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Určování měřítek starých map 

Abstrakt 

Tato diplomová práce spadá svým zaměřením do oboru kartometrických analýz. Zabývá se 

problematikou stanovení měřítka na vybraných starých mapách velkých či středních měřítek bez 

výrazného vlivu kartografického zobrazení. 

Cílem práce je analyzovat a porovnat různé metody, které se k určování měřítek využívají. 

Zkoumány jsou metody přímého určení, jež využívají přímého odměření z mapového pole 

a také nepřímé metody, které určují měřítko jako jeden z parametrů rovinné transformace. 

Robustní statistické metody pojmenované M-odhady jsou aplikovány u nepřímých metod 

při vyrovnání měření ve formě váhové matice a mají za cíl potlačit vliv odlehlých měření na 

hodnotu výsledku. Matematická implementace těchto metod je další náplní této práce. 

Klíčová slova: měřítko, robustní statistika, staré mapy, kartometrické analýzy 

Detecting map scales of old maps 

Abstract 

This diploma thesis falls within its focus to the field of cartometric analysis. It deals with the 

issue of detecting a map scale from chosen large or middle-scale old maps without the influence 

of cartographic projection. 

 The aim of the thesis is to analyze and compare different methods that are used for map 

scale detection. Direct methods which use direct measurement from a map field are examined as 

well as indirect methods which detect a map scale as one of the plane transformation parameter. 

 Robust statistical methods named M-estimators are applied on indirect methods during the 

compensation process in the form of a weight matrix and are supposed to suppress the influence 

of remote measurements on the resulting value. Mathematical implementation of these methods 

is another content of this work. 

Keywords: map scale, robust statistics, old maps, cartometric analysis 
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KAPITOLA 1  

Úvod 

Tato diplomová práce tematicky patří do oblasti historické kartografie, věnuje se problematice 

kartometrických analýz souvisejících s odhadem měřítka mapy, zasahuje však také do 

problematiky aplikované robustní statistiky. Ačkoliv kartometrické analýzy jsou častým 

námětem jak diplomových prací studentů, tak odborných článků, stanovení měřítka s využitím 

robustních analýz se v literatuře objevuje sporadicky. V současné době chybí práce, která by se 

této problematice věnovala komplexněji, autor se proto pokusil tuto mezeru alespoň částečně 

zaplnit. 

Problematika analýzy starých map s využitím matematicko-statistických přístupů se stává 

stále populárnější. Umožňují získat z analyzovaných map nové informace nebo výrazně zlepšit 

kvalitu informací již získávaných. Mezi takové analýzy patří i odhad měřítka mapy. Práce se 

věnuje jak metodám přímým, které jsou založeny na proměřování matematicko-konstrukčních 

či obsahových prvků mapy, tak i metodám nepřímým, kde je měřítko získáno jako vedlejší 

produkt složitějšího postupu, např. transformace. Za inovaci oproti stávajícímu faktu lze 

považovat stav zavedení robustní statistiky do procesu odhadu měřítka. Tento postup umožní 

nalézt nepřesně zakreslené prvky v mapě a eliminovat jejich vliv na určené měřítko, výsledek 

má vyšší míru relevance. Vzhledem k absenci geometricko-konstrukčních základů u starých 

map má tento postup smysl, nezanedbatelné procento prvků mapy je zatíženo hrubými chybami.  

Detekce nepřesně zakreslených prvků bude provedena s využitím M-odhadů, a to aplikací 

Huberovy funkce a dánské metody, které budou vzájemně porovnány. Testování metodiky bude 

provedeno na několika mapách. 

Diplomová práce se snaží využít potenciálu, který nabízí kartografické i laické veřejnosti 

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pro analýzu využívá 

digitalizovaná mapová díla z jejího fondu. Mapová sbírka patří rozsáhlostí svého fondu mezi 

přední evropské instituce a může tak poskytnout mnoho zdrojů k detailním kartometrickým 

analýzám. Po nedávné rekonstrukci a restrukturalizaci Mapové sbírky roste počet projektů, 

kterých je sbírka součástí. Patří mezi ně i Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek České 
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republiky (TEMAP), která dává studentům i veřejnosti možnost využít digitalizovaných starých 

map, ke kterým by se za jiných okolností pravděpodobně neměli šanci dostat. 

Úvodní část práce je věnována rešerši literatury, která má za úkol shrnout základní poznatky 

o dané problematice. Budou zde diskutovány různé typy délkových jednotek, které jsou na 

starých mapách použity, a jejich správný přepočet, důraz bude věnován také definici termínu 

měřítko, a to v širším kartografickém kontextu, dále bude rozebrána problematika 

kartometrických analýz a principu robustních statistických metod. Přímé metody určení měřítka 

jsou diskutovány v kapitole 5, nepřímé metody v kapitole 6. Zde také nalezneme vybrané 

pasáže z oblasti robustní statistiky věnované detekci chybně zakreslených prvků na mapách. 

Ověření navržené metodiky na čtyřech starých mapách z fondu Mapové sbírky bylo provedeno 

v kapitole 7. 

 V práci bude realizována analýza přímých i nepřímých metod výpočtu měřítka mapy 

s ohledem na vhodnost jejich použití pro různé druhy starých map (různá velikost, měřítko, 

druh). Aby byl potlačen vliv kartografického zkreslení, výběr bude cílen na mapy velkých 

a středních měřítek. 

V rámci nepřímých metod proběhne aplikování robustních analýz, které budou mít za cíl 

zohlednit při výpočtu transformačních parametrů nevhodně zakreslené prvky. Jak již bylo výše 

uvedeno, omezení jejich vlivu bude založeno na aplikaci nástrojů robustní statistiky založených 

na M-odhadech. Tato technika je často používána pro detekci odlehlých měření a očekává se, že 

poskytne vhodné nástroje pro vylepšení metodiky detekce měřítka. Předpoklad je, že v mapě 

nebude zakresleno více než 50 % prvků chybně. Metoda je snadno řešitelná opakovaným 

výpočtem vážené MNČ, což umožňuje její poměrně snadnou implementaci. Samotná filtrace 

nevhodně zakreslených prvků bude provedena Huberovým odhadem a dánskou metodou, obě 

metody se výrazně liší stanovením vah. Pro porovnání jednotlivých výsledků bude stanovena 

vhodná charakteristika přesnosti. 

Implementace jednotlivých metod pro stanovení měřítka byla provedena v prostředí SW 

MATLAB. 
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KAPITOLA 2  

Druhy délkových jednotek 

Při práci se starými mapami je nutné si uvědomit, že během dlouhé historie mapování, měření  

a zobrazování Země, byly používány různé soustavy měr (NOVÁK, a další, 1988). 

V současnosti určuje základní jednotky měření ve většině zemí (včetně naší) používaná 

soustava SI (Le Système International d'Unités). Právě faktor správného přepočtu historické 

míry např. do metrické soustavy je pro správný výsledek zásadní. Lze ho tedy považovat za 

jeden z činitelů ovlivňujících výpočet měřítka. 

Problematikou mílových jednotek na starých českých mapách se zabýval (KUCHAŘ, 1961), 

který zdůrazňuje, že jsou různého druhu a původu. Rozeznávají se kosmografické míle, cestovní 

(silniční) míle a měřické (polní) míle, při čemž každý druh měl délky udávány v různých mírách 

podle daného účelu. Je složité najít mezi jednotlivými druhy mil vzájemné vztahy, protože 

každý pracovní obor si vytvořil o míli určitou svojí představu a nedbal příliš hodnot 

vyplývajících z hledisek jiných.  

Kosmografické míle (KUCHAŘ, 1961) popisuje jako míry vázané na představu o velikosti 

Země. Během starověku a středověku byla tato velikost skutečně měřena jen dvakrát, a to 

řeckým měřením v údolí Nilu a arabským v Mezopotámii a Sýrii. Řecké měření provedl 

Erastosthenes mezi Alexandrií a Asuánem a obvod Země určil na 252 000 egyptských stadií 

(1 stadion = 157,5 m), tudíž na velmi přesných 39 690 m. Později byla místo egyptských stadií 

zaváděna o 1/3 větší stadia philetairská, kdy obvod Země poté odpovídal zaokrouhleně 180 000 

stadiím. Tato nová hodnota, zpravidla přičítaná Poseidoniovi, nebyla tedy získána novým 

měřením, ale je pouze zaokrouhlenou a v jiné míře uvedenou hodnotou Eratosthenovou. Protože 

informování o těchto rozměrech bylo pouze kusé, bylo ponecháno velmi široké pole pozdějším 

výkladům a nebylo jasné, v jakých stadiích jsou rozměry Země vlastně udány. Tyto 

nedůslednosti při posuzování rozměrů Země nabyly na konci středověku a začátku novověku 

zvláštního významu. Jak eratosthensko-strabonská, tak poseidoniovsko-strabonská hodnota 

obvodu Země a navíc i výsledky arabských měření byly základem středověkých 

kosmografických úvah. V různých částech světa se tyto míry vykládaly jinak a docházelo se tak 

i k odlišným hodnotám 1° poledníkového. Na konci středověku byl středoevropskými 
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kosmografy brán  1° zeměpisné šířky jako 16 německých mílí. Jelikož tuto hodnotu nelze 

odvodit z žádného dříve uváděného vztahu, dá se přepokládat, že vyplynula ze srovnání 

zeměpisných, astronomicky určených poloh míst s jejich pozemními vzdálenostmi. Míle o 

takové hodnotě by měly význam dvouhodinových cestovních mil. Kromě těchto existovaly také 

velké míle, kterých bylo 10 a 2/3 v 1° a nazývaly se mílemi tříhodinovými. Středoevropské 

úvahy o této míli a velikosti Země se ubíraly samostatnou cestou a nebraly v potaz interpretace 

starších měření, které byly zmíněny dříve v této kapitole. Snaha najít vztah mezi touto 

německou mílí a mílí italskou přinášela do práce kosmografů nejasnosti. V 16. století byla 

německé míli přisouzena délka 4 italských mil, která byla nazývána jako německá obecná míle 

(gemeine deutsche Meile, milliare germanicum commune). Ta měla délku 4 000 římských 

dvojkroků (5 920 m) a na rozdíl od německé míle předchozí se do 1° vešla 15 krát. Kromě 

obecné německé míle, která se vhodněji nazývá malá, uváděli kosmografové také německou 

míli střední (6 600 m) a velkou (7 400 m). Tato řada kosmografických mil byla v poměru 

8 : 9 : 10. Na mapě Bavorska z roku 1563, jejíž autorem je syn kosmografa Filip Apian, je vidět, 

že se i význační kartografové vyhýbali řešení nejasných vztahů kosmografických  a cestovních 

mil. V grafickém měřítku této mapy se objevuje pět druhů různých mil. 

