1943 do podniku âKD Praha, kde se zaãal zab˘vat pracemi
spojen˘mi s plánováním, projektováním, vytyãováním, zamûﬁováním a sledováním stavebních objektÛ, coÏ je dne‰ní oblast inÏen˘rské geodézie. Tady zﬁejmû na‰el své poslání, kterému vûnoval své
dal‰í pracovní úsilí. Po osvobození z nûmecké okupace v roce 1945
se zab˘val geodetick˘mi pracemi jako civilní geometr a pozdûji
v druÏstvu Geoplán. Problematika geodézie ve v˘stavbû ho pﬁitahovala stále více a vûnoval se jí plnû po pﬁechodu do V˘zkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze. V té
dobû jiÏ byl uznávan˘m odborníkem v problematice inÏen˘rské geodézie, kterou v roce 1952 zaãal pﬁedná‰et jako externista na oddûlení zemûmûﬁického inÏen˘rství fakulty inÏen˘rského stavitelství
âeského vysokého uãení technického (âVUT) v Praze (v letech 1954
aÏ 1960 na samostatné fakultû zemûmûﬁické âVUT) a na Slovenské
vysoké ‰kole technické (SV·T) v Bratislavû jako nov˘ pﬁedmût pod
názvem Speciální geodézie. V dobû svého externího pÛsobení na zemûmûﬁické fakultû publikoval roku 1956 skriptum Speciální geodesie I, coÏ byl ná‰ první ucelen˘ text, zab˘vající se problematikou
inÏen˘rské geodézie.
V roce 1958 byl Ing. Dr. V. Krumphanzl jmenován docentem pro
obor geodézie a stal se kmenov˘m zamûstnancem katedry geodézie
zemûmûﬁické fakulty âVUT. Po odchodu akademika prof. J. Ry‰avého do dÛchodu v roce 1960 pﬁevzal doc. V. Krumphanzl vedení
této katedry. V té dobû vznikla po nûkolika reorganizacích stavební
fakulta a zemûmûﬁická fakulta byla do ní vãlenûna. Katedra geodézie zemûmûﬁické fakulty byla slouãena s katedrou geodézie fakulty
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inÏen˘rského stavitelství a vedením nové katedry geodézie byl povûﬁen prof. J. Trnka. Roku 1961 byl V. Krumphanzl jmenován ﬁádn˘m profesorem. Po smrti prof. J. Trnky v r. 1963 vznikla katedra
speciální geodézie, která zaji‰Èovala v˘uku geodézie pro stavební
obory, inÏen˘rské geodézie a ekonomiky a organizace zemûmûﬁick˘ch prací pro obor geodézie a kartografie. Vedoucím se stal doc.
Ing. J. Tlust˘, prof. V. Krumphanzl byl povûﬁen vedením úseku inÏen˘rské geodézie. V pedagogické práci mûl ke studentÛm nekompromisní, ale lidsky chápající vztah a vÏdy se snaÏil pﬁedat jim co
nejvíce ze sv˘ch bohat˘ch znalostí a zku‰eností.
Velmi rozsáhlá byla publikaãní ãinnost prof. V. Krumphanzla,
obsahuje pﬁes 100 titulÛ. Za nejv˘znamnûj‰í je tﬁeba povaÏovat jeho
uãebnice. Jsou to InÏen˘rská geodézie z roku 1959, InÏen˘rská
geodézie I z roku 1966 a InÏen˘rská geodézie II (spoluautor prof.
O. Michalãák) z roku 1975. Vedle uãebnic publikoval ﬁadu odborn˘ch ãlánkÛ a v˘zkumn˘ch zpráv, vesmûs s problematikou inÏen˘rské geodézie.
Stejnû zásluÏná byla i veﬁejná ãinnost prof. V. Krumphanzla ve
prospûch geodézie. PÛsobil v âeskoslovenské vûdeckotechnické
