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Predstavujeme novú predsedníčku ÚGKK SR Ing. Máriu Frindrichovú
92.Frindrichová:528

Uznesením vlády Slovenskej
republiky (SR) č. 316 z 27. 6.
2012 bola do funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR
dňom 1. 7. 2012 vymenovaná
Ing. Mária Frindrichová, doterajšia vedúca oddelenia správy
nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a bývalá dlhoročná zamestnankyňa
správy katastra (SK) v rámci
Bratislavy. Do funkcie ju uviedol vedúci služobného úradu
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Mgr.
Anton Stredák.
Narodila sa 23. 12. 1960 v Trnave. Stredoškolské štúdium
absolvovala v rokoch 1976 až 1980 na Gymnáziu Jána Hollého
v Trnave. V rokoch 1980 až 1984 študovala odbor geodézia
a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. V roku 1994 získala osobitnú odbornú
spôsobilosť na úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností a v roku 1997 osobitnú
odbornú spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad.
Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila Ing. Frindrichová do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava,
do oddielu evidencie nehnuteľností, kde sa venovala hlavne
vyhotovovaniu geometrických plánov a vytyčovaniu pozemkov. Celá jej profesionálna dráha bola odvtedy úzko spätá
s evidenciou nehnuteľností, neskôr s katastrom nehnuteľností (KN). Či už to bolo v období, keď ako odborná referentka na Správe geodézie a kartografie v Bratislave (1. 1.
1991 – 31. 12. 1992) vykonávala identifikácie pozemkov
a poskytovala informácie v rámci konaní súvisiacich s usporiadaním vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, alebo
neskôr, už v rôznych riadiacich funkciách – ako vedúca informačno-dokumentačného oddelenia na SK Bratislava-mesto
Katastrálneho úradu (KÚ) v Bratislave (1. 1. 1993 – 23. 7.
1996), vedúca katastrálneho odboru Okresného úradu
Bratislava III (24. 7. 1996 – 31. 12. 2001), riaditeľka
SK Bratislava III KÚ v Bratislave (1. 1. 2002 – 14. 4. 2004),

riaditeľka pracoviska Bratislava III na SK pre hlavné mesto
SR Bratislavu KÚ v Bratislave (15. 4. 2004 – 30. 9. 2005)
a vedúca odboru technických činností na tejto SK (1. 10.
2005 – 31. 3. 2010 a 28. 10. 2010 – 28. 2. 2011). Aj popri
činnosti v rámci týchto riadiacich funkcií sa naďalej venovala svojej hlavnej pracovnej náplni – overovaniu geometrických plánov. V období od 1. 4. 2010 do 27. 10. 2010
pôsobila ako prednostka KÚ v Bratislave.
Po viac ako 26 rokoch práce v rezorte geodézie, kartografie
a KN zmenila Ing. Frindrichová 1. 3. 2011 svoje pôsobisko
a odišla pracovať na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
ako vedúca oddelenia správy nehnuteľností. Mala v kompetencii správu mestských nehnuteľností, riešenie bytových
náhrad v reštitučných domoch, riešenie súdnych sporov týkajúcich sa mestských nehnuteľností a zadávanie geodetických
prác. Ani pri výkone tejto funkcie nestratila kontakt s KN
a s odborníkmi z rezortu.
Práca v riadiacich funkciách si vyžaduje vysokú odbornosť, pracovitosť, svedomitosť a zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam. Tieto vlastnosti doteraz Ing. Frindrichovej nechýbali a spolu so znalosťou fungovania rezortu
od jeho základných funkcií, ktorá je výsledkom jej bohatých
praktických skúseností z práce na SK, sú predpokladom úspešného a odborného plnenia úloh aj v jej novej funkcii.
A s akými osobnými predsavzatiami sa nová predsedníčka
ÚGKK SR ujala funkcie? V prvom rade – zachovať a zabezpečiť kontinuitu odbornosti riadiacich aj radových zamestnancov na SK a čo najskôr, s dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť vedenia KN, zabezpečiť elektronizáciu služieb v rezorte, aby sa výrazne skvalitnilo poskytovanie služieb občanom, ale aj právnickým osobám. Zároveň ju čaká aj neľahká
úloha reštrukturalizácie rezortu súvisiaca s Programovým
vyhlásením vlády SR, resp. so zmenami v rámci verejnej
správy, ktorú je pripravená zabezpečovať najmä s ohľadom
na zachovanie funkčnosti rezortu.
K uskutočneniu týchto predsavzatí a k úspešnému zvládaniu
náročných úloh v tejto funkcii želáme Ing. Márii Frindrichovej
predovšetkým pevné zdravie, dostatok síl, elánu, rozvahy aj
odvahy. Aby svoje schopnosti a bohaté skúsenosti z riadiacej
a odbornej činnosti v oblasti geodézie a KN na miestnej úrovni
čo najlepšie využila aj pri riadení a rozvíjaní celého rezortu.
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K přesnosti volného stanoviska

Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.,
katedra speciální geodézie,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

528.48

Abstrakt
Rozbor přesnosti a vyvození obecnějších závěrů pro přesnost určení souřadnic a orientace metodou volného stanoviska. Uvedení
exaktního postupu výpočtu metodou nejmenších čtverců a výpočet různých variant vybraného modelového případu z hlediska
očekávaného vývoje přesnosti určení souřadnic a orientačního posunu.
To the Accuracy of the Free Station
Summary
The exact procedure of the calculation of the free station task performed by the least squares method together with the
accuracy analysis is presented. Calculation of a model situation which allows drawing the generalized conclusion about
influence of the configuration of orientation points on the accuracy of the determined coordinates and orientation shift.
Keywords: accuracy planning, accuracy of the coordinates, accuracy analysis

1. Úvod
Metoda volného, nebo také přechodného, stanoviska je v současné době jedním z nejpoužívanějších postupů zeměměřictví, využívá moderní přístrojové a výpočetní vybavení
a umožňuje operativní volbu stanoviska měření bez nutnosti jeho trvalé stabilizace. Vyžaduje dostatečně hustou
výchozí geodetickou síť, ale poskytuje posléze značnou
volnost při další práci v daném prostoru, a zejména v oblasti
inženýrské geodézie je výhodou, že není nutné stabilizovat
body geodetické sítě v oblasti stavební činnosti. V neposlední řadě nadbytečná měření umožňují jednoduchou kontrolu. V mnoha případech se využívá nejen pro podrobné
měření či vytyčování, ale také pro postupné budování geodetických sítí. Dříve převážně využívané geodetické metody
jako polární metoda, protínání vpřed či zpět jsou teoreticky z hlediska dosažitelné přesnosti a vhodné konfigurace
dostatečně prozkoumané, v případě metody volného stanoviska tomu tak není. Možných variant z hlediska počtu
orientačních bodů a jejich rozmístění je nespočetně. V příspěvku bude popsán exaktní postup výpočtu a hodnocení
přesnosti a uvedeny některé varianty naznačující obecné
principy pro správné využití a hodnocení přesnosti této
metody.

ními body je na obr. 1. Měřeny jsou ze stanoviska S na orientační body 1 až 3 vodorovné směry φ1 až φ3 (se směrodatnou
odchylkou σφ ) a vodorovné délky d1 až d3 (se směrodatnou odchylkou σd ).
Vodorovná délka není přímo měřenou veličinou, obvykle
je určena nezávislým měřením šikmé délky a zenitového
úhlu totální stanicí. Neznámými veličinami jsou určované
souřadnice stanoviska [XS YS ] a orientační posun O měřené
osnovy směrů; vektor neznámých
T

X = (XS , YS , O) .

(1)

Pro ilustraci lze výpočet ukázat pro situaci dle obr. 1, pro
jiný počet bodů či měřených veličin je výpočet analogický.
Vektor měření
T

l = (φ1, φ2, φ3, d1, d2, d3) .

+Y
2

1
2. Výpočet souřadnic a orientačního posunu vyrovnáním
zprostředkujících s hodnocením přesnosti
Volné stanovisko lze určit mnoha přibližnými metodami,
např. jako výpočet více kombinací úloh bez vyrovnání a jejich následným průměrem, nejkvalitnější řešení se však získá
(za předpokladu přítomnosti pouze náhodných chyb měření) vyrovnáním metodou nejmenších čtverců. Tato úloha je
podrobně popsána v odborné literatuře (např. v [1]) včetně
odvození.
Úloha je dána měřením osnovy vodorovných směrů a délek ze stanoviska o neznámých (určovaných) souřadnicích
na body o souřadnicích známých. Případ se třemi orientač-

(2)

d1

d2

φ2
φ1

θ

φ3
S
O

d3

3

+X
Obr. 1 Určení volného stanoviska ze tří orientačních bodů
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Každé měření t je funkcí neznámých
t = f (X) ,

(3)

pro jednotlivé typy měření mají rovnice tvar:
Yi – YS
φSi = arctan
+O + oK ,
X i – XS

(

)

(4)

dSi = √(Xi – XS ) + (Yi – YS ) ,
2

2

(5)

kde O označuje orientační posun osnovy, oK opravu do správného kvadrantu.
Kromě měření je třeba mít k dispozici pro výpočet přibližné
hodnoty neznámých X 0 , určené výpočtem bez vyrovnání
z měřených hodnot a známých souřadnic. Pro zajištění konvergence iteračního výpočtu je vhodné kontrolovat zpětným výpočtem, zda měření použitá pro výpočet přibližné
konfigurace neobsahují hrubou chybu, tj. kontrolovat soulad
přímo měřených hodnot a odpovídajících hodnot vypočítaných z přibližných souřadnic pomocí výše uvedených vztahů. Výpočet je vždy iterační, neboť vztahy nejsou lineární.
Matice derivací funkčních vztahů podle neznámých A:

A =

∂φ1
∂XS

∂φ1
∂YS

∂φ1
∂O

∂φ1
∂XS

∂φ1
∂YS

1

∂φ2
∂XS

∂φ2
∂YS

∂φ2
∂O

∂φ2
∂XS

∂φ2
∂YS

1

∂φ3
∂XS

∂φ3
∂YS

∂φ3
∂O

∂φ3
∂XS

∂φ3
∂YS

1

∂d1
∂XS

∂d1
∂YS

∂d1
∂O

∂d1
∂XS

∂d1
∂YS

0

∂d2
∂XS

∂d2
∂YS

∂d2
∂O

∂d2
∂XS

∂d2
∂YS

0

∂d3
∂XS

∂d3
∂YS

∂d3
∂O

∂d3
∂XS

∂d3
∂YS

0

=

σ02
,
σi2

(13)

kde σ0 je apriorní směrodatná odchylka jednotková, zde
volená konstanta pro výpočet vah.
Směrodatné odchylky měření σi je vhodné definovat tak,
aby co nejlépe odpovídaly situaci. Kromě přesnosti samotného měření je třeba uvážit vliv přesnosti centrace signalizace jednotlivých orientačních bodů, případně při záměrách
na blízké body také sníženou přesnost cílení, a v neposlední
řadě také nepřesnost samotných souřadnic orientačních bodů.
Vliv směrodatné odchylky popisující nepřesnost centrace
σC nebo souřadnic orientačního bodu σXY (pro zjednodušení
za předpokladu kružnice chyb, odvozeno v [1]) na přesnost
určeného směru:
σCXY
. ρ.
σφ
=
(14)
CXY
d
Výsledná směrodatná odchylka směru se určí:
2
σφ = √ σφ2C + σ XY
+ σφ2 .

(15)

Vliv směrodatné odchylky popisující nepřesnost centrace
σC nebo souřadnic orientačního bodu σXY (pro zjednodušení
za předpokladu kružnice chyb) na přesnost určené délky:
σd CXY = σCXY .

(16)

Výsledná směrodatná odchylka délky
2
σd CXY = √ σd2C + σXY
+ σd2 .

.

(6)

(17)

Výsledkem vyrovnání jsou nejen vyrovnané souřadnice
a orientační posun, ale také směrodatné odchylky vyrovnaných neznámých ve formě kovarianční matice (viz dále),
které jsou určeny také v závislosti na použitých (zadaných,
resp. vypočtených) směrodatných odchylkách měření. Vektor
redukovaných měření
l' = f (X 0 ) – l .

(18)

Výpočet přírůstků neznámých

Jednotlivé derivace funkcí měřených veličin dle neznámých
(neuvedené derivace jsou rovny nule). Vodorovný směr φij :
∂φi
∆YSi
= 2 ,
∂XS
di

(7)

∂φi
∆XSi
=–
,
∂YS
di 2

(8)

∂φi
= 1.
∂O

pi =

(9)

-1

T

T

(19)

v = A ∙ dx + l' .

(20)

dx = – (A ∙ P ∙ A) ∙ A ∙ P ∙ l' .
Vektor oprav

Směrodatná odchylka jednotková aposteriorní
s0 =

√ v n∙ –Pk∙ v .
T

Kovarianční matice vyrovnaných neznámých:
M = s 02 ∙ (A T ∙ P ∙ A)-1

Vodorovná délka dij :
∂di
∆XSi
=–
,
∂XS
di

(10)

∂di
∆YSi
=–
.
∂YS
di

(11)

P = diag(p1 , p2 , p3 , ... pm ) ,

(12)

Matice vah P

(21)

(22)

nebo
-1

Σ = σ02 ∙ (A ∙ P ∙ A) ;
T

(23)

o použité jednotkové směrodatné odchylce apriorní nebo
aposteriorní se rozhodne na základě analýzy výsledků vyrovnání (blíže viz [1]). Pro modelování se samozřejmě využije vztah (23). Na diagonále kovarianční matice jsou
kvadráty směrodatných odchylek v pořadí σXS , σYS , σ 0 .
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Výpočet možno provádět iteračně, ukončí se v případě dostatečného souladu prvních a druhých oprav (viz [1]), případně při zastavení poklesu aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky.
Poznámka k výpočtu vah: Pokud se příslušným způsobem
nezavedou váhy a opomine se zejména přesnost centrace
a souřadnic blízkého orientačního bodu a tento dostane
stejnou váhu jako jiné směry na vzdálené body, může dojít
k zásadní degradaci přesnosti určení orientačního posunu,
neboť směrodatná odchylka 10 mm na orientačním bodě
vzdáleném 100 m způsobí směrodatnou odchylku ve směru
o velikosti 6,4 mgon; na vzdálenost 20 m již 31,8 mgon.
Odpovídá to zažité konvenci, že blízké orientace nejsou
vhodné. Zároveň je vhodné vědět, jakým postupem počítá
tuto úlohu software totální stanice, neboť volba vah zásadně
ovlivňuje věrohodnost výsledků. Této volbě je třeba přizpůsobit výběr orientačních bodů, resp. používané konfigurace.