Cestovní míle daly jméno všem ostatním (KUCHAŘ, 1961). Již v dobách antického Říma 

a jeho vojenském světě byly vázány na římský dvojkrok a měly přesnou definici: 1 milliarium = 

mille passuum (1 480 m). Ve středověku byla tato vzdálenostní jednotka příliš malá a zbytečně 

přesná, jelikož např. obchodníci se často orientovali údaji hodinovými nebo někdy i jen 

s počtem dní. V 15. a 16. století měly cestovní míle vzdálenost odpovídající 1 nebo 2 hodinám 

cesty. V četných rukopisech z této doby lze nalézt vzdálenosti mezi různými evropskými městy, 

které velmi dobře odpovídají vzdálenostem skutečným v zeměpisných mílích (cca 7,4 km). 

Příkladem mohou být Etzlaubovy mapy, kde je mezi městy vedoucími do Říma, vložen určitý 

počet mílových značek. Na jedné z jeho map jsou obecné německé míle přesně vyčísleny na 

délku 7 400 metrů. Současně je na ní zmíněno, že takovýchto mil se do 1° poledníkového vejde 

15, což dává za výsledek správnou hodnotu 111 km, která je odlišná od kosmografického pojetí 

obecné míle (88,8 km) a odpovídá kosmografické velké míli. Středoevropští kartografové 

pracovali tedy často s delšími cestovními mílemi, které nazývali stejně jako míle krátké 

kosmografické. Z toho plyne, že již na začátku 16. století byly obecné německé míle, kterých se 

předpokládalo 15 do 1°, shodné s těmi správnými zeměpisnými, a že někteří kartografové měli 

zcela správnou představu o velikosti Země. Přesto však údaje pro dvouhodinovou míli se u 

různých autorů značně rozcházejí. Stejně tak pojem „obecná německá míle“ byl po celé 

16. a 17. století značně nejistý. Tímto pojmem se označovaly jak míle kosmografické, tak míle 

cestovní a je proto potřeba velké opatrnosti při odvozování jiných mil.  

Jak vyplývá z jedné z Etzlaubových map, česká cestovní míle byla větší než dvouhodinová 

míle německá, o čemž také dále píše (KUCHAŘ, 1961). Dle výkladu na této mapě odpovídá 

5 českých mil 6 mílím německým. Prefát z Vlkanova udává délku české míle jako 5 mílí 
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vlašských, kdy pro výpočet použil delší italskou míli, kterých je do 1° 75 a 1 česká míle by tak 

odpovídala 9,25 km. I na Klaudyánově mapě Čech z roku 1518 jsou v mapě místy vyznačeny 

milníky, kterých je mezi městy právě tolik, že při srovnání s Prefátovými vzdálenostmi můžeme 

soudit, že se jedná také o českou míli se vzdáleností 9 a 1/4 km. Tato vzdálenost odpovídá 1/12 

stupně, což lze nalézt i ve výkladu na Vogtově mapě Čech z roku 1712. U mílových měřítek se 

nachází údaj: 1° = 12 miliaria usitata bohemica = 15 milliaria germanica = 20 leucae gallicae. 

Pro toto srovnání lze nalézt dvojí výklad. Pokud by se pro německou míli počítalo se 

vzdáleností 5 920 m, česká by pak odpovídala 7 400 m a francouzská 4 440 m. Tato česká míle 

by se pak nazývala malou. Druhý možný výklad je určit německou míli jako 7 400 m a česká 

míle poté odpovídá 9,25 km a francouzská 5,55 km. Druhé varianty se záhy chopil Jan Kryštof 

Müller a zpopularizoval ji. Nicméně i sám Müller svoji dvouhodinovou míli vykládal trojím 

způsobem: 

1. Na rukopisné mapě česko-saské hranice z roku 1714 

1 česká míle = 5 000 vídeňských sáhů (cca 16 000 pražských loket nebo 9 482 metrů) 

2. Na rukopisné mapě Čech věnované roku 1718 císaři 

3 české míle = 4 německé míle 

3. Na definitivní do mědi vyryté mapě Čech z roku 1720 

1 česká míle = 2 hodiny cesty = cca 1/12 poledníkového stupně 

Českou dvouhodinovou mílí nazýval tedy tu, která měla podle měřické interpretace 15 600 

pražských loket (9 225,84 m), ale aby se rovnala také 5 000 vídeňských sáhů, zvětšil ji na 

16 000 loket. Takto se používala v kartografickém světě dalších 100 let.  

Moravskou míli (KUCHAŘ, 1961) hodnotí dle mapy Fabriciovy z roku 1568 a Komenského 

mapy Moravy z roku 1627. V 1 poledníkovém stupni lze sečíst 13,25 nebo 13,5 těchto mílí 

a současně zakreslených mílí německých je 15. Rámec těchto map má však jiné měřítko než 

mapa samotná a pokud by byly narýsovány správně, vešlo by se do 1° 12 mil moravských 

a 13,5 německých. Je málo možností, jak ověřit, která míle byla v 16. století na Moravě 

používána. Na Vischerově mapě Moravy z roku 1692 žádné označení mílí není, ale 12 

dvouhodinových mílí se rovná cca 1° a krátce poté také Jan Kryštof Müller určil tyto snad 

moravské míle jako rovné českým. Nebyla to však v této době jediná používaná česká míle. 

Např. na Aretinově mapě Čech z roku 1619 se lze setkat s kratší českou mílí odpovídající cca 

7,4 km a blízké cestovní míli německé. Pokud bychom totiž přepočítávali Aretinův údaj o 

výměře Čech mílí s hodnotou 9,25 km, dostali bychom Čechy o polovinu větší. Toto zjištění je 

o to zajímavější, že Aretin používal při polním měřictví právě tuto delší míli. 

Nejednotnost nepanovala pouze u cestovních mílí, ale také, jak rozvíjí (KUCHAŘ, 1961), 

u mílí polních (měřických), s kterými se někdy pracovalo v měřické praxi. Tyto míle jsou 

vázány na pražský loket (59,14 cm). Nejdříve se používalo definice Šimona Podolského 

z Podolí, dle kterého se  

1 česká míle rovná 365 provazců po 52 pražských loktech = 11 224,77 metru.  
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Kromě této se ve stejnou dobu a později používalo i definice Václava Hájka z Libočan, kde  

1 česká míle = 300 provazců po 42 pražských loktech = 7 451,64 metru.  

Třetí uváděnou variantou je 

1 česká míle = 300 provazců po 52 pražských loktech = 9 225,84 metru. 

První míle byla podstatně delší než v tu dobu udávané cestovní míle. I tato míle je ale 

nepochybně nějakou starou cestovní mílí odpovídající pravděpodobně tříhodinové míli, kterou 

zmiňoval Prefát z Vlkanova jako hrubou českou míli o délce 8 mil vlašských. Hájkova míle 

odpovídá míli dvouhodinové a tato krátká česká míle je také shodná s německou cestovní mílí. 

Třetí zmiňovaná střední měřická míle, která má 15 600 loket, není doložena jen cestovními 

zprávami a pomůckami, ale i měřickým elaborátem na mapě zábřežského panství od Pavla 

Aretina z roku 1623. Na ní je nakreslena míle o délce 300 provazců, kde každý měl zřejmě 

52 loket, aby se měřením dobralo správných výsledků. Tuto míli, mimo jiné míli Klaudyánovy 

mapy a Prefátových údajů z Čech, počítal Jan Kryštof Müller jako českou míli dvouhodinovou 

a to buď z důvodu zlepšení cestovního výkonu na nově vzniklých silnicích, nebo se v Čechách 

vždy počítalo s větším hodinovým cestovním výkonem. Tyto naše tři měřické míle (12 480, 

15 600 a 18 980 loket) jsou v poměru 4 : 5 : 6 a jsou zpřesněním tří u nás používaných mil 

cestovních. Používání více druhů mil má obdoby i v jiných zemích. Právě této často se 

vyskytující variantě tří cestovních mil vyšli vstříc kosmografové, kteří, jak bylo zmíněno dříve 

v této kapitole, zavedli kromě malé německé míle také střední a velkou německou míli. Velká 

kosmografická míle je pětinásobkem míle římské a záhy se stala obecnou německou mílí 

odpovídající 1/15 poledníkového stupně. České míle byly kosmograficky definovány až 

poměrně pozdě, v 18. století a to na 1/12 stupně.  

