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Z HISTORIEZ HISTORIE

Rychlý rozvoj českých zemí se v habsburské monarchii 
19. století projevil též v oboru jemné mechaniky a optiky. 
Ke zlomu v dosavadní výrobě geodetických přístrojů do-
šlo roku 1883, kdy Josef (1861 - 1945) a Jan (1863 - 1897) 
Fričové (1) založili v Praze  „dílnu pro přesnou mechaniku“. 
     Oblast zájmu a tvůrčí invence obou bratrů byla velmi 
široká – uveďme např. bareoskop a polarimetr, které byly 
zavedeny po roce 1906 jako úřední normál USA v cukro-
varnickém průmyslu. Rodinně vedený podnik také vyrá-
běl úplný sortiment v praxi oblíbených geodetických pří-
strojů (2), (3) a pomůcek, včetně triangulačního teodo-
litu 6R se šroubovými mikrometry a speciálních pří-
strojů pro měření deformací přehrad a pro stavby tunelů. 
V letech 1884 a 1885 byla vyrobena malá série (10 až 
15 kusů) důlních teodolitů DUPLEX, v nichž světově 
poprvé byl použit skleněný dělený kruh na místě vodo-
rovného kruhu (4). Dvěma mikroskopy s 24násobným 
zvětšením, se zalomenou optickou osou se odhadem četlo 
30". Popis konstrukce byl publikován roku 1886 v pres-
tižním časopise Zeitschrift für Instrumentenkunde. Na
výstavě v Bruselu roku 1888 byla představena důlně-
měřická busola kasselského typu s tlumením kmitů no-
žové střelky, což dovolilo čtení pomocí verniérů s přes-
ností (po přepočtu z hodinové úhlové míry) 2' 30". Na 
podkladě myšlenky prof. Františka Nušla byla vyřešena 
konstrukce světově ceněného astronomicko-geodetic-
kého cirkumzenitálu pro určování zeměpisných souřad-
nic metodou stejných výšek, upravovaná v letech 1932 
a 1949 (5). V 70. letech 20. století konstrukci dále zdo-
konalil Výzkumný ústav geodetický, topografický a kar-
tografický (VÚGTK, nyní se sídlem ve Zdibech). 
    Po smrti mladšího z bratrů založil Josef Frič na jeho 
památku roku 1905 na vrcholku Žalov u Ondřejova 
hvězdárnu, kterou později věnoval státu. Dnes patří 
Astronomickému ústavu AV ČR. Podnik bratří Fričů 
zanikl po znárodnění počátkem 50. let 20. století, kdy 
byl v rámci n. p. Metra převeden na jinou výrobu. Neza-
měnitelné výrobky firmy Frič (s označením J. & J. Frič, 
později J. J. Frič) jsou stále vyhledávány a ceněny sběrateli. 
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Abstrakt

Stručné vysvětlení důležitosti znalosti indexu lomu vzduchu pro geodetická měření, při kterých se využívá pro měření délek 
elektronických dálkoměrů. Zmapování historických a stávajících postupů nepřímého určení indexu lomu vzduchu, pokud 
jsou v terénu měřeny atmosférické podmínky jako teplota vzduchu, atmosférický tlak, relativní vlhkost a podíl CO    v atmo-
sféře. Porovnání a zhodnocení postupů, doporučení výpočtů pro praktické i specifické použití a zhodnocení možnosti revize 
postupu podle Ciddora a Hilla.

Indirect Determination of Air Refractive Index for the First Velocity Correction of Electronic Distance Meters 

Summary

Brief explanation of the importance of the air refractive index for geodetic measurements which use electronic distance meters 
for measuring distances. Exploration of historical and present procedures of indirect computation of the air refractive index, in 
case atmospheric conditions such as air temperature, atmospheric pressure, relative humidity and concentration of CO   in the 
atmosphere have been measured. Comparison and evaluation of procedures are accomplished, optimal computations for 
practical and special use are recommended and possible update of the Ciddor and Hill procedure is discussed.

Keywords: distance measurement EDM (electronic distance meters), air refractive index, group refractive index, Ciddor and
                          Hill procedure

Nepřímé určení indexu lomu vzduchu
pro výpočet fyzikální redukce
elektronických dálkoměrů
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z velké části experimentální záležitostí. A právě proto ne-
lze přistupovat k určité výpočetní rovnici s neomezenou 
důvěrou v její správnost. I ty nejaktuálnější výpočty jsou 
založeny na experimentálních předpokladech, které ne-
jsou dosud exaktně matematicky podloženy. Historicky 
bylo zdokumentováno mnoho výpočetních postupů,
z nichž některé se do geodetické praxe prosadily více
a některé méně. Na toto téma není v současnosti zamě-
řeno příliš pozornosti odborné veřejnosti, a právě proto 
dochází k situacím, kdy jsou pro výpočet fyzikální re-
dukce stále používány zastaralé a prokazatelně chybné 
rovnice.
      V článku jsou analyzovány a porovnány historické i sou-
časné postupy nepřímého výpočtu indexu lomu vzduchu, 
pokud jsou měřeny okolní atmosférické podmínky. Čtenáři 
článku by mělo být na závěr zřejmé, zda si pro konkrétní apli-
kaci měření délky pomocí elektronického dálkoměru může 
dovolit použít některou starší či zjednodušenou rovnici 

           Úvod

Již od roku 1927, kdy bylo navrženo, aby se etalon délky 
realizoval pomocí vlnové délky elektromagnetického zá-
ření namísto fyzické realizace pomocí délkové tyče, bylo 
zapotřebí přesného určení indexu lomu vzduchu [1]. Ač-
koliv je metr nyní definován pomocí rychlosti světla ve 
vakuu, určení indexu lomu vzduchu nelze opomenout, ne-
boť většina délkových měření se neodehrává ve vakuu, 
ale v atmosféře. Do geodetické praxe se prosadily elektro-
nické dálkoměry zajišťující rychlý, efektivní a přesný způsob 
určovaní délek v zemské troposféře. Aby byl tento způsob 
ale skutečně přesný, je nutné měřené délky opravovat o tzv. 
fyzikální redukci. Ta přímo souvisí s určením indexu lomu 
vzduchu pro použitou vlnovou délku a aktuální atmosfé-
rické podmínky při měření.
    Vzhledem ke složení vzduchu, který je směsí mnoha 
plynů, je určení výpočetních rovnic indexu lomu vzduchu
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renci mezi blízkými vlnovými délkami šířícími se rozdílnou 
rychlostí a výsledná, tzv. skupinová rychlost svazku je vždy 
menší než fázová rychlost samostatně se šířícího paprsku 
o jedné vlnové délce [2].
     Ze vztahu (2.2) pro šíření fázové rychlosti v a skupinové 
rychlosti v  lze odvodit vztah (2.3) mezi fázovým indexem 
lomu n a skupinovým indexem lomu n . Kromě vlnové 
délky se také často používá tzv. vlnové číslo σ, což je pře-
vrácená hodnota vlnové délky (2.4), [2].

(2.2)

(2.3)

(2.4)

  2.3  Funkční závislost indexu lomu vzduchu

Kromě již zmíněné disperze, tedy závislosti indexu lomu 
vzduchu na vlnové délce záření, existuje závislost indexu 
lomu na prostředí, kterým vlnění prochází. Ačkoli vzduch
je velmi řídké prostředí, má nezanedbatelnou hustotu, 
která se bohužel mění v závislosti na jeho aktuálních vlast-
nostech.
     Index lomu vzduchu závisí zejména na:
•   plynném složení vzduchu (významný vliv oxidu uhliči-
     tého – CO  ),
•   tlaku vodní páry v atmosféře,
•   teplotě vzduchu,
•   tlaku plynné složky vzduchu (atmosférický tlak bez tlaku
     vodní páry).
      Z hlediska plynného složení je vzduch tvořen směsí ply-
nů, obsahuje ale také pevné prachové částice. Na otevře-
ných prostranstvích a v dobře větraných místnostech je 
plynné složení vzduchu do značné míry homogenní. Míra 
homogenity je natolik dostačující, že z hlediska výpočtů 
indexu lomu lze různé vzorky vzduchu za stejných podmí-
nek považovat za rovnocenné. To neplatí ve výjimečných 
případech, kdy např. ve výrobních průmyslových halách lze 
najít specifické plynné složení vzduchu, které způsobuje 
podstatné změny v indexu lomu. Také lze nalézt dlouho-
dobé globální trendy změn plynného složení vzduchu, 
jako např. zvyšování podílu metanu a CO . Tyto změny 
jsou sice pomalé a z krátkodobého hlediska nevýznamné, 
z dlouhodobého hlediska (v řádu desítek let) je však ne-
zbytné je sledovat a jejich vliv při výpočtech eventuálně 
zohlednit.

  2.4  Fyzikální redukce měřené délky

Pokud není délka měřena za referenčních podmínek, pro 
které má dálkoměr nulovou fyzikální redukci, potom musí 
být opravena o vliv změněných atmosférických podmínek. 
Dvě délky mohou být vypočítány pomocí následujících 
rovnic:

(2.5)

kde d´ je vzdálenost odpovídající referenčním atmosféric-
kým podmínkám [m], d je vzdálenost odpovídající aktuál-

pro výpočet indexu lomu vzduchu, nebo by měl zvolit přes-
nější výpočet pomocí některého z moderních postupů.

           Index lomu vzduchu

  2.1  Rychlost šíření elektromagnetického záření

Elektronické dálkoměry využívají principů šíření elektro-
magnetického záření k určení délky mezi přístrojem a od-
razným hranolem, reflexním štítkem či samotným předmě-
tem. Ať už se jedná o impulzový dálkoměr určující čas, za 
který záření urazí dvojnásobek délky přístroj – hranol, nebo 
o fázový dálkoměr vyhodnocující počet celých vlnových 
délek a fázový doměrek, vždy je nezbytností znát rychlost 
šíření elektromagnetické vlny vyslané přístrojem k měře-
nému předmětu. Přesnost určení této rychlosti je přímo 
úměrná přesnosti určení výsledné délky změřené elektro-
nickým dálkoměrem.
   Existuje celá škála vlnových délek, resp. jim odpovída-
jících frekvencí elektromagnetického záření, které tvoří tzv. 
elektromagnetické spektrum. Moderní elektronické dál-
koměry používané v geodézii využívají jen části celého 
spektra, a to nejčastěji oblasti viditelného a blízkého infra-
červeného záření. Spektrum viditelného záření je obvykle 
definováno mezi 390 až 750 nm, blízké infračervené zá-
ření navazuje na oblast viditelného záření a pokračuje 
směrem k delším vlnovým délkám až do 1 400 nm.
     Elektromagnetické záření se šíří ve vakuu rychlostí světla 
c. Rychlost světla je experimentálně určena s omezenou 
přesností, pro účely geodézie však není nutné nejistotu
v jejím určení uvažovat. Délková jednotka metr je defi-
nována pomocí rychlosti světla, proto se i hodnota rych-
losti světla (299 792 458 m.s   ) stala konvenční konstantou 
definovanou v mezinárodní soustavě jednotek SI. Rychlost 
šíření elektromagnetických vln v atmosféře je vždy poma-
lejší než rychlost světla ve vakuu a závisí na vlastnostech 
atmosféry i na vlnové délce konkrétního záření.

  2.2  Fázový a skupinový index lomu vzduchu

Vztah mezi rychlostí šíření vlnění ve vakuu a v atmosféře 
udává index lomu vzduchu. Pro jednu vlnovou délku šířící 
se prostředím definujeme tzv. fázový index lomu vzdu-
chu n:

(2.1)

kde c je rychlost světla ve vakuu a v je fázová rychlost 
šíření elektromagnetické vlny ve vzduchu.
    Fázový index lomu vzduchu, kterému odpovídá fázová 
rychlost signálu, předpokládá pouze jednu samostatnou 
vlnovou délku šířící se prostředím. To je například případ 
laboratorního laserového interferometru.
     V případě elektronických dálkoměrů se však kromě tzv. 
efektivní vlnové délky λ, kterou výrobce přístroje ve spe-
cifikacích udává, šíří také svazek blízkých přidružených 
vlnových délek. Ve vakuu by rychlost šíření samostatné 
vlnové délky a svazku vlnových délek byla stejná. Vlivem 
jevu, který se nazývá disperze, tomu tak v případě atmo-
sféry není. Disperze je funkční závislost indexu lomu pro-
středí na vlnové délce záření, které jím prochází. Při šíření 
svazku vlnových délek vzduchem pak dochází k interfe-
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(2.12)

kde E   je tlak syté vodní páry pro t > 0 °C [hPa] a E  je
tlak syté vodní páry pro t ≤  0 °C [hPa].
    Tlak vodní páry v atmosféře lze také vypočítat pomocí 
měření psychrometrem. Po určení tzv. suché a vlhké tep-
loty a atmosférického tlaku lze vyčíslit rovnici pro tlak 
vodní páry (2.13), resp. tlak zmrzlé vodní páry (2.14):

(2.13)
(2.14)

kde A   je konstanta psychrometru pro (t, t´) > 0 °C; A   =
= 0,000662 °C  , A  je konstanta psychrometru pro (t, t´) ≤
≤ 0 °C  ; A  = 0,000583 °C  , t je suchá teplota [°C] a t´ je 
vlhká teplota [°C].
     Hodnoty E´ je možné vypočítat obdobně jako E pomocí 
rovnic (2.11), resp. (2.12), místo suché teploty t se ale do-
sadí vlhká teplota t´ [2]. 

            Metody výpočtu skupinového indexu lomu vzduchu

První zájem o index lomu vzduchu projevili astronomové. 
Delambre (1826) určil hodnotu indexu lomu pro atmosféru 
a pro bílé světlo z mnoha astronomických pozorování ne-
beských těles. První přesnější laboratorní měření provedli 
Biot a Arago (1826), kteří zkoumali průchod bílého světla 
dutým skleněným hranolem. Ketteler (1865) provedl první 
měření disperze ve vzduchu, když pomocí Jaminova in-
terferometru vypočetl indexy lomu vzduchu pro červené, 
žluté a zelené vlnové délky spektra viditelného záření. 
Tilton (1934) provedl analýzu asi 40 měření z období mezi 
lety 1857 až 1932, jejichž výsledky se pohybovaly v roz-
mezí ±2 ppm. Tyto variace byly i pro tehdejší poměry z hle-
diska přesnosti nežádoucí. Jak již bylo zmíněno v úvodu, 
od roku 1927 bylo určování indexu lomu úzce spjato s me-
trologií a s cílem definice délkové jednotky pomocí vlnové 
délky červeného viditelného světla. Problematice se věno-
vali Pérard (1934) z BIPM (Bureau International des Poids 
et Mesures) a Kosters a Lampe (1934). Přesné laboratorní 
měření pro širší rozsah atmosférických podmínek však pro-
vedli až Barrell a Sears (1939), [1].