1

d = 100 m

2

ω

ω

3

3. Hodnocení přesnosti některých případů
Možností uspořádání orientačních bodů a umístění stanoviska je nespočet, pro vyvození obecnějších informací byla
vybrána jednoduše definovatelná a určitelná konfigurace,
kdy orientační body jsou umístěny na kružnici o poloměru
100 m se středem v určovaném stanovisku (viz obr. 2). Úhel
mezi sousedními orientačními body ω byl volen proměnlivý,
stejně jako celkový počet orientačních bodů. Jednotlivé konfigurace budou dále zkoumány zejména z hlediska vlivu přírůstku přesnosti na základě počtu bodů, velikosti úhlu ω a měřených veličinách použitých pro výpočet.
Pro výpočet předpokládané přesnosti byly zvoleny směrodatné odchylky měření v současné době běžné u totálních
stanic, konkrétně směrodatná odchylka směru σφ = 1,0 mgon
a směrodatná odchylka délky σ d = 2 mm + 2 ∙ 10 -6 ∙ d, dále
směrodatná odchylka centrace cíle σC = 0,7 mm. Nepřesnost
orientačních bodů nebyla uvažována.
Výpočet byl proveden pro kontrolu pro dva až deset orientačních bodů, v grafickém vyjádření byl vývoj přesnosti určených souřadnic obdobný, proto bude zobrazení omezeno na vybrané počty dvou, pěti a deseti orientačních bodů (ve vhodných případech také tří, pokud nelze konfiguraci vypočítat
ze dvou nebo pokud se výsledek významně liší pro dva a tři
orientační body). Při praktickém měření také nebude příliš
častý případ většího počtu orientačních bodů než pět. Přesnost popsaná směrodatnou odchylkou souřadnicovou σXY je
určována v závislosti na úhlu β, což je rozdíl směrníků prvního a posledního orientačního bodu. Úhel β vymezuje úhlovou výseč, ve které jsou pravidelně rozmístěny všechny
orientační body. Poslední hodnota v grafu vždy značí rovnoměrné zaplnění 400 gon orientačními body. Platí:
σXY =

√

σXY [m]

Obr. 2 Modelová konfigurace bodů

σ X2 + σY2
.
2

β [gon]

Obr. 3 Přesnost určení souřadnic stanoviska – kombinované protínání

(24)
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β [gon]

σXY [m]

Obr. 4 Přesnost určení orientačního posunu – kombinované protínání

β [gon]

Obr. 5 Přesnost určení souřadnic stanoviska – protínání pouze ze směrů

Další hodnocenou veličinou je směrodatná odchylka určení
orientačního posunu σ0 , která spoluurčuje kvalitu dalšího měření polární metodou. Je vhodné podotknout, že σ0 je ovlivněna nejen měřením vodorovných směrů ve smyslu určení
orientačního posunu na známém stanovisku, ale také přesností určení souřadnic stanoviska.
Pro úplnost bude uvedeno nejen řešení s využitím směrů
i délek, ale také pro oba typy měření odděleně.

3.1 Hodnocení přesnosti výpočtu při využití
měřených vodorovných směrů i délek
Tato varianta měření a zpracování je nejčastější, a jak bude
dále ukázáno, také nejvhodnější. Na obr. 3 je zobrazen vývoj
směrodatné odchylky souřadnicové v závislosti na úhlu β.
Je zde zřejmé, že s rostoucím úhlem β roste kvalita určení
souřadnic, nejprve strmě a po dosažení přibližně 50 gon již
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Obr. 6 Přesnost určení souřadnic stanoviska – protínání pouze ze směrů – detail
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Obr. 7 Přesnost určení orientačního posunu – protínání pouze ze směrů – detail

jen mírně. Například směrodatné odchylky souřadnicové
o velikosti 2 mm (odpovídá přesnosti měření délky) dosáhne
.
metoda pro dva orientační body při β = 100 gon, pro pět orien.
tačních bodů již při β = 70 gon.
Podstatná je také informace, že ani při minimálním úhlu
mezi orientačními body 5 gon (tj. vzdálenost mezi orientačními body 7,8 m) výpočet neselhává, a tedy pro mnohé účely
lze využívat i významně méně příznivé konfigurace nežli je
zvykem odvozeným ze zkušeností vyplývajících z měření úhlů
(před zavedením elektronických dálkoměrů). Ačkoli vodorovný směr a vodorovná délka jsou veličiny z hlediska vlivu
ortogonální, konfigurace bodů má na přesnost určení souřadnic stanoviska rozhodně nezanedbatelný vliv, a jak je dále
uvedeno, také vliv na přesnost určení orientačního posunu.
Na obr. 4 je zobrazen průběh přesnosti určení orientačního
posunu, pro vývoj platí stejné zákonitosti jako v případě sou-

řadnic s tím, že potřebnou kvalitu je nutné vybírat dle navazujících prací – např. pro následné vytyčování na vzdálenost
30 m bude zajisté dostačovat σ 0 = 0,002 gon (ve spojení se
směrodatnou odchylkou měření směru a danou vzdáleností
představuje 1 mm v příčném směru).
3.2 Hodnocení přesnosti výpočtu při využití
pouze měřených směrů
Zde se v případě tří bodů jedná o protínání zpět z úhlů a lze
z měřených hodnot určit jak souřadnice, tak orientaci. Oproti
kombinovanému případu je výsledek daleko více závislý na konfiguraci bodů, jak je zřejmé z obr. 5 a v detailu na obr. 6, kde
pro konfigurace s malou hodnotou β je směrodatná odchylka
souřadnicová dokonce v jednotkách metrů. Tato charakte-
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Obr. 8 Přesnost určení souřadnic stanoviska – délkové protínání
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Obr. 9 Přesnost určení souřadnic stanoviska – srovnání variant

ristika přesnosti klesá ale velmi rychle a pro modelované případy pro β ≥ 50 gon již dosahuje hodnoty 20 mm, obr. 7.
Z grafického znázornění je zřejmé, že takto řešená úloha je
výrazně méně spolehlivá nežli kombinované vyrovnání, jehož
výsledky jsou popisovány v předchozí části.
3.3 Hodnocení přesnosti výpočtu při využití
pouze měřených vodorovných délek
U takto pojatého řešení nejsou měřeny vodorovné směry,
a tedy nelze určit orientaci; zároveň prakticky vždy lze měřit
směr (jestliže lze měřit vzdálenost), a tedy tato varianta nebude
prakticky příliš využívána, nicméně přesnost je pro tři a více
bodů téměř totožná jako v případě kombinovaného protínání
ze směrů a délek. Varianta pouze dvou délkových orientací
je nevhodná jak z hlediska přesnosti, tak z toho důvodu, že
není měřena žádná kontrolní veličina. Grafické znázornění
výsledků je na obr. 8.

3.4 Zhodnocení jednotlivých variant výpočtu
Pro srovnání je na obr. 9 uveden graf srovnávající přesnost
určení souřadnic stanoviska kombinovaným protínáním, protínám zpět z úhlů a protínáním zpět z délek.
Již konstatovaná praktická totožnost přesnosti kombinovaného protínání a protínání z délek je zde zřetelně vidět.
Naopak určení souřadnic pouze protínáním zpět z úhlů vyžaduje významně kvalitnější konfiguraci orientačních bodů.
Pro přesnost určení orientačního posunu je situace obdobná
(obr. 10).
3.5 Poznámka k určení orientačního posunu při
orientacích na blízké body
Při orientacích na blízké body může směr na ně měřený při
nezohlednění této skutečnosti, a tedy nesprávném zavedení
vah do výpočtu, zásadně poškodit výsledek, a to jak souřad-
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Obr. 10 Přesnost určení orientačního posunu – srovnání variant

nice, tak orientaci. Lze v tomto případě doporučit použít
z měření na blízké body pouze měřené délky a směry nikoli,
případně tyto body úplně vynechat. Lze ukázat na zjednodušeném příkladu pouze určení orientačního posunu ze tří
orientací, jaký vliv chybně zavedené váhy (resp. nezavedení
vah) mohou mít. Jestliže jsou z osnovy směrů a vypočítaných směrníků určeny orientační posuny O 1 , O 2 , O3 se
směrodatnými odchylkami σO1 = σ O2 = 1,2 mgon (vliv měření směru σ φ = 1,0 mgon a přesnosti centrace cíle σC= 1 mm
na vzdálenost 100 m) a σO3 = 6,4 mgon (vliv měření směru
a přesnosti centrace cíle σC = 1 mm na vzdálenost 10 m),
průměrný orientační posun bez zavedení vah (25) bude mít
směrodatnou odchylku (26):
o1 + o2 + o3
,
3

(25)

1 .
2
2
σ 2 + σO2
+ σO3
= 2,2 mgon .
3 √ O1

(26)

O=
σO =

V případě použití pouze první a druhé orientace by směrodatná odchylka výsledného orientačního posunu byla pouze
0,85 mgon. V případě použití směrodatných odchylek souřadnic orientačních bodů by výsledný rozdíl byl ještě markantnější.
Lze ovšem předpokládat, že při měření jsou použity body
s obdobnou přesností a při jejich stejné vzdálenosti od stanoviska a stejné signalizaci problém správného nastavení vah
nenastává. Při významně odlišných vzdálenostech nebo přesnosti bodů lze také pro získání správného řešení doporučit
výpočet v některém softwaru, který umožňuje různé nastavení
vah pro vyrovnání jako např. [2], a to nejen pro výpočet orientace, ale zejména pro výpočet souřadnic.

velikost úhlové výseče, ve které se nachází všechny orientační body.
Uváděné zobecněné závěry je nutné vztahovat k modelovaným konfiguracím. Volné stanovisko se z provedeného
modelování jeví jako velmi stabilní úloha, kdy výsledky
jsou velmi dobré i v případě velmi „úzké konfigurace“.
Reálnou „kvalitu“ lze bez znalosti následného účelu měření
nebo vytyčování posoudit jen velmi těžko, nicméně kvalita
je významně vyšší nežli v případě pouze protínání zpět ze směrů, dále v reálně použitelných konfiguracích a za podmínky
správného postupu výpočtu nedochází k selhání.
Pokud je prakticky třeba určit charakteristiky přesnosti
pro konkrétní konfiguraci a parametry přesnosti, lze to provést jednoduše např. s využitím programu PrecisPlanner ([3],
[4], [5]), a to včetně směrodatných odchylek souřadnic orientačních bodů. Pokud je ovšem výpočet prováděn přímo při
měření v totální stanici, je třeba znát postup výpočtu a tomu
přizpůsobit úvahy o vlivu konfigurace orientačních bodů, neboť
výsledná přesnost také závisí na správném nastavení vah.
Článek byl zpracován v rámci grantového projektu SGS
č. SGS12/051/OHK1/1T/11 „Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby inženýrské geodézie“.
LITERATURA:
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

4. Závěr
V článku je prezentován exaktní výpočet úlohy volného stanoviska včetně výpočtu charakteristik přesnosti. Z hlediska
výsledné přesnosti určení souřadnic a orientačního posunu
byly modelovány různé konfigurace zohledňující zejména
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Zhodné zobrazenia pri zobrazovaní
objektov krajiny ako areálov
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Abstrakt
V geografickom i v kartografickom výskume sa mnohokrát narába s elementárnymi geometrickými transformáciami bez toho,
že by si ich používateľ musel bližšie a explicitne uvedomovať. Avšak ich nedocenenie, prípadne podcenenie, môže viesť k nedostatkom, niekedy až k hrubým chybám. Na druhej strane, lepšie pochopenie geometrických transformácií vedie k získaniu nástrojov
na elimináciu chýb, ako aj k voľbe správnych analytických nástrojov pri spracovaní dát. V článku sú priblížené geometrické
zhodné zobrazenia: translácia (posunutie), rotácia (otočenie) a zrkadlenie.
Identical Projections Applied to Landscape Objects Depicted as Compounds
Summary
Elementary geometrical transformations are often applied in geographic and cartographic research without user’s being
aware of the fact. Their underestimation though, may result in drawbacks even bad mistakes. On the other side, better
comprehension of geometrical transformations may help to obtain tools for elimination of errors so as to choose correct
analytical tools for data processing. Presentation of geometric identical projections: translation, rotation and mirroring.
Keywords: geometrical changes, translation, rotation, mirroring

1. Úvod
V oblasti geografie a kartografie sa nezriedka stretávame
s kvantitatívnymi charakteristikami priestorových objektov,
ako napríklad veľkosť dvojrozmerných areálových objektov,
ktorú môžeme vyjadriť veľkosťou plošného obsahu, obvodom, počtom uzlových bodov areálového objektu a ďalšími
charakteristikami. Podobne je tomu aj v prípade zmien areálových objektov krajiny v čase, ktoré opäť vyjadrujeme
kvantitatívne a v ktorých dominuje plošný obsah, obvod,
počet areálov atď.
Na druhej strane, menšia pozornosť sa venuje zmenám,
ktoré nemajú bezprostredne kvantitatívny charakter a pri ktorých nedochádza k zmene počtu areálov, rozlohy, obvodu
areálu atď.1) Takýto druh transformácií nazveme zhodnými
zobrazeniami.
V geografickom i v kartografickom výskume mnohokrát
narábame s elementárnymi geometrickými transformáciami
bez toho, že by sme si ich museli bližšie a explicitne uvedomovať. V mnohých prípadoch vystačíme s logicko-intuitívnymi postupmi a riešeniami bez toho, aby bolo potrebné
hlbšie sa venovať tomuto typu transformácií, avšak podcenenie geometrických transformácií môže viesť k nedostatkom, niekedy až k hrubým chybám. Na druhej strane, lepšie
pochopenie geometrických transformácií vedie k získaniu
nástrojov na elimináciu chýb, prípadne k chybám, ktoré sú
pod kontrolou autora, a tiež aj k voľbe správnych analytických nástrojov pri spracovaní dát.
V článku sa budeme venovať zhodným geometrickým
zobrazeniam v dvojdimenzionálnom euklidovskom priestore s rovinnými súradnicami x a y. Geografické súradnice
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka sú vhodné na uloženie