O pražském (českém) lokti jako základní délkové jednotce v Čechách hovoří i (NOVÁK, a 

další, 1988). Tato míra byla vyznačena železnou tyčí na Novoměstské radnici a odvozovaly se 

z ní větší míry jako zemský provazec a zemská míle. Na rozdíl od dříve zmiňované hodnoty ale 

Novák s Murdychem počítají pražský loket jako 59,38 cm. Během 19. století až do zavedení 

metrické soustavy se na našem území užívala dolnorakouská soustava, jejíž základní jednotkou 

byl vídeňský sáh (1°). Další dělení vídeňského sáhu je vidět v tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Dolnorakouská soustava (zdroj: (NOVÁK, a další, 1988)) 

MÍRA DĚLENÍ PŘEPOČET 

1 vídeňský sáh (1°)  1,896 484 m 

1 stopa (1’) 1/6° 0,316 081 m 

1 palec (1’’) 1/12’ 2,634 cm 

1 čárka (1’’’) 1/12’’ 2,195 mm 

1 poštovní míle 4 000° 7 585,936 m 
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Zavedení dolnorakouské (vídeňské) soustavy přišlo v době plánování josefských mapování, 

které bylo proto v této soustavě provedeno. Použití nových měr přineslo řadu potíži. Zejména 

při použití starších lokálních mapových podkladů, které byly vyhotoveny v místních měrách 

často bez znalosti správných převodních poměrů. Všechny čtyři hlavní soubory map josefského 

mapování obsahovaly tzv. jednoduché měřítko, např. 1’’ = 400° čili 1 vídeňský palec 

v mapě = 400 vídeňských sáhů ve skutečnosti. Podobně byly vyhotoveny i mapy katastrální, 

kdy 1’’ = 40°, neboli v dnešním formátu lze psát 1 : 2 880.  

(SEMOTANOVÁ, 2001) popisuje základní historické míry vyskytující se na mapách 

českých zemí do přistoupení Rakouska-Uherska k metrické konvenci roku 1875 takto: české, 

moravské a slezské míry, užívané v 17. a 18. století (česká/moravská/slezská míle, provazec, 

sáh, loket, …); dolnorakouské míry mezi roky 1756 a 1860 (rakouská míle, rakouský sáh, 

rakouská stopa, …); francouzské míry, užívané v druhé polovině 18. století (francouzská míle, 

francouzský sáh, …); německé míle, užívané na mapách českých zemí. 

Hodnoty dřívějších měrných soustav lze dohledat v řadě publikací. (KAHNT, a další, 1986) 

popisuje míli jako 1 Meile = 2 Poststunden = 25 406 Fuss = 7,415 km pro území Bavorska, 

Saska a dalších německých zemí. Jako další zmiňuje míli německou geografickou či 

obecnou/běžnou (die deutsche, geographische, gemeine Meile), která odpovídá 1/15 

rovníkového stupně a v přepočtu činí 7,420 km. 

V lexikonu Brockhaus (1932) je popsána také míle německá geografická. Deutschland-

Geographische Meile = 7 420,438 m. Jinou mílí je rakouská, odpovídající dříve zmíněné míli 

poštovní. Österreichische Meile = 7 585,937 m.  

Také (OGRISSEK, 1983) určuje geografickou míli (deutsche Landmeile) na 7 420,4 m 

a míli rakouskou (österreichische Meile) na 7 585,9 m. Zmiňuje také např. francouzskou míru 

lieue commune (französische Meile), která měří 4 444,4 m. 

I v české literatuře lze nalézt údaje o historických měrách. (OTTO, 1901) popisuje i starou 

míli římskou odpovídající 5 římským stopám a rovnu 1 472,5 m. K této míli je zde vztažena 

také starogallská legua (francouzsky lieue), která odpovídá třem těmto mílím. Zeměpisnou míli 

(německou) určuje jako 15. část jednoho rovníkového stupně, tedy 7 420,439 m. Rakouská 

poštovní míle činí 24 000 vídeňských stop či 4 000 vídeňských sáhů a 7,585 9 km.  

Pouze mírám užívaným na území českého státu se věnuje (SEDLÁČEK, 1923). Za základ 

délky pokládá loket. Ten byl roku 1915 stanoven Geodetickým ústavem České techniky jako 

míra odpovídající 59,14 cm. Staročeská míle pak dle podrobného měření roku 1464 u Budějovic 

má odpovídat 365 provazcům po 52 Pražských loktech. Dle toho by pak míle odpovídala 

11 224,772 m. Tuto hodnotu zmiňuje i (CHVOJKA, a další, 1982), 18 980 loktů je přepočteno 

na 11 225 m. I zde je ale zmíněna míle dle Hájkovy kroniky, která se rovná 12 600 loktům, tedy 

7 452 m. Míle používaná v Rakousku-Uhersku je nazvána poštovní a určena jako 24 000 stop či 

7 585,9 m. 
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Na rozdíl od dnešní doby, kdy je tvar Země aproximován s velmi vysokou přesností a za 

referenční plochu je brán geoid či výpočetně přívětivější elipsoid, dříve tyto údaje zdaleka tak 

přesné nebyly. Zhruba do 19. století se vycházelo z různých rozměrů Země a téměř výhradně 

byl tvar Země brán jako koule (BEINEKE, 2001). S přihlédnutím k očekávaným chybám 

souvisejících se kreslením u map středních a malých měřítek je zcela v pořádku stanovit 

průměrnou či střední referenční kouli odpovídající obrazu Země. Poloměr této koule pak lze 

určit jako:           . Z této hodnoty lze vydělením získat hodnoty rovníkového 

a poledníkového stupně         následovně: 

      
    

   
           

Takto získaná hodnota pak může vstoupit do výpočtů v případech, kdy např. u neznámé 

hodnoty míle v mapě je přidaná informace o počtu těchto mílí v jednom zeměpisném stupni. 

Pokud vyjdeme z výše uvedených údajů o německé geografické míli jako 1/15 stupně, získáme 

podobnou hodnotu všem výše uvedeným:                 .  
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KAPITOLA 3  

Měřítko 

Pojem měřítko skýtá v českém jazyce vícero významů, které ne vždy plně korespondují např. 

s anglosaskou literaturou. Srovnání a vysvětlení těchto významů obsahuje tato kapitola. Lze v ní 

také nalézt bližší vysvětlení jednotlivých druhů měřítek, které je možné na mapách vidět, 

a účelu, který v mapách plní. Měřítko slouží také jako jedno z důležitých druhů dělení map. Dle 

jeho hodnoty a rozměru mapy si čtenář může udělat hrubou představu o rozsahu území, které je 

v mapovém poli vykresleno. 

Měřítko se v poněkud odlišném významu od konstrukčního prvku kartografických děl 

objevuje i v problematice kartografických zkreslení. K těm dochází při procesu transformace 

referenční plochy (např. elipsoidu) do roviny. Měřítkem délek m se nazývá poměr délkových 

elementů na referenčním tělesu a v rovině. Pokud se tato bezrozměrná veličina vztáhne 

k délkové hodnotě, nazývá se délkové zkreslení. 

Při kartometrických analýzách starých map je měřítko bráno jako jeden z důležitých výstupů 

a jeho hodnotě je kladen adekvátní význam. Pro co nejpřesnější stanovení se v kartometrických 

analýzách využívá různých způsobů jak měřítko určit. V literatuře se objevuje více možností jak 

způsoby stanovení dělit a rovněž samotných metod existuje několik. Problematika jednotlivých 

metod určení měřítka staré mapy je hlavním objektem zájmu této práce. 

Určení měřítka nemusí být vždy nutně složitým procesem, ale u každé z metod je zásadní 

vzít v potaz všechny faktory, které mohou mít na stanovení vliv a ten, pokud možno, omezit či 

zcela eliminovat. Tyto faktory jsou různého druhu a původu, některé z nich lze odstranit zcela, 

jiné částečně a některé vůbec. U jednotlivých metod jsou ovlivňující faktory různé a jejich výčet 

se také nalézá v této části textu. 

3.1 Měřítko mapy 

Každá mapa je menší než oblast, kterou mapuje. Proto se měřítko mapy definuje jako poměr 

mezi dvěma porovnatelnými mírami, a to ve skutečnosti a v mapě (ROBINSON, a další, 1978). 

Určení dimenzionálního vztahu mezi skutečností a mapou, uváděného formou měřítka, popisují 
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i (NOVÁK, a další, 1988). Určení tohoto vztahu představuje klíčový prvek při procesu tvorby 

každé mapy. Prvořadá důležitost je volbě měřítka přikládána, protože je díky ní určena mez 

informací, které jsou zahrnuty v samotné mapě a také forma jejich podání. O tom, že měřítko 

ovlivňuje podrobnost a přesnost znázornění prvků obsahu hovoří i (VOŽENÍLEK, 2001). 

Význam měřítka pro mapový obsah a míru generalizace je zásadní. Zvolené měřítko mapy 

ovlivňuje, jaké velikosti budou objekty, které autor chce v mapě znázornit, i jak velké bude 

samotné území. Volbu samotného měřítka ovlivňuje také více faktorů, mezi které patří význam 

území, rozměry mapového listu, přehlednost a čitelnost (VOŽENÍLEK, a další, 2011). Autor 

mapy by při volbě měřítka měl také myslet na to, aby bylo dekadické a umožňovalo snadné 

převody a srovnání obsahu map různých druhů a typů. U souborů map je vhodné, aby sousední 

měřítka tvořila násobky nebo podíly měřítkového čísla.  