  3.1  Barrell  a Sears – 1939

Šedesátistránkový text autorů H. Barrella a J. E. Searse [1] 
je klasickým dílem, které znamenalo průlom v přesnosti 
určení indexu lomu vzduchu a stalo se teoretickým i prak-
tickým základem pro mnohé další experimenty a výpočty. 
Dílo je citováno téměř v každém odborném článku, který 
se tohoto tématu týká. Autoři se asi dva roky věnovali sa-
motnému měření, nepočítaje to, že velmi složitou měřící 
aparaturu si v laboratoři sami zkonstruovali.
     Barrell a Sears aplikovali novou metodu, která spočívala 
ve využití dvou 67 cm dlouhých Fabryho-Perotových etalo-
nů. V jednom etalonu bylo vakuum, zatímco druhý etalon 
byl naplněn vzduchem o daných vlastnostech. Po průchodu 
světla etalony byly v observačním teleskopu pozorovány 
Brewsterovy interferenční proužky, jejichž změna pozice 

ním atmosférickým podmínkám [m], Δt´ je měřený čas 
(„time of flight“) signálu [s], n     je index lomu vzduchu pro 
referenční podmínky a n je index lomu vzduchu pro ak-
tuální podmínky.
     Kombinací rovnic (2.5) se získá vztah pro přímý výpočet 
délky při aktuálních podmínkách, pokud známe oba indexy 
lomu vzduchu a délku odpovídající referenčním atmosfé-
rickým podmínkám:

(2.6)

      Často je žádoucí vypočítat přímo také samotnou korekci. 
Ta se odvodí následujícím postupem:

(2.7)

Lze dosáhnou zjednodušení v případě, kdy se index lomu n 
ve jmenovateli položí roven jedné. Tímto zjednodušením 
nedojde ve výsledku k chybě větší než 0,02 ppm. Zjedno-
dušený výraz má tedy tvar:

V případě potřeby lze poté samozřejmě vypočítat požado-
vanou délku pomocí vztahu:

Při přesných měřeních ale není důvod tuto aproximaci po-
užívat vzhledem k jednoduchosti exaktní rovnice (2.6), [2].

  2.5  Tlak vodní páry v atmosféře

Pro úplnost by měl být ještě vysvětlen pojem tlak vodní 
páry, který souvisí s vlhkostí vzduchu. Množství vodních 
par v atmosféře lze popsat hned několika charakteristi-
kami, jako např. absolutní a relativní vlhkostí, měrnou 
vlhkostí vzduchu, rosným bodem či právě tlakem vodní 
páry. Všeobecně známou a používanou charakteristikou 
je relativní vlhkost, která v procentech udává poměr mezi 
okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množ-
stvím vodních par, které by měl stejný vzduch při plném 
nasycení. Méně známá charakteristika, která je ovšem při 
výpočtu indexu lomu vzduchu téměř výhradně používá-
na, se nazývá tlak vodní páry a udává parciální tlak vod-
ních par obsažených ve vzduchu. A jelikož se jedná o tlak, 
fyzikální jednotkou je Pa, resp. hPa.
   Možností, jak určit tlak vodní páry e [hPa], je využít 
měření relativní vlhkosti vzduchu a vztah:

(2.10)

kde E je tlak syté vodní páry [hPa] a h je relativní vlhkost 
[%].
   Hodnota E se dá odečíst z některé k tomu určených 
tabulek, nebo se může vypočítat podle [3] či novějších 
rovnic (2.11) a (2.12), publikovaných v manuálech k la-
boratorním přístrojům [4]. Maximální chyba výsledku je 
méně než 0,20 % pro teplotní interval od -20 °C do +50 °C 
[2], [5].

(2.11)
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(3.3)

IUGG také uvedla zjednodušenou rovnici pro výpočet in-
dexu lomu vzduchu pro aktuální atmosférické podmínky 
podle Barrella a Searse (3.4). V literatuře se lze často také 
setkat s rovnicí vyjádřenou jako (3.5):

(3.4)

(3.5)

kde n   je skupinový index lomu vzduchu pro aktuální pod-
mínky, t je teplota vzduchu [°C], p je atmosférický tlak [hPa],
e je tlak vodní páry v atmosféře [hPa] a α je koeficient tep-
lotní expanze vzduchu (= 1/273,15 na 1 °C).
     Přesnost určení indexu lomu pro standardní vzduch byla 
považována za 0,1 ppm, zatímco přesnost určení pro ak-
tuální podmínky pak 2 ppm [2].

  3.2  Edlén – 1966

V roce 1953 publikoval B. Edlén článek [6] týkající se dis-
perze normálního vzduchu, který definoval při 15 °C, 760
torrech, 0 % relativní vlhkosti a 300 ppm podílu CO . 
Autor neprovedl žádná vlastní měření, pouze společně vy-
hodnotil experimenty Barrella a Searse, Kocha a Trauba. 
Získal rovnici pro určení disperze normálního vzduchu, 
která pokrývá širší spektrum vlnových délek, zejména vidi-
telné a ultrafialové záření:

(3.6)

Vlivům změny vlastností vzduchu na index lomu se ale ne-
věnoval a pouze na závěr uvádí převzaté rovnice, které 
nejsou příliš vhodné pro použití v geodézii [6].
     Z geodetického pohledu komplexnější práci provedl
Edlén v roce 1966 [7]. Vedle rovnic Barrella a Searse byl tento 
postup také značně využívaný v geodetické praxi. Na zá-
kladě nových měření (Rank, Peck, Svensson, Erickson) 
upravil Edlén svou rovnici pro disperzi standardního vzdu-
chu na tvar:

.(3.7)

    Rozdíly oproti  rovnici (3.6) z roku 1953 nebyly příliš 
výrazné, zdrojová data byla ale podstatně spolehlivější, 
neboť pokrývala širší spektrum vlnových délek, a také byla 
přesnější. Pro závislost indexu lomu vzduchu využil rovnici 
Lorenz-Lorentz a rovnice pro výpočet hustoty vzduchu. Při 
molárním zlomku CO   jiném než 300 ppm lze vypočítat 
index lomu pro standardní vzduch obsahující x ppm po-
dílu CO   podle vztahu (3.8). Závislost indexu lomu na tep-
lotě a tlaku je pak dána vztahem (3.9), korekce z refrakti-
vity vodní páry ve vzduchu rovnicí (3.10), [7].

(3.8)

(3.9)

(3.10)

mohla být sledována s přesností ±0,01 proužku, což odpo-
vídalo nejistotě ±5.10  v určení indexu lomu vzduchu. 
Testováno bylo 8 rovnoměrně rozložených vlnových délek
v rozsahu viditelného záření 440 až 660 nm. Experimenty 
byly provedeny v rozsahu teplot +10 až +50 °C a tlaků 100 
až 800 torrů, se vzduchem bez obsahu vodní páry a CO  .
Závislost indexu lomu na obsahu vodní páry byla hle-
dána pouze při teplotě +29,5 °C, tlaku 760 torrů a relativní 
vlhkosti 80 %. Zejména výsledný vztah zohledňující tlak 
vodní páry v atmosféře je v následujících pracích dalších 
autorů považován za nejméně zdařilou část výzkumu
Barrella a Searse. Domněnka Tiltona, že index lomu vzdu-
chu je ovlivněn v závislosti na turbulencích atmosféry sou-
visejících s cyklem sluneční aktivity, nebyla na úrovni odpo-
vídající přesnosti měření prokázána. Výsledné rovnice 
Barrella a Searse pro atmosférický vzduch počítají se stan-
dardním obsahem 300 ppm podílu CO . Tato hodnota
v době experimentu odpovídala měřením molárního zlom-
ku CO   na otevřených prostranstvích a v dobře větraných 
místnostech. Refraktivita CO  však nebyla důkladně zkou-
mána a není stanoven postup pro výpočet indexu lomu 
vzduchu, který obsahuje jiné množství CO  než je stan-
dardní [1]. 
     Barrell a Sears se ve své práci zabývají pouze výpočtem 
fázového indexu lomu vzduchu. K jeho výpočtu slouží rov-
nice (3.1) přímo převzatá z originálního textu [1]:

(3.1)

kde n    je fázový index lomu vzduchu, λ je vlnová délka 
záření [μm], p je atmosférický tlak [torr], t je teplota vzdu-
chu [°C] (Mezinárodní teplotní stupnice ITS-1927) a f  je tlak 
vodní páry [torr].
    Poslední část rovnice (3.1) zahrnuje korekci z refraktivity 
vodní páry ve vzduchu. Barrell a Sears vyčíslili, že pro většinu 
standardních měření postačuje tuto část nahradit průměr-
nou hodnotou -0,0556.10  na každý 1 torr tlaku vodní 
páry. Možnost, jak vypočítat skupinový index lomu, je dosa-
zením derivace rovnice (3.1) podle vlnové délky do vztahu 
(2.3). Derivace má tvar:

(3.2)

     Na základě rozhodnutí IUGG (International Union of Geo-
desy and Geophysics) z Berkley v roce1963 byly rovnice 
pro index lomu standardního vzduchu odvozené z práce 
Barrella a Searse (3.3) a Edléna (zřejmě upravená zderivo-
vaná rovnice (3.6)) doporučeny k všeobecnému použití. Text 
rozhodnutí není dostupný na webu IUGG a nebyl při psaní 
tohoto článku k dispozici. Rovnice (3.3) platí pro vzduch 
při teplotě 0 °C, tlaku 1 013,25 hPa, 0 % relativní vlhkosti
a 300 ppm podílu CO  :
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Edléna, který neměl pro své výpočty dostatečně přesná 
data z infračervené oblasti. Objevili dokonce chybu star-
ších dat (Peck a Khanna) použitých Edlénem. Vyjádřili no-
vou disperzní rovnici pro normální vzduch, která obsa-
huje pouze 4 konstanty a platí pro oblast vlnových délek 
230 až 1 960 nm:

(3.16)

Pro rozšířené spektrum vlnových délek obsahující ultrafia-
lové záření až do 185 nm však uvedli rovnici s 5 konstan-
tami, aby lépe reflektovali méně pravidelná data z této 
oblasti. Závislosti indexu lomu vzduchu na atmosférických 
podmínkách se nevěnovali [9].
      Prozatím nejlepší disperzní rovnici (3.16) využil J. M. Rüe-
ger v [2], kde ji zkombinoval se zjednodušeným postupem 
Owense (viz část 3.3), a tento postup doporučil k použití 
při přesných pracích s elektronickými dálkoměry. Výsledná 
rovnice má tvar (3.17), přičemž vztahy pro faktor hustoty 
vzduchu D  (3.13), resp. vodní páry D   (3.14) zůstávají v ne-
změněné formě, tak jak je definoval Owens. Odhadnutá 
přesnost skupinového indexu lomu vzduchu, stejně jako 
v případě rovnice Owense, je přibližně 2.10   [2].

(3.17)

  3.5  Birch a Downs – 1994

V roce 1980 se tématem zabýval F. E. Jones [10], který 
kombinoval své rovnice s Edlénovými. V roce 1988 Birch 
a Downs zveřejnili výsledky experimentu [11], při kterém 
zjistili, že pro přesná měření je nutné aplikovat korekci 
na člen Edlénovy rovnice obsahující refraktivitu z tlaku 
vodní páry. Toto zjištění poté dalším nezávislým experi-
mentem potvrdili Beers a Doiron [12]. Výraznějšího prak-
tického využití se dočkaly výpočty Bircha a Downse, pub-
likované v roce 1993 [13], kterými  revidovali Edlénovy 
rovnice z roku 1966. Při výpočtech indexu lomu vzduchu 
podle těchto autorů je nutné ještě zohlednit článek [14] 
z roku 1994, ve kterém opravují chybu, kterou učinili při 
vyčíslení konstanty pro převod z IPTS-48 (Mezinárodní 
praktická teplotni stupnice 1948) na ITS-90.
     K úpravě rovnic Edléna z roku 1966 vedlo Bircha a Downse 
hned několik věcí, zejména však nové poznatky při určení 
hustoty vzduchu, refraktivity vodní páry, změna průměrné 
koncentrace CO  v atmosféře i změna mezinárodní tep-
lotní stupnice a přijetí soustavy jednotek SI. Podíl CO   
byl zvýšen z 300 na 450 ppm, jednotka tlaku torr byla 
převedena na pascal, korekčním koeficientem byla zohled-
něna změna teplotní stupnice a byla nově určena refrak-
tivita vodní páry. Nevýhodou těchto zpřesněných Edlé-
nových rovnic zůstává jejich platnost uvedená pro úzké 
spektrum vlnových délek 350 až 650 nm [13]. 
    Disperzní rovnice pro standardní vzduch je dána tva-
rem (3.18), index lomu vzduchu pro libovolný podíl CO 
je nyní dán pomocí modifikované Edlénovy rovnice (3.19), 
závislost na teplotě a tlaku je určena pomocí rovnice (3.20) 
a korekce z tlaku vodní páry pak rovnicí (3.21).

    Jelikož se všechny předchozí rovnice týkaly výpočtu 
fázového indexu lomu, stejně jako v případě rovnic Bar-
rella a Searse je nutné vypočítat skupinový index lomu 
podle rovnice (2.3). Vyjádří se tedy nejprve výsledný vztah 
pro fázový index lomu (3.11) a zderivuje se podle vlnového 
čísla, samozřejmě po dosazení disperzní rovnice (3.7):

(3.11)

kde σ je vlnové číslo [μm  ], p je atmosférický tlak [torr],
t je teplota vzduchu [°C] a f je tlak vodní páry [torr].

  3.3  Owens – 1967

Pouhý rok po publikaci práce Edléna v roce 1966 [7] se 
Owens zabýval závislostí indexu lomu na hustotě vzduchu. 
Nevěnoval se pouze fázovému indexu lomu, ale uvedl i plné 
odvození skupinového indexu lomu vzduchu. Pro stan-
dardní vzduch bez CO  , tlak vodní páry v atmosféře a li-
bovolný podíl CO  uvedl disperzní a hustotní rovnice, 
které vstupují do výpočtu celkové refrakce pomocí rov-
nice Lorenz-Lorentz. Vzhledem k univerzalitě hustotních 
rovnic dosáhl Owens lepších výsledků při vysokých teplo-
tách a vlhkostech než Edlén.
     S ohledem na vynikající shodu zjednodušeného výpočtu 
a obecného odvození skupinového indexu lomu zde bu-
dou uvedeny rovnice pro zjednodušený výpočet. Skupi-
nový index lomu se vyčíslí pomocí rovnice (3.12), přičemž 
faktor hustoty vzduchu D  , resp. vodní páry D   se vypočítá 
pomocí rovnice (3.13), resp. (3.14). Tlak vzduchu bez pří-
měsi vodní páry se získá odečtením tlaku vodní páry od 
atmosférického tlaku (3.15), [8].