1)

Výnimkou z tohto konštatovania je iba zmena tvaru, rozlohy a obvodu
areálu (-ov) pri topologickej transformácii, pri ktorej sa však tieto parametre považujú za irelevantné. Pozri ďalej.

priestorových dát, no nie sú vhodné na opis a aplikáciu
zhodných zobrazení, keďže nezachovávajú veľkosť plochy,
tvar, vzdialenosť a smer.
Z geometrických transformácií budeme analyzovať tri
základné, elementárne druhy transformácií, a to: transláciu,
rotáciu a zrkadlenie, pri ktorých sa nemení tvar a veľkosť
objektu, ale iba jeho poloha. Pokiaľ to bude možné, vyhneme sa pritom formalizovaným matematickým vyjadreniam
a zápisom, a tiež násobeniu matíc a skalárnemu súčinu matíc, ktoré obyčajne stoja za digitálnymi operáciami geometrických transformácií.
Geometrické transformácie môžu byť aplikované na bodové, líniové a areálové štruktúry, ako obrazy pôdorysných
entít geografickej krajiny. My ich budeme analyzovať iba
pri ich aplikácii na areálové (polygónové) štruktúry. Je však
zrejmé, že prevažná časť tvrdení obdobne platí aj pre bodové
a líniové štruktúry.
Na ilustráciu geometrických transformácií nám poslúžia
vybrané areály z mapy geomorfologického členenia Slovenska [4], ktoré boli v Geografickom ústave Slovenskej
akadémie vied (SAV) digitálne spracované [2], avšak ich tvar
sme na potreby tohto článku výraznejšie zjednodušili, generalizovali.
V článku budeme vychádzať z chápania predmetu kartografie ako špecifického obrazovo-znakového vyjadrovania
objektov reálneho sveta [5], pričom pod objektmi budeme
rozumieť výlučne vektorové areálové jednotky v dvojdimenzionálnom geometrickom priestore [1], [6].

2. Translácia
Na obr. 1 máme dvojrozmerný objekt daný vrcholmi ABCDE
v polohe 1. Z geografického hľadiska tento objekt predstavuje areál, ktorý je obrazom pôdorysu nejakej entity (napr.
generalizovaný areál geomorfologickej jednotky), prvku reál-
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neho sveta. Z geometrického hľadiska ide o polygón. Oba
pojmy „areál“ a „polygón“ v práci používame v ekvivalentnom význame, pričom z pohľadu geografie viac preferujeme pojem „areál“.
V prípade, ak s týmto areálom pohybujeme vo zvolenom
smere tak, že s ním neotáčame, posunie sa do polohy 2
s vrcholmi A’B’C’D’E’. Každý bod areálu vykoná pri tomto
pohybe dráhu rovnakej dĺžky, ktorá je daná veľkosťou úsečiek AA’, BB’, CC’, DD’ a EE’. Ak počas pohybu nedôjde
k otáčaniu, potom budú všetky úsečky areálu rovnakej veľkosti, toho istého smeru a vzájomne rovnobežné (obr. 1).
Na jednoznačné určenie pohybu je potrebné okrem veľkosti a smeru úsečky AA’ poznať aj orientáciu, teda v prípade úsečky AA’ jej začiatočný bod (bod A) a koncový bod
(bod A’). Pri translácii teda všetky body areálu vykonajú
priamu dráhu rovnakej veľkosti, v rovnakom smere a s rovna-

E´

E

A´
B´

A
B
Poloha 2

C´

D´
C

Poloha 1

D

kou orientáciou. Preto je na určenie translácie postačujúce,
ak poznáme buď vektor posunutia, alebo jeden pár vzájomne
priradených bodov, napr. A a A’ [3].
V prípade manipulácie nad areálovými dátami geografickej databázy na displeji počítača treba odlíšiť dva druhy translácií. V prvom prípade ide o pohyb areálov celého študovaného územia, ktorý nemá vplyv na zmenu súradníc areálového súboru – takýto druh pohybu, pri ktorom dochádza
k zmene polohy všetkých prvkov krajiny, môžeme nazvať
pseudotranslácia. Príkladom pseudotranslácie je napr. centrovanie obrázka na displeji počítača a pod.
V druhom prípade ide o pohyb areálu alebo skupiny
areálov, ktorý bezprostredne má vplyv na zmenu súradníc či
už jednotlivého areálu, alebo celej skupiny areálov.
Pseudotranslácia sa v aplikáciách geografických informačných systémov (GIS) často používa v súvislosti s nástrojom
PAN, pri ktorom sa referenčné študované územie na displeji
posunie pomocou kurzorom zvoleného bodu do stredu displeja. Tento druh translácie/pseudotranslácie má vplyv iba
na zmenu polohy na displeji a nemá žiaden vplyv na zmenu
priestorových súradníc v databáze. Podobné je to aj pri použití nástroja, ktorý je zvyčajne na lište GIS znázornený
ikonou vyjadrujúcou ruku/dlaň 2). Pomocou tohto nástroja
možno zobrazovaný rozsah územia posunúť v ľubovoľnom
smere a do vzdialenosti, ktorá nepresahuje šírku a výšku
zobrazovaného okna.
Pomerne často je translácia v prípade geografických databáz spojená s existenciou chyby, ktorá vzniká pri manipulácii/editácii nad areálovými dátami na displeji počítača, pričom vzniká nežiaduci posun areálu, prípadne skupiny areálov.
V prípade takejto translácie na jednej strane dochádza
k vytvoreniu nežiaducich nedefinovaných bielych miest
v mape (tzv. „spagetti“ efekt), a na druhej strane k rovnako
nežiaducemu vzájomnému prekrývaniu areálov. Prekrývanie sa môže udiať dvoma spôsobmi: podsúvaním areálu pod
pôvodne susediace areály alebo nasúvaním areálu na susediace areály (obr. 2).
V oboch prípadoch rozloha študovaného územia, ako aj celková dĺžka obvodu areálov zostáva nezmenená; dochádza

2)

Obr. 1 Schematický príklad translácie areálu

a)

V oblasti počítačovej grafiky sa daná ikona zvykne žargónom nazývať ako „pacička“ alebo „ručička“ (z angl. „hand tool“). Jej grafická
podoba je .

b)

Obr. 2 Príklad translácie: a) podsúvanie areálu, b) nasúvanie areálu
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však k zmene topologickej dátovej štruktúry, čo má zväčša
bezprostredný nežiaduci vplyv na následnú priestorovú analýzu. Problém plynúci z tejto chyby spočíva v tom, že často
ide o nepatrné posuny areálu, ktoré nie sú na displeji počítača
zjavné. Voľným okom ich v pôvodnej, originálnej mierke
ťažko možno zistiť. K ich odhaleniu dochádza často iba náhodne, v prípade výraznejšieho zväčšenia mierky.
Odstránenie spagetti efektu, ktorý vznikol vplyvom translácie, musí byť spojené nielen s inverzným, opačným posunom, ale aj s rekonštrukciou topologickej štruktúry dát. V GIS
možno túto operáciu zabezpečiť pomocou funkcie prichytávania (z angl. „snapping“) spolu s určením tolerancie prichytenia (v dĺžkových jednotkách alebo v pixloch), ako aj
určením spôsobu prichytenia. Súčasne s použitím tejto funkcie, a zvlášť v prípade použitia funkcie „general snapping“,
je potrebná následná kontrola správnosti prichytenia.
Odhalenie a odstránenie chyby systematického posunu
študovaného územia nie je triviálne. K jej demaskovaniu
obyčajne dochádza pri naložení novej dátovej vrstvy. Ak túto
novú dátovú vrstvu považujeme za spoľahlivo presnú a súčasne zistíme polohové chyby v pôvodnej dátovej vrstve,
potom je postup eliminácie chýb 3) takýto:
• Na oboch vrstvách určíme identické body (pokiaľ je to
možné).
• Ak vieme, že ide o chybu spôsobenú transláciou, potom
nám na jej elimináciu postačí určiť jeden vzájomne zodpovedajúci pár identických bodov (vektor zmeny ich vzájomnej polohy súčasne určuje aj chybu v pôvodnej mapovej vrstve).
• V prípade, že vopred nevieme určiť druh chyby, je potrebné
vychádzať minimálne z dvoch, lepšie však z viacerých
vzájomne identických bodov, pokiaľ možno rozmiestnených rovnomerne po celom študovanom území, resp. nachádzajúcich sa približne v okolí obvodu daného územia.
Ak je veľkosť polohovej zmeny, posun medzi identickými
bodmi približne rovnaký a ak dráhy tohto posunu sú približne rovnobežné, môžeme hovoriť o chybe spôsobenej
transláciou. Z jednotlivých vektorov posunu vypočítame
priemerný vektor (priemernú veľkosť posunu a priemernú
orientáciu) a urobíme korektúru.
• V prípade, že veľkosť posunu v rôznych vzájomne identických bodoch je rôzna („výraznejšie rôzna“) alebo vektory posunu nie sú rovnobežné, potom ide o chybu, ktorú
nie je možné riešiť v rámci translácie.
Možno zhrnúť, že dráhy všetkých bodov areálu pri translácii sú rovnobežné, s rovnakou veľkosťou a orientáciou.
Areálový objekt po premiestnení nezmení veľkosť a ani tvar.
Zmení iba svoju polohu.

3. Rotácia
V prípade rotácie areálu v bode O o uhol α je na prvý pohľad
zrejmé, že tvar a ani veľkosť areálu sa nezmenia.
Na rozdiel od translácie, dĺžky dráh jednotlivých bodov
areálu sú pri rotácii rôzne. Bod vzdialenejší od stredu otáčania O opisuje pri otáčaní dlhšiu dráhu a naopak, čím je bod
bližšie k stredu O, tým je jeho dráha kratšia. Naviac, jeden
bod – bod O – je pevný, nemenný (obr. 3).

3)

Vychádzajúc z praktických aplikácií, skôr by sme mali hovoriť o minimalizácii chýb ako o ich eliminácii. Pohybujeme sa skôr v rámci relatívnych chýb (presností/nepresností) a v oblasti numerických metód
a iterácií, ako presných, exaktných výpočtov.
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Obr. 3 Schematický príklad rotácie areálu
Ak uhol otáčania α je rovný 360°, potom sa po vykonaní
jednej takejto rotácie areálový objekt dostane do pôvodnej
polohy. Podobne je tomu aj v prípade dvoch, troch a všeobecne n celých otáčok (rotácií) [3].
Obdoba takéhoto javu pri translácii neexistuje, pretože
posúvaním sa objekt neustále vzďaľuje od svojej počiatočnej polohy a na rozdiel od rotácie nikdy sa do nej nevracia.
Rotácia je jednoznačne určená polohou stredu rotácie
a uhlom rotácie, avšak v reálnej praxi, napr. pri práci s GIS,
v prípade dešifrovania chyby spôsobenej rotáciou tieto dva
parametre apriori nepoznáme. Ak nám pri translácii na jej
určenie postačovalo poznať polohu jedného páru identických
bodov, v prípade rotácie na jej jednoznačné určenie potrebujeme dva páry vzájomne priradených bodov. Na ich základe môžeme jednoznačne zistiť stred rotácie a uhol rotácie (obr. 4).
Rotácia na rozdiel od translácie nie je zatiaľ bežným
javom pri spracovaní geografických a kartografických dát,
keďže GIS obsahujú dáta v ortogonálnej kartézskej súradnicovej sústave, a teda chyby majú skôr charakter translácie
4)
ako rotácie. Novšie verzie GIS rotáciu umožňujú či už
prostredníctvom programovacích, tzv. skriptovacích jazykov, alebo knižníc funkcií. Ide však o špecifické a málo frekventované situácie, preto aj chyby vyplývajúce z rotácie sú
v oblasti GIS skôr výnimočné.
V prostredí GIS sa s rotáciou relatívne často možno stretnúť pri príprave tlačovej vrstvy (z angl. „layout“), ak tvar
územia nekorešponduje ani s jedným preddefinovaným tvarom výstupného formátu (Portrait/Landscape). V takomto prípade kvôli lepšiemu využitiu výstupného formátu použijeme
rotáciu študovaného územia, a súčasne je potrebné použiť
značku šípky severu v reálnom smere, ktorý je daný rotáciou.