Měřítko umožňuje odečítání vzdáleností či ploch na mapě. Jak ale správně upozorňují 

(VOŽENÍLEK, a další, 2011), před použitím měřítka tímto způsobem, je nutné uvědomit si 

fakt, že vzdálenosti získané přepočtením z měřítka určeného na mapě odpovídají vzdálenostem 

na zobrazovací ploše, nikoli ve skutečnosti. Tyto vzdálenosti jsou zkreslené, nejedná-li se o 

mapu v ekvidistantním (délkojevném) zobrazení a měření neprobíhá podél nezkreslené linie 

(rovnoběžky či poledníku). Kartografické zkreslení zmiňují i (NOVÁK, a další, 1988). Popisují 

ho ve spojitosti s transformací zemského povrchu do roviny jako vzniklé změny ve 

vzdálenostech a plochách oproti skutečnosti. Tento fakt komentují také (ROBINSON, a další, 

1978), kteří upozorňují, že měřítko je proměnné v závislosti na poloze objektu na mapě 

a v různých směrech z tohoto bodu. (VOŽENÍLEK, a další, 2011) pokračují ve smyslu, že aby 

bylo možné naměřenou vzdálenost považovat za skutečnou, je nutné ji nejdřív upravit dle 

hodnot zkreslení v místě měření. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí 

charakterizuje měřítko mapy jako: 

„Poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti.“ 

V souvislosti s mapami se setkáváme s použitím termínu měřítko ještě v jiném kontextu. Ve 

spojitosti s kartografickým zkreslením se hovoří o měřítku m, který má z terminologického 

hlediska jiný význam. Představuje poměr dvou diferenciálních elementů v obraze a v originálu. 

V obecném bodu mapy je tedy skutečné měřítko vždy ovlivněno hodnotou kartografického 

zkreslení. 

Doposud bylo měřítko zmiňováno jako konstrukční prvek obsahu mapy. Na měřítko lze 

nahlížet také ve smyslu kompozičního prvku. Mezi nejobvyklejší typy měřítek patří to v číselné 

formě (např. 1 : 500 000) a měřítko grafické (NOVÁK, a další, 1988). To je v podstatě dělená 

úsečka se vzdálenostními údaji. Spíše méně lze spatřit slovní formu měřítka, u které se 

jednoduše větou uvede, jaká vzdálenost v mapě odpovídá určité vzdálenosti ve skutečnosti. 

Tedy např. 1 cm na mapě odpovídá 500 m ve skutečnosti. Vyskytuje se většinou společně 

s číselným a grafickým měřítkem (VOŽENÍLEK, a další, 2011). Příkladem mohou být některé 

vojenské mapy. Slovní měřítko na mapě odvozené z II. vojenského mapování je ukázáno na obr. 



Kap. 3 Měřítko 

21 

3.1.  Kromě příčného měřítka je popsán i poměr mezi rakouskou poštovní mílí (Österreichische 

Postmeile), vídeňským sáhem (Wiener Klafter) a vídeňským palcem (Wiener Zoll). Na 

nejstarších mapách se měřítko neobjevovalo vůbec. Postupně bylo využíváno měřítka 

grafického či slovního. Číselné měřítko se na mapách objevovalo až v průběhu 19. století.  

 

Obr. 3.1 Slovní měřítko na odvozené mapě z II. vojenského mapování (zdroj: http://oldgeogr.muni.cz) 

Co se vzhledu grafického měřítka týče, (VOŽENÍLEK, a další, 2011) i zde kladou důraz na 

dekadické dělení jeho částí (0-10-20-…-100 nikoli 0-33-66) a doporučují i jejich zjemnění. 

Měřítko se skládá z měřítkové linie, kót a popisu. Délkové úseky vyznačené na měřítkové linii 

slouží k měření či odhadování vzdáleností v mapě. Vzdálenost v mapě se buď změří, nebo se 

postupně po měřené linii pokládají dekadické úseky z grafického měřítka. Po jejich vynásobení 

se získá vzdálenost na mapě. U výsledků je třeba počítat s nepřesnostmi, vzniklými při měření 

či odhadování z necelých úseků měřítka. 

Hlavními důvody, proč se nejčastěji volí grafické měřítko, jsou (VOŽENÍLEK, 2001): 

- Pokud se mapa kopíruje a dochází k jejímu zvětšení či zmenšení, číselné či slovní 

měřítko se stává chybným. Naproti tomu grafické měřítko je tímto procesem 

neovlivněno. 

- V určitých situacích může být mapa výstupem informačního systému, který může mapu 

vykreslit v nestandardním měřítku. Výsledné mapy, které by obsahovaly např. číselné 

měřítko typu 1 : 32 567, by pak vypadaly značně nezvykle a grafické měřítko je proto 

lepším řešením. 

Příklad grafických měřítek na staré mapě je patrný na obr. 3.2. Mapa pochází ze Sansonova 

atlasu z roku 1695. Obsahuje více grafických měřítek historických délkových měr, jako jsou 

legua (Lieue) či míle (Mille). 
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Obr. 3.2 Grafická měřítka na mapě ze Sansonova atlasu (1695) (zdroj: http://oldgeogr.muni.cz) 

Nejbližším vyjádřením měřítka jako konstrukčního prvku obsahu mapy je číselné měřítko 

(VOŽENÍLEK, a další, 2011). Uvádí se zápisem 1 : M, kde M je měřítkové číslo. Měřítkové 

číslo odpovídá hodnotě, kterou byla zmenšena zobrazovací či referenční plocha při konstrukci 

mapy. Měřítkové číslo má standardizovanou, nejčastěji dekadickou hodnotu. V české kartografii 

jsou považována za standardní ta měřítková čísla, která vznikla odvozením ze státních 

mapových děl (1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000 apod.). 

Měřítko může být někdy v mapě určeno i nepřímo pouze pomocí rozestupů mezi 

rovnoběžkami a poledníky nebo dokonce jen velikostí a charakterem mapových značek 

(ROBINSON, a další, 1978). 
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Číselné měřítko se také logicky odvíjí od délkových jednotek, které chtěl autor mapy použít. 

Více o délkových jednotkách pojednává kapitola 2. Výše zmiňovaná měřítka použitá v české 

kartografii odpovídají metrické soustavě. (KUCHAŘ, 1953) popisuje i další soustavy, které lze 

nalézt v mapových dílech. Jednou z nich je soustava anglická, pro kterou byla dříve typická 

měřítka odpovídající imperiálnímu systému. Příkladem tedy mohou být měřítka:  

- 1 : 63 360 (tzv. jednomílová či jednopalcová, kdy 1 palec = 1 anglická míle) 

- 1 : 126 720 (dvoumílová či půlpalcová) 

- 1 : 253 440 (čtyřmílová či čtvrtpalcová) 

- 1 : 633 600 (desetimílová) 

Americká soustava vychází z anglické, protože americké běžné jednotky vesměs odpovídají 

těm imperiálním anglickým. Někdy jsou anglická měřítka dekadicky zaokrouhlena. Dalšími 

příklady jsou např. 1 : 24 000, 1 : 48 000. Stará ruská soustava má za typická měřítka např. 

1 : 42 000 (1 palec = 1 versta), 1 : 84 000 (1 palec = 2 versty) nebo 1 : 504 000 

(dvanáctiverstovka). 

Na našem území jsou typická měřítka patřící pod starou rakouskou soustavu, mezi které 

patří i měřítko stabilního katastru o hodnotě 1 : 2 880 (40 sáhů = 1 palec). Dalšími třeba jsou 

1 : 144 000 (1 poštovní míle = 2 palce) nebo 1 : 288 000 (1 poštovní míle = 1 palec). O těchto 

jednotkách je také zmíněno v kapitole 2. 

Měřítko je jedním ze způsobů, dle kterých lze mapy dělit (NOVÁK, a další, 1988). 

Jednotlivými druhy map jsou: 

- Mapy velkých měřítek – větší než 1 : 10 000 

- Mapy středních měřítek – 1 : 10 000 až 1 : 500 000 

- Mapy malých měřítek – menší než 1 : 500 000 

(NOVÁK, a další, 1988) připomínají, že se používají i jiná vymezení podle toho, pro jaký 

účel se mapy zhotovují a kdo provádí třídění (geograf, technik aj.) 

(VOŽENÍLEK, 2001) také poznamenává, že přístupů lze najít více. Mezi nimi zmiňuje 

přístup geografický, u kterého používá poněkud jiné intervaly než (NOVÁK, a další, 1988): 

- Mapy velkých měřítek – větší než 1 : 200 000 

- Mapy středních měřítek – 1 : 200 000 až 1 : 1 000 000 

- Mapy malých měřítek – menší než 1 : 1 000 000 

Jiným používaným přístupem je geodetický: 

- Mapy velkých měřítek – větší než 1 : 10 000 

- Mapy středních měřítek – 1 : 10 000 až 1 : 200 000 

- Mapy malých měřítek – menší než 1 : 200 000 

(ROBINSON, a další, 1978) jsou dalšími, kteří tvrdí, že nepanuje obecná shoda na tom, jaké 

hranice stanovit pro dělení map na mapy malých, středních a velkých měřítek. A není ani 
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důvod, proč by tomu tak mělo být, protože tyto termíny jsou pouze relativní. Většina kartografů 

se shodne, že mapy s měřítkem 1 : 50 000 a větším, patří mezi mapy velkých měřítek a mapy 

s měřítky 1 : 500 000 a menšími by se pak pravděpodobně řadily mezi mapy malých měřítek. 