(3.12)

(3.13)

kde σ  je vlnové číslo [μm  ], T  je termodynamická teplota 
[K], P  je tlak suchého vzduchu [hPa], P  je tlak vodní páry 
[hPa] a p je atmosférický tlak [hPa]. 

  3.4  Peck a Reeder – 1972

Peck a Reeder provedli měření na 8 vlnových délkách v blíz-
kém infračerveném spektru a zjistili rozdíly oproti vzorci
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Ačkoli původní postup Barrella a Searse je prokazatelně 
chybný, zjednodušení jejich výpočtů v roce 1963 náhodně 
způsobilo kompenzaci chyb původních rovnic tak, že vý-
sledky se výrazně přiblížily hodnotám zjištěným pozděj-
šími experimenty a postupy. Tento fakt potvrdila i zmínka 
v [15]. Rovnice (3.23) pro skupinové lomové číslo standard-
ního vzduchu N   byla odvozena z rovnice (3.3) násobením 
konstantou tak, aby nová rovnice splňovala podíl CO   375 
ppm namísto původních 300 ppm. Rovnice (3.24) pro sku-
pinové lomové číslo při aktuálních podmínkách N   zůstala 
až na formální úpravu v nezměněném tvaru k původní 
rovnici (3.4). Oba vzorce platí pro celé spektrum viditel-
ného a blízkého infračerveného elektromagnetického zá-
ření [15].

  3.7  Ciddor – 1996, Ciddor a Hill  – 1999,
        Ciddor – 2002

Nejaktuálnější komplexní prací na téma nepřímého určení 
indexu lomu vzduchu pro geodetická měření je série článků 
Ciddora, resp. Ciddora a Hilla z let 1996 [16], 1999 [17] a 2002 
[18]. První dva články byly výstupem práce odborné sku-
piny, na jejímž základě vydala IAG roku 1999 rozhodnutí
o používání zjednodušených rovnic a postupu pro práce
s přesností vyšší než 1 ppm. Pro tento postup výpočtu in-
dexu lomu vzduchu IAG odkazuje právě na články Ciddora 
[16] a Ciddora a Hilla [17]. Jelikož se však odborná skupina 
úplně nerozpadla ani když naplnila svůj prvotní cíl, vznikl 
v roce 2002 ještě třetí článek [18].
     V prvním článku [16] Ciddor uvádí, že ve stále používa-
ných Edlénových rovnicích byly zjištěny chyby dosahující 
až několik desetin ppm. Revize rovnic podle Bircha a Down-
se je bohužel platná jen pro úzké spektrum vlnových dé-
lek. Ciddor si dává za cíl vytvořit postup platný ideálně 
pro celé viditelné a blízké infračervené záření. Obdobně 
jako postupoval Owens, cílem bylo určit částečné refrakti-
vity komponentů vlhkého vzduchu (tedy suchého vzdu-
chu a obsažené vodní páry) při standardních podmínkách, 
a také relativní hustoty obou složek. Částečná refraktivita 
určité složky se pak získá jako násobek standardní refrak-
tivity a relativní hustoty. Výsledná refraktivita vzduchu je 
pak kombinací částečných refraktivit jednotlivých kompo-
nentů. Postup Owense, který refraktivity jednoduše sčítal, 
a rovnice Lorenz-Lorentz se ve výsledcích shodovaly. Je-
jich rozdíl byl z praktického hlediska zanedbatelný [16].
     Ciddor pracoval s disperzní rovnicí odvozenou Peckem 
a Reederem (3.16), protože potřeboval využít široký roz-
sah vlnových délek, pro které je rovnice platná. Standardní 
vzduch definoval při teplotě +15 °C, atmosférickém tlaku
1 013,25 hPa, 0 % relativní vlhkosti a podílu CO   450 ppm. 
Převzatou disperzní rovnici upravil pro zvolený molární 
zlomek CO  a ITS-90. Disperzní rovnici vodní páry ve 
vzduchu převzal od Ericksona. K výpočtu hustoty použil 
konstanty a vzorce Comité International des Poids et 
Mesures – CIPM 1981/91 [19], [20], které zaručovaly po-
užití pro široký rozsah parametrů atmosféry. Platnost ce-
lého výpočetního postupu je zaručena pro spektrum vlno-
vých délek od 350 do 1300 nm. Skupinový index lomu je 
z fázového indexu lomu vyjádřen pomocí obvyklé rovnice 
(2.3), [16].
      V druhém článku [17], na kterém P. E. Ciddor spolupra-
coval s R. J. Hillem, se autoři věnovali skupinovému in-
dexu lomu vzduchu. Samotný postup z předchozího člán-
ku, který se skupinovým indexem zabýval pouze v jed-
nom odstavci, označili za chybný a fyzikálně nepodlo-

(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

Obdobně jako v případu z části 3.2 je potřeba vypočítat 
skupinový index lomu pomocí derivace rovnice (3.22) po-
dle vlnové délky a dosazení do vztahu (2.3), [14]:

(3.22)

  3.6  Rozhodnutí IAG 1999: Zjednodušené rovnice

V roce 1999 v Birminghamu vydala International Associa-
tion of Geodesy (IAG) nové rozhodnutí týkající se výpočtu 
indexu lomu vzduchu. Od rozhodnutí IUGG z roku 1963
v Berkley, které doporučilo použití rovnic (3.3) a (3.4) odvo-
zených z práce Barrella a Searse z roku 1939, to bylo první 
oficiální prohlášení mezinárodní geodetické organizace
týkající se tohoto tématu. V období 1991 až 1999 na prob-
lému pracovala vybraná odborná skupina, mající za cíl de-
finování nových přesnějších postupů nepřímého určení 
indexu lomu vzduchu pro viditelné a blízké infračervené 
záření. Nejvýznamnějšími členy skupiny byli J. M. Rüeger, 
P. E. Ciddor a R. J. Hill. Poslední dva jmenovaní nové postupy 
publikovali výsledky v žurnálu Applied Optics, proto se nové 
rovnice často označují jako rovnice Ciddora a Hilla. Zpráva 
odborné skupiny a rozhodnutí IAG z roku 1999 jsou uve-
deny například  v [15].
    Příčiny, které vedly IAG k novému rozhodnutí o indexu 
lomu vzduchu, jsou zejména: zvyšující se přesnost geode-
tických přístrojů, nové absolutní a relativní experimenty 
týkající se refraktivity vzduchu, nové metody výpočtu pub-
likované od roku 1963, prokazující chyby v původních rov-
nicích, změna mezinárodní teplotní stupnice a nevhodnost 
použití molárního zlomku CO  v hodnotě 300 ppm. Roz-
hodnutí ruší metody výpočtu doporučené z Berkley 1963, 
k výpočtům indexu lomu vzduchu přesnějším než 1 ppm 
se doporučuje postup podle Ciddora 1996 [16] a podle 
Ciddora a Hilla 1999 [17] . K rutinním výpočtům s přesností 
až do 1 ppm se doporučuje použití zjednodušených rov-
nic (3.23) a (3.24) odvozených z přesných výpočtů. Stan-
dardní vzduch je definován při teplotě 0 °C, tlaku 1 013,25 
hPa, 0 % relativní vlhkosti a s podílem 375 ppm CO  [15].

(3.23)

(3.24)

     Zajímavostí je, že zjednodušené rovnice přímo vychá-
zejí ze starých rovnic podle Barrella a Searse z roku 1939.
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e)    Pro součinitel stlačitelnosti

a  = 1,58123.10   K.Pa  ;    a  = -2,9331.10   Pa  ;   

              a  = 1,1043.10    K   .Pa  ;    

              b  = 5,707.10   K.Pa  ;          b  = -2,051.10   Pa  ;  

               c  = 1,9898.10   K.Pa  ;       c  = -2,376.10   Pa  ;    

              d = 1,83.10    K  .Pa  ;

              e  = -0,765.10   K  .Pa  .

f )    Molární hmotnost vodní páry

M   = 0,018015 kg.mol  .

g)    Molární plynová konstanta

R = 8,314510 J.mol  .K  .

  3.8.2  Úvodní výpočty

S ohledem na teplotu se vypočítá tlak syté vodní páry svp (sa-
turation vapor pressure of water vapor in air) pro T > 273,15 K 
podle vztahu (3.25), resp. pro T ≤ 273,15 K podle vztahu (3.26):

svp = exp(AT    + BT + C + D/T) ,                     (3.25)

svp = 10                     .                                (3.26)

Určí se tzv. „enhancement factor“ f , což je empirická kon-
stanta, která se zavádí při výpočtu tlaku vodní páry vlhkého 
vzduchu:

f = α + βp + γt  .                                   (3.27)

Najde se molární zlomek vodní páry (water vapor) ve vlh-
kém vzduchu x   :

x   =                    .                                       (3.28)

Pomocí vlnové délky se vyjádří vlnové číslo vztahem:

σ =          .                                          (3.29)

  3.8.3  Vlastní výpočet

a) Fázové indexy lomu pro standardní podmínky

     n   – index lomu pro standardní vzduch s podílem CO
             450 ppm

                                   (3.30)

      n    – index lomu pro standardní vzduch s podílem CO
                   x  ppm

                                   (3.31)

      n   – index lomu vodní páry za standardních podmínek

                                   (3.32)

žený, přesto však ve výsledku za dostatečně přesný. Výsledný 
rozdíl mezi oběma přístupy nepřesahuje experimentální 
přesnost rovnic pro celé spektrum viditelného a infračerve-
ného záření i široký rozsah testovaných atmosférických pod-
mínek. Nový postup správně implementuje rovnici Lorenz-
-Lorentz, proto by měl být přednostně používán. Starý po-
stup z roku 1996 se však již mezitím značně rozšířil pomocí 
výpočetního skriptu, který v jazyce Fortran napsal sám autor.
     V posledním článku [18] se Ciddor přiklání k tomu, že 
kromě refraktivity vodní páry separuje ze vzduchu i refrak-
tivitu CO  , obdobně jako Owens. Porovnává disperzní rov-
nice CO  Edléna a Olda a volí použití rovnice Olda. Vý-
sledky nejsou v rozporu s předchozími postupy, neboť se 
shodují do 1.10  . Podle textu článku sice lze výpočetní 
postup zrekonstruovat, je však potřeba zapojit i vlastní 
iniciativu při jeho sestavování. Proto tento postup není 
vhodný k tomu, aby se doporučil k širokému využití od-
borné veřejnosti, nicméně slouží k potvrzení výsledků
z předchozích autorových publikací.

  3.8  Ciddor a Hill  – 1999: Postup výpočtu

Jako návod pro geodety, kteří by chtěli využít přesný po-
stup určení indexu lomu vzduchu doporučený IAG, slouží 
tato část, která krok po kroku popisuje praktický výpo-
čet podle Ciddora a Hilla z roku 1999 [17] s využitím  
článku Ciddora z roku 1996 [16]. Zde uvedený pomocný 
návod slouží k přehlednému shrnutí postupu, neměl by 
však nahradit četbu původních publikací autorů. 
     Nejprve je nezbytné upravit rozměry veličin vstupujících 
do výpočtů:
λ    – vlnová délka elektromagnetického záření: [nm] => [μm],
t, T – teplota vzduchu: [°C], [K] – použity obě jednotky,
p    – atmosférický tlak: [hPa] => [Pa],
h    – relativní vlhkost: [%] => [-], tedy h      0;1 ,
x     – molární zlomek CO  : [-] => [ppm].

  3.8.1  Konstanty nutné pro výpočet

Je třeba poznamenat, že termín „standardní podmínky“ 
zde vždy nepředstavuje pouze jednu sadu atmosférických 
parametrů.

a)  Pro fázový a skupinový index lomu suchého vzduchu
      za standardních podmínek

k  = 238,0185 μm  ;     k  = 5 792 105 μm  ;
                   k  = 57,362 μm  ;          k  = 167 917 μm  .

b)  Pro fázový a skupinový index lomu vodní páry za stan-
      dardních podmínek

                  w  = 295,235 μm ;          w  = 2,6422 μm  ;
w  = -0,032380 μm  ;     w  = 0,004028 μm  .

c)   Pro tlak syté vodní páry

A = 1,2378847.10   K   ;     B = -1,9121316 .10   K   ;
          C = 33,93711047;              D = -6,3431645 .10  K .

d)  Pro „enhancement factor“ tlaku vodní páry vlhkého
      vzduchu

α = 1,00062 ;     β = 3,14 .10   Pa   ;     λ = 5,6 .10   °C   .
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(3.46)

j)  Skupinový index lomu vzduchu pro aktuální podmínky
  

(3.47)

(3.48)

(3.49)

           Rozbor přesnosti a porovnání metod

  4.1  Rozbor přesnosti výpočtu indexu lomu vzduchu

Rozbor přesnosti výpočtu indexu lomu vzduchu z měře-
ných atmosférických parametrů je nezbytný pro porozu-
mění důležitosti a přesnosti měření teploty, tlaku, vlhkosti 
a CO  . Jednotlivé vlivy vstupujících veličin na přesnost 
výsledku se získají pomocí parciálních derivací zvolené 
rovnice pro výpočet indexu lomu vzduchu. Pro tento účel 
byla vybrána rovnice Ciddora a Hilla (3.24) a k ní příslušná 
rovnice (3.23). Pro rozbor přesnosti jsou tyto vztahy ideální 
z hlediska jednoduchosti, není pochyb o jejich správnosti 
vzhledem k oficiálnímu rozhodnutí IAG a jejich nejistota 
je pro účely rozboru přesnosti naprosto zanedbatelná. 
Parciální derivace podle teploty T, atmosférického tlaku
p a tlaku vodní páry e jsou vyjádřeny následujícími rovni-
cemi:

(4.1)

(4.2)

(4.3)