4)

V ArcGIS 9.0 je to napríklad možnosť natočenia výsledného layoutu
tak, aby grafický výstup študovaného územia optimálnejšie využil veľkosť tlačového média. Dochádza pritom k rušeniu tradičného vertikálneho severojužného postavenia územia. Aby sa vyhlo nedorozumeniu,
v takomto prípade je nevyhnutné použiť smerovú šípku severu s jej
aktuálnym natočením. V tomto prípade však ide o pseudorotáciu, keďže
táto transformácia nemá vplyv na polohu bodov a areálov zdrojového
súboru dát.
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Obr. 4 Určenie stredu rotácie a uhla rotácie

V praktických aplikáciách sa možno stretnúť s chybami,
ktoré sa môžu podobať na chyby z rotácie. Väčšinou však ide
o chyby vyplývajúce z nepresností pri georeferencovaní, pri
kartografickej transformácii z jedného súradnicového systému do druhého. Iba v niektorých prípadoch, ak chyba kartografickej transformácie má charakter podobný rotácii, tento
problém možno parciálne riešiť citlivou voľbou parametrov
rotácie. Nejde pritom o zásadnejšiu a systematickú elimináciu
danej chyby, no použitie rotácie môže byť krokom k zlepšeniu
kvality dát.
Ak uvažujeme o odstránení chyby v dátovom súbore, je
potrebné:
• Najprv zistiť, či ide o chybu, ktorá má charakter rotácie.
• Ak apriori vieme alebo odhadujeme, že ide o „čistú“
rotáciu 5), potom nám na jej dešifrovanie postačia dva
páry vzájomne identických bodov v dvoch rôznych dátových vrstvách toho istého územia. Pomocou nich môžeme
zistiť stred rotácie a uhol rotácie a následne elementárnymi
goniometrickými funkciami môžeme študované územie
transformovať do požadovaného stavu. Napokon treba
zistiť, či ide iba o rotáciu („čistú“ rotáciu) – môžeme to
overiť ďalším párom identických bodov, ktorý by mal potvrdiť správnosť voľby stredu a uhla rotácie.
• Ak zistíme, že nejde o „čistú“ rotáciu, ale charakter chyby
je podobný rotácii, potom rotáciu a niektoré z jej princípov môžeme využiť ako určitý nástroj iterácie na zlepšenie kvality dát. V takomto prípade je vhodné vychádzať
z viacerých identických bodov – minimálne troch párov,
avšak je lepšie, ak ich je viac. Jednoduchými štatistickými
metódami možno získať priemerný stred rotácie a uhol
rotácie. V prípade, že geometrické miesto stredov rotácie
nie je rozsiahle a stredy rotácií sú vzájomne relatívne
blízke, možno určiť polohu priemerného stredu rotácie
a priemerného uhla rotácie, pomocou ktorých môžeme
uskutočniť renováciu dát.
5)

V striktnom zmysle ide takmer o hypotetickú situáciu, keďže dátové
súbory sú zaťažené rôznymi druhmi chýb, počnúc meraním, zberom,
vstupom dát do počítačového prostredia atď.

• V prípade, ak výsledok nebude spĺňať nami požadované
kritériá presnosti, celý proces opakujeme.
Možno zhrnúť, že rotácia je transformácia, pri ktorej sa
všetky body areálu pohybujú po oblúkoch kružníc, a to o rovnaký uhol. Jediným pevným bodom rotácie, ktorého poloha
sa nemení, je stred rotácie. Pri rotácii sa nemení ani tvar, ani
veľkosť areálu.

4. Zrkadlenie
Ak nejaký objekt postavíme pred zrkadlo, v zrkadle vidíme
jeho verný obraz. Jeho vlastnosti ako veľkosť, tvar a farba
zostávajú nezmenené. Je však jedna vlastnosť, ktorá sa zmenila. Časti objektu na pravej strane sa v zrkadle nachádzajú
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Obr. 5 Schematický príklad zrkadlenia areálu
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Obr. 6 Vzor, obraz a priamka zrkadlenia

na ľavej strane a opačne. V dvojdimenzionálnom priestore
roviny možno zrkadlenie študovať jednoduchšie. Namiesto
trojrozmerných objektov budeme mať dvojrozmerné objekty
a namiesto roviny zrkadla budeme mať iba priamku z, ktorú
nazývame priamkou zrkadlenia, resp. osou súmernosti. Pohyb,
ktorým premiestňujeme vzor (poloha 1 na obr. 5) na jeho obraz
(poloha 2 na obr. 5), sa nazýva zrkadlenie podľa priamky z [3].
Priamka zrkadlenia môže mať ľubovoľný smer, no pri
geometrických transformáciách v oblasti geografie a kartografie sa s ňou stretávame najmä vo zvislom, severojužnom
smere, rovnobežnom so súradnicovou osou y (obr. 6). Iba
v špecifických prípadoch sa možno stretnúť s priamkou
zrkadlenia vo vodorovnom smere východ – západ (rovnobežnom so súradnicovou osou x).
Vzor, obraz i priamka zrkadlenia sú v jednej rovine.
Rovnako aj výpočty v softvéroch, ktoré zrkadlenia umožňujú, sa vykonávajú v rovine. Pre zaujímavosť však možno
uviesť, že vlastný pohyb zrkadlenia sa deje v priestore. Inak
povedané, žiadnym pohybom v rovine nedostaneme zrkadlový obraz areálu. Na preklopenie vzoru areálu do jeho obrazu
potrebujeme akýsi „imaginárny“ trojrozmerný priestor. Týmto
je transformácia zrkadlenie špecifická a kvôli tomu ju niektorí autori nepriraďujú k dvojdimenzionálnym transformáciám.
Ako sme už uviedli, areálový objekt na ľavej strane ako
vzor je rovnakého tvaru ako jeho obraz na pravej strane. Je
zrejmé, že obdobne to platí aj o stranách a uhloch. Spojnice
jednotlivých zodpovedajúcich (združených) bodov sú kolmé
na priamku zrkadlenia z, pričom priesečníky spojníc a priamky
zrkadlenia tieto spojnice rozpoľujú, čiže priamka z je osou
jednotlivých úsečiek spojníc.
Významnou vlastnosťou zrkadlenia je, že mení orientáciu
areálového objektu na opačnú. Ak orientácia päťuholníka
v ľavej časti obr. 5 je pravotočivá (proti smeru hodinových
ručičiek), potom orientácia jeho obrazu v pravej časti obrázka
je ľavotočivá (v smere hodinových ručičiek).
V prostredí GIS sa operácia zrkadlenia nepoužíva často,
a ani nebýva štandardnou súčasťou ich softvérových balíkov. Dostupná je väčšinou proprietárnymi, tzv. skriptovacími

jazykmi alebo knižnicami funkcií, ktoré sú dostupné v štandardných programovacích jazykoch.
Na druhej strane, zrkadlenie je často späté s prípravou
tlačových podkladov na priehľadnú fóliu. Tento druh zrkadlenia zvyčajne zabezpečuje nastavenie parametra konkrétnej disponibilnej tlačiarne a nemá dosah na zmenu zdrojového dátového súboru súradníc. Os zrkadlenia v týchto prípadoch prechádza zvisle (severojužným smerom) horizontálnym stredom študovaného územia (obr. 7).
V prípade tejto polohy osi zrkadlenia je dôležité, že ani
v osi x, ani v osi y sa nemení tvar a ani plošné vymedzenie
územia. Poloha bodov, ktoré sa nachádzajú na osi zrkadlenia, zostáva nezmenená.

5. Záver
Na základe doteraz uvedeného pomocou tab. 1 možno
konštatovať, že prevažná väčšina základných geometrických transformácií reprezentovaných zhodnými zobrazeniami nemá vplyv na zmenu parametrov priestorových
areálov. Jedinou výnimkou je transformácia zrkadlenia, pri
ktorej sa mení orientácia študovaného územia, ako aj jednotlivých areálov.
Uvedená skutočnosť svedčí o tom, že v článku prezentované geometrické transformácie nemajú kvantitatívny, ale
kvalitatívny charakter. Ich podcenenie môže viesť k chybám, ktoré nie sú pod kontrolou autora a ktoré majú vplyv
na deformáciu priestorovo-analytických výpočtov, a tiež aj
na výslednú vizualizáciu študovaného územia.
Poznanie základných princípov geometrických transformácií pri aplikáciách v prostredí GIS nám pomôže vyhnúť
sa rôznym nežiaducim chybám, prípadne nám ich umožní
eliminovať na relatívne akceptovateľnú úroveň. Na druhej
strane, využijúc prednosti jednotlivých transformácií, možno
ich úspešne zužitkovať jednak pri analytickej práci s priestorovými dátami, jednak aj pri ich vizualizácii a tvorbe tlačových výstupov.
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Obr. 7 Príklad zrkadlenia pri tvorbe tlačového podkladu

Tab. 1 Základné geometrické transformácie a ich vplyv na parametre areálov
dĺžka

uhol

pomer

obsah

orientácia

rovnobežnosť

poradie bodov

stupeň uhlov

Translácia

-

-

-

-

-

-

-

-

Rotácia

-

-

-

-

-

-

-

-

Zrkadlenie

-

-

-

-

+

-

-

-

Poznámka: Znak - znamená, že daný parameter sa pri transformácii nemení, je konštantný a znak + vyjadruje zmenu daného parametra
pri transformácii.

Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých riešením vedeckého projektu č. 2/0018/10 „Časovo-priestorová analýza využívania krajiny: hodnotenie dynamiky zmien, fragmentácie a stability aplikáciou dátových vrstiev CORINE land cover“ v roku
2012 na Geografickom ústave SAV za podpory grantovej
agentúry VEGA.
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Délková kalibrační základna Nummela
ve Finsku
528.51

Je představena výjimečná délková kalibrační základna Nummela
ve Finsku. V úvodu jsou uvedeny metrologické souvislosti. Stěžejní část
příspěvku popisuje kalibrační základnu Nummela, metodu její kalibrace, přesnost délek základny a přenos jejího měřítka na odvozené
základny. Dále je popsán samotný proces kalibrace elektronických
dálkoměrů na této základně a okrajově i provedené kalibrace přístrojů.
Terénní délkové kalibrační základny, někdy též nazývané jako etalony velkých délek, jsou realizací referenčních délek v terénu, obvykle
v rozsahu desítek až stovek metrů. Vzdálenosti mezi měřickými
body, nejčastěji umístěnými v jedné linii, jsou pravidelně určovány
s co nejvyšší přesností, resp. nejnižšími nejistotami měření. Přesnost
určení realizovaných délek by měla být sledovatelná až k samotné
definici délkové jednotky, kterou je metr. Ten je v současnosti definován pomocí rychlosti světla: Metr je délka, kterou urazí světlo ve vakuu
za 1/299 792 458 sekundy. Ačkoli rychlost světla ve vakuu není známa
exaktně, nýbrž jen experimentálně s omezenou přesností, je v soustavě SI definována jako konvenční konstanta 299 792 458 m/s.
Proto v případě praktických aplikací není třeba nejistotu určení konstanty uvažovat.
V geodézii slouží délkové základny ke kalibraci pracovních měřidel
délky, dnes zejména elektronických dálkoměrů integrovaných v totálních stanicích. Přesnost elektronických dálkoměrů se standardně uvádí
pomocí dvou konstant představujících směrodatné odchylky. První
konstanta popisuje přesnost nezávislou na měřené délce a uvádí se
v milimetrech, druhá konstanta ukazuje na přesnost, která je závislá
na měřené délce d a uvádí se v milimetrech na kilometr nebo někdy
také jako ppm (anglicky parts per million, latinsky pars per milion,
česky dílů na milión, 10 -6 . d). V této formě prezentují přesnosti elektronických dálkoměrů sami výrobci. K ověření, dosažení nebo i zlepšení těchto parametrů, které se mohou s časem měnit, slouží kalibrace dálkoměrů na terénních délkových základnách.
Při kalibraci je předmětem testování nejen samotný přístroj, nýbrž
soustava dálkoměr-hranol. Zjišťována je konstanta soustavy nezávislá
na délce – součtová konstanta, a konstanta na délce závislá – násobná konstanta. Především násobná konstanta je parametrem, který
se může s časem měnit vlivem stárnutí přístroje. Přesné určení součtové
a násobné konstanty v rámci kalibrace je tak nezbytně důležité pro
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získání správných délek měřených elektronickým dálkoměrem. Výsledkem kalibrace elektronického dálkoměru je kalibrační list, který kromě
jiného uvádí zjištěné korekce přístroje a nejistoty jejich určení. Tříletá lhůta povinných akreditovaných rekalibrací dálkoměrů totálních
stanic, jejichž měření je využíváno v činnostech spadajících pod správu
ČÚZK, je stanovena v Metrologickém řádu ČÚZK č. j. 1558/2009-22,
účinným od 1. 9. 2009.
Autor měl během tříměsíční studijní stáže ve Finsku možnost pracovat na své diplomové práci zabývající se tématem kalibrací elektronických dálkoměrů. Helsinská univerzita Aalto University zprostředkovala kontakt s Finským geodetickým institutem (FGI), zejména
s Lic. Sc. Jormou Jokelou. Autor příspěvku tak dostal příležitost
provést několik kalibrací elektronických dálkoměrů na unikátní kalibrační základně Nummela a získat informace a materiály týkající se
daného tématu. Kalibrovány byly přístroje Leica TCA2003 a Kern
Mekometer ME5000.
Popis základny
Kalibrační základna Nummela, kterou spravuje FGI, leží v blízkosti
města Nummela, 45 km severozápadně od Helsinek. Základna dlouhá
864 m je tvořena šesti podzemními měřickými značkami (obr. 1)
a šesti přidruženými observačními pilíři (obr. 2). Jedná se o realizace pěti základních délek, a to přibližně d = 24, 72, 216, 432 a 864 m.
Další betonové pilíře na vzdálenostech 1 a 6 m (obr. 3) nejsou přidruženy k podzemním značkám, neboť pilíře slouží jen k účelům
kalibrace základny a nikoli ke kalibracím elektronických dálkoměrů.
Pilíře jsou vybaveny adjustovatelnými ocelovými deskami, které se
fixují ve stabilní poloze pomocí dvou dlouhých zabetonovaných šroubů. Na deskách je upevněn systém nucené centrace firmy Kern (obr. 4).
K němu přísluší sada odnímatelných kruhových ocelových destiček vybavených šroubem pro připevnění standardní geodetické trojnožky.
Každá ocelová destička je určena k použití na specifickém pilíři, aby se
eliminovaly i její malé nedokonalosti způsobené průmyslovou výrobou.
Základna byla založena již v roce 1933 na stabilním podloží tvořeném ledovcovou morénou. Výhoda tohoto podloží spočívá v jeho rezistenci ke změnám způsobeným mrazem, neboť se v něm dlouhodobě
nedrží velké množství vody. Základna je orientována na severovýchod
a v jejím okolí se nachází vzrostlý borovicový les. Všechny pilíře jsou
chráněny hliníkovými konstrukcemi s oplocením a plechovou střechou. Přístroje jsou tak převážnou většinu dne, kdy je Slunce výše nad
obzorem, chráněny před dopadem přímých slunečních paprsků. Základna Nummela, jako většina základen založených v tomto období,
byla navržena pro kalibraci invarových drátů dlouhých 24 m (36 x 24 m
= 864 m). Dodnes se podél základny nacházejí permanentní dřevěné
stojany určené k jejich podpírání. Tento design základny není nejvhodnější ke kalibracím moderních elektronických dálkoměrů, je
však nezbytný pro používanou metodu kalibrace základny.