Na příkladu mapy světa z roku 1794 od Samuela Dunna (obr. 3.1) je zřejmé, že anglosaský 

výraz měřítko (scale) byl využíván i pro méně typické účely srovnání. Mapa obsahuje kromě 

hvězdné mapy, mapy Měsíce nebo mapy sluneční soustavy i univerzální měřítko (Universal 

Scale), které srovnává např. dráhy Slunce, Měsíce a hvězd na obloze. 

 

Obr. 3.3 Mapa světa od Samuela Dunna (1794) (zdroj: http://en.wikipedia.org) 

3.2 Kartografické zkreslení 

Kartografické zobrazení představuje funkční předpis, který bodu na referenční ploše 

jednoznačně přiřazuje polohu v zobrazovací ploše. Vlastnosti kartografického zobrazení, 

zejména zkreslení, jsou funkcí místně proměnlivé, jsou tedy funkcí polohy a azimutu. 

V důsledku proměnlivosti zkreslení se může měřítko mapy lišit nejen v různých místech mapy, 

ale i v různých směrech v jednom bodě. Je to důsledkem faktu, že kartografické zkreslení 

ovlivňuje jak polohu objektů, tak i jejich relativní vztahy, což zpětně ovlivní vzdálenosti měřené 

mezi nimi. Není možné transformaci souřadnic provést bez toho, aby se povrch referenčního 

tělesa deformoval (ROBINSON, a další, 1978).  

Z důvodu různých křivostí obou referenčních ploch dochází při procesu zobrazování ke 

kartografickým zkreslením (BUCHAR, a další, 1996). Existují tři základní kartografická 

zkreslení: délkové, plošné a úhlové. V anglosaské literatuře se rozlišují pojmy scale 

a distortion. Této terminologie bude využito i v rámci této práce. Jako měřítko (scale) je brán 
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poměr diferenciálních délkových nebo plošných elementů. Jedná se o bezrozměrnou hodnotu. 

Měřítko délek m lze získat ze vztahu: 

   
  

  
  

kde dS je délkový element v obraze a ds je délkový element v originále. Pokud chceme ukázat 

vliv měřítka, lze ho přepočíst na délkovou či plošnou hodnotu, která se pak nazývá zkreslení 

(distortion). Česká literatura, jako třeba zmiňovaní Buchar a Hojovec, ale i další autoři, 

využívají pojmů zkreslení, resp. vliv zkreslení. Měřítko jako konstrukční prvek mapy, vztažené 

k nezkreslené délce a vyjadřované pro mapu jako celek bude od měřítka délek m spojeného 

s kartografickým zkreslením odlišeno již používanou proměnnou m (dále jen měřítko m). 

Měřítko m může být využito pro výpočet místního měřítka v obecném bodu mapy. Lze tak 

získat měřítko očištěné od vlivu kartografického zkreslení. (ROBINSON, a další, 1978) nazývá 

místní měřítko v obecném bodu mapy jako skutečné a měřítko uváděné pro celou rovinnou 

mapu jako základní. S využitím této terminologie k nepatrně jinému vztahu charakterizujícímu 

měřítko m:  

            
                

                
   

 Z obou vztahů plyne, že např. měřítko m o hodnotě 2,0 by znamenalo dvojnásobné skutečné 

měřítko ku základnímu (resp. dvojnásobnou délku elementu v obraze k délkovému elementu 

v originále). Uvedeno na příkladu, pokud by základní měřítko bylo 1 : 30 000 000, pak skutečné 

by odpovídalo 1 : 15 000 000. Měřítko m této hodnoty je však spíše výjimečné a odpovídalo by 

mapám velmi malých měřítek. Na velkoměřítkových mapách se hodnota měřítka m pohybuje 

okolo jedné. Příkladem budiž velkoměřítková mapa s transverzálním Mercatorovým 

zobrazením, kde se v zóně 6° zeměpisné délky pohybuje měřítko m pouze od 0,9996 do 

1,00158. U map malých měřítek mohou skutečné hodnoty měřítka m výrazně oscilovat, na 

mapovém listu znázorňujícím planisféru se mohou lišit i více než trojnásobně. Je nutné si 

uvědomit, že měřítko se vždy vztahuje k nějakému konkrétnímu bodu na mapě a ne k mapě jako 

k celku. 

3.3 Stanovení měřítka 

Proces stanovení měřítka m je důležitý v oblastech, ve kterých má mapa velké zkreslení 

(ROBINSON, a další, 1978). Pro základní rozlišení budou metody určení měřítka mapy 

rozděleny na: 

- přímé metody 

- nepřímé metody 

Jako přímé metody budou nazvány takové, kdy je měřítko určeno přímým měřením nebo 

výpočtem z údajů v mapě. Pro každou mapu může být použita rozdílná metoda určení 
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v závislosti na jejím obsahu, měřítku, typu. Zatímco některé mapy obsahují pouze grafické či 

slovní měřítko, jiné obsahují v mapovém rámu i informaci o zeměpisných souřadnicích či 

v mapovém poli síť mapových křížků. Jako nepřímé metody budou označovány takové, kdy je 

měřítko výsledkem nějakých zprostředkujících výpočtů. Měřítko při nich vzniká jako „vedlejší 

produkt“ transformací souřadnic identických bodů na analyzované a referenční mapě. 

Měřítko v historické kartografii popisuje ve své práci (SEMOTANOVÁ, 1994). Uvádí, že 

mapy ze 14. – 19. století obsahují především měřítka grafická a slovní. Ty jsou zpravidla 

v jedné či více dobových délkových mírách. Kromě obvyklých jednotek, jako jsou míle, se 

používaly i jednotky představující dráhu, kterou lze urazit za jednu hodinu. Číselné měřítko na 

mapách začalo převládat v průběhu 19. století. Semotanová vyjmenovává 6 způsobů 

používaných ke zjištění měřítka na mapách, při čemž všechny lze zařadit mezi metody přímé. 

První tři způsoby využívají různé metody přepočtu jednotek dle formátu měřítka v mapě. Jedná 

se o: 

- přepočet mílí či jiných jednotek z grafického měřítka 

- přepočet mílí či jiných jednotek ze slovního měřítka např. jako rovnosti jednoho palce 

ku vzdálenosti ve skutečnosti 

- třetím způsobem je uvedení např. míle ku stupni zeměpisné šířky 

Další dva způsoby využívají speciálních pomůcek na určování. Jsou jimi: 

- nomogram, který určuje číselné měřítko z měřítka grafického či zeměpisných stupňů, 

které měřítko znázorňuje 

- měřítko ze zeměpisné sítě pomáhá určit měřidlo pro odečet měřítka 

- posledním zmíněným způsobem je srovnání délek (vzdáleností) dvou či více známých 

bodů na mapě staré a mapě současné v poledníkovém i rovnoběžkovém směru 

U poslední metody je ale opět nutné současně si uvědomit, že měřítko je vztaženo pouze 

k nezkresleným délkám v mapě, a proto zmíněné srovnání délek bude vždy zatíženo zkreslením, 

které se v daném místě nachází. Nicméně zmíněné metody jsou důkazem, že problematika 

stanovení měřítka mapy je řešena dlouhodobě a popisují dobře „klasické“ způsoby, které byly 

dříve využívány. 

(HLADINA, 2008) ve své práci věnující se analýze Müllerovy mapy popisuje 4 způsoby 

zjišťování měřítka ze staré mapy: 

- z grafického měřítka 

- z geografické sítě 

- ze slovního měřítka 

- z mapové kresby 

Metody stanovení měřítka a přesnosti starých map vyjmenovává také (BEINEKE, 2001). 

Nejvíce se věnuje metodě porovnání vzdáleností. Využívá právě dělení na přímou a nepřímou 

metodu. U přímého odhadnutí měřítka z mapy se jedná o určení měřítka z: 
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- grafického měřítka 

- mapového rámu 

- délkových jednotek 

Nepřímé určení měřítka využívá srovnání s moderními mapami. Další metodu nazývá 

metodou referenčního bodu a k určení měřítka využívá podobnostní či afinní transformaci. Zde 

se autorova terminologie mísí s tou, která je použita v rámci této práce, kdy nepřímými 

metodami jsou nazvány právě ty, které využívají některou z rovinných transformací ke 

georeferencování mapy. Měřítko pak vzniká v průběhu výpočtu jako jeden výsledných 

parametrů transformace.  

3.4 Faktory ovlivňující určení měřítka 

Stanovení měřítka staré mapy pro kartometrické či jiné analýzy je proces, který negativně 

ovlivňuje řada faktorů. Jedná se zejména o faktory stáří mapy, existence geometrických, 

matematických či konstrukčních základů mapy, jejího obsahu. Před každou kartometrickou 

analýzou je nutné zohlednit jejich formu a velikost a provést, pokud je to možné, odstranění 

jejich vlivu na prováděnou analýzu. 