     Pro účely rozboru, který zde slouží pouze pro orientační 
informaci o přesnosti a netýká se žádné konkrétní situace 
při měření, je nutné zvolit hodnoty atmosférických para-
metrů i efektivní vlnovou délku. Pro zvolenou vlnovou 
délku 750 nm (pomezí viditelného a infračerveného zá-
ření), teplotu +15 °C, atmosférický tlak 980 hPa a relativní 
vlhkost 70 % (odpovídá tlaku vodní páry přibližně 12 hPa) 
se získá rovnice totálního diferenciálu o následujícím tvaru:

(4.4)

Na základě rovnice (4.4) lze přibližně vyvodit, že:
•   Chyba v teplotě t 1,0 °C způsobí chybu v indexu lomu
    1,0 ppm.
•   Chyba v atmosférickém tlaku p 1,0 hPa způsobí chybu
     v indexu lomu 0,3 ppm.
•   Chyba v tlaku vodní páry e 1,0 hPa způsobí chybu v in-
     dexu lomu 0,04 ppm.

b) Molární hmotnost suchého vzduchu obsahující x   ppm
     CO 

(3.33)
     
c) Součinitel stlačitelnosti suchého vzduchu při standard-
     ních podmínkách

(3.34)

    pro standardní podmínky: T  = 288,15 K, t  = 15 °C,
      p  = 101 325 Pa, x    = 0.

d) Součinitel stlačitelnosti vodních par při standardních
     podmínkách

(3.35)

    pro standardní podmínky: T  = 293,15 K, t  = 20 °C,
      p  = 1 333 Pa, x     = 1.

e) Hustoty za standardních podmínek

(3.36)

(3.37)

f ) Součinitel stlačitelnosti vlhkého vzduchu za aktuálních
    podmínek

(3.38)

g) Hustoty za aktuálních podmínek 

(3.39)

(3.40)

h) Fázový index lomu vzduchu pro aktuální podmínky
     (podle vztahu Lorenz-Lorentz) 

(3.41)

(3.42)

(3.43)

(3.44)

i)  Derivace indexů lomu za standardních podmínek podle
     vlnového čísla
                 

(3.45)
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     Byly zvoleny 4 testované vlnové délky – 360 nm, 650 nm, 
850 nm a 1 300 nm. Nejkratší a nejdelší vlnová délka 360 nm 
a 1 300 nm vymezují interval, pro který jsou platné ak-
tuálně nejpřesnější postupy od Ciddora a Hilla. Vlnové dél-
ky 650 nm a 850 nm byly vybrány na základě krátkého 
průzkumu totálních stanic na českém trhu. Z technic-
kých specifikací elektronických dálkoměrů totálních stanic 
Trimble, Leica, Topcon, Sokkia, Pentax a Spectra Precision 
bylo zjištěno, že naprostá většina vlnových délek se pohy-
buje v rozmezí cca 600 až 900 nm. Viditelné záření je nej-
častěji zastoupeno délkami 633 nm a přibližně 660 nm, 
infračervené záření pak různými délkami od 780 nm do 
905 nm. Proto byla pro testování použita vlnová délka 
650 nm reprezentující dálkoměry využívající viditelné spek-
trum a vlnová délka 850 nm reprezentující infračervené 
dálkoměry.
     Krajní meze pro parametr teploty vzduchu byly zvoleny 
-40 °C a +50 °C, interval byl rozdělen pravidelně po 15 °C, 
čímž vznikly další testovací hodnoty -25, -10, +5, +20
a +35 °C. Tímto rozdělením se dosáhlo zahrnutí teploty 
+20 °C, která je obvyklá pro laboratorní podmínky, i teploty 
+35 °C, což je obvyklá nejvyšší letní teplota ve střední 
Evropě. S hraničními hodnotami -40 °C i +50 °C se však 
lze ve světě nezřídka setkat a někteří výrobci též uvádějí, 
že totální stanice jsou ještě schopny za těchto podmínek 
pracovat. Při testování teploty byl stanoven tlak 1 000 hPa, 
relativní vlhkost 0 % a podíl CO   400 ppm.
   Interval pro atmosférický tlak byl zvolen od 250 hPa
do 1 500 hPa; byl rozdělen pravidelně po 250 hPa a vznikly
tak další testovací hodnoty 500, 750, 1000 a 1 250 hPa.
V České republice (ČR) se setkáme jen se zlomkem tohoto 
intervalu, nicméně ve velkých nadmořských výškách je 
tlak výrazně nižší, než jsme u nás zvyklí. Také není vylou-
čené, že totální stanice může být umístěna v uměle vytvo-
řených specifických podmínkách, které se vyznačují zcela 
odlišnými hodnotami, než je při standardním měření v te-
rénu běžné. Parametry funkčnosti totálních stanic oprav-
ňují k testování pro uvedený rozsah tlaků. Jako ostatní para-
metry byly zvoleny teplota +15 °C, relativní vlhkost 0 %
a podíl CO   400 ppm.
    Volba intervalu pro relativní vlhkost 0 až 100 % byla 
snadná, neboť relativní vlhkost může i v našich podmín-
kách dosáhnout 100 %. Dále byla pro testování zvolena 
hodnota 45 %, která je obvyklá pro laboratorní podmínky. 
Jako poslední byla zahrnuta hodnota 75 %, což je běžná 
venkovní relativní vlhkost v ČR. Při testování vlhkosti byla 
stanovena teplota +35 °C, tlak 1 000 hPa a podíl CO   400 
ppm. Vyšší teplota byla zvolena z toho důvodu, že při 
vyšší teplotě vzrůstá i tlak vodní páry a vzrůstají tak i roz-
díly mezi výsledky výpočetních rovnic. Chyby rovnic, zjiš-
těné pro 100% relativní vlhkost při +35 °C, jsou tak řádově 
maximální možné, kterých se lze při měření v ČR dopustit. 
Při volbě rovnic vhodných pro určité specifické použití 
by proto měly být tyto hodnoty, zároveň s kontrolou vý-
sledků pro měnící se teplotu vzduchu, nejvíce směro-
datné.
    Různý podíl CO  nebyl zkoumán vzhledem k jeho sta-
bilní hodnotě v atmosféře. Molární zlomek se v roce 2013 
pohybuje okolo 400 ppm. Pokud pro určitý výpočetní po-
stup nebyla autorem uvedena možnost zavést korekci
z aktuálního množství CO  , nebylo do postupu zasahováno 
a na chybě výsledku se tedy projevuje i tento nedostatek 
použitých rovnic. Cílem práce nebylo upravit rovnice tak, 
aby se jejich výsledky více přiblížili skutečnosti, ale spíše 
zjistit rozdíly rovnic tak, jak je autoři publikovali a jak se
v praxi používají.

Nebo naopak, pokud je stanovena hodnota pro přesnost 
indexu lomu vzduchu např. 0,1 ppm, parametry atmosféry 
je nezbytné měřit následovně (každý parametr způsobuje 
chybu 0,1 ppm zvlášť):
•    teplotu t s přesností 0,1 °C,
•    atmosférický tlak p s přesností 0,3 hPa,
•    tlak vodní páry e s přesností 2,5 hPa.
      Pro zvolené podmínky odpovídá tlaku vodní páry 1 hPa 
relativní vlhkost vzduchu asi 6 %, nicméně při teplotě
+30 °C je to již jen asi 2 %. Proto platí, že čím je vyšší teplo-
ta, tím přesněji je potřeba měřit relativní vlhkost vzduchu. 
Tedy pro dosažení přesnosti indexu lomu 0,1 ppm je při 
+30 °C zapotřebí měřit relativní vlhkost s přesností asi 5 %. 
Index lomu vzduchu je závislý také na podílu CO   ve vzdu-
chu, který ovlivňuje disperzní rovnici. Závislost je však pro 
geodetická měření zanedbatelná, jak je možné zjistit z rov-
nice (3.8), neboť změna molárního zlomku o 100 ppm zna-
mená změnu pouze asi 0,016 ppm v indexu lomu vzduchu.
     Zajímavé je také zjistit, jaké přesnosti vstupních para-
metrů odpovídají přesnostem samotných rovnic pro vý-
počet skupinového indexu lomu vzduchu. Reálná přesnost 
nejlepších výpočetních postupů je podle [16] 0,02 až 0,05 
ppm. Přesnosti 0,03 ppm odpovídá nutnost měření:
•   teploty t s přesností 0,03 °C,
•   atmosférického tlaku p s přesností 9 Pa,
•   tlaku vodní páry e s přesností 0,75 hPa (1,5 % relativní
     vlhkost při +30 °C),
•   molárního zlomku CO   s přesností 200 ppm.
Těchto přesností většiny vstupních parametrů nelze prak-
ticky v terénu dosáhnout, proto udávaná přesnost nejlep-
ších současných postupů výpočtu indexu lomu vzduchu 
není pro terénní podmínky limitujícím faktorem.
     Za úvahu stojí i skutečnost, s jakou přesností je potřeba 
znát vlnovou délku dálkoměru. I když tato hodnota se 
většinou jen přebírá z technických údajů přístroje, lze ji 
také zjistit pomocí externího zařízení, tzv. čítače frekvencí. 
Hodnota udaná výrobcem není neměnná a v případě nej-
přesnějších prací je vhodné ji ověřovat. Na základě deri-
vace rovnice (3.24) s dosazenou rovnicí (3.23) podle vlnové 
délky je možné zjistit, že chyba 1 nm ve vlnové délce způ-
sobí chybu 0,022 ppm v indexu lomu. Při požadavku na 
přesnost indexu lomu 0,1 ppm je pak potřeba znát vlno-
vou délku s chybou maximálně 4,5 nm. 
    Pro úplnost je třeba ještě uvést, jak ovlivňuje chyba ve 
výpočtu indexu lomu vzduchu délku opravenou o fyzikální 
redukci. Podle vztahu (2.8) je patrné, že změna indexu 
lomu vzduchu v závislosti od referenčních podmínek je
v podstatě měřítko, kterým se měřená délka násobí, a proto 
rozdíl v indexu lomu v ppm způsobí stejný rozdíl ve vypo-
čtené redukované délce.

  4.2  Volba parametrů pro porovnání metod

Aby bylo možné vyčíslit rovnice a postupy uvedené v části 
3, bylo nezbytné zvolit hodnoty atmosférických parametrů
a také vlnovou délku. Tyto hodnoty nebyly vybrány pouze 
náhodně a v pravidelných intervalech, proto jejich volba vy-
žaduje krátké vysvětlení. Všechny rovnice byly shodně tes-
továny pro stejný rozsah vlnových délek i atmosférických 
parametrů. Většinu rovnic sice autoři označili za platné pro 
výrazně užší rozsahy, nicméně v praxi se toho však nedbá
a rovnice se přesto používají i pro jiné hodnoty vlnových 
délek a atmosférických parametrů, než pro které byly se-
stavené. Proto je žádoucí porovnat všechny rovnice pro 
stejné intervaly vstupních veličin.
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Tab. 1 Přehled porovnávaných metod výpočtu indexu lomu
              vzduchu

Barrell a Sears

Barrell a Sears

Edlén

Owens

Peck a Reeder

Birch a Downs

Ciddor

Ciddor a Hill

Ciddor a Hill

Ciddor

Autoři

BaS_39

IUGG_63

Edl_66

Owe_67

PaR_72

BaD_94

Cid_96

CaH_99

IAG_99

Cid_02

PoznámkaPublikováno Zkratka

1939

1963

1966

1967

1972

1994

1996

1999

1999

2002

Originál

IUGG

Originál

Originál

Dle Rüeger

Originál

Originál

Originál

IAG

Originál

Tab. 2 Analýza metod pro λ = 360 nm a proměnnou teplotu vzduchu

-40

-25

-10

+5

+20

+35

+50

71,3

62,6

56,6

52,7

50,4

49,2

48,8

10,4

4,3

0,8

-1,0

-1,4

-0,8

0,5

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 360 nm, p = 1 000 hPa, h = 0 %, x = 400 ppm CO

90,1

73,9

61,3

51,5

43,9

37,9

33,3

-0,9

-0,3

-0,2

-0,2

-0,3

-0,4

-0,3

-1,4

-0,8

-0,7

-0,7

-0,8

-0,8

-0,7

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67t [°C] PaR_72 BaD_94 Cid_96

0,5

0,4

0,2

0,1

0,0

0,0

-0,1

12,4

6,1

2,3

0,4

-0,2

0,2

1,3

2

Cid_02IAG_99

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

88,6

72,4

60,0

50,2

42,7

36,8

32,2

8

Tab. 3 Analýza metod pro λ = 360 nm a proměnný atmosférický tlak

250

500

750

1 000

1 250

1 500

13,7

26,7

39,2

51,0

62,2

72,8

-0,3

-0,6

-0,9

-1,4

-1,8

-2,3

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 360 nm, t = +15 °C, h = 0 %, x = 400 ppm CO

8,9

19,6

32,0

46,2

62,1

79,7

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

-0,6

-0,2

-0,4

-0,5

-0,7

-1,0

-1,2

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67p [hPa] PaR_72 BaD_94 Cid_96

-0,3

-0,4

-0,3

0,1

0,6

1,3

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

2

Cid_02IAG_99

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

8,6

19,0

31,1

45,0

60,6

77,9
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lomu jsou zajímavé jejich rozdíly mezi testovanými meto-
dami. Všech 11 metod není z důvodu přehlednosti vhodné 
porovnávat způsobem každá s každou, nýbrž je žádoucí 
zvolit jednu metodu jako referenční a všechny ostatní po-
rovnat vzhledem k ní. Jako referenční metoda výpočtu 
indexu lomu vzduchu byl zvolen postup podle Ciddora
a Hilla z roku 1999 [16], [17] (viz části 3.7 a 3.8), který je 
považován za aktuálně nejpřesnější a je doporučený IAG. 
Porovnávané metody a jejich zkratky, které jsou používány 
v dalším textu, shrnuje tab. 1.
      Číselné výsledky výpočtů, myšleno rozdíly indexů lomu 
vzhledem k referenční hodnotě, jsou uvedeny v následují-
cích podsekcích. Tabulky poskytují představu, jak si zvo-
lená metoda při daných podmínkách stojí vůči postupu 
CaH_99 a zprostředkovaně i vůči všem ostatním testova-
ným metodám. Prakticky jsou podstatné až větší číselné 
rozdíly, neboť např. diference v řádu 10   jsou za hranicí 
experimentální přesnosti samotných výpočetních rovnic.