spoleãnosti (âSVTS), kde zastával po ﬁadu let funkci pﬁedsedy odborné skupiny 0S 1701 – InÏen˘rská geodézie. Cel˘ Ïivot se snaÏil
vybojovat inÏen˘rské geodézii nezastupitelné místo v procesu investiãní v˘stavby, která je bez úãasti geodetÛ nemyslitelná. Jeho zásluhy byly vysoko hodnoceny nejen ãeskoslovenskou odbornou veﬁejností, ale i na mezinárodní úrovni. To se projevilo zvolením prof.
V. Krumphanzla prezidentem 6. komise (inÏen˘rské geodézie)
Fédération Internationale des Géomètres (FIG) na XII. Kongresu
FIG v Lond˘nû v roce 1968. Tuto funkci zastával do roku 1972; vytvoﬁil strukturu této komise, která platí dodnes. Sekretáﬁem komise
byl Ing. M. Brychta.
Ve své snaze o vymezení postavení a povinností geodeta v investiãní v˘stavbû byl jedním z organizátorÛ zkou‰ek k získání oprávnûní k v˘konu funkce odpovûdného geodeta pﬁed komisí âeského
úﬁadu geodetického a kartografického (âÚGK) podle vyhlá‰ky
10/1974 Sb. Prof. V. Krumphanzl ode‰el do dÛchodu v roce 1973,
potom je‰tû po nûkolik let spolupracoval s v˘znamn˘mi podniky
praxe. Zemﬁel 5. 4. 1986 v Praze.
Na závûr bych rád pﬁidal své osobní vzpomínky na prof. V. Krumphanzla. MÛj první kontakt s ním byl v roce 1955, kdy jsem si jako
student zapsal pﬁedmût Speciální geodézie. Jeho pﬁedná‰ky, vhodnû
doplÀované praktick˘mi poznatky, mûly pro mne velk˘ v˘znam
a orientovaly mÛj zájem. V dobû studia jsem o v‰ech prázdninách
pracoval ve Státním ústavu pro projektování vodohospodáﬁsk˘ch staveb Hydroprojekt a ten pro mne nabídl téma diplomové práce z oblasti mûﬁení a vyhodnocení vodorovn˘ch posunÛ vltavské pﬁehrady
u Slap. Ing. Dr. V. Krumphanzl, kter˘ v té dobû ﬁe‰il v˘zkumn˘ úkol
zab˘vající se metodikou mûﬁení a vyhodnocování posunÛ bodÛ trigonometrick˘ch mikrosítí údolních pﬁehrad, pﬁevzal vedení mého
diplomového úkolu a poskytl mi mnoho cenn˘ch rad. Po získání diplomu a nástupu do Hydroprojektu jsem se touto problematikou zab˘val dal‰ích sedm let. S prof. V. Krumphanzlem jsem zÛstal v odborném styku a byl jsem stále jeho Ïákem, kterého se snaÏil
nasmûrovat do vûdecké práce. Na‰e spolupráce vedla v roce 1964
k mému nástupu na místo odborného asistenta na katedﬁe speciální
geodézie a jeho Ïákem jsem zÛstal i nadále. Prof. V. Krumphanzl byl
m˘m nadﬁízen˘m v pedagogické práci a ‰kolitelem ve vûdecké pﬁípravû. O mÛj odborn˘ rÛst se staral stejnû jako o odborn˘ rÛst kolegÛ doc. Z. Nováka a doc. O. Vosiky aÏ do svého odchodu do dÛchodu.
Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl po sobû zanechal nejen jím vybudovan˘ pﬁedmût InÏen˘rská geodézie, ale cel˘ smûr v oblasti
geodézie a kartografie, kter˘ má své nezastupitelné místo nejen
v âeské republice, ale ve svûtové geodézii vÛbec.
Doc. Ing. Mojmír ·vec, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv âVUT v Praze