Obr. 1 Podzemní značka na délce 24 m
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Obr. 2 Observační pilíře na délkách 0 m (vlevo) a 864 m (vpravo)

Obr. 3 Observační pilíře na délkách 0, 1 a 6 m
Kalibrační základna Nummela je FGI nazývána jako Nummela
Standard Baseline. To má zcela konkrétní důvod, neboť jen několik
metrů opodál se nachází další základna nazývaná Nummela Calibration Baseline. Zatímco Nummela Standard Baseline geodetům přístupná není, méně přesná odvozená Nummela Calibration Baseline je
přímo určena k samostatným kalibracím elektronických dálkoměrů
soukromými subjekty. Kalibrace neprovedená akreditovaným kalibračním subjektem má pouze orientační .charakter. Všechny informace v tomto článku se. vztahují k délkové kalibrační základně
Nummela Standard Baseline.
Kalibrace základny
Proces, při kterém jsou určovány referenční délky s co nejvyšší přesností, se nazývá kalibrace základny. Od roku 1947 je základna pravidelně kalibrována pomocí interferenčního komparátoru (obr. 5) sestrojeného významným finským geodetem a astronomem Yrjö Väisälou. Délková návaznost základny je realizována pomocí přibližně
jeden metr dlouhé křemenné tyče o průměru 23 mm, jejíž délka je
pravidelně laboratorně určována pomocí absolutních kalibrací laserovým interferometrem i pomocí relativních kalibrací vzhledem
k ostatním křemenným tyčím. Systém křemenných tyčí udržuje FGI
již více než 70 let. Tyč, jejíž délka je známa se standardní nejistotou
35 nm, se vkládá do Väisälova interferenčního komparátoru. Insta-

lace komparátoru, který je v demontovaném stavu uložen ve skladu
budovy FGI, trvá obvykle dva až tři týdny. Jeho pomocí je známá
délka tyče postupně multiplikována na všechny referenční délky základny (2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 6 x 1 m = 864 m). V pravém slova smyslu
nejsou tedy měřeny předem realizované délky, nýbrž referenční
délky jsou realizovány v terénu na observačních pilířích. Tak například pouze o 100 μm kratší křemenná tyč by vytvořila o 86,4 mm
kratší základnu, což by vyžadovalo jiné umístění observačních pilířů.
Interferenční komparátor využívá běžného směrovaného bílého
světla, které je možné použít v terénních podmínkách, při kterých
index lomu vzduchu není konstantní. Přesto jsou však pro měření
vyžadovány extrémně stabilní atmosférické podmínky, aby bylo možné
pomocí zrcadel kontrolovat běh světelných paprsků a teleskopem
pozorovat interferenční proužky. Teplota vzduchu se po celou dobu
observací nesmí lišit o více jak 1 °C. Malé relativní změny teploty
podél celé základny se určují pomocí 32 kalibrovaných teploměrů.
Znát absolutní hodnotu indexu lomu vzduchu není v tomto případě
nutné, což je pro metodu značná výhoda. Stálé podmínky pro měření
nastávají na základně jen během několika podzimních oblačných nocí,
proto čekání na měření může trvat i mnoho týdnů.
Kalibrace základny se provádí jen jednou za několik let, naposledy
v letech 2005 a 2007. V roce 2005 nebylo technicky možné změřit
nejdelší délku 864 kvůli nepříznivému počasí, proto se kalibrace
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opakovala již v roce 2007 znovu. Následující kalibrace je naplánována na rok 2013. Při kalibraci jsou pomocí Väisälova interferenčního komparátoru určeny délky mezi observačními pilíři. Účelem je
ale zjistit délky mezi permanentními podzemními značkami (tab. 1).
Pilíře, které jsou vystaveny nepříznivým vlivům okolí, jsou méně
stabilní než podzemní značky. Proto se před i po kalibraci základny
provádí takzvané projekční měření, kdy jsou pomocí přesného úhlového měření určovány projekční korekce, jejichž aplikací na délky
mezi observačními pilíři se získají délky mezi podzemními značkami.
Měří se nezávisle pomocí dvou různých teodolitů. Stanovisko teodolitu je umístěno přibližně na prodloužení přímky mezi daným pilířem
a příslušnou podzemní značkou. Měří se 4 skupiny vodorovných směrů, dva směry na zrcadlo na blízkém pilíři, dva směry na okolní pilíře
a jeden směr na centrační tyč nad podzemní značkou. Délky mezi
teodolitem a blízkými cíli se určují pomocí kalibrovaného ocelového
pásma, přesnost 1 mm je vzhledem k optimální konfiguraci vyhovující.
Výpočet projekčních korekcí se provádí pomocí vzorců rovinné geometrie. Obdobné měření je na základně prováděno pravidelně třikrát
až čtyřikrát ročně z důvodu zjištění aktuálních projekčních korekcí.

Přesnost referenčních délek základny
Výše popsaným postupem je dosahováno standardní nejistoty kolem
0,07 mm na vzdálenost 864 m mezi podzemními značkami. Přesnost
na kratší délky je vyšší než na delší délky. Při kalibracích elektronických dálkoměrů je nutné dále uvažovat standardní nejistotu 0,07 mm
způsobenou projekčním měřením. Tato nejistota je nezávislá na délce. FGI je nyní jediný, který stále udržuje a vyvíjí tuto starou a velmi
komplikovanou metodu kalibrace délkových základen. Postup vyvinutý ve Finsku, který je doposud nejpřesnější používanou kalibrační
metodou, je od roku 1951 doporučován Mezinárodní geodetickou
asociací pro kalibraci všech významných geodetických základen. Pro
svou náročnost však nyní zůstává používán jen na základně Nummela.
Se standardní nejistotou přibližně 0,1 mm/km je kalibrační základna Nummela považována za nejpřesnější terénní délkovou základnu světa. Maximální rozdíl při měření nejdelší délky během 60 let
observací je pouze 0,6 mm, což ukazuje na vynikající stabilitu základny. Rekonstrukce observačních pilířů v roce 2007 vedla k dalšímu
zkvalitnění prováděných kalibrací, neboť zpevněné pilíře lépe odolávají výkyvům počasí.

Obr. 4 Systém nucené centrace

Délkové základny odvozené od základny Nummela
Díky své přesnosti je základna vhodná ke kalibraci těch nejpřesnějších
elektronických dálkoměrů. Také Kern Mekometer ME5000, který má
výrobcem udanou přesnost směrodatnými odchylkami 0,2 mm + 0,2
mm/km a je v současnosti považován za nejpřesnější elektronický
dálkoměr s dlouhým dosahem, může být na základně kalibrován.
Tento přístroj, který má FGI k dispozici, je využíván k přenosu délkového měřítka základny Nummela na jiné délkové základny po celém
světě. V takovém případě se pak výsledek kalibrace elektronického
dálkoměru skládá z několika dílčích kalibrací provedených před i po měření na odvozené základně. Tímto způsobem je možné určit délky základny se standardní nejistotou asi 0,3 mm/km. Za posledních 15 let
bylo na základnu Nummela navázáno více než 20 základen v 10
zemích. Mezi ně například patří základny v Litvě, Rakousku, Číně,
Japonsku, Jižní Koreji a na Tchajwanu. Interferenční měření na zahraničních základnách provádí FGI kvůli jeho komplikovanosti a časové

Obr. 5 Väisälův interferenční komparátor instalovaný na pilíři 0 a 1 m (JOKELA, J.–PASI, H.: Interference
measurements at the Nummela Standard Baseline in 2005 and 2007. Masala, The Finnish Geodetic Institute 2010. 85 s.)
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Tab. 1 Referenční délky základny Nummela od roku 1947 do současnosti (JOKELA, J.–PASI, H.: Interference measurements
at the Nummela Standard Baseline in 2005 and 2007. Masala, The Finnish Geodetic Institute 2010. 85 s.)
0 - 24

0 - 72

0 - 216

0 - 432

0 - 864

[mm + 24 m ± mm]

[mm + 72 m ± mm]

[mm + 216 m ± mm]

[mm + 432 m ± mm]

[mm + 864 m ± mm]

1947.7

---

---

---

95,46 ± 0,04

122,78 ± 0,07

1952.8

---

---

---

95,39 ± 0,05

122,47 ± 0,08

1955.4

---

---

---

95,31 ± 0,05

122,41 ± 0,09

1958.8

---

---

---

95,19 ± 0,04

122,25 ± 0,08

1961.8

---

---

---

95,21 ± 0,04

122,33 ± 0,08

1966.8

---

---

---

95,16 ± 0,04

122,31 ± 0,06

1968.8

---

---

---

95,18 ± 0,04

122,37 ± 0,07

1975.9

---

---

---

94,94 ± 0,04

122,33 ± 0,07

1977.8

33,28 ± 0,02

15,78 ± 0,02

54,31 ± 0,02

95,10 ± 0,05

122,70 ± 0,08

1983.8

33,50 ± 0,02

15,16 ± 0,02

53,66 ± 0,04

95,03 ± 0,06

---

1984.8

33,29 ± 0,03

15,01 ± 0,03

53,58 ± 0,05

94,93 ± 0,06

122,40 ± 0,09

1991.8

33,36 ± 0,04

14,88 ± 0,04

53,24 ± 0,06

95,02 ± 0,05

122,32 ± 0,08

1996.9

33,41 ± 0,03

14,87 ± 0,04

53,21 ± 0,04

95,23 ± 0,04

122,75 ± 0,07

2005.8

33,23 ± 0,04

14,98 ± 0,04

53,20 ± 0,04

95,36 ± 0,05

---

2007.8

33,22 ± 0,03

14,95 ± 0,02

53,13 ± 0,03

95,28 ± 0,04

122,86 ± 0,07

Epocha

náročnosti jen velmi zřídka (JOKELA, J.–PASI, H.: Interference
measurements at the Nummela Standard Baseline in 2005 and 2007.
Masala, The Finnish Geodetic Institute 2010. 85 s.; JOKELA, J.–PASI,
H.: Current Research and Development at the Nummela Standard
Baseline. Masala, The Finnish Geodetic Institute 2006. 15 s.; JOKELA,
J.–PASI, H.: On Traceability of Long Distances. Masala, The Finnish
Geodetic Institute 2009. 6 s.).
Kalibrace elektronických dálkoměrů – proces měření
Při kalibraci elektronického dálkoměru se měří všech 30 délek základny, což trvá obvykle 5 - 6 hodin. Použit je vždy jen jeden
odrazný hranol, který je kalibrován spolu s přístrojem. Před prvním
měřením je přístroj temperován na okolní podmínky, nejlépe po dobu
minimálně 15 minut. Pokud přístroj umožňuje zavádět korekce při
vlastním měření (součtová konstanta, fyzikální redukce, oprava z kartografického zobrazení, oprava z vlivu refrakce), nastaví se všechny
hodnoty jako nulové. Referenční atmosférické podmínky, při kterých má elektronický dálkoměr nulovou fyzikální redukci, jsou různé
pro každý přístroj. Proto je nutné zjistit buď tyto referenční podmínky,
nebo referenční hodnotu indexu lomu pro daný přístroj, aby bylo
možné vyčíslit fyzikální redukci při vyhodnocení kalibrace. Při měření jsou standardně zapotřebí dva lidé. Měřit se začíná od pilíře 0
na pilíř 24 a postupně se pokračuje až na pilíř 864. Poté se přístroj
.
přesune na pilíř 24 a měření probíhá znovu
na pilíř 864, dále se
. pilíř 0. Obdobně se pokračuje, až je změpřesunuje hranol zpět až na
řena poslední délka z pilíře 864 na pilíř 0. Každá délka se obvykle
měří opakovaně pětkrát po sobě, v případě přístroje Kern Mekometer
ME5000 je to pouze dvakrát. Za výsledek je považován aritmetický
průměr.
Pro měření teploty jsou použity dva kalibrované psychrometry
Assmanova typu umístěné u přístroje a hranolu. Odečítána je suchá
a vlhká teplota s rozlišením 0,1 °C, a to dvakrát během celého měření
každé délky. Přesnost výsledné průměrné teploty se analyzuje pomocí
rozdílů teplot zjištěných na obou koncích měřené délky. Synchronizace odečítání je zajištěna pomocí komunikace vysílačkami. Tlak je
určován pomocí dvou aneroidů v místě přístroje. Vzhledem k malému převýšení mezi pilíři základny je to dostačující. Odečítáno je
s přesností 0,1 hPa. Aneroidy jsou před a po měření porovnávány se
rtuťovým barometrem FGI. Reálná přesnost výsledného průměru je