  4.3.1  Výsledky výpočtů pro vlnovou délku 360 nm
              (tab. 2, 3 a 4)

Vlnová délka 360 nm je hraniční hodnotou pro platnost 
moderních výpočetních rovnic indexu lomu vzduchu. Pro 
měnící se teplotu a tlak jsou všechny rovnice, kromě těch 
založených na výpočtech Barrella a Searse, konzistentní. 
Na rovnicích BaS_39, IUGG_63 a IAG_99 je možné jedno-
značně vidět jejich omezenou funkčnost pro tuto vlnovou 
délku. Pro měnící se vlhkost platí shoda výsledků všech po-
stupů od Ciddora a Hilla, starší rovnice vykazují rozdíly až 
0,5 ppm (Edl_66) a rovnice založené na experimentech 
Barrella a Searse jsou odlišné od referenční hodnoty až

  4.3  Porovnání metod výpočtu indexu lomu vzduchu

Numerický výpočet indexu lomu vzduchu byl proveden 
podle všech hlavních metod uvedených v části 3 a všech 
testovacích parametrů uvedených v části 4.2. Výpočet byl 
zrealizován v matematickém softwaru Mathworks Matlab 
R2012b a výsledky byly poloautomaticky exportovány 
do tabulkového editoru Microsoft Excel 2010 . Pro přehled-
nost byly výsledné hodnoty indexů lomu upraveny na tvar 
10   . (n – 1) a jsou uváděny s rozlišením jednoho desetin-
ného místa, což odpovídá přesnosti indexu lomu 1.10  ,
resp. 0,001 ppm.
    Vzhledem k tomu, že cílem je porovnání výpočetních 
metod, tak více než samotné absolutní hodnoty indexů
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Tab. 5 Analýza metod pro λ = 650 nm a proměnnou teplotu vzduchu

-40

-25

-10

+5

+20

+35

+50

4,5

0,2

-1,9

-2,6

-2,1

-0,9

1,0

10,5

4,9

1,7

0,0

-0,4

0,1

1,2

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 650 nm, p = 1 000 hPa, h = 0 %, x = 400 ppm CO

20,6

9,6

1,4

-4,5

-8,8

-11,9

-13,9

-0,9

-0,3

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

-0,3

-0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67t [°C] PaR_72 BaD_94 Cid_96

0,4

0,2

0,1

0,1

0,0

-0,1

-0,1

12,3

6,6

3,1

1,3

0,7

1,0

2,0

2

Cid_02IAG_99

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

19,2

8,3

0,2

-5,7

-9,9

-12,9

-14,9
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Tab. 6 Analýza metod pro λ = 650 nm a proměnný atmosférický tlak

250

500

750

1 000

1 250

1 500

0,3

-0,1

-0,9

-2,4

-4,4

-7,0

0,0

-0,1

-0,2

-0,4

-0,6

-0,9

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 650 nm, t = +15 °C, h = 0 %, x = 400 ppm CO

-4,2

-6,9

-8,0

-7,5

-5,5

-1,9

0,0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,5

-0,7

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67p [hPa] PaR_72 BaD_94 Cid_96

-0,2

-0,3

-0,2

0,0

0,4

1,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,9

1,0

2

Cid_02IAG_99

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-4,5

-7,5

-8,8

-8,7

-6,9

-3,6

8

Tab. 4 Analýza metod pro λ = 360 nm a proměnnou relativní vlhkost

0

45

75

100

49,2

63,2

73,3

82,2

-0,8

23,3

40,1

54,6

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 360 nm, t = +35 °C, p = 1 000 hPa, x = 400 ppm CO

37,9

66,0

85,5

102,3

-0,4

15,7

26,4

35,4

-0,8

15,3

26,0

35,0

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67h [%] PaR_72 BaD_94 Cid_96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

6,7

11,8

16,5

2

Cid_02IAG_99

-0,1

-0,3

-0,4

-0,5

36,8

64,5

83,7

100,3
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Tab. 7 Analýza metod pro λ = 650 nm a proměnnou relativní vlhkost

0

45

75

100

-0,9

13,2

23,3

32,2

0,1

19,8

33,6

45,6

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 650 nm, t = +35 °C, p = 1 000 hPa, x = 400 ppm CO

-11,9

-2,1

5,1

11,5

-0,4

13,7

23,1

31,0

0,1

14,1

23,6

31,5

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67h [%] PaR_72 BaD_94 Cid_96

-0,1

-0,1

0,0

0,0

1,0

5,5

9,2

12,7

2

Cid_02IAG_99

0,0

-0,2

-0,3

-0,4

-12,9

-3,5

3,4

9,6

8
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elektronických dálkoměrů a výsledky jsou proto z praktic- 
kého hlediska důležitější. Pro měnící se teplotu a tlak jsou roz-
díly všech rovnic do 0,2 ppm, přičemž pro běžné podmínky 
do 0,1 ppm. Rozdíly pro měnící se vlhkost jsou dle očekávání 
větší a dosahují až k 0,5 ppm u rovnic Edl_66. Je zde již patrný 
poznatek, že zjednodušené rovnice IUGG_63 a IAG_99 dosa-
hují lepších výsledků než původní vzorce BaS_39, z nichž jsou 
samy odvozené. Zjednodušené rovnice IAG_99 se od přes-
ného postupu CaH_99 liší pro běžné podmínky do 0,1 ppm.

o 1 ppm. I to je však v souladu s rozhodnutím IAG, že
zjednodušené rovnice IAG_99 jsou platné pro výpočet 
indexu lomu vzduchu pouze s přesností 1 ppm a nižší.

  4.3.2  Výsledky výpočtů pro vlnovou délku 650 nm
              (tab. 5, 6 a 7)

S vlnovou délkou okolo 650 nm pracuje již velké množství 
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Tab. 8 Analýza metod pro λ = 850 nm a proměnnou teplotu vzduchu

-40

-25

-10

+5

+20

+35

+50

6,1

1,8

-0,4

-1,2

-0,8

0,4

2,1

10,0

4,6

1,4

-0,2

-0,6

-0,1

1,0

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 850 nm, p = 1 000 hPa, h = 0 %, x = 400 ppm CO

21,8

10,9

2,8

-3,1

-7,4

-10,5

-12,5

-0,9

-0,4

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

-0,3

-0,5

0,0

0,1

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67t [°C] PaR_72 BaD_94 Cid_96

0,4

0,2

0,1

0,0

0,0

-0,1

-0,1

11,8

6,2

2,8

1,0

0,5

0,8

1,8

2

Cid_02IAG_99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,5

9,6

1,6

-4,2

-8,5

-11,5

-13,5

8

Tab. 9 Analýza metod pro λ = 850 nm a proměnný atmosférický tlak

250

500

750

1 000

1 250

1 500

0,6

0,6

0,1

-1,0

-2,7

-4,9

-0,1

-0,2

-0,3

-0,6

-0,9

-1,2

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 850 nm, t = +15 °C, h = 0 %, x = 400 ppm CO

-3,8

-6,1

-6,9

-6,1

-3,8

0,0

0,0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,5

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,2

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67p [hPa] PaR_72 BaD_94 Cid_96

-0,2

-0,3

-0,2

0,0

0,4

0,9

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

2

Cid_02IAG_99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-4,1

-6,7

-7,7

-7,2

-5,2

-1,6

8

Tab. 10 Analýza metod pro λ = 850 nm a proměnnou relativní vlhkost

0

45

75

100

0,4

15,2

25,7

34,9

-0,1

19,4

33,2

45,1

Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 850 nm, t = +35 °C, p = 1 000 hPa, x = 400 ppm CO

-10,5

-3,4

1,9

6,8

-0,4

13,4

22,6

30,3

-0,1

13,6

22,8

30,6

BaS_39 IUGG_63 Edl_66 Owe_67h [%] PaR_72 BaD_94 Cid_96

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,8

5,5

9,4

13,1

2

Cid_02IAG_99

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

-11,5

-4,8

0,3

5,0

8
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podle postupů Ciddora a Hilla. Opět se potvrzuje, že 
extrapolace starších rovnic do této oblasti elektromagne-
tického záření není problémem, neboť rozdíly zůstávají 
řádově na stejných hodnotách jako pro vlnovou délku 
850 nm a 650 nm.

  4.4  Rovnice hustoty vzduchu: CIPM-2007

Ciddor a Hill založili své výpočty týkající se indexu lomu 
vzduchu na rovnici pro výpočet hustoty vzduchu podle 
Giacoma [19], resp. na aktualizované verzi rovnice podle 
Davise [20]. Tato rovnice se často označuje jako CIPM-
-81/91 a v postupu CaH_99 je použita jako (3.36) a (3.37). 
V roce 2008 byla publikována práce kolektivu autorů [21], 
která tuto rovnici dále reviduje a označuje se CIPM-2007. 
Formální tvar vztahu zůstal nezměněný, byl však uvažo-
ván vyšší molární zlomek argonu a nová molární ply-
nová konstanta (4.5). Proto došlo i ke změně v rovnici pro 
výpočet molární hmotnosti suchého vzduchu z (3.33) na 
(4.6).

  4.3.3  Výsledky výpočtů pro vlnovou délku 850 nm
             (tab. 8, 9 a 10)

Vlnová délka 850 nm, která reprezentuje spektrum, ve kte-
rém pracují moderní infračervené dálkoměry, je další důle-
žitou testovanou hodnotou. Platí pro ni v podstatě stejná 
obecná zjištění jako pro vlnovou délku 650 nm. Ačkoli 
mnoho rovnic by již v této oblasti vlnových délek nemělo 
být používáno, potvrzuje se skutečnost, že extrapolace rov-
nic do oblasti infračerveného záření je velmi důvěryhodná. 
Pro extrapolaci do kratších vlnových délek směrem k ultra-
fialovému záření to neplatí, neboť disperze je v této oblasti 
značně komplikovanější. Na zjednodušené rovnice IAG_99 
se lze pro běžné podmínky opět spolehnout do 0,1 ppm.

  4.3.4  Výsledky výpočtů pro vlnovou délku 1 300 nm
             (tab. 11, 12 a 13)

Vlnová délka 1 300 nm, příslušející oblasti blízkého infra-
červeného záření, je druhá hraniční délka pro výpočty

Dvořáček, F.: Nepřímé určení indexu lomu vzduchu...



Tab. 11 Analýza metod pro λ = 1 300 nm a proměnnou teplotu vzduchu
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Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 1 300 nm, p = 1 000 hPa, h = 0 %, x = 400 ppm CO
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0,6
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2
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Tab. 12 Analýza metod pro λ = 1 300 nm a proměnný atmosférický tlak
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Tab. 13 Analýza metod pro λ = 1 300 nm a proměnnou relativní vlhkost
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Rozdíly 10  .(n-1) CaH_99-ostatní: λ = 1 300 nm, t = +35 °C, p = 1 000 hPa, x = 400 ppm CO
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R = 8,31447215 J . mol   . K   ,-1 -1
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c
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kruzích chybí ucelené a aktuální informace k této proble-
matice. Tato situace má pravděpodobně hned několik 
příčin.
    Jednak je to samotný princip určení indexu lomu vzdu-
chu, který je ve své velké části experimentální a nedává 
tak velkou možnost pro logické pochopení výpočetních 
rovnic. Z toho přirozeně vyplývá velká variabilita možných 
výpočetních postupů a následný chaos při jejich používání, 
protože je v podstatě nemožné se v krátké době v tomto 
tématu dobře zorientovat. Navíc, pokud se k tomu přidá 
jakákoli další dezinformace, neaktuálnost dat v literatuře či 
zastaralost rozhodnutí mezinárodních geodetických orga-
nizací, situace se dále komplikuje. Také proto byly pro tento 
článek zdrojem dat téměř výhradně primární informační 
prameny.
     Dalším důvodem, proč v současnosti chybí zájem i ak-
tuální informace týkající se indexu lomu pro použití v geo-
dézii je skutečnost, že z hlediska přesnosti není většinou 
výpočet indexu lomu vzduchu považován za problémový. 
Rozdíly mezi výpočetními postupy jsou pro praktickou geo-

(4.5)

(4.6)

    Součinitel stlačitelnosti vzduchu i všechny ostatní kon-
stanty zůstaly v původním tvaru, jak je definuje CIPM-81/91. 
Při výpočtu indexu lomu s uvážením aktualizovaných kon-
stant je však rozdíl vzhledem k původnímu výpočtu prak-
ticky nulový, proto není důvod postupy Ciddora a Hilla 
měnit.

           Závěr

Znalost indexu lomu vzduchu při měření pomocí elektro-
nických dálkoměrů je základní informací potřebnou k vý-
počtu délky opravené o fyzikální redukci. Tomu by měla 
odpovídat důležitost, kterou je nezbytné této otázce při-
kládat. Je však zřejmé, že v geodetické praxi i v odborných

Dvořáček, F.: Nepřímé určení indexu lomu vzduchu...
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Abstrakt

Podrobná analýza názvoslovnej zložky pôvodných katastrálnych máp a jej konfrontácia so stredovekými listinami napísa-
nými v latinčine umožňuje spresniť lokalizáciu v minulosti zaniknutých geografických objektov a geografických objektov, 
ktorých lokalizácia je doteraz iba približne známa. Aplikácia tejto metódy spresnenia lokalizácie na prípade dvoch vodných 
tokov.

Accuracy Improvement of Plazov and Dolná Water Flows Localization by Initial Cadastral Maps Exploitation

Summary

A detailed analyses of geographical names as listed in original cadastral maps and its comparison with records from medieval 
Latin deeds enables us to specify more accurately localization of geographical features that vanished or have not been specifically 
determined in the past. We refer to a case of two rivers, Plazov and Dolná, which were subject to application of our method.