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Výstava Sedlčany a mapa
371

V období 12. 6. aÏ 14. 9. 2007 se uskuteãnila ve v˘stavních prostorách Mûstského muzea Sedlãany ojedinûlá v˘stava map, kterou poﬁádalo Mûstské muzeum Sedlãany ve spolupráci se Zemûmûﬁick˘m
úﬁadem (ZÚ).

OSOBNÍ ZPRÁVY

Obr. 1 Budova Mûstského muzea v Sedlãanech

V˘stava ukazuje nejen mapové tisky, jejich v˘robu a pomÛcky,
ale je téÏ ukázkou propojení firmy s regionem a naopak.
Mûstské muzeum bylo zaloÏeno roku 1894 v dobû pﬁíprav na Národopisnou v˘stavu ãeskoslovanskou v Praze (1895) a základem jeho
sbírek se staly pﬁedmûty shromáÏdûné pro tuto v˘stavu. Po celou
dobu své existence mûlo muzeum potíÏe s uloÏením a vystavováním
sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ a nedostatek vhodn˘ch prostor nûkolikrát hrozil i úplnou likvidací muzea.
Exponáty na‰ly první útoãi‰tû v sedlãanské ‰kole, ale postupnû se
sbírky rozrÛstaly aÏ bylo nutné jejich pﬁestûhování do nového objektu Hospodáﬁské záloÏny na námûstí T. G. Masaryka, kde bylo muzeum roku 1902 veﬁejnosti slavnostnû otevﬁeno. Po roce 1960 bylo
muzeum pﬁemístûno do nedalekého zámku âerven˘ Hrádek. Tam
sbírky vydrÏely aÏ do roku 1992, kdy byl zámek vrácen pÛvodnímu
majiteli, a tak se sbírky pﬁemístily zpût do budovy b˘valé Hospodáﬁské záloÏny. Stálou expozici nebylo v‰ak kde instalovat, a tak aÏ
roku 2002, po nûkolik let odkládané rekonstrukci, byla nákladem
mûsta opravena budova staré radnice a v ní otevﬁeno Mûstské muzeum (obr. 1). V nûm jsou v souãasné dobû vystavovány nálezy z pravûkého a stﬁedovûkého osídlení okolní krajiny, ﬁemeslnické pﬁedmûty a dobové zbranû z 16. aÏ 18. století, fotografie a dokumenty
o rodákovi z Kﬁeãovic u Sedlãan a známém hudebním skladateli
a houslistovi Josefu Sukovi, národopisná sbírka a novovûké pﬁedmûty a dokumenty z 19. a 20. století. Budova v souãasné dobû poskytuje odpovídající prostory pro stálou expozici, depozitáﬁe, knihovnu slouÏící i jako pﬁedná‰kov˘ sál a badatelna i v˘stavní prostory
pro poﬁádání tematick˘ch v˘stav.
Mezi takové v˘stavy se zaﬁadila i v˘stava Sedlãany a mapa. Její
námût jiÏ del‰í dobu klíãil v hlavû Ing. Bedﬁicha Nûmeãka, nestora
sedlãanského pracovi‰tû ZÚ, kter˘ po jednáních s ﬁeditelem Mûstského muzea Mgr. Davidem Hrochem zaãal sestavovat koncepci v˘stavy. Jejím základem byly ukázky a v˘voj map na území âeské republiky a exponáty v podobû kreslících pomÛcek, jejichÏ pomocí
tvorba je‰tû v nedávné dobû probíhala (obr. 2), neÏ jí drtiv˘m nástupem pﬁekonala v˘roba v grafick˘ch programech poãítaãÛ. Souãástí expozice byla i ukázka mûﬁení a tvorby map v dﬁívûj‰ích dobách v podobû fotografií a kreseb mûﬁick˘ch vûÏí, práce geodetÛ
v terénu a kartografické zpracování map technikou kresby a rytiny.
Ukázky vojensk˘ch topografick˘ch map âeskoslovenska z let 1918
aÏ 1939 dokumentovaly tvorbu kvalitního státního mapového díla
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Obr. 2 V˘stavní prostor s expozicí map

Obr. 3 Doc. Ing. M. Mik‰ovsk˘ pﬁi vernisáÏi v˘stavy

Obr. 4 Ing. B. Nûmeãek kﬁtí novou mapu

pro ãinnost státu a jeho obranu. Kromû tûchto ukázek zde byly k vidûní i mapy z 2. poloviny 20. století, pﬁedev‰ím mapa v mûﬁítku
1:5000 vyuÏívaná pﬁi pováleãné obnovû âeskoslovenského státu a ze
souãasné produkce pak mapy stﬁedních mûﬁítek.
Na v˘bûru map Ing. B. Nûmeãek spolupracoval s vedoucím archivu ZÚ RNDr. Miroslavem Kronusem, na textové ãásti pro panelové ukázky s RNDr. Tomá‰em Grimem, Ph.D., ukázku mûﬁick˘ch
pomÛcek pﬁipravil s Hanou Hrubou, na ukázce analogové kartografie spolupracoval s Ing. Jaroslavou Boﬁkovcovou a design celého v˘stavního prostoru realizoval ve spolupráci s Petrem VoháÀkou.
V˘stava byla zahájena 12. 6. 2007 vernisáÏí ve v˘stavním prostoru (obr. 3), kde hudební duo v sestavû klávesy – pozoun skladbami J. S. Bacha navodilo pﬁíjemnou atmosféru, ke které se pﬁipojil uvítací ﬁeãí správce muzejních sbírek Jiﬁí Páv, kter˘ v‰echny
zúãastnûné srdeãnû pﬁivítal a pﬁedal postupnû slovo Ing. Bedﬁichu
Nûmeãkovi (vedoucí oddûlení redakce ZÚ v Sedlãanech), doc. Ing.
Miroslavu Mik‰ovskému, CSc. (kartograf a pﬁedseda âeské kartografické spoleãnosti) a RNDr. Michalu Traurigovi (ﬁeditel odboru
kartografie a polygrafie ZÚ v Sedlãanech). V‰ichni pﬁáli v˘stavû úspûch v podobû hojné náv‰tûvnické úãasti a mapám i celému oboru
kartografie mnoho spokojen˘ch uÏivatelÛ.