dána standardní nejistotou 0,2 hPa. Relativní vlhkost vzduchu se
vypočítá pomocí změřené suché a vlhké teploty a atmosférického tlaku
se standardní nejistotou 2 %.
Proces vyhodnocení
Všechna měřená data jsou nejprve předzpracována a jsou vypočítány
aritmetické průměry. Na průměry z měřených délek je aplikována
fyzikální redukce pomocí vzorců Ciddora a Hilla. Tyto vzorce schválila IAG (International Association of Geodesy) na 32. konferenci
roku 1999. Šikmé délky jsou opraveny o vertikální geometrickou
korekci tak, aby byly převedeny na vodorovné umístěné v referenční
hladině dané výškou podzemní značky pilíře 0. Převýšení pilířů nad
výškou referenční hladiny jsou známa z měření přesné nivelace. V dalším kroku je vypočítána součtová konstanta pomocí zprostředkujícího
vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Za neznámé jsou stanoveny
úseky základny a součtová konstanta. Následně jsou aplikovány délkové korekce zjištěné projekčním měřením, které převádí měřené
délky mezi observačními pilíři na délky mezi podzemními značkami.
Poté je přistoupeno k výpočtu násobné konstanty pomocí modifikované jednoduché lineární regrese. Modifikace spočívá v tom, že
při výpočtu není uvažován absolutní člen nezávislý na délce. Ten je
již předem vyčíslen v předešlém vyrovnání jako součtová konstanta
a délky jsou o tuto konstantu opraveny. Oddělený způsob výpočtu
součtové a násobné konstanty je výhodný, neboť lépe separuje obě
korekce než klasická jednoduchá lineární regrese a umožňuje jejich
sledování při opakovaných kalibracích. Nevýhodou postupu je pak
velmi malé zvýšení reziduálních odchylek délek od regresní přímky.
Z vyrovnání se získají příslušné směrodatné odchylky, určí se rozdíly opravených měřených délek a správných délek základny, zjistí
se rezidua opravených délek od regresní přímky, vypočítá se RMSD
(root-mean-square deviation) charakteristika (odmocnina ze sumy
kvadrátů reziduí dělená jejich počtem) a vykreslí se grafy. Nejistoty
měření se určují podle platných předpisů GUM (Guide to the
Expression of Uncertainty in Measurement) a EA 4/02. Do výpočtů
vstupuje přesnost základny, přesnost projekčního měření, směrodatné odchylky korekcí z vyrovnání i přesnost přístrojů a měření pro
určení teploty, tlaku a vlhkosti.
Za spolehlivý odhad korekčních koeficientů je považována hodnota
zjištěná z alespoň dvou, lépe však ze tří dílčích kalibrací. Při vícená-
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sobných kalibracích jsou výsledky měření vyhodnoceny ze všech
výsledků jako vážený či aritmetický průměr s příslušnými směrodatnými odchylkami. Vzhledem k malému počtu opakování měření
mohou být experimentální směrodatné odchylky upraveny na základě předchozí zkušenosti s daným přístrojem. Konečné nejistoty
výsledných konstant jsou pak vyhodnoceny na základě experimentálních či upravených směrodatných odchylek a dalších přispívajících nejistot měření. Výsledkem jsou součtová a násobná konstanta
kalibrovaného dálkoměru včetně příslušných nejistot jejich určení.
Uživatel přístroje pak má možnost konstanty nastavit do totální
stanice nebo je použít jako korekce při výpočtu výsledné délky.
Kalibrace přístrojů Leica TCA2003 a Kern Mekometer ME5000
Během studijní stáže byly provedeny dvě kalibrace přístroje Leica
TCA2003 a dvě kalibrace přístroje Kern Mekometer ME5000 na základně Nummela. Oba přístroje jsou ve vlastnictví univerzity Aalto
v Helsinkách. V tomto textu nejsou uvedeny žádné tabulky číselných
výsledků provedených kalibrací, neboť ty by bylo nutné doplnit
rozsáhlejším komentářem a dalšími souvisejícími tabulkami. Samotné
výsledky kalibrací jsou důležité pro vlastníka přístrojů, pro čtenáře
by však bez znalosti výpočetních kroků, částečných výsledků a postupu vyhodnocení nejistot měření nebyly zajímavé.
Leica TCA2003 má výrobcem udanou přesnost 1 mm + 1 . 10-6 . d.
Dvě kalibrace přístroje proběhly ve dvou dnech. Velmi rozdílné podmínky měření, kdy při první kalibraci pršelo a při druhé bylo polojasno, způsobily významný rozdíl 0,7 mm/km v dvojím určení násobné konstanty. Součtová konstanta se lišila o 0,1 mm. Rozdíly při
vícenásobném měření délky při polojasném počasí dosahovaly až
1 mm, zatímco při zataženém deštivém počasí se takovéto rozdíly
nevyskytovaly. Tato skutečnost a také větší teplotní rozdíly podél záměr způsobily výrazné zvýšení nejistot měření při druhé kalibraci. Výsledné nejistoty měření nemusely být modifikovány na základě předchozí zkušenosti, neboť odlišnost obou výsledků kalibrací měla za následek výpočet odpovídajících experimentálních směrodatných odchylek.
Kalibrovaný dálkoměr Kern Mekometer ME5000, který má výrobcem udanou přesnost 0,2 mm + 0,2 . 10-6 . d, je často využíván FGI
k přenosu měřítka základny Nummela na jiné odvozené základny.
Dvě kalibrace přístroje Kern musely být rozloženy do tří dnů z důvodu krátkých listopadových dnů a komplikovanějšího měření s přístrojem. Jedno měření délky Mekometrem trvá asi 2 minuty a cílení
se provádí elektronicky. Elektronické cílení spočívá v hledání maximální intenzity odraženého signálu pomocí analogového ukazatele
přístroje a jemných ustanovek. Všechny délky byly změřeny při nastavení přístroje na krátký dosah (low range). Jako problematické se
ukázalo měření nejkratší délky 24 m, jelikož tato délka se již blíží nejkratší možné vzdálenosti měřitelné tímto přístrojem (20 m). Délku
se častěji povedlo úspěšně změřit při použití optického cílení na terč pod
hranolem. Rozdíl násobné konstanty dvojí kalibrace byl 0,06 mm/km,
rozdíl součtové konstanty byl zanedbatelný. Podle výsledků provedených kalibrací i podle zkušeností FGI z předchozích kalibrací slunečné počasí způsobuje menší rozptyl délek u Mekometru než u přístroje Leica TCA2003. Jedním z důvodů je jeho dlouhý čas měření.
Výsledné nejistoty měření byly počítány pomocí směrodatných odchylek modifikovaných na základě předchozích kalibrací tohoto přístroje,
neboť těsnost obou výsledků provedených kalibrací by zapříčinila
výpočet nereálně malých nejistot měření.
Ing. Filip Dvořáček,
FSv ČVUT v Praze

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
Telčská nivelační síť
prof. J. Pantoflíčka
528.38:908-05

Příspěvek byl vytvořen ke 100. výročí prací na základě originálních
zápisníků z let 1912–1914. Pojednává o zbudování, měření a výpočtu
místní nivelační sítě města Telč, jejímž autorem je významný český
geodet a pedagog prof. Ing. Dr. Jaroslav Pantoflíček.

Obr. 1 Prof. J. Pantoflíček
Prof. Jaroslav Pantoflíček (25. 3. 1875 Telč, okres Jihlava – 10. 1.
1951 Telč, obr. 1), syn profesora matematiky reálného gymnázia, byl
od roku 1910 mimořádným a od roku 1924 řádným profesorem nižší
a vyšší geodézie c. k. České vysoké školy technické (od roku 1920
s názvem ČVUT), v letech 1918–50 přednostou jejího Geodetického
ústavu s mimořádně širokými vědeckými a pedagogickými zájmy.
Zmiňme krátce některé z nich. Od roku 1923 byl členem archeologické komise a od roku 1939 řádným členem České akademie věd
a umění (ČAVU). (PROCHÁZKA, E.: Vývoj Geodetického ústavu
pražské techniky. Praha, ČVUT 1975). Působil jako vedoucí kartografické sekce delegace nově vzniklého Československa na mírových
jednáních v Paříži o stanovení hranic v poválečné Evropě (1919).
V širší odborné veřejnosti je znám především jako hlavní redaktor prestižního Atlasu Republiky československé (ČAVU 1935).
Na ČVUT v Praze zavedl samostatné přednášky z kartografie,
zabýval se astronomií, problematikou křivek proměnlivé křivosti
(např. přechodnic), byl autorem návodu pro vytyčování vojenských
pohraničních pevností. Jako jeden z prvních se zabýval aplikacemi
stereoskopické metody blízké fotogrammetrie, např. od roku 1912
ve spolupráci s prof. Františkem Kloknerem pro určování malých
posunů stavebních objektů a pro určení směrů rozložení tlaků a smykových ploch sypkých materiálů, s prof. Eduardem Babákem ve srovnávací fyziologii, s prof. Jindřichem Matiegkou v antropologii při
vyhodnocení tzv. čáslavského nálezu (1910, část lebky Jana Žižky
z Trocnova) a v letech 1912–16 lebek světců Václava, Ludmily,
Vojtěcha a Norberta. (HÁNEK, P.: Z historie zkušebnictví stavebních hmot a dílců – ke 130. výročí narození prof. Ing. Dr. Jaroslava
Pantoflíčka. Stavební informace, 12, 2005, č. 5–6, s. 2).
Prof. Jaroslav Pantoflíček však patřil též k průkopníkům české
radiotelegrafie (astronomická orientace směrových antén) a moderního včelařství. Byl významně publikačně činný, podílel se na práci
různých vědeckých a odborných korporací a spolků, nezapomínal
však na své rodné město Telč.
Místní nivelační síť Telč
Pro povznesení hospodářského života svého rodiště navrhl a zaměřil
prof. Pantoflíček v letech 1910–12 jako podklad pro vyhotovení
tzv. regulačních plánů polygonovou síť, v letech 1912–14 nivelační síť. Ta byla připojena na blízké nivelační pořady I. a II. řádu,
které koncem 19. století zaměřil a v Jaderském systému vypočetl
VZÚ ve Vídni. Autoři tohoto článku mají k dispozici vázaný originál nivelačních měření (formát 235 x 307 mm, 218 číslovaných
stran ručního papíru) místní městské sítě a dvou větví připojovacích
nivelačních pořadů na body I. řádu. Tento soubor, označený číslem IX,
obsahuje též data měření a stručné údaje o počasí. Součástí svazku
jsou v části označené číslem X skici konfigurace sítě a výpočty.
(Poznámka: inkoustové zápisy z měření nejsou dotčeny vnějšími vlivy
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ani na stránkách, kdy podle poznámky při měření pršelo.) Zbylé
části elaborátu nejsou autorům známy, související doklady nejsou
součástí písemné pozůstalosti prof. Pantoflíčka, uložené v archivu
Národního technického muzea (NTM) v Praze.
V síti bylo navrženo 76 bodů (tzv. „fixů“), z nichž jeden (č. 50)
nebyl osazen. Ke stabilizaci byly použity litinové značky, značené
jako „hřeb“ (obr. 2, dále H, v dnešní terminologii čepová značka),
s válcovou hlavou s kulovým vrchlíkem shora, s českým textem
„Výška nad Jaderským mořem“ a s odlehčeným středem, a ocelové
„nýty“ (N, v dnešní terminologii hřebové značky). V dalším textu se
přidržíme původního označení. (Typ H je tvarem shodný s francouzskou značkou nivelace I. řádu, obdobou pak byly v ČSR v letech
1920–38 značky I. a II. typu.) Hřeby byly osazeny do zdiva stavebních objektů vodorovně ve výši zhruba 1,3 m nad terénem, což
odpovídá umístění otvorových (roubíkových) nivelačních značek
I. řádu VZÚ. Poloha bodů je v zápisníku uváděna různými způsoby a jejich kombinacemi: popisným číslem, jménem majitele stavby, názvem ulice, označením účelu (krupník, holubník) nebo odkazem
(brána Pospíchalova, za Lannerovými). Nýty byly osazovány převážně v extravilánu shora nebo ze strany do stabilizací polygonových bodů, do mostků, drobných církevních staveb (kapličky, kříže,
sochy) nebo do skal (balvanů). V zápisníku nejsou místopisy nebo
slovní upřesnění konkrétního umístění, a to ani v případě rozlehlých
objektů (např. bod č. 59, dvoukřídlá budova dnešního pracoviště
Národního památkového ústavu).
Z předchozích návštěv byly autorům známy čtyři hřeby – dva
v historickém jádru města, po jednom v severní části a na východním okraji města. Přehled sítě byl prof. Pantoflíčkem označen jako
„skizza“; v počítači se nepodařilo kresbu v přibližném měřítku
1 : 11 000 přesně natransformovat na současný digitální mapový
obraz Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM10). Nepříjemným důsledkem při hledání byla nejistota v poloze bodů až v desítkách metrů.
Samozřejmým vodítkem ovšem byla známá zákonitost volby a vedení nivelačních pořadů (v několika případech je nyní na objektu nebo
v jeho blízkosti umístěn bod ČSNS). Větší předběžná šetření v archivech a mapových podkladech nebyla prováděna. Přehled původního
rozmístění bodů z roku 1912 a stavu o Velikonocích roku 2012
podává tab. 1.
V tab. 1 jsou do kategorie významný objekt zahrnuty kostely
a kaple včetně hřbitovů, panská sídla včetně zahrad, patricijské
domy v historickém jádru města a veřejné budovy (radnice, škola,
nádraží). Občanské objekty jsou převážně uliční zástavba přízemních domků, z nichž mnohé na tehdejší periferii nebo poblíž širšího
středu města byly při opakovaně probíhající nové výstavbě demolovány, na dalších z nich značky zmizely při přestavbách a úpravách
fasád – to se však týká i veřejných budov mimo centrum. Zemědělské
areály a drobné výrobny jsme zahrnuli pod pojem hospodářské
objekty. Dokumentace polygonových bodů, zřízených prof. Pantoflíčkem, na nichž byly v zemědělském a lesním extravilánu nivelační značky často umístěny, není autorům známa a pak nálezy bodů
byly spíše náhodné, protože vývojem se změnila i cestní síť. Skály
(mnohdy jen balvany) a drobné církevní stavby a plastiky jsou
vedeny pod označením ostatní.
Současný přehled sítě je obdobně zakreslen do výřezu ZM 10
na obr. 3, viz 2. str. obálky. Červeně jsou vyznačeny a číslovány nalezené body (33,3 % původního počtu), zeleně nalezené původní nebo
částečně rekonstruované objekty (18,7 %), na nichž byly body osazeny, modře v závorce objekty zcela přestavěné, přesunuté (socha,
č. 55, při rekonstrukci silnice) nebo zmizelé, u nichž bylo možno
původní umístění identifikovat (8 %).
Místní nivelační síť Telč byla počítána ve výškovém systému
jadranském a vyrovnána roku 1914 metodou nejmenších čtverců po
sestavení 8 rovnic závislosti (podmínkových rovnic) z převýšení 18
měřených oddílů, výpočet byl proveden Gaussovým algoritmem.
Základním bodem je dochovaný nýt č. 23 – skála na Oslednicích,
p. č. 2918/2, katastrální území Telč. Největší rozdíl výšek stabilizovaných bodů je 49,8 m (body 27 a 75). Kilometrová chyba je udávána průměrnou hodnotou 1,8 mm; na 1 km bylo v rovinatém území
průměrně zapotřebí 8 přestav. Třetí vydání učebnice (MÜLLER,
F.–NOVOTNÝ, F.: Geodésie nižší. Díly I–III. 3. vydání. Praha
1913, 1910, 1913) uvádí, že „pravděpodobná chyba na 1 km při
přesné nivelaci západní části naší říše jest ±2,8 mm. Kommise pro
mezinárodní měření stupňové připustila chybu 3–5 mm pro kilometr.“
V dnešní terminologii se zde i v dalším textu vždy jedná o kilometrovou