Keywords: geographical names standardization, geographical feature localization, historical deed document, map docu-
                        mentation

Spresnenie lokalizácie vodných tokov
Plazov a Dolná s využitím pôvodných
katastrálnych máp

2 2
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dézii totiž z velké části nevýznamné. Navíc v praxi nelze 
nijak důvěryhodně ověřit, zda je zvolený postup správnější 
než nějaký jiný. Jak se ukázalo, ne každý nově vyvinutý 
postup výpočtu byl vždy krokem vpřed ke zvýšení spolehli-
vosti výsledků. Pokud se však dostáváme s měřením do 
oblasti metrologie, výzkumu a všude tam, kde je požado-
vána vysoká přesnost, je již minimálně zamyšlení se nad 
metodami výpočtu indexu lomu vzduchu nadmíru vhodné. 
     Důležitou roli by vždy měly hrát postupy a metody schvá-
lené či doporučené nějakou významnou geodetickou orga-
nizací. V současné době je situace relativně jednoznačná, 
protože nejnovější postupy jsou zároveň těmi, které byly 
doporučené IAG v Birminghamu roku 1999 (viz část 3.6 až 
3.8). Nové poznatky v oboru nepřinesly prozatím takové 
změny, aby bylo nutné přijatou metodiku měnit. Větším 
problémem než samotná přesnost výpočetních rovnic po-
dle Ciddora a Hilla je nízká informovanost o zákonitostech 
a principech fyzikální redukce délek a zastaralé informace 
v literatuře, která se tomuto tématu věnuje.
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tok) – katastrálne územie Nižný Blh, okres Rimavská Sobota 
[3], [4] a [5]. Geografické názvy z územia Slovenska utvorené 
zo slovného základu plaz-, plaziť sa možno zaradiť do kate-
górie názvov s malou frekvenciou výskytu. Excerpcia ešte 
priamo nepreukázala vzťah konkrétneho, dnes známeho 
geografického objektu so štandardizovaným geografickým 
názvom k skúmanému niekdajšiemu, dnes zaniknutému 
vodnému toku Plazov pri Bernolákove v oblasti medzi Ma-
lým Dunajom a Čiernou vodou, pretože názov Plazov pre-
šiel vývojom prostredníctvom filtra maďarčiny a vo výsled-
nej podobe sa stal nejasným. 
     Aj na základe v [1] uvádzaných historických dokladov
sme ďalej predpokladali, že pôvodný slovenský názov vod-
ného toku Plazov prešiel týmto vývojom: slovenčina Plazov
       maďarčina Palazó       maďarčina Palaszó        spätné pre-
vzatie do slovenčiny s úpravou prípony ó      ov v podobe 
Palasov. Spätné prevzatie do slovenčiny sa uskutočnilo bez 
toho, aby názov objektu nadobudol svoju pôvodnú po-
dobu Plazov. V procese preberania slovenských slov typu 
Plazov do maďarčiny sa podľa zákonitostí maďarčiny sys-
tematicky, aj v apelatívach, aj v propriách:
a) vsúvala do spoluhláskovej skupiny na začiatku slova
   samohláska, napr.: Klas    Kalász, Blato    Balát/Balata, 
    Plášť(ovce)     Palást, Plaveč     Palocsa, Plavnica     Pa-
   lonca, Plešivec   Pelsőc, Plevník   Pelyvás, Ploské
         Poloszkó, Bles(ovce)       Belesz, planta      palanta,
     plienka       pelenka; 
b) prípona -ov nahrádzala príponou -ó, napr.: Kalov   
     Kálló, Makov       Makó, Klasov       Kalászó, Bobrov       Bobró,
    Mačov     Mácsó, Jasov    Jászó, Ratkov(á), Ratkov(o)
          Ratkó, Rakov(á)      (Trencsén)rákó, Dubov     Dobó,
     Krakov       Krakó, Brestov      Bresztó.
     Ďalšie skúmanie prinieslo úspech. V katastrálnom území 
Dedinka pri Dunaji (od roku 1960, po zlúčení s Novou Vsou 
pri Dunaji, obec Nová Dedinka), ktoré leží juhovýchodne 
od dnešného Bernolákova, sme v polohe 0,9 km severne od 
priebehu vodného toku Čierna voda našli pole so štandar-
dizovaným geografickým názvom Palasov. Katastrálna mapa 
katastrálneho územia Dedinka pri Dunaji v mierke 1 : 2880 
z roku 1894 má v tomto priestore dva vzájomne susediace 
geografické objekty: Alsó Palaszó a Felső Palaszó (Horný 
Plazov a Dolný Plazov), obr. 1. Počas kolektivizácie poľno-
hospodárstva v päťdesiatych rokoch 20. storočia hranica 
medzi týmito dvoma objektmi zanikla. V dôsledku toho
sa zachoval jediný geografický objekt s názvom Palasov,
s druhovým určením pole, obr. 2.
    Obidva vodné toky, Malý Dunaj i Čierna voda, sú toky 
nížinného charakteru so silne meandrujúcim priebehom. 
Už zbežný pohľad na strednomierkové aj veľkomierkové 
mapy svedčí o tom, že kým dnešný priebeh Malého Du-
naja spolu s jeho mŕtvymi ramenami relatívne dobre sle-
duje historický priebeh tohto meandrujúceho vodného to-
ku, priebeh vodného toku Čierna voda je omnoho inten-
zívnejšie poznačený ľudskou činnosťou, reguláciou a budo-
vaním protipovodňových hrádzí. Regulačná činnosť sa
v intenzívnom rozsahu začala až v 18. storočí. Dovtedy 
bolo bežné, že po každoročných jarných záplavách sa prie-
beh meandrujúceho vodného toku čiastočne menil, v zá-
vislosti od konkrétnych geografických podmienok a od 
množstva pretekajúcej vody. Po veľkých záplavách (50- i 
viacročná voda) sa priebeh hlavného toku v nížinách mo-
hol zmeniť aj zásadne. Je zrejmé, že vodný tok Čierna voda 
(s predchádzajúcim názvom Lužnica) niektorým svojím 
ramenom s dobovým názvom Plazov v 13. storočí i v ob-
dobí pred ním meandroval aj v priestore dnešného poľa 
Palasov severne od súčasného intravilánu Dedinky pri Du-

           Úvod
       
Väčšina štandardných máp alebo mapových diel obsahuje 
zložku polohopisnú a zložku popisnú, ktorej súčasťou je aj 
názvoslovná zložka, a značná časť máp obsahuje navyše 
aj výškopisnú zložku. Pod názvoslovnou zložkou mapy sa 
rozumie súbor geografických názvov na mape, ktoré svo-
jou lokalizáciou v mape dotvárajú informáciu o polohe, roz-
mere a tvare geografických objektov týmito názvami pome-
novaných. Názvoslovná zložka mapy v podstatnej miere 
zvyšuje úžitkové vlastnosti mapy. Je všeobecne známe,
že funkcie mapy, prípadne mapového diela sú rôznorodé. 
V tomto príspevku sa budeme venovať funkcii, ktorá je 
spojená s obsahovým (lokalizačným) aspektom mapy, a to 
funkcii názvoslovnej zložky mapy. 
    Geografický názov jazykovými prostriedkami jedno-
značne, stručne a jasne určuje, identifikuje a individuali-
zuje geografický objekt, čím umožňuje a uľahčuje orien-
táciu na mape, orientáciu v teréne a z komplexnejšieho po-
hľadu aj spoločenskú komunikáciu. Osobitná funkcia ma-
py, na ktorú v príspevku poukážeme, je obsiahnutá v mož-
nosti využitia strednomierkovej a najmä veľkomierkovej 
mapy s podrobne a precízne spracovanou názvoslovnou 
zložkou pri skúmaní a vyhľadávaní presnejšej lokalizácie 
písomne doložených a v stredoveku zaniknutých, pustých 
historických sídelných aj nesídelných objektov, ktorých loka-
lizácia nie je dostatočne presne známa. 
     Predmetom nášho záujmu je pokus o lokalizáciu dvoch 
geografických objektov z územia Slovenska, ktorých presné 
umiestenie doteraz nebolo známe: vodného toku Plazov 
a vodného toku Dolná. Lokalizácia obidvoch geografických 
objektov bola skúmaná na základe analýzy ich historic-
kých dokladov a konfrontácie týchto dokladov s mapovou 
dokumentáciou obsahujúcou aj názvoslovnú zložku. K pres-
nej lokalizácii vodných tokov zásadným spôsobom pri-
spela pôvodná katastrálna mapa.

           Vodný tok Plazov 
       
Lokalizácia zaniknutého vodného toku Plazov, ktorého exis-
tencia bola známa iba z viacerých listinných dokumentov 
z obdobia rokov 1252 až 1402, bola doteraz iba približne 
známa. B. Varsík v [1], s. 17 uvádza: „Plazov. Bolo len pri-
rodzené, že v oblasti horného toku Malého Dunaja dostalo 
slovenský názov Plazov aj silné rameno vytekajúce z Ma-
lého Dunaja a smerujúce na sever k Ivanke pri Dunaji a k Ber-
nolákovu, kde sa spojilo s riečkou zvanou pôvodne slo-
vanským názvom Lo  žnica      Lužnica (dnes Čierna voda).“ 
Pripája aj doklady: 1252 fluv. Plaza, 1252 in insula Polazo, 
1253 fluv. Palasa, 1302 Palazokuz, 1323 aqua Polazou, 1324 
fluv. Polyazow, 1337 Palyazo, 1388 Palazow, 1402 Palyazo. 
Doklad z roku 1402 predstavuje posledné písomne zachy-
tené použitie názvu Plazov pre tento vodný tok; v neskor-
ších časoch bol tento názov nahradený názvom Čierna voda. 
Pozri tiež [2], s. 11 a s. 295.
     Z vyše 120 000 štandardizovaných geografických názvov 
z územia Slovenska sme excerpovali názvy utvorené zo 
slovného základu plaz-, plaziť sa. Excerpcia priniesla tieto 
výsledky: Plazno (vodný tok) a Plazná (les) – obidva v katas-
trálnom území Tŕnie, okres Zvolen (z týchto dvoch názvov 
vedľa seba lokalizovaných geografických objektov je pri-
márny zrejme názov vodného toku), Plazík (les) – katas-
trálne územie Sypková, okres Kežmarok, Plaziny (les) – ka-
tastrálne územie Borov, okres Medzilaborce a Plazské (vodný
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Obr. 1 Zmenšenina časti mapového listu katastrálnej mapy
Z. S. XVII.22-cg katastrálneho územia Dedinka pri Dunaji

v mierke 1 : 2880 z roku 1894

Obr. 2 Zmenšenina spojitej vektorovej mapy 1 : 50 000, ML 44-22 a 45-11

3.
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naji. Aj dnes sú vodné toky Malý Dunaj a Čierna voda v prie-
store Dedinky pri Dunaji prepojené cca 800 m dlhým spo-
jovacím kanálom, ktorým sa zlepšujú prietoky Čiernej vody; 
podobné vzájomné prepojenie týchto vodných tokov bolo 
spomenuté už aj v [1], s. 17. Čierna voda ústi do Malého Du-
naja až 47 km juhovýchodne od tohto spojovacieho kanála, 
pri Kolárove.
    Na základe uvedeného bolo možné s istotou konštato-
vať, že pole Palasov v katastrálnom území Dedinka pri Du-
naji je stopa po niekdajšom vodnom toku Plazov, ktorého 
názov je viacnásobne písomne dochovaný v dokladoch
z obdobia rokov 1252 až 1402. V zmysle platných zásad na 
štandardizáciu geografických názvov, na základe predchá-
dzajúceho odporúčania Názvoslovnej komisie Úradu geo-
dézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) 
predsedníčka ÚGKK SR 19. 3. 2012 rozhodla o novej štan-
dardizácii názvu tohto poľa do podoby Plazov. Tým sa revi-
talizovala pôvodná slovenská podoba názvu doteraz iba veľ-
mi približne z historických písomných dokladov lokalizova-
ného, dnes neexistujúceho vodného toku, ktorá sa preniesla 
na názov poľa, kde „zakonzervovaná“ prežila do súčasnosti.

           Vodný tok Dolná 
       
K roku 1262 sa viaže listina v latinčine obsahujúca viaceré 
toponymá v domácich ľudových jazykoch, ktorou kráľ Šte-
fan mladší rozdelil sporný rybolov na Dunaji, pozemky a lesy 
medzi poddaných ostrihomského arcibiskupstva a dömöš-
ského prepoštstva. Lokalizácia vodného toku Dolná (alebo 
Dolná voda, resp. Dolný potok), ktorého niekdajšia exis-
tencia bola známa z historického listinného dokumentu
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Obr. 3 Zmenšenina spojitej vektorovej mapy 1 : 50 000, ML 46-31 a 46-33

V súčasnosti obec Chľaba, okres Nové Zámky.
Ortvay, Magyarország régi vízrajza (poznámka autora).

1)
2)
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Koltov     Kótó (dolina v Maďarsku pri Gyöngyösi), ale aj 
maďarský Miskolc (mesto v Maďarsku)     maďarsky náre-
čovo Miskóc, podobne aj Szelce      Szőce (obec v okrese 
Veľký Krtíš), Kalava       Kava (osada severne od intravilánu 
Komárna), Kalava     Káva (obec v Maďarsku pri Galge). 
      Z vyše 120 000 štandardizovaných geografických názvov 
na Slovensku sme vyexcerpovali iba v dvoch oblastiach ná-
zvy s podobou Dóna/Dona [3], [4] a [5]. Štandardizovaným 
názvom Dóna boli pomenované pole a horský chrbát s tri-
gonometrickým bodom na pomedzí katastrálnych území 
Širkovce a Jesenské a 8 km od nich vzdialená samota pat-
riaca k obci Chrámec v okrese Rimavská Sobota. Podľa [6], 
s. 355 je pôvod týchto názvov v osobnom mene Donát. 
Úplne presvedčivý sa ale ukázal byť pôvod v toponyme 
Dolná. Názvy týchto objektov však pre značnú geografickú 
vzdialenosť od obce Chľaba neprichádzali pri riešení pred-
metu nášho skúmania do úvahy. Kladný výsledok priniesol 
druhý štandardizovaný geografický názov Dona (vodný
tok, katastrálne územie Chľaba). Ide o 3,3 km dlhý vodný 
tok, prameniaci v nadmorskej výške približne 212 m, ste-
kajúci z Burdova cez západnú časť intravilánu Chľaby
a ústiaci priamo do Dunaja povyše ústia Ipľa do Dunaja. 
Dnes je vzdialenosť medzi ústím vodného toku Dolná a niž-
šie položeným ústím rieky Ipeľ do Dunaja cca 2,5 km, obr. 3. 
Zrejme táto skutočnosť zapríčinila, že v publikácii [7] bol 
opakovane tento vodný tok (v dokumente z roku 1262 spo-
mínaný Dolnapatakateu) klasifikovaný ako v súčasnosti ne-
známy, lebo dnes neústi do Ipľa. Či v 13. storočí alebo ešte 
skôr ústil do Ipľa a nie do Dunaja, je vecou ďalšieho hydrolo-
gického výskumu. Katastrálna mapa katastrálneho územia 
Chľaba v mierke 1 : 2880 z roku 1886 uvádza názov tohto 
vodného toku v podobe Dóna patak (obr. 4). V tesnom 