Problém, který vyvstává u více druhů přímých metod určování měřítka a pro staré mapy 

bývá typický, je správně stanovený přepočet historické míry. Je zásadní věnovat čas vyhledání 

přesné hodnoty dobové jednotky s využitím dostupných historických pramenů. Bohužel zdroje 

se v tomto ohledu často rozcházejí a může se stát, že na jednotném přepočtu historické míry 

nepanuje shoda. Je nezbytné přihlédnout k více pramenům a pro přepočet využít hodnoty 

shodující se u více autorů. Kromě různých druhů délkových jednotek, které se na starých 

mapách objevovaly, se rozpory týkají i odlišných hodnot souvisejících s rozměry referenčního 

tělesa. To může mít vliv u metod využívajících zeměpisné sítě zobrazené v mapě. Podobný vliv 

má také případná neznalost základního poledníku, který byl pro zeměpisné souřadnice využit 

a někdy mapa informaci o něm zcela postrádá. Podrobnější rozebrání problematiky délkových 

jednotek se nachází v kapitole 2. 

Jako jeden z faktorů, který s ostatními úzce souvisí, a některé z něj v podstatě vyplývají, lze 

uvést stáří mapy. Se starším vydáním mapy je nutné brát v úvahu i horší měřické postupy 

a obecně možnosti, jak mohli autoři mapy tvořit a zpracovávat. Méně kvalitní ale byly i 

techniky rytce či vydavatele. Při analýzách je vhodné zamyslet se nad zkušeností autora mapy 

a současně předjímat, u jakých částí mapy lze očekávat vyšší a kde nižší přesnost a kvalitu 

zákresu. Pokud je při stanovení měřítka využito bodů a zákresu v mapě, je pak případně možné 

brát jako významnější body, u kterých předpokládáme exaktnější zaznamenání. Zároveň kvůli 

vnějším vlivům docházelo k deformaci mapového listu. Tento proces se nazývá také srážka 

papíru a je popsán v dalším odstavci. V horším případě mohlo dojít přímo i fyzickému 
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poškození mapy, což je nejen nevratnou charakteristikou, ale i rysem, který může u určitých 

metod zcela zamezit úspěšnému stanovení měřítka.  

Při měření délek ve staré mapě je podstatné vzít v potaz faktor srážky papíru. Jeho vliv lze 

odstranit např. použitím rovinné transformace. Jiným způsobem je možnost zjištění či vypočtení 

samotné srážky. Nelze předpokládat, že bude existovat mnoho starých map, pro které byla 

spočtena jejich srážka. Jak popisují (VEVERKA, a další, 2008), jedná se o proces, kdy mapový 

papír za působení vlivů prostředí, jako jsou změny teploty a vlhkosti, mění časem své rozměry. 

Délkové změny mohou dosahovat až 2 % délky a objevují se nejčastěji v krajích mapového 

rámu kolmo nebo souběžně se směrem výroby papíru. Pokud byla mapa nalepena na pevnou 

podložku, je srážka v podstatě eliminována. Vliv srážky mapy lze početně eliminovat afinní 

transformací; kvůli její proměnlivosti v čase je vhodné provádět analýzu před každým 

kartometrickým šetřením. 

Srážka mapy 

Srážku mapy lze číselně vyjádřit při znalosti správných původních rozměrů mapového listu 

    (délka, výška) a jejich aktuální hodnoty      , které lze získat proměřením mapy fyzicky 

či digitálně. Absolutní plošná srážka    pak odpovídá 

              (3.1) 

při čemž elementární plošku    není třeba uvažovat. 

Parametry     vycházejí z rozdílů hodnot původních a aktuálních rozměrů mapového rámu 

   (horní rám),    (střední příčka),    (dolní rám) a analogicky         . Určení probíhá 

vyrovnáním metodou váženého aritmetického průměru: 

   
           

 
    

           

 
  (3.2) 

Celkovou plochu mapového listu   lze vyjádřit jako: 

                  (3.3) 

Pro snadnější interpretaci výsledků je vhodné vyjádřit mapovou srážku v procentech, a to 

pomocí srážkových modulů       
 

 
         

 

 
. Relativní plošná srážka    se rovná: 

           (3.4) 

Schematické znázornění srážky mapového listu je vidět na obr. 3.4. 
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Obr. 3.4 Srážka mapového listu (zdroj: (VEVERKA, a další, 2008)) 

Mezi další faktory ovlivňující výpočet měřítka patří mapová generalizace či chybné 

zakreslení prvku. Zatímco chybný zákres prvku lze při použití reziduálních transformací odhalit, 

mapová generalizace je těžko potlačitelným jevem. V dnešní mapové tvorbě existují postupy, 

jak prvky v mapě generalizovat. Nelze je však aplikovat na díla historické kartografie. 

S chybným zákresem se však můžeme setkat např. i u informací obsažených v mapovém rámu 

(typicky zeměpisné souřadnice) a vliv této chyby může určení měřítka související metodou 

zcela znemožnit. 

Výsledná přesnost stanoveného měřítka se také odvíjí od velikosti území, které je 

v mapovém poli zakresleno. Samotné měřítko má tedy vliv na přesnost určení. U map velkých 

měřítek lze zanedbat vliv délkového zkreslení, které vzniká při zobrazení referenční plochy do 

roviny. Výsledné měřítko je možné brát jako vypovídající pro celou oblast mapy. Nicméně u 

map středních a malých měřítek již vliv zkreslení pominout nelze. Měřítko stanovené pro tyto 

mapy odpovídá pouze místům podél nezkreslené rovnoběžky či poledníku (BEINEKE, 2001). 

Tento faktor souvisí zároveň s dříve zmíněnou generalizací, která je zvětšuje se zmenšujícím se 

měřítkem. Vliv obou faktorů se tak násobí a roste s ním i riziko vyšší nepřesnosti v určeném 

měřítku. 
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KAPITOLA 4  

Kartometrické analýzy, rešerše 

Kartometrické analýzy se zabývají měřením a hodnocením geometrických jevů na mapách. 

Přinášejí tak možnosti, jak získat z nových či starých map informace o způsobu konstrukce 

mapy, přesnosti a odchylkách obsahu či geodetických základech. Tato kapitola obsahuje rešerši 

literatury, která se zabývala analýzami starých map hlavně ve smyslu určování kartometrických 

charakteristik včetně měřítka. V druhé části jsou popsány robustní statistické metody a jejich 

možný vliv na přesnost kartometrických analýz. Robustní analýzy mohou pozitivně ovlivnit 

proces transformace souřadnic ve smyslu potlačení vlivu odlehlých hodnot měření. 

4.1 Analýzy starých map 

Navržením metodiky pro hodnocení přesnosti starých map se ve své práci rozsáhle zabývá 

(BEINEKE, 2001). Využívá rovinných transformací a multikvadratické interpolace (BEINEKE, 

2007), ve které navazuje na tvůrce této metody Rollanda Hardyho (HARDY, 1972). Metody 

hodnocení starých map jsou obsahem softwarového nástroje MapAnalyst. Autory aplikace jsou 

Bernhard Jenny a Adrian Weber z Ústavu kartografie Spolkové vysoké technické školy 

v Curychu. Program využívá algoritmů a metod vyvinutých právě Beinekem z univerzity 

v Mnichově. Možnosti softwaru MapAnalyst popisuje sám autor (JENNY, a další, 2007). Na 

základě geometrických transformací umožňuje uživateli hodnotit planimetrickou a geodetickou 

přesnost starých map a vytvářet vizualizace prostorových deformací. Výsledkem jsou grafické 

reprezentace mapového zkreslení nebo kartometrické údaje popisující geometrii mapy (mapové 

měřítko, úhel rotace či mapovou projekci). MapAnalyst podporuje několik druhů geometrických 

transformací (VEJROVÁ, 2008). Pro výběr vhodné transformace lze využít různé parametry, 

které jsou v programu k dispozici. Patří mezi ně např. směrodatná odchylka či střední polohová 

chyba každé transformace. Podporovanými transformacemi jsou: Helmertova, afinní 

šestiprvková, afinní pětiprvková a robustní Helmertova.  

Do transformačních vztahů lze zavést váhu jednotlivých prvků jako další proměnnou. 

Určuje se pomocí robustních odhadů. MapAnalyst nabízí tři různé odhady se specifickými 
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parametry: Huberův M-odhad, V-odhad a Hampelův M-odhad. Druhý zmiňovaný, V-odhad, byl 

cíleně pro analýzy starých map také navržen Beinekem. 

Analýzou starých map v digitálním prostředí se nově zabýval (CAJTHAML, 2012). Na 

příkladu Müllerových map Čech a Moravy popisuje proces digitalizace mapových podkladů, 

jejich georeferencování a výpočty či vizualizace globálních a lokálních kartometrických 

charakteristik. S ohledem na georeferencování upozorňuje, že na rozdíl od dnes vytvářených 

map jsou u starých map definice souřadnicových systémů nedostatečné či úplně neznámé. Při 

průběhu georeferencování je výchozím a zásadním procesem sběr identických bodů. Klíčové je 

jejich rozložení v prostoru. Pravidelnost tohoto rozložení je možné statisticky testovat. Jinou 

charakteristikou použitých identických bodů je jejich kvalita (typ). V další fázi procesu 

georeferencování je možné přiřadit jednotlivým bodům váhy pro vyrovnání právě dle tohoto 

parametru. Pokud nelze dohledat žádné informace o parametrech souřadnicového systému 

použitého ve staré mapě, je nutné využít analytického zjišťování použitého systému. Základem 

pro správné určení je využití některého z matematických prvků mapy. 