Obr. 2 Nivelační značka typu H
Tab. 1 Přehled bodů v nivelační síti Telč
Objekt

1912 osazeno

2012 nalezeno

hřebů

nýtů

bodů

objektů

významný

13

0

9

4

občanský

30

0

8

5

hospodářský

8

0

3

5

polygonový bod

2

14

2

0

ostatní

2

6

3

0

celkem

55

20

25

14

směrodatnou odchylku dvojí nivelace. Měření prof. Pantoflíčka v síti
Telč lze tedy považovat za velmi kvalitní, a to nejen s přihlédnutím
k tehdejším kritériím. Je důkazem vysoké úrovně teorie, praxe a v širších souvislostech také odborné výuky.
Připojovací měření
Pro připojení sítě Telč rozvrhl a zaměřil prof. J. Pantoflíček dvě
větve nivelačních pořadů, končících ve společném (nenalezeném)
bodě č. VIII na domě ve Zvolenovicích, z nějž byla odvozena výška
základního bodu č. 23.
První větev délky 28 km s vloženými body I–VII vychází z nenalezené značky I. řádu VZÚ na nádraží Třebíč – Starč (nyní Stareč).
Do obce Ořechov sleduje silnici č. 23, odtud byla do Zvolenovic
vedena po místních komunikacích. Tato větev byla měřena dvakrát
s průměrnou kilometrovou chybou 0,4 mm (součástí bylo ověření
výchozího bodu pomocí bodu II. řádu – ty VZÚ stabilizoval křížkem na horní ploše drážního kilometrovníku). Druhá větev délky
29 km s vloženými body IX–XII vyšla opět z bodu I. řádu v Moravských Budějovicích a byla vedena podél komunikace č. 38 (E59) až
do Želetavy a dále po silnici č. 112. Dosažená průměrná kilometrová
chyba dosáhla v tomto případě 0,8 mm.
Měření obou větví probíhalo v 31 tzv. tratích (oddílech) délky
0,8–2,0 km, vždy tam a zpět. Uzávěry se pohybovaly v rozmezí
0,2 mm/0,8 km až 4,2 mm/1,2 km. Průměrná délka záměry byla
zhruba 45 m. Výška bodu VIII byla stanovena váženým průměrem
úměrně počtu přestav, rozdíl obou výsledků byl 6,0 mm s následným rozdělením oprav -2,2 mm a +3,8 mm. Některé z trvale stabilizovaných bodů byly připojovány krátkými bočnými pořady k dočasně stabilizovaným přestavovým bodům tratí.
Na kapličkách a veřejných budovách bylo osazeno po dvou bodech, zbytek na již neexistujících mostcích, skalách a domcích poblíž
dnes v různé míře rekonstruovaných silnic a cest. Typ použitých nivelačních značek nebyl v zápisnících uveden. To platí i pro (pravděpodobně dočasné) stabilizace koncových bodů tratí. V roce 2012 byl
nalezen bod č. I, hřeb (H) na kapličce Na Veverce a veřejné budovy,
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Obr. 4 Nivelační zápisník
na nichž byly před úpravou fasády body č. V (škola, Nová Říše) a IX
(radnice, Stará Říše).
Použitá metoda a přístroje
V dostupné dokumentaci, tedy v rukopisných souborech IX a X,
není nikde zmíněno přístrojové vybavení ani postup měření. V dalším
se pokusíme na podkladě zápisníků a literatury tyto údaje doplnit.
V daném období byly v Geodetickém ústavu k dispozici nivelační
přístroje pro přesnou nivelaci s dalekohledem otočným o 180° kolem
podélné osy a s reversní libelou, tedy přístroje V. typu. Čtení v obou
polohách dalekohledu se v zápisníku neliší o více než ±1 mm, jejich
zprůměrováním se odstraní chyba z nevodorovnosti záměrné přímky.
Domníváme se, že při měření byla používána metoda geometrické
nivelace (přibližně) ze středu ve variantě tzv. souběžné nivelace. Stejnost délek záměr se rozměřovala (kontrolovala) nitkovým dálkoměrem přístroje nebo pásmem, nebyla však rozhodující, pokud by rozdílnost délek nevyvolala nutnost početního zavedení oprav ze zakřivení Země. (Obsáhlý popis uvádí již zmíněná učebnice na s. 230–236
III. dílu.) Výhodou souběžné nivelace je skutečnost, že horizont přístroje je v každé sestavě počítán dvakrát; stačilo by tedy s dostatečnou kontrolou měřit jen jedním směrem.
V telčských měřeních rozdíl obou zprůměrovaných čtení záměry
na přestavové body je zhruba 2 až 100 mm, nejčastěji okolo ±50 mm,
což vylučuje volbu Voglerovy úpravy, používané údajně právě v Geodetickém ústavu. Ta spočívala v dvojím postupném měření na lať s výstupkem na patce zapadajícím do otvoru podložky a se dvěma postupně
čtenými stupnicemi. Stupnice byly umístěny na obou protilehlých
stranách latě, posunuty o konstantní hodnotu a číslovány 0–29 dm
a 30–59 dm; mezi čteními se lať na podložce otáčela. Vyráběny byly též
latě s dvojicí vzájemně posunutých stupnic jen na jedné straně. To, že
rozdíl není konstantní, vylučuje též možnost použití bavorského Bauerfeindova postupu souběžné nivelace, při němž se po prvním čtení v obou
polohách mezi patku latě a podložku s výstupkem s kulovým vrchlíkem vložila (podle našeho názoru poněkud riskantně) další tzv. podkladní deska s obdobnou úpravou výstupku a znovu se četlo v obou
polohách. I ve sklonitém terénu je zmíněný rozdíl asi také příliš velký
na použití později dobře známé podložky s dvojicí nestejně vysokých
výstupků. Jednoduchým řešením problému je volba dvojice vhodných
vedle sebe položených nivelačních podložek nebo dvojicí nivelačních
hřebů (kolíků), zaražených do země (VOGLER, A.: Lehrbuch der

praktischen Geometrie. Zweiter Teil – Höhenmessungen. Braunschweig, F. Vieweg und Sohn 1894).
Latě pro přesnou nivelaci měly stupnici s cm dílky, podle literatury někdy s možností přiložení decimetrového měřítka s milimetrovým čárkovým dělením. Byly vybaveny držadly, libelou a zavěšenou
olovnicí pro kontrolu svislého postavení. Kalibrace se prováděla
„normálným metrem ve zvláštním žlábkovitém přístroji drobnohledem s nitkovým křížem“.
V zápisníku prof. Pantoflíčka se zřídka objevuje čtení, přesahující
3 m (lať délky 4–5 m by pak zřejmě byla skládací). Hodnoty jsou
zapisovány na mm. Protože se průměrují čtení ve dvou polohách
dalekohledu (reversní libela nahoře a dole, případně vlevo a vpravo)
i dvojice výšky horizontu, vykazují výšky bodů zaokrouhlené hodnoty 0, 2, 5 a 7 desetin milimetru (viz obr. 4).
Významné publikace prof. F. Novotného (1913) a doc. E. Procházky (1975) shodně uvádějí, že Geodetický ústav pro přesné nivelace používal po roce 1902 Fričův nivelační přístroj (v. č. 866,
inventární č. B64), který byl vedle reversní libely vybaven také sázecí libelou, což řadí přístroj současně do V. a IV. typu. Základní
parametry: zvětšení 44 x, křížová alhidádová libela, citlivost reverzní
libely 16“, sázecí 8“, vodorovný dělený kruh se čtením vernierem
na 30“, třínožka pro postavení na stativ s deskovou kruhovou hlavou, lať s výše uvedenými centimetrovými stupnicemi na obou stranách. (Přístroj sám byl roku 1972 předán do NTM.) Po urovnání reverzní libely byl pro vyloučení nutnosti zdlouhavého přesného urovnávání velmi citlivé sázecí libely používán speciální postup spojený s jejím přesazováním a čtením konců bubliny v dílcích stupnice
a s následným zavedením početní opravy pro měřenou délku záměry.
Každá záměra mohla být tedy čtena 4 x, tj. v obou polohách sázecí
libely v každé z obou poloh dalekohledu. Nic z toho není v zápisnících zaznamenáno, je však možné, že sázecí libela ani oboustranná
lať v případě měření Fričovým přístrojem nebyly například z časových důvodů nebo pro poněkud odchylné uspořádání měření používány. Za zmínku stojí, že Geodetický ústav měl ve sbírkách další
(v uváděné literatuře v daných souvislostech nezmiňovaný) Fričův
nivelační přístroj V. typu z roku 1900 (ev. č. B62), který by svými
parametry možná též vyhovoval.
Při zahájení prací však měl prof. Pantoflíček již od roku 1910 k dispozici také nivelační přístroj V. typu, který byl první konstrukcí (1909,
H. Wild, firemní typ Ib, inv. č. B80) nového geodetického oddělení
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závodů C. F. Zeiss v Jeně. Přestože byl ještě upevňován na upravený
čepový stativ, byla jeho konstrukce velmi pokroková, v řadě prvků
jí patří světová priorita. Základní parametry: 20násobné zvětšení
biaxiálního dalekohledu stálé délky chráněného proti ohřevu slunečními paprsky bílým potahem z vulkanizovaného kaučuku, koincidenční hranolové sledování konců bubliny reverzní libely citlivosti 20“,
kterým se přesnost urovnání výrazně (až o 70 %) zvyšuje. Za výhodu
byla oprávněně považována rychlost obsluhy a měření, úprava latě
nebyla popsána. Také u tohoto přístroje existoval speciální postup,
dovolující zvýšení přesnosti dalším zdvojením čtení. Byl ale určen převážně pro rektifikaci a při měření v síti v Telči nebyl zaznamenán.
Na podkladě zápisníků nelze rozhodnout, se kterým z přístrojů
a s jakým vybavením prof. Pantoflíček pracoval, kloníme se však k modernějšímu a přesnějšímu přístroji Zeiss. S měřickým postupem však
souvisí ještě jeden problém.
Značky typu H (obr. 2) byly osazeny zhruba 1,3 m vysoko nad
terénem. Přesto na ně alespoň v některých případech byla stavěna
těžká dlouhá nivelační lať (nalezený bod 73, mlýn pod hrází, čtení
2,701 m). V zápisníku je v četných případech u čísla takto stabilizovaného bodu uvedeno „nahoru“ či „dolu“ – ve druhém případě má
hodnota čtení pro výpočet (nezapisované) záporné znaménko (čtení
vpřed „dolu“ je pro výpočet výšky bodu přičítáno k horizontu přístroje). Maximální zapsaná hodnota těchto čtení je 0,494 m na nalezeném bodě 10. Pro tato měření se nabízí dvě možnosti. První z nich
předpokládá existenci krátké závěsné latě s nulou stupnice odpovídající vodorovné tečné rovině ke kulovému vrchlíku hřebu. Stupnice
mohla být číslována na obě strany (nahoru a dolu) a do svislice urovnávána vlivem gravitace, stejně jak tomu bylo u mm stupnic, tyčinkou
vsouvaných do otvorových značek VZÚ (ty měly délku stupnice
dolů 1,0 m, nahoru 0,2 m). Na pevné značky typu H bylo měřeno
vždy pouze jedenkrát ve dvou polohách dalekohledu a pak se můžeme
domnívat, že stupnice nesla také milimetrové dělení. V zápisnících ani
v citované literatuře však není o podobné konstrukci zmínka. Druhá,
podle našeho názoru méně pravděpodobná, možnost vychází z upraveného postupu čtení na roubíkové značky (RYŠAVÝ, J.: Nižší
geodesie. Praha, ČMT 1949). Pokud nebylo možno postavit nivelační přístroj tak, aby jeho horizont ležel nad značkou typu H, postavila se lať do její těsné blízkosti. Pomocí elevačního nebo stavěcího
šroubu se vodorovné vlákno nitkového kříže navedlo (zvedlo) tečně
ke kulovému vrchlíku značky a pak se přečetla stupnice latě. Rozdíl
čtení v šikmé a vodorovné poloze dalekohledu by potom byl zmíněným
čtením dolů, čtení ani mezivýpočty však nejsou v zápisníku uvedeny.
Pro zachování možnosti dvojího kontrolního výpočtu horizontu
bylo čtení na značku H – s výjimkou koncových bodů pořadu – doplňováno další dvojicí čtení na blízkou lať, postavenou na podložkách
či na nivelačních hřebech.
Závěr
Po zaměření kvalitní nivelační sítě v Telči prováděl prof. Pantoflíček
už v následujícím roce obdobné práce v Litomyšli (okres Svitavy).
Roku 1919 se stal iniciátorem zbudování a vedoucím projektu nové
nivelační sítě v Praze pro potřeby regulačního plánu hlavního města
nového státu.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
FSv ČVUT v Praze,
Ing. Pavel Hánek, Ph.D.,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby,
ZF JU v Českých Budějovicích

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Plenární zasedání Stálého výboru
pro katastr v Evropské unii se konalo
v Kodani
061:528.4

Ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2012 se v dánské Kodani konalo další Plenární
zasedání Stálého výboru pro katastr (PCC) v Evropské unii (EU),
které je vždy závěrem půlročního předsednictví daného státu v EU.

Tentokrát byl program rozdělen na dvě hlavní oblasti, a to část
týkající se dalšího směřování PCC, jeho spolupráce s ostatními organizacemi zabývajícími se stejnou či podobnou tematikou (katastrem
a registrací půdy) a část, ve které byl představen dánský katastrální
systém a proběhlo samotné jednání PCC s předáním úkolů a předsednictví Kyperské republice.
Program úvodního dne byl rozdělen do čtyř sekcí, z nichž první se
věnovala prezentaci národních mapovacích agentur jako organizací
sdružených pod různými zastřešujícími institucemi v EU a cestám
vedoucím ke zlepšení, zviditelnění a zefektivnění této aktivity. Další
tři sekce byly věnovány tvorbě a diskusi týkající se společné vize organizací PCC, EuroGeographics, ELRA (European Land Registry Association) a služby EULIS (European Land Information Service).
Konferenci zahájil viceprezident Národního katastrálního a zeměměřického úřadu Dánska (KMS) Soren Reeberg Nielsen, který uvítal všechny účastníky na jubilejním 20. plenárním zasedání PCC.
Krátce zmínil historické pozadí vzniku této iniciativy a poté předal
slovo zástupci společné pracovní skupiny PCC a EuroGeographics
KEN (Knowledge Exchange Network) Juliu Ernstovi, který stručně
zhodnotil dosavadní spolupráci a plně podpořil společnou vizi týkající se další spolupráce PCC a EuroGeographics rozšířené o instituce
ELRA a EULIS.
Po úvodních příspěvcích byl věnován prostor zmíněným institucím, se kterými PCC již spolupracuje nebo se na to chystá. Osobně
se dostavil pouze zástupce EuroGeographics, výkonný ředitel Dave
Lovell, jehož vystoupení bylo zaměřeno na důležitost efektivní reprezentace a účasti organizací působících v oblasti katastru a mapování
na tvorbě politik EU. A to by mělo být hlavním a společným cílem
všech zmíněných spolupracujících organizací. Na jeho příspěvek
poté logicky navázalo téma týkající se tvorby společné vize, resp.
výhledu na spolupráci PCC, EuroGeographics, ELRA a EULIS.
Primární funkcí vize je být interním společným dokumentem
všech výše zmíněných organizací, který definuje cíle a zaměření každé
z nich a zároveň i jejich společné směrování a úkoly, které je třeba
na poli katastru a pozemkových registrů dosáhnout. Jejími hlavními
příjemci by měli být vedoucí zaměstnanci katastrálních organizací
a zainteresovaní spolupracovníci těchto organizací. Zaměstnancům
by měla vize ukázat, jaké chování je od nich očekáváno při plnění
jejích cílů. Tato vize by mohla být jakýmsi průvodcem pro jednotlivé
národní agentury při tvorbě a realizaci svých národních rozvojových
strategií. Na tvorbě vize se podílelo po jednom zástupci z každé ze čtyř
organizací a připomínkovalo ji dalších pět zástupců členských států,
jeden zástupce FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů) a jeden
zástupce WPLA (Pracovní skupina pro pozemkové evidence), kteří
také vyslovili svůj zájem o spolupráci se čtyřmi organizacemi podílejícími se na tvorbě společné vize.
Program druhého dne se věnoval fungování dánského katastrálního
systému a závěrečné diskusi, ve které byly shrnuty výsledky aktivit
prvního dne.
Prezentace o katastrálním systému přednesli Christian Thellufsen
z KMS a Torben Juulsager, zástupce oprávněných geodetů, kteří hrají
v Dánsku důležitou roli. Dánský systém je založen na úzké spolupráci
mezi nezávislými systémy katastru a pozemkové knihy. KMS spadá pod
Ministerstvo životního prostředí, zatímco pozemková kniha je v gesci
Ministerstva spravedlnosti. KMS je zodpovědný za mapování a topografii, námořní mapy a navigaci, geodetické sítě a katastrální mapy.
Při vedení katastru (dělení a slučování parcel, převod části pozemku, změny průběhu hranic při zpřesňování) hrají podstatnou roli
oprávnění geodeti, u kterých si klient objedná službu a geodet vše
zařídí, zaměří, připraví a elektronicky odešle dokumentaci na KMS.
Zde se vše zkontroluje, provede se aktualizace katastrální mapy, změny
se oznámí do pozemkové knihy a vyrozumí se geodet, který poté vše
uzavře s klientem včetně platby za provedení této služby. Současně
jsou dokumenty odeslány z katastru na obec, kde se aktualizuje
registr daně z nemovitosti. Z toho vyplývá, že pozice oprávněných
geodetů je v Dánsku skutečně klíčová, jak zdůraznil T. Juulsager
v prezentaci zaměřené především na profesní podmínky potřebné pro
výkon této role, jako je zejména dostatečné odborné vzdělání, povinnost být v profesní organizaci oprávněných geodetů a povinnost
dodržovat profesní standard výkonu profese.
Jednání druhého dne bylo ukončeno plenárním zasedáním, kde bylo
zhodnoceno předsednictví Dánska a předáno Kyperské republice (obr. 1).
Dvoudenního jednání se zúčastnilo celkem 46 účastníků (obr. 2,
3. str. obálky) z 20 členských zemí PCC a pozorovatelé ze Švý-
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Obr. 1 Pia Hojgaard z dánského KMS předává předsednictví
zástupcům Kyperské republiky
(zleva Neoclis Neocleous a Kyriakis Tsolakis)

carska a EuroGeographics. Pozvaní zástupci organizace ELRA a informační služby EULIS se z pracovních důvodů nezúčastnili.
Závěr dánského předsednictví se nesl v duchu připravované vize,
jejíž dokončení bude na zástupcích Kyperské republiky. Plenární zasedání přineslo mnoho podnětů a úkolů především v oblasti zkvalitňování spolupráce všech organizačních uskupení, která se zabývají
katastrální a mapovací problematikou na evropské úrovni a ukázalo,
že jednotný postup směrem k evropským politickým a rozhodovacím orgánům je nanejvýš potřebný. Doufejme, že připravovaná vize
nebude pouze proklamací, ale že se její závěry promítnou i do praxe.
Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK,
foto: www.eurocadastre.org

MAPY A ATLASY
Komenského mapa Moravy
ve sbírkách Ústředního archivu
zeměměřictví a katastru v Praze
371.673:528.9:912.43

Dne 28. 3. 2012 uplynulo 420 let od narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 Nivnice? – 15. 11. 1670 Amsterdam) 1). Je znám
jako tvůrce mapy Moravy (KMM) a protože Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 2) uchovává původní výtisky její dvou
různých vydání, využíváme tohoto výročí a dovolíme si tuto skutečnost stručně připomenout.
Kdy byla mapa vytvořena a jak vypadal její kartografický originál,
nevíme. Nejspíše se nedochoval. Přibližným odrazem jeho podoby
jsou jen následné, v celkové úpravě se lišící, otisky na papíře, jejichž
měděné tiskové desky byly vyryty v dílnách předních evropských
kartografů. Díky mnohaletému badatelskému úsilí předního znalce
této mapy doc. RNDr. Milana Václava Drápely, CSc., můžeme určit
nejstarší dochovaný výtisk a spolehlivě ho datovat rokem 1624.
Ve sbírkách ÚAZK jsou uloženy výtisky mladší. Dnes zmíníme
pouze prvý z nich (obr. 1, 3. str. obálky).

V ozdobné kartuši vlevo nahoře nese název mapy MORAVIA //
MARCHIONATUS // Auctore // I. A. Comenio. Jako původce výtisku je uveden Guiljelm. Blaeuw, tedy Guiljelm Blaeu (1571 Alkmaar – 1638 Amsterdam) 3). V jeho atlasech byla mapa zařazena v letech 1630–70. Kresba má rozměry 379 x 489 mm 4) . Obsah mapy
tvoří především hranice, sídla, vodstvo, porosty, reliéf a názvosloví.
Popisy jsou v jazyce latinském, německém a českém. Další obsah
mapy je zřejmý z mapové legendy, ta je umístěna v druhé ozdobné
kartuši vpravo dole. Přibližné měřítko mapové kresby je 1 : 520 000.
Mapa má i rubový text v jazyce latinském nadepsaný MORAVIA,
který pojednává o této historické zemi českého státu.
Popsaný výtisk je zdařile vyryt a úměrně vybarven 5) . Bohužel
atlas, ze kterého byla mapa vyjmuta, byl kdysi uložen ve vlhku nebo
přímo ve vodě a mapa nese toho výrazné stopy. Papír je v dolní polovině zahnědlý a barvy jsou částečně vymyté. Na nedotčených místech
jsou však výrazné. Bohužel, mapa je poškozena i jinak.
Tento stav však není nevratný a vhodný restaurátorský zásah může
tato poškození výrazně napravit, nebo alespoň zmírnit a této cenné
památce na J. A. Komenského navrátit mnohé z její původní krásy.
Bylo by to žádoucí a věříme, že se to v budoucnu uskuteční.
I v tomto stavu je mapa ozdobou sbírek ÚAZK. Druhý výtisk
KMM bude představen v některém z příštích čísel časopisu.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

OSOBNÉ SPRÁVY
Ing. Hedviga Májovská skončila
vo funkcii predsedníčky ÚGKK SR
92.Májovská:528

Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 316 z 27. 6. 2012
dňom 30. 6. 2012 odvolala Ing. Hedvigu Májovskú z funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.
Ing. Májovská sa narodila 25. 12. 1959 v Lučenci. Do rezortu geodézie a kartografie nastúpila 1. 8. 1983 ako čerstvá absolventka
odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, a to do Geodetického ústavu, n. p.,
Bratislava (od 1. 1. 1991 Geodetický a kartografický ústav – GKÚ),
do útvaru technickej prípravy a riadenia výroby. V GKÚ pracovala
takmer 25 rokov (do 10. 3. 2008) – postupne vykonávala funkciu
vedúcej oddelenia vecných úloh, vedúcej oddelenia štátnych hraníc,
vedúcej odboru koordinácie a dokumentácie a nakoniec bola vymenovaná za riaditeľku GKÚ. V období od mája 2008 do apríla 2010
pôsobila ako projektová manažérka a manažérka vonkajších vzťahov
v akciovej spoločnosti Luka & Bramer Group. Potom krátko (do júna
2010) pôsobila na Ministerstve vnútra SR. Do funkcie predsedníčky
ÚGKK SR bola vymenovaná dňom 7. 10. 2010 na základe uznesenia vlády SR č. 684 zo 6. 10. 2010. (Podrobnejšie pozri Geodetický
a kartografický obzor, 2010, č. 12, s. 245.)
Pod jej vedením rezort ÚGKK SR pokračoval v realizácii projektov elektronizácie služieb v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zefektívnil sa výkon štátnej správy zredukovaním
počtu zamestnancov na správach katastra, uskutočnila sa výmena prijímačov na 25 staniciach Slovenskej priestorovej observačnej služby
a dokončila sa rekonštrukcia a prístavba budovy Správy katastra
v Galante.
Ďakujeme Ing. Hedvige Májovskej za prácu, ktorú vykonala vo funkcii predsedníčky ÚGKK SR a do ďalších rokov jej želáme pevné zdravie, osobnú pohodu a nové pracovné úspechy.

Též Willem Janszoon-Blaeu. GRIM, Tomáš: Osobnosti slezské kartografie. In: Vývoj slezské kartografie do počátku 18. století. Hradec nad
Moravicí 2005, disertační práce, nepublikováno, s. 305.
4) Měřeno na původním výtisku. Levá x dolní strana. Inventární číslo
výtisku je I-1-173.
5) Vhodné a pečlivé vybarvení je průvodním znakem všech tisků tohoto
vydavatelství. O tomto viz: HUMPHREYS, Artur L.: Staré mapy –
Antique Maps and Charts. Praha Kartografie Praha, 1992, s. 30.
3)

Zdrojem pro text především DRÁPELA, Milan, Václav: Vývoj moravské kartografie. Brno 1994, habilitační práce, nepublikováno,
s. 40-58, 125, 130, 146-210.
2) ÚAZK je pracovištěm Zeměměřického úřadu v Praze. O archivu viz
blíže: GRIM, Tomáš–KOSTKOVÁ, Pavla–KRONUS, Miroslav–
ŘÍMALOVÁ, Jitka: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Zeměměřický úřad, Praha 2007, s. 3-7.
1)
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K článku Dokoupilová, S.: Plenární zasedání Stálého výboru pro katastr v Evropské unii se konalo v Kodani

Obr. 2 Účastníci plenárního zasedání

K článku Grim, T.: Komenského mapa Moravy ve sbírkách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru v Praze

Obr. 1 Výřez z Komenského mapy Moravy

Komora geodetov a kartografov v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR,
Stavebnou fakultou STU, Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov, Kartografickou
spoločnosťou SR a Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie
usporiadajú

20. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
Hotel Holiday Inn v Žiline
8. a 9. 11. 2012

Odborný program:
1. Informácie z odboru geodézia a kartografia
Odborný garant: Ing. Vladimír Uhlík
2. Aktuálne témy z rezortu ÚGKK SR
Odborný garant: Ing. Jozef Vlček
3. Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii
Odborný garant: Ing. Štefan Lukáč
4. Diskusné fórum na aktuálne témy geodézie a kartografie
Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
5. Historické medzníky v odbore geodézia a kartografia
Odborní garanti: Ing. Dušan Ferianc, Ing. Róbert Fencík, PhD.

Počas geodetických dní bude usporiadaná výstava predajcov prístrojovej a spracovateľskej techniky.
Dňa 8. 11. 2012 sa uskutoční už tradičný spoločenský večer s kultúrnym programom.
Na najväčšie slovenské geodetické podujatie Vás v mene usporiadateľov srdečne pozýva
Ing. Vladimír Stromček – predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov.
Podrobnejšie informácie na: www.kgk.sk v hlavnom menu v záložke „podujatia“.

Společnost důlních měřičů a geologů,
občanské sdružení,
ve spolupráci

s Institutem geodézie a důlního měřictví
Hornicko-geologické fakulty, VŠB - TU Ostrava

pořádají

19. konferenci SDMG
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava
10. - 12. 10. 2012
Konference je zaměřena na důlní měřictví,
zeměměřictví, geologii a s nimi související obory.

Srdečně zveme!
Více informací najdete na www.sdmg.cz