Souãástí vernisáÏe byl i kﬁest a pﬁedstavení nové turistické mapy
Sedlãanska v mûﬁítku 1:50 000 (1. vydání), jenÏ provedl Ing. B.
Nûmeãek (obr. 4). Mapu vydalo a turistick˘ obsah dodalo Mûstské
muzeum Sedlãany s vyuÏitím dat ZABAGED®, zpracoval ZÚ na
mapovém podkladu âeského úﬁadu zemûmûﬁického a katastrálního.
K v˘stavû byl ZÚ sestaven a vyti‰tûn PrÛvodce v˘stavou (na vyÏádání v redakci ãasopisu), ve kterém je obsaÏen prÛﬁez mapovou
tvorbou od nejstar‰ích map a ukázky rÛzn˘ch podob map v prÛbûhu
staletí a nûkter˘ch kuriozit. PrÛvodce obsahuje kromû jin˘ch ukázky katastrální mapy 1:2880 - mapy stabilního katastru z 1. poloviny
19. století, tzv. císaﬁské povinné otisky a dále tematické mapy minul˘ch staletí, vojenské topografické mapy âeskoslovenska z let
1918 aÏ 1939, mapy z 2. poloviny 20. století i souãasnou produkci
map ZÚ.
V˘stava, dle slov ﬁeditele muzea Mgr. Davida Hrocha, se setkala
s pﬁízniv˘m ohlasem u v‰ech náv‰tûvníkÛ, kter˘ch bylo témûﬁ 1500,
pﬁedev‰ím v‰ak u místních obyvatel, kteﬁí si mohli ucelenû pﬁipomenout promûny svého regionu v prÛbûhu pﬁedchozích let.
Petr Mach,
Zemûmûﬁick˘ úﬁad, Praha

ZAJÍMAVOSTI
Vánočka ve Zdibech
371:528

Dne 19. 12. 2007 se v prostorách V˘zkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického, v.v.i., ve Zdibech (VÚGTK) konalo jiÏ tradiãní desáté setkání ãesk˘ch a slovensk˘ch geodetÛ a kartografÛ.
V pﬁíjemné pﬁedvánoãní atmosféﬁe se o úvod setkání vﬁel˘m slovem postaral ﬁeditel VÚGTK Ing. F. Bene‰, CSc. (obr. 1). Podûkoval v‰em hostÛm, kteﬁí pﬁijali jeho pozvání, a vyzdvihl úspû‰né v˘sledky zamûstnancÛ VÚGTK v roce 2007.

Za âesk˘ úﬁad zemûmûﬁick˘ a katastrální popﬁál rezortu, geodetick˘m spoleãnostem i jejich zamûstnancÛm mnoho úspûchÛ v roce
2008 místopﬁedseda Ing. K. ·tencl.
Poté jiÏ nastalo pravé neformální setkání v‰ech zúãastnûn˘ch,
aÈ to byli akademici, úﬁedníci ãi pﬁedstavitelé komerãní sféry.
Atmosféru vánoãního ducha doplnilo slavnostní nakrojení voÀavé
vánoãky spoleãnû provedené Ing. F. Bene‰em, CSc. a prof. Ing.
J. Kosteleck˘m, DrSc. (obr. 2 a 3). Oba pak zúãastnûné pobízeli
nejen k její konzumaci, ale i k prohlídce, pﬁípadnû koupi, vystaven˘ch obrazÛ – P. Poliãansk˘ a keramiky – A. a A. Poliãanská
(obr. 4).
Petr Mach,
Zemûmûﬁick˘ úﬁad, Praha

Obr. 1 Ing. F. Bene‰, CSc., pﬁi uvítacím projevu
(vlevo Ing. K. ·tencel)

Obr. 2 Nakrojení a ochutnávka vánoãky

Obr. 3 VoÀavá pochoutka pﬁed nakrojením

Obr. 4 V˘stava obrazÛ a keramiky