U nadbytečného počtu identických bodů je pro zjištění transformačních koeficientů nutné 

využít vyrovnání zprostředkujících měření. Cajthaml ve své práci využil metodu nejmenších 

čtverců, při čemž veškerá měření se ve výpočtech uplatnil stejnou vahou. Tuto metodu uplatňuje 

celkem v pěti typech lineárních 2D transformací: shodnostní, podobnostní, afinní, 5-prvková 

afinní a projektivní. Kromě základních lineárních transformací popisuje i polynomické 

transformace.  

Kartometrickými analýzami starých map se zabývá mnoho článků či diplomových prací. 

V naprosté většině z nich se pro vyrovnání nadbytečného počtu vlícovacích bodů využívá 

metody nejmenších čtverců.  Kartometrické hodnocení Aretinovy mapy Čech provedla 

(VYHNALOVÁ, 2007), Komenského mapy Moravy (ŠRAJEROVÁ, 2007), Klaudyánovy 

mapy (POMYKACZOVÁ, 2007) či vybraných map Moravy (VANĚK, 2009). Kartometrickou 

analýzou Vogtovy mapy či mapami Čech a Moravy od Petra Kaeria se zabývali (BAYER, a 

další, 2009). Kartometrickou analýzu Portolánového atlasu Jauma Olivese z roku 1563 

zpracovala (NOVOSADOVÁ, 2010). Ta ve své práci použila software MapAnalyst, který 

využila ve své práci pro vizualizaci kartometrických charakteristik našich nejstarších map i 

(VEJROVÁ, 2008).  

Staré mapy jsou zájmem i zahraničních autorů. Existují i poměrně staré publikace, jež se 

kartometrií na mapách zabývají. Příkladem může být (GINZBURG, 1935), který zkoumal 

zkreslení na mapách. Tomu a obecně nepřesnostem starých map se věnoval také 

(MCILWRAITH, 1972). Konkrétním mapám z topografických šetření v 16. a 17. století a jejich 

geometrické přesnosti patří také článek od (BÖNISCH, 1967). Obecně geometrické korekce na 

starých mapách analyzují (FUSE, a další, 1998). Podobné téma zajímalo také (MEKENKAMP, 

1989) či (BALLETTI, 2000), který zkoumal přímo analytické metody na geometrický obsah 
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staré kartografie. Starým mapám v GIS obecně se věnují (RUMSEY, a další, 2002). Naopak 

např. mapy regionů pouze v Ulsteru rozebírá ve své práci (ANDREWS, 1974). 

4.2 Robustní metody vyrovnání 

Každý proces měření je přirozeně narušován působením množství negativním vlivů, které mají 

za následek nepřesnosti neboli chyby měření. Vlivy těchto chyb nelze nikdy úplně vyloučit, ale 

pouze je potlačit. Finálně můžeme dosáhnout více či méně přesných výsledků, nikdy však 

absolutně správného řešení (TŘASÁK, 2013). V dnešní době je pro přesné geodetické měření, 

které často předchází kartografickým pracem, požadavkem použít co nejkvalitnější měřící 

techniku a zkušenou obsluhu. (BÖHM, a další, 1990) vysvětlují, že pro vyloučení hrubých chyb 

měření a zvýšení přesnosti konečného výsledku, je běžným postupem opakování měření 

neznámé veličiny nebo měření dalších veličin, jichž hodnoty lze k přesnějšímu výsledku využít. 

Výsledkem jsou řady měření s různými číselnými hodnotami pro tutéž veličinu. Cílem je 

vypočítat co nejspolehlivější odhad neznámých hodnot měřených veličin a odstranit 

nesrovnalosti neboli provést vyrovnání výsledků měření. Pro vyrovnání se nejběžněji používá 

metoda nejmenších čtverců, byť některé techniky dosahují lepších výsledků (L1 norma). 

Výhodou MNČ je však její relativně jednoduchý výpočet.  (JUREČKOVÁ, 2001) popisuje, že 

v praxi se lze často setkat se situacemi, kdy statistické postupy jsou nezávislé nebo málo závislé 

na tvaru základního rozdělení pravděpodobností. Robustní statistické postupy jsou takové, které 

si v okolí základního rozdělení pravděpodobností (např. normálního) zachovávají určitou 

optimalitu. K těmto robustním postupům vedlo zjištění, že i malé odchylky od normálního 

rozdělení mají značný vliv na kvalitu klasického odhadu právě např. metodou nejmenších 

čtverců. Při předpokladu, že měřená data jsou náhodným výběrem z normálního rozdělení 

pravděpodobnosti, se nejčastěji pro vyrovnání využívá metoda nejmenších čtverců. Jak již bylo 

zmíněno dříve, předpoklad normálního rozdělení je u starých map ne vždy splnitelný. Použití 

metody nejmenších čtverců je při existenci odlehlých měření problematické, protože tato 

metoda je velmi citlivá na porušení podmínky normality dat. I několik málo chyb může výrazně 

znehodnotit výsledek a učinit ho nepoužitelným. Robustní metody jsou v případě existence 

odlehlých hodnot odolnější a zachovávají si funkčnost, i když data neodpovídají zcela 

normálnímu rozdělení. Čím odolnější metoda je, tím je robustnější vůči vlivům chyb. 

Robustnost lze exaktně měřit, často uváděným kritériem je bod selhání. Nejlepší robustní 

metody dosahují bodu selhání cca 50 %, kdy jsou schopny poskytnout neovlivněný výsledek i 

pro množiny bodů obsahující téměř polovinu chybných výsledků. Některé nedeterministické 

metody jako RANSAC dosahují bodu selhání až 80 %, jsou však výpočetně náročné. Vliv 

odlehlých měření je patrný na obr. 4.1, kde je znázorněno řešení pomocí metody nejmenších 

čtverců (LS), robustní metodou LTS (Least Trimmed Squares) a patrný je také odlehlý vzorek 

měření (Outlier). 
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Obr. 4.1 Vliv odlehlých měření (zdroj: (NGUYEN, a další, 2010)) 

Rozsáhlou práci o metodách analýzy přesnosti starých map zpracoval již dříve zmiňovaný 

(BEINEKE, 2001). Popisuje v ní nejdříve základní výpočetní metody, které jsou společné všem 

metodám zkoumání přesnosti starých map a které byly popsány také již v tomto textu. Dále se 

věnuje popisu systematického přístupu ke sběru relevantních dat a metodám testu vhodnosti. 

Pokračuje metodami stanovení měřítka. Metodě robustních odhadů se věnuje následně. Popisuje 

její výhody ve srovnání s dříve používanými metodami. Konkrétně se věnuje robustním M-

odhadům a popisuje Huberův či Hampelův odhad a tzv. dánskou metodu. V závěru se věnuje 

metodám vizualizace vypočítaných výsledků přesnosti pomocí různých příkladů map. 

Metoda IRLS (Iteratively Reweighted Least Squares) vychází z metody nejmenších čtverců 

a je oproti ní robustní. V obecném případě představuje takovou skupinu robustních metod, které 

vede na opakované řešení vážené metody nejmenších čtverců. Globální optimizér   

minimalizuje sumu čtverců reziduí  , do výpočtu vstupují i váhy   jednotlivých prvků. 

              
 

 

   

  

  představuje počet měřených hodnot. 

Váhy jsou ukládány do váhové matice   o rozměru    , kde   je opět počet měřených 

hodnot. Globální optimizér lze určit ze známého vztahu: 
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kde   je vektor pravých stran a   je modelovou maticí. 

Existuje více různých způsobů, jakými lze stanovit váhy prvků ve váhové matici  . Cílem 

je přidělit každému měření váhu tak, aby byl snížen vliv odlehlých měření. Lze toho dosáhnout 

nastavením nízké nebo nulové váhy měřením, které jsou podezřelé z odlehlosti. Jednou z variant 

jsou M-odhady, které byly použity v této práci, a jejich podrobnější popis je v kapitole 6. 

Další z metod je LTS (Least Trimmed Squares) či metoda nejmenších useknutých čtverců, 

která je technikou, co také vychází z klasické metody nejmenších čtverců a odpovídá pravidlům, 

která jsou popsána u metody IRLS. Metodu navrhl (ROUSSEEUW, 1984) a od té doby byla 

zmíněna v mnoha pracích. Stejně jako metoda nejmenších čtverců řeší soustavu lineárních 

rovnic za podmínky minimalizace sumy čtverců reziduí. Rozdílem je, že do výpočtu vstupuje 

upravená soustava rovnic, kdy se předně vyloučí zvolený počet měřených hodnot. Logickou 

podmínkou metody LTS je nadbytečný počet měření potřebný pro vyrovnání. Počet měření 

musí být takový, aby bylo možné soustavu řešit i po odebrání těch měření, která považujeme 

jako potenciálně odlehlá. 

Metoda RANSAC (RANdom SAmple Consensus) je také iterativní metodou pro odhad 

parametrů matematického modelu z dat obsahujících odlehlá měření. Pravděpodobnost dobrého 

výsledku roste s počtem iterací. Mezi autory patří (FISCHLER, a další, 1981). Základním 

předpokladem je, že data obsahují jak měření nezatížená chybou, tak odlehlá měření. RANSAC 

vykazuje ze všech známých metod největší robustnost vůči odlehlým měřením, bod selhání činí 

75 %. 

V metodě RANSAC je iterativně vybírána náhodná podmnožina měřených dat, která je 

považována za potenciálně správná měření. Postupné kroky metody jsou následující: 

- Z náhodně vybrané podmnožiny dvou prvků jsou spočteny parametry modelu. 

- Ze zbylých měření je přidán k vybrané podmnožině náhodný prvek. Pokud splňuje 

podmínku danou oceňovací funkcí, je přidán do podmnožiny správných měření. 

V opačném případě je tento prvek z podmnožiny odebrán. 

- Opakujeme předchozí bod tak dlouho, dokud do podmnožiny lze přidat alespoň jeden 

správný prvek. 

- Proces lze ukončit, pokud námi určené množství měření bylo určeno jako potenciálně 

správné. Metodu je možné testovat na všech datech, ale tomu úměrně roste výpočetní 

náročnost a čas. 

Postup je opakován určeným počtem iterací. Při každé iteraci je výsledkem buď model, 

který je nevhodný pro malé množství potenciálně správných měření, nebo vylepšený model 

s odpovídajícím počtem měření. Pokud má vylepšený model více potenciálně správných měření 

než předchozí přijatý, je ponechán jako aktuálně správný model. 



Kap. 4 Kartometrické analýzy, rešerše 

35 

Výhodou tohoto modelu je, že provede s vysokou přesností robustní odhad neznámých 

parametrů i v případě, kdy je přítomno vysoké procento hrubých chyb. Ostatní robustní techniky 

v podobných případech často selhávají (SVOBODA, 2008). 
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KAPITOLA 5  

Přímé metody určení měřítka 

Tato kapitola se zabývá problematikou přímého určení měřítka analyzované mapy. Popisuje 

jednotlivé metody, techniky a postupy, které lze použít pro výpočet měřítka mapy 

z geometrických či konstrukčních prvků mapy. Dále zmiňuje výhody, nevýhody či omezení 

jednotlivých postupů s ohledem na typ, měřítko, velikost mapy. Přímé metody zpravidla 

poskytují o něco horší výsledky než metody nepřímé. Tento fakt je diskutován v kapitole 6. 

V dnešní době je měřítko známé hlavně v číselné formě jako poměr zmenšení mapy vůči 

skutečnosti. Na mapách či jinde se objevuje ve formě: 

             , (5.1) 

kde   vyjadřuje měřítkové číslo. Často je však měřítkové číslo využíváno i jako zkrácené 

označení přesného určení měřítka staré mapy. Na starých mapách se číselné měřítko do určité 

doby neobjevovalo. Od 15. do 18. století bylo využíváno grafických a slovních měřítek, některé 

mapy měřítko postrádaly úplně (BEINEKE, 2001). Grafická měřítka byla zpravidla doplněna 

popisem, který buď splňoval parametry přímo slovního měřítka, či alespoň blíže specifikoval 

délkové jednotky, které byly u měřítka použity (např. německá geografická míle a další). První 

mapy s číselným měřítkem se začaly objevovat počátkem 19. století. Při porovnání se 

současnými mapami jsou dobová měřítka typická svoji nedekadickou formou, která je 

způsobena jiným dělením dobových jednotek.  

Přímými metodami určení měřítka jsou nazvány takové, které nevyužívají žádných 

zprostředkujících výpočtů. Měřítko je tak určeno výhradně výpočtem či přímým měřením údajů 

zjištěných z mapy. Určení měřítka patří nezbytně k procesům souvisejícím s analýzami 

přesnosti starých map.  

Dále jmenované metody využívají při stanovení měřítka různé způsoby výpočtu. Některé 

předpokládají znalost dobové délkové míry či matematických základů mapy (určení 

z grafického měřítka či zeměpisné sítě), jiné žádají znalost hodnot z moderní mapy či ze 

skutečnosti (určení z mapové kresby), některé využívají k určení specifických nástrojů 

(nomogram). Každá z těchto metod bude blíže popsána. Vysvětlen bude její princip a také 
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zhodnocena její účinnost či přesnost stanovení včetně veškerých negativ (např. srážka mapy), 

které mohou mít během procesu určení vliv na výsledek. Jelikož vlivy okolností, které mohou 

stanovení měřítka negativně ovlivnit, jsou u každé metody poměrně vysoké, považuje se za 

vhodné jednotlivé metody mezi sebou kombinovat, což může pozitivně ovlivnit spolehlivost 

a přesnost výsledku. 

Obecně se dají přímé metody rozdělit na takové, které pro určení měřítka využívají 

konstrukční prvky mapy, druhé pak využívají obsahovou část mapového pole. Do zvláštní 

skupiny lze zařadit metody využívající při určení měřítka účelově vyrobené nástroje. Do první 

skupiny spadá stanovení z grafického či slovního měřítka a také určení ze zeměpisné sítě mapy 

či jinak vyznačených souřadnic. Ve všech třech případech je nutná znalost správného přepočtu 

historické míry buď délkové (grafické a slovní měřítko), nebo rozměr Země, který byl pro mapu 

využit (zeměpisná síť). U grafického měřítka a zeměpisné sítě je navíc třeba provést proměření 

velikosti konstrukčního prvku v mapě, kde je nutné počítat s vlivem přesnosti zákresu či srážky 

mapy. Při využití obsahové části je měřítko stanoveno pomocí proměřených vzdáleností mezi 

body v mapě a jejich adekvátními body ve skutečnosti. U této metody je nutné dbát na stejných 

jednotkách, které jsou stanoveny jak pro lokální souřadnicový systém mapy – zpravidla 

pixelové souřadnice vycházející z digitalizace mapy – tak pro souřadnicový systém bodů ve 

skutečnosti. 

Vzhledem k faktu, že mapové pole bude vždy v určitém směru ovlivněno zkreslením, je 

důležité mít na paměti, jakým způsobem bude velikost území, potažmo právě měřítko mapy, mít 

vliv na vypovídající hodnotu měřítka stanovené některou z přímých metod. Zejména u map 

malých měřítek (mapy světa) se může měřítkové číslo vztahovat jen k úzce vymezenému území 

podél nezkreslené rovnoběžky či poledníku. V ostatních částech mapy podléhá území velkému 

délkovému zkreslení a případné číselné či jiné zobrazené měřítko neodpovídá skutečnému 

stavu. Pouze mapy velkých měřítek mají hodnoty zkreslení tak malé, že lze jejich referenční 

plochu brát jako rovinu. 

5.1 Určení z grafického měřítka 

Grafické měřítko bylo na mapách staršího data nejčastějším prvkem. O účelu, kvůli kterému se 

na mapy začalo umisťovat, se dá spekulovat. Měřítko bylo zpravidla doplněno délkovým 

údajem v dobových jednotkách, nejčastěji určitým druhem míle. Logickým smyslem měřítka by 

tak bylo odměřování délek v mapovém poli. To však má význam jen tehdy, je-li celá mapa 

konstantního měřítka. Podobné případy nastávají většinou jen u ekvidistantních map velkých 

měřítek, kde lze vliv zkreslení zanedbat. Přesto se měřítka objevují i na mapách, kde by 

v určitých směrech bylo odměřování ovlivněno velkými chybami. 

Je zřejmé, že autoři map ve starším období počítali spíše s ilustrativní funkcí grafického 

měřítka, než jako s prvkem sloužícím k přesnému odměřování vzdáleností. Měřítko je tak často 



Kap. 5 Přímé metody určení měřítka 

38 

hlavně zdobícím doplňkem. Viz např. mapa Slezska od Martina Helwiga z roku 1561 

(BEINEKE, 2001) na obr. 5.1. Kromě ozdobné funkce je ale v této mapě měřítko i relativně 

smysluplné ve svém hlavním účelu. Mapa je totiž vyhotovena v pravoúhlém válcovém 

zobrazení ekvidistantním v polednících a je tedy možné využít grafického měřítka částečně 

k odměřování všemi směry. Nicméně vzhledem k poměrně malému měřítku (cca 1 : 540 000) je 

nutné v severní a jižní části mapy dále od střední rovnoběžky počítat s vlivem délkového 

zkreslení západovýchodním směrem. 

 

Obr. 5.1 Mapa Slezska – Martin Helwig, r. 1561 (zdroj: MS) 

Důležitým faktorem, který má na přesné stanovení měřítka tímto způsobem vliv, je znalost 

přesné hodnoty dobové délkové míry, jež bývá společně s grafickým měřítkem uvedena. Není to 

však pravidlem. Příkladem může být již zmíněná mapa Slezska na obr. 5.1, která údaj o 

zobrazené míře zcela postrádá. Přesným a správným přepočtem historických jednotek se zabývá 

řada publikací. Ne všechny informace si však vzájemně odpovídají, a je proto třeba důkladně 

zvážit, jakou hodnotu pro přepočet použít. Na obr. 5.2 je ukázka grafických měřítek z mapy 

Bavorského království od vydavatele Tranquilla Molla. Vrchní měřítko zobrazující vzdálenosti 

v německých či geografických mílích by pro přepočet mohlo být s velkou mírou spolehlivosti 

použito, protože hodnota této míle patří mezi ty nejpoužívanější a také nejčastěji zmiňované. 

Naopak u bavorské či švábské míle, odpovídající dalším dvěma měřítkům, by se spolehlivé 

hodnoty pro přepočet hledaly obtížněji. Dalo by se však v tomto konkrétním případě u nich 

využít doplňující textové informace o počtu těchto mílí v jednom zeměpisném stupni. 
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Obr. 5.2 Grafická měřítka na mapě Bavorského království – Tranquillo Mollo, poč. 19. st. (zdroj: MS) 

Spolehlivost měřítka vypočteného