z roku 1262, bola doteraz iba približne známa (niekde
v dolnej časti povodia rieky Ipeľ v oblasti obce Chľaba).
J. Stanislav v [6], s. 287 uvádza: „Tak aj pri Helembe   sa 
spomína Dolnapatakateu; zrejme sa teda potok volal Dolný 
potok a jeho ústie sa označuje slovom „–tő.“ M. Majtán a P. 
Žigo v [7], s. 24 uvádzajú: „+Dolný potok – dnes nelokalizo-
vaný tok pri obci Chľaba“ s dokladmi: 1262 Dolnapataka-
tew Šmil Nr. 561, 374; Bakács, I. 124 (Hont vármegye Mo-
hács előtt, Budapest 1971). Podľa [2], s. 162 a s. 374:  „Jména 
vod jsou jen v listině 563 z okolí Helemby  . Přesně lokali-
sovati je neumím, O.  určuje jen Dolnapatakateu jako 
Mária-Nosterský potok bez vážného důvodu...“. Ortvayovo 
stotožnenie v listine spomínaného Dolného potoka, resp. 
potoka Dolná s Mária-Nosterským potokom bolo od samého 
začiatku odmietnuté a bez náhrady prekonané.
     Na začiatku pátrania po stope, ktorá by pomohla lokali-
zovať polohu tohto neznámeho vodného toku sme pred-
pokladali, že jeho pôvodný slovenský názov Dolná (voda) 
prešiel týmto vývojom: slovenčina Dolná (voda)     slo-
venčina Dolná   maďarčina Dóna   slovenčina Dona. 
Spätné prevzatie do slovenčiny bolo bez väčšej úpravy, 
lebo v tom čase už bol názov pre slovenského používateľa 
zrejme nejasný. V procese preberania slovenských slov so 
slabikou obsahujúcou hlásky -ol do maďarčiny sa podľa 
zákonitostí maďarčiny systematicky táto kombinácia hlá-
sok transformovala na -ó/-o: Dolná      Dóna, Molnos 
Monos, Holboká     Hoboka, Olšava    Ósva, Olša     Ócsa
(obec v Maďarsku, južne od Budapešti), Kostolnica  
Kosztonca     (Egyházasnyék) – obec v okrese Veľký Krtíš, 
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Obr. 4 Zmenšenina časti mapového listu katastrálnej mapy Z. S. III.27-bi katastrálneho územia Chľaba v mierke 1 : 2880 z roku 1886
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(najmladšia) historická písomná zmienka sa viaže k roku 
1402, a postup spresnenej lokalizácie doteraz iba približne 
lokalizovaného vodného toku Dolná na území obce Chľaba 
v okrese Nové Zámky, a to s principiálnou pomocou pô-
vodných katastrálnych máp.

Poznámka: V príspevku sú použité vybrané úvahy z autoro-
vej prednášky, ktorá odznela v Bratislave 14. 10. 2009 na 
seminári konanom pri príležitosti životného jubilea PhDr. 
Milana Majtána, DrSc., a ktorá v písomnej podobe nebola 
publikovaná.
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Lektorovala:
Ing. Eva Miklušová,

ÚGKK SR

susedstve vodného toku leží aj les s neštandardizovaným 
názvom Dóna oldal (oldal = strana, bok). V rámci procesu 
štandardizácie bol názov vodného toku v roku 1978 štan-
dardizovaný do podoby Dona. Aj na podklade podrobného 
prieskumu dokumentovaných mapových fondov, najmä 
pôvodných katastrálnych máp, možno konštatovať, že vodný 
tok Dona v katastrálnom území Chľaba je identický s vod-
ným tokom Dolnapatakateu spomínaným v historickom 
písomnom doklade z roku 1262. V zmysle platných zásad 
na štandardizáciu geografických názvov, na základe pred-
chádzajúceho odporúčania Názvoslovnej komisie ÚGKK 
SR predsedníčka ÚGKK SR rozhodnutím zo 16. 11. 2010
znovu štandardizovala názov tohto vodného toku do po-
doby Dolná. Touto štandardizáciou sa revitalizovala pô-
vodná slovenská podoba názvu vodného toku potvrdená 
analýzou historického písomného dokladu. Zároveň bolo 
v druhom vydaní publikácie [7] odporučené k názvu vod-
ného toku Dolný potok uviesť poznámku, že ide o známy 
vodný tok so štandardizovaným názvom Dolná, ktorý sa
v Chľabe vlieva priamo do Dunaja. 

           Záver 
       
V príspevku bolo poukázané na nenahraditeľnú a nedo-
statočne docenenú úlohu pôvodného katastrálneho diela 
s precízne spracovanou názvoslovnou zložkou mapy. Archi-
vované pôvodné strednomierkové a najmä veľkomierkové 
mapy s podrobne spracovaným názvoslovím sú v mno-
hých smeroch podnetné a okrem iného ponúkajú mož-
nosť využitia pri skúmaní a vyhľadávaní presnejšej lokali-
zácie písomne doložených a v stredoveku zaniknutých, 
pustých historických sídelných, ako aj nesídelných objek-
tov, ktorých lokalizácia nie je dostatočne presne známa.
V príspevku bol prezentovaný postup presnej lokalizácie 
dnes zaniknutého vodného toku Plazov v oblasti Dedinky 
pri Dunaji a Bernolákova v okrese Senec, ktorého posledná
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Obr. 1 Vernisáž výstavy doprovodilo hudební vystoupení
komorního orchestru Aulos

Obr. 2 Vernisáž výstavy – vpravo čestný předseda KČT
Ing. Jan Havelka vítající významné zahraniční hosty

Obr. 3 V části o historii u Klaudyánovy mapy

Obr. 4 Ukázka pomůcek a přístrojů pro mapování
          a panel o kosmických aktivitách v ČR

V Národním zemědělském muzeu
v Praze probíhá výstava „Turistické
trasy třemi stoletími“

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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Ve dnech 15. 6. až 17. 11. 2013 se koná v Národním zemědělském muzeu 
(NZM) v Praze výstava s názvem Turistické trasy třemi stoletími, která pre-
zentuje vývoj turistických cest, map a turistického značení na území České 
republiky (ČR).
    Hlavním organizátorem výstavy je Klub českých turistů (KČT), který tuto 
výstavu uspořádal u příležitosti oslav 125 let vzniku KČT. Spolupartnery vý-
stavy jsou Zeměměřický úřad (ZÚ), Ministerstvo dopravy ČR (MD), Seznam.cz, a. s.,  
European GNSS Agency a Trasa, spol. s r. o. Záštitu nad výstavou převzal ministr 
dopravy. 
     Výstava byla zahájena 14. 6. 2013 vernisáží, na které všechny zúčastněné 
přivítal čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka. Spolupráci ZÚ a KČT na přípravě 
výstavy pak zhodnotila ve svém vystoupení RNDr. Jana Pressová. Slavnostního 
zahájení se zúčastnil i zástupce MD Bc. Václav Nesládek. V kulturní části pro-
gramu zazněly v podání komorního orchestru zobcových fléten AULOS (obr. 1) 
známé melodie z vážné hudby, např. Dvořákova Humoreska, mnozí si zazpívali 
písničky od Jaroslava Ježka i od Beatles. Na programu bylo i několik českých 
lidových písní. Mezi pozvanými hosty byli též zástupci mezinárodních i národ-
ních turistických organizací z Dánska, Itálie, Německa, Polska, Rakouska a Slo-
venska, kteří si jako první hosté prohlédli výstavu v doprovodu Ing. J. Havelky 
(obr. 2). 
     Výstava se skládá ze tří částí – historie, současnost a budoucnost turistic-
kých tras, cest, značení a organizované turistiky v ČR.
      V části o historii jsou představeny zajímavé exponáty, mimo jiné i z Ústřed-
ního archivu zeměměřictví a katastru. Exponáty dokumentují historii a vývoj 
mapového zobrazení cest a tras na území ČR, od Klaudyánovy mapy z roku 1518 
(obr. 3), přes mapy z vojenského mapování z období od 2. pol. 18. století po 
19. století, k mapám minulého století vydávaných pod hlavičkou KČT, až po 
edici turistických map v měřítku 1 : 100 000 z nakladatelství Kartografie Praha, 
a. s. Po shlédnutí výstavy bude každý návštěvník vědět, který věk je považován 
za  „zlatý věk turistických map“. Zájemce o historické celoevropské stezky pro-
bíhající přes naše území pak zaujme Mapa pochodových cest v Království čes-
kém z roku 1740. Součástí historické části výstavy jsou i ukázky pomůcek a pří-
strojů (obr. 4) sloužících k mapování krajiny (např. teodolit, barometrický 
výškoměr, odrazné a úhlové hranoly, totální stanice a optický dálkoměr).
       V části o současnosti zaujme návštěvníky systém turistického značení v ČR. 
Podrobně je popsán a obrazově představen vznik turistické značené cesty, od 



Obr. 1 Pohľad na účastníkov slávnostného otvorenia výstavy

Obr. 2 Rektor STU R. Redhammer

Obr. 3 Exponáty meračskej techniky

Obr. 5 Ukázka práce v terénu při malování značky

Výstava „Samuel Mikovíni – významný 
slovenský inovátor“
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návrhu trasy, přes schvalovací úřední úkony, až po barevné vyznačení v terénu 
(obr. 5), včetně její následné údržby. Velká pozornost je zde věnována i sou-
časné edici turistických map KČT (měřítko 1 : 50 000), která jako topografický 
podklad používá data ZÚ. Jsou zde představeny ukázky vývoje tištěné produkce 
turistických map za posledních 20 let na výřezu části mapy z území Českého ráje, 
dále současné mapy, přehledný klad mapových listů a objekty v majetku KČT. 
      Část o budoucnosti popisuje evropské podmínky pro vznik certifikovaných 
tras a ukazuje jejich stav v Evropě včetně současné situace v ČR. Dále je tato 
část věnována globálnímu navigačnímu družicovému systému, především rozví-
jejícímu se projektu Galileo (obr. 4), a rozvoji využívání digitálních mapových 
aplikací. Zajímavé jsou též panelové diskusní příspěvky ze ZÚ, KČT a z firmy 
Seznam.cz, představující tři různé pohledy na budoucnost mapy – bude elek-
tronická nebo papírová?
      Výstava je všem zájemcům přístupná v budově NZM v Kostelní 44, Praha 7 
až do 17. 11. 2013 – http://www.nzm.cz.

RNDr. Jana Pressová,
Zeměměřický úřad, Praha

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v Bra-
tislave v spolupráci s Katedrou mapovania a pozemkových úprav Stavebnej 
fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a ďalšími 
odbornými partnermi organizuje 18. 7. – 31. 10. 2013 výstavu Samuel 
Mikovíni – významný slovenský inovátor. 
      Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 18. 7. 2013 v priestoroch CVTI 
SR (obr. 1). Z významných hostí sa na ňom zúčastnili rektor STU prof. Ing. Róbert 
Redhammer, PhD., a dekan SvF STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Výstava sa 
koná v rámci národného projektu CVTI SR pod názvom „Národná infraštruktúra 
pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK)“. Hlavným zámerom 
projektu je vytvorenie a implementácia Národného systému podpory transferu 
technológií, ako aj implementácia poznatkov nadobudnutých výskumno-vývo-
jovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe, s cieľom podporiť roz-
voj poznatkovo orientovanej spoločnosti.
    Výstavu otvoril RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., koordinátor aktivity 1.1 
projektu NITT SK. 
     Prof. Ing. R. Redhammer, PhD. (obr. 2), vo svojom príhovore pripomenul 
význam výstavy v rámci propagácie významných vedcov a dejateľov, ktorí 
ovplyvnili rozvoj technických vied na Slovensku.
      Potom vystúpil doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., autor sprievodného textu k vý-
stave, ktorý zvýraznil činnosť Samuela Mikovíniho hlavne v oblasti geodézie, 

kartografie, vodného hospodárstva a ako zakladateľa a pedagóga baníckej 
školy v Banskej Štiavnici.
     Ing. Karol Ďungel, riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geode-
tickej v Bratislave, vo svojom príhovore uviedol vývoj meračskej techniky po-
trebnej na zber údajov pre tvorbu máp a súčasne upozornil na vystavované 
exponáty meračskej techniky (obr. 3).
     Posledné vystúpenie pri otvorení výstavy patrilo Ing. Renáte Šrámkovej, 
ktorej firma poskytla ukážky máp, ktorých vstupné údaje sú získané fotogra-
metrickými metódami (obr. 4).
       Cieľom výstavy je prezentovať osobnosť Samuela Mikovíniho ako výnimoč-
ného slovenského vedca, polytechnika, geodeta a kartografa. Predstaviť jeho



Obr. 1 Dekret prezidenta ČR propůjčující VGHMÚř
čestný název „Generála Josefa Churavého“

Obr. 2 Někteří z účastníků slavnostního shromáždění

Obr. 3 Pamětní deska umístěná na budově, kde sídlil VZÚ

Obr. 4 Ukážka meračskej kamery a fotogrametrických snímok

K 95. výročí založení Vojenské
zeměpisné služby
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v letech 1926 až 2003, postavená podle projektu arch. Bedřicha Feursteina, 
bude připomínat tvůrce, který tento architektonicky významný objekt projek-
toval, ale také významnou instituci, která v něm dlouhá léta sídlila (obr. 2 a 3).

 Ing. František Beneš, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha,

foto: Marie Křížová,
Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby

prínos v oblasti geodézie, kartografie a vodného hospodárstva, ale zároveň pri-
blížiť aj vývoj technológií a metód v oblasti geodézie a kartografie od jeho čias 
až po súčasnosť.
      Výstava je prístupná odbornej i laickej verejnosti od 19. 7. do 31. 10. 2013
v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podrobnejšie infor-
mácie o výstave nájdete na: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/samuel-mikovini-
-vyznamny-slovensky-inovator.html?page_id=1250.
      Príďte aj vy načerpať a získať zaujímavé informácie o vývoji odboru geodézia
a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť.

Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav 

SvF STU v Bratislave,
foto: CVTI SR

Dne 27. 11. 1918 vydalo vrchní velitelství československé branné moci rozkaz 
č. 8 o zřízení nového oddělení – pro vojenské zeměpisné záležitosti. Toto 
„kartografické“ oddělení (zeměpisný ústav) bylo zařazeno jako samostatný 
odbor č. IX do nového Ministerstva národní obrany Československé republiky. 
Na letošní rok tak připadá 95. výročí založení vojenské zeměpisné služby. Přes 
řadu reorganizací a změn názvů si ho jistě připomenou nejen současní pra-
covníci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř), 
další příslušníci Armády České republiky (AČR), ale i geodeticko-kartografická 
komunita v České republice (ČR) a na Slovensku.
      Dovolte malé historické připomenutí. Již tři sta let platí, že právě po každé 
válce si společnost zřetelně uvědomila, jak důležité jsou pro ni mapy, založené 
na co nejpřesnějším geodetickém zaměření. Vždy se proto našly potřebné 
finance na pořízení map nových a lepších. Zvláště to platilo v hustě osídleném 
středoevropském regionu. I v současnosti je hlavní úlohou VGHMÚř zabezpe-
čení AČR a celého resortu obrany geografickými produkty a daty, hlavně mapami
v digitální i tištěné podobě, a hydrometeorologickými informacemi. Prezident 
ČR Miloš Zeman propůjčil VGHMÚř při příležitosti oslav Dne ozbrojených 
sil ČR (30. 6. 2013) čestný název „Generála Josefa Churavého“ (obr. 1). 
Brigádní generál Josef Churavý, in memoriam, působil od roku 1934 až do 
zatčení nacisty v roce 1941 ve Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ) a bez-
prostředně se podílel na tvorbě mapového díla. Popraven byl v Praze v období 
stanného práva dne 30. 6. 1942. 
     Součástí oslavy 2. 7. 2013 bylo také odhalení pamětní desky na historicky 
cenné a památkově chráněné budově, kde dříve sídlil VZÚ, na rohu ulic Roosevel-
tova a U Zeměpisného ústavu v Praze 6-Bubenči. Textová tabule s nápisem
„Vojenský zeměpisný ústav – významná instituce čs. zeměpisné služby“, sídlící zde 



Obr. 1 Výřez z mapové části rukopisné kopie; prostor Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou (původní velikost)

Faksimile rukopisné kopie
Klaudyánovy mapy Čech z roku 1518

MAPY A ATLASY

O této mapě a autorovi viz např.: ŠIMÁK, B.: Klaudianova mapa Čech z roku 1518. Praha 1950, 
nestránkováno; ROUBÍK, F.: Soupis map českých zemí, svazek I. Praha, SNU 1951, s. 20-23; 
KUCHAŘ, K.: Mapy českých zemí do poloviny 18. století. In: Vývoj mapového zobrazení 
Československé republiky I. Praha, ÚSGK 1959, s. 9-13, s. 54, s barevnou reprodukcí mapové 
části; MUCHA, L.: Nejstarší mapa Čech – ke 460. výročí Klaudyánovy mapy. Lidé + země č. 5, 
Praha, Academia 1978, s. 214-217; TÝŽ, Mikuláš Klaudyán a jeho mapa Čech z roku 1518. 
Geografické rozhledy, 1992, č. 2-3, s. 33-34; SEMOTANOVÁ, E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska
v zrcadle staletí. Praha, Nakladatelství Libri 2001, s. 61-62, s. 248. U těchto autorů odkazy na 
další literaturu.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Biskupské sbírky Litoměřice, Klaudiánova mapa Čech, 
sign. sine (archiválie ve vlastnictví Biskupství litoměřického). Informaci laskavě poskytla paní 
Mgr. Hana Legnerová. Autor jí za to děkuje. 
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) – Zeměměřický úřad jich uchovává několik. 
Mají inventární čísla V/12, V/13, V/14, V/21, V/23, V/24, V/53/1, V/66, V/67, V/80, V/133, V/147, V/148. 

1)

2)

3)

K tomu viz: GRIM, T.: Kopie Klaudyánovy mapy Čech ze sbírek hraběcí rodiny Kolowratů-
-Krakowských na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Geodetický a kartografický obzor, 54/96, 
2008, č. 4, s. 75-77 a poslední strana obálky.
Především viz KUCHAŘ, K.: Naše mapy odedávna do dneška. Praha, Nakladatelství ČSAV 1958, 
za s. 16 a GRIM, T.: Kopie (jako pozn. 4), obr. 2.
Vojenské. Poznámka autora. 
K této problematice viz: GRIM, T.: Kopie, reprodukce a faksimile starých map. Geodetický
a kartografický obzor, 57/99, 2011, č. 5, s. 116-118 a 3. s. obálky. Taktéž SEMOTANOVÁ, E.: 
Mapy (jako pozn. 1), s. 17.
Rozdíl ve velikosti archů vyplývá z překrytu kresby nutného k zajištění přesného soulepu 
obou částí faksimile. Poznámka autora. 
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Klaudyánova mapa Čech z roku 1518  , tj. výtisk, který je uložen ve Státním 
oblastním archivu v Litoměřicích   , je díky řadě reprodukcí    poměrně široce 
známa jak odborné, tak i laické veřejnosti. 

       Naopak, méně známá je její rukopisná kopie, která je uložena ve sbírkách 
hraběcí rodiny Kolowrat-Krakowských v Rychnově nad Kněžnou    (obr. 1, 2
a 3).
     Kdo a kde jí vytvořil a na čí popud se tak stalo, není autorovi prozatím
známo.
      Až dosud byla reprodukována vždy jen její část   . 
      Při příležitosti oslav 95 let zeměpisné služby    a 10 let Vojenského geogra-
fického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce dne 26. 9. 2013 
bylo jako pamětní tisk tímto úřadem (respektive Ministerstvem obrany České 
republiky – MO ČR) vydáno faksimile    právě této rukopisné kopie.
      Ta byla přetištěna na 2 arších mapového papíru chamois 100 g/m   ve veli-
kosti 728 x 630 mm a 737 x 630 mm   , k tomu byl přiložen doprovodný text 

1)

2) 3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Obr. 1 Učebna účelového zařízení

Obr. 2 Výřez z výzdoby mapy (zmenšeno) – český
a uherský král Ludvík Jagellonský

Obr. 3 Výřez z výzdoby mapy (zmenšeno) – výjev přepadení
kupce na tehdejších nebezpečných českých cestách,

v popisu vpravo nahoře čteme jméno Mikulass Klaudian

Výuka geodézie v terénu na Stavební 
fakultě Slovenské technické univerzity 
v Bratislavě

ZPRÁVY ZE ŠKOL

O její vydání se zasloužili (řazeno podle abecedy): RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Ing. Přemysl Janů, 
Ing. Martin Kohout, MgA. Milan Kubec, Ing. Petr Stehlík, Ing. Ilja Sušanka, Ing. Marek Vaněk.

9)
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     Faksimile vyšlo v omezeném nákladu a jako neprodejné. Není tedy určeno 
nejširší veřejnosti. Je zcela jisté, že se pro milovníky starých map záhy stane 
skutečnou sběratelskou zajímavostí. Je samozřejmé, že toto faksimile bude 
také zařazeno do sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Země-
měřického úřadu. Vlastnictví této mimořádné tiskoviny je namístě si velmi 
vážit již dnes a její vysoká kvalita, ojedinělost a vymezená dostupnost jsou 
důvodem, proč o ní na stránkách časopisu Geodetický a kartografický obzor 
alespoň stručně informujeme.

 RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
            Zeměměřický úřad, Praha

Výuka geodézie a kartografie na Stavební fakultě (SvF) Slovenské technické 
univerzity (STU) v Bratislavě má od konce třicátých let 20. století již dlouho-
letou tradici. Nedílnou součástí výuky v každém ročníku jsou také pravidelná 
každoroční terénní cvičení. Z toho důvodu byl i letošní letní semestr 2. ročníku 
bakalářského studia oboru geodézie a kartografie na SvF STU zakončen prak-
tickou výukou v terénu. Tato dvoutýdenní soustředěná výuka ve dnech 13. až 
24. 5. 2013 z předmětů mapování, katastr nemovitostí a inženýrská geodézie 
byla připravena v Gabčíkově. Zde, v účelovém zařízení STU, bylo zajištěno zázemí 
pro cvičení se vším servisem (obr. 1). Tento ubytovací komplex, který mimo jiné 
umožňuje i pořádání studijních pobytů a seminářů, se nachází přibližně 45 km od 
Bratislavy. Je umístěn v těsné blízkosti Vodního díla (VD) Gabčíkovo, pro jehož 
potřebu byl v minulosti vybudován. 
     Nejdůležitějším samostatným úkolem studentů bylo vypracování části zá-
kladní mapy velkého měřítka obnovou katastrálního operátu novým mapo-
váním. Studenti byli rozděleni do skupin, přičemž každá skupina pracovala 
samostatně v intravilánu Gabčíkova na zadaném území o přibližné velikosti 
100 × 100 m. Práce sestávala z rekognoskace, místního šetření a měřických a kon-
strukčně výpočetních prací. Popisné informace byly přebírány ze systému WISKN. 
       Před místním šetřením byli vlastníci pozemků upozorněni na cvičné měřické 
práce písemně i místním rozhlasem. V dalším průběhu šetření na požádání tito 
vlastníci zpravidla ochotně studentům ukázali lomové body svých hranic po-
zemků a podpisem v protokolech místního šetření potvrdili jejich průběh, a to 
i s případnými změnami v rozsazích druhů pozemků. Na podkladě kontrolního 
měření podrobných bodů další nezávislou metodou byla v závěru prací porov-
nána dosažená přesnost. Grafickým výsledkem byla vedle číselného výstupu 

autora této informace nadepsaný Kopie Klaudyánovy mapy Čech ze sbírek hra-
běcí rodiny Kolowrat-Krakowských v Rychnově nad Kněžnou a vše bylo jako 
stočené vloženo do válcového návleku. Ten nese název v následujícím znění: 
Rukopisná kopie mapy Čech Mikuláše Klaudyána z roku 1518 (faksimile). Pamětní 
tisk k 10. výročí vzniku Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
v Dobrušce 2003 – 2013. Dobruška 2013. Návlek je doplněn znakem Čech a vý-
řezem z mapové části. Obojí bylo převzato z mapy a zmenšeno. 
       Faksimile bylo s velkou péčí    velmi dobře vytištěno a je dalším vynikajícím 
vydavatelským počinem MO ČR a VGHMÚř. Tento úřad je prvním, kdo s před-
chozím laskavým souhlasem vlastníka, hraběcí rodiny Kolowrat-Krakowských, 
předložil naší odborné a laické veřejnosti tuto zcela ojedinělou a vzácnou 
kartografickou památku a umožnil jak její zevrubné studium, tak jen prosté 
potěšení z ní jako z krásného grafického výtvoru. 

9)



Obr. 3 Prezentace firem

Obr. 2 Grafický výsledek – část katastrální mapy

Obr. 4 Exkurze na Správě katastru Dunajská Streda

Dne 10. 8. 2013 zemřel v Praze po 
dlouhé nemoci doc. Ing. Zdenek Novák, 
CSc., rodák ze slovenského Martina 
(*19. 10. 1929), v letech 1986 – 1998 
člen redakční rady časopisu GaKO. Po 
studiu na gymnáziu a na Vysoké škole 
speciálních nauk ČVUT v Praze, kde 
absolvoval v roce 1952, se podílel
v tehdejším Geodetickém a topogra-
fickém ústavu pod vedením Dr. Ing.
F. Boguszaka na topografickém ma-
pování. Roku 1960 se stal asistentem 
katedry geodézie Fakulty stavební 

Za doc. Ing. Zdenkem Novákem, CSc.

NEKROLOGY
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souřadnic bodů a výměr parcel digitální základní mapa velkého měřítka ve 
formátu vektorové katastrální mapy (obr. 2).
     Z oblasti inženýrské geodézie byla pro studenty připravena exkurze na VD 
Gabčíkovo i s prohlídkou vnitřních prostor elektrárny. Studenti byli seznámeni
se sítí vztažných a pozorovaných bodů VD Gabčíkovo a s požadavky na přesnost 
vytyčení objektů elektrárny i hráze. 
      Další program terénního cvičení sestával z prezentací obchodních firem s nabíd-
kou totálních stanic a přijímačů globálních navigačních družicových systémů (obr. 3). 
       Velký zájem studentů vzbudila návštěva na Správě katastru Dunajská Streda. Ex-
kurze byla spojena s přednáškou zástupce správy katastru a s výkladem ke katas-
trálnímu operátu (obr. 4). 
       V rámci terénního cvičení proběhl i půldenní seminář, na kterém prezento-
valy firmy z oboru geodézie a pozemkových úprav rozsah a specifika svých prací. 
Studenti se tak dozvěděli řadu informací, mezi jiným bylo například ukázáno 
měření průhybu vodičů nadzemních vedení vysokého napětí a velmi vysokého 
napětí a popsána práce v inženýrské geodézii v zahraničí. Z oblasti pozemkových 
úprav byl prezentován způsob jejich zahájení, financování i celkové řešení na pří-
kladu pozemkových úprav z oravské obce Zuberec. 
        Cvičení bylo personálně zajištěno vyučujícími z Katedry mapování a pozemko-
vých úprav a z Katedry geodézie STU. Na výuce v terénu se tak vedle vedoucí 
cvičení Ing. Ľubici Hudecové, PhD., dále podíleli doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., Ing. 
Robert Geisse, PhD., a Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Lze jen konstatovat, že výuka v te-
rénu byla kolektivem pedagogů velmi dobře připravena a zorganizována.

Článek vznikl s podporou projektu OPVK Podpora tvorby národní sítě kartografie 
nové generace – NeoCartoLink, reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0010.

Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.,
Mendelova univerzita v Brně

ČVUT, odkud zanedlouho přešel na nově ustavenou katedru speciální geodézie, 
kde působil až do konce roku 2003. Spolu s doc. Ing. Otakarem Vosikou, CSc., 
přednášel od roku 1970 inženýrskou geodézii, na kterou především zaměřil své 
vědecké úsilí, a geodézii v podzemních prostorách. Významně se zasloužil 
zejména o zavedení plánování přesnosti a o optimalizaci měření v inženýrské 
geodézii, ve spojení s analýzou přesnosti prvků vytyčovaných klasickými me-
todami. Hodnosti kandidáta věd dosáhl roku 1966, na docenta se habilitoval
v oboru železniční geodézie roku 1972, jmenován byl roku 1973. V uvedených 
oborech publikoval v tuzemsku i zahraničí, byl spoluautorem několika učebnic 
a skript (např. Inžinierska geodézia I, II. Alfa & SNTL 1985). Působil též jako 
školitel četných vědeckých aspirantů. Po řadu let byl místopředsedou ČÚV 
ČSVTS – Společnosti geodézie a kartografie, členem Rady Českého svazu 
geodetů a kartografů a předsedou, později členem, výboru odborné skupiny 
1701– Inženýrská geodézie. Byl též členem vědecké rady Výzkumného ústavu 
geodetického, topografického a kartografického. Jeho činnost byla oceněna řa-
dou resortních vyznamenání, z nichž uveďme Felberovu medaili ČVUT III. 
stupně. Řada kolegů a absolventů na něho vzpomíná jako na náročného uči-
tele a odborníka, vždy ochotného k diskuzi i pomoci.
      Čest jeho památce! 
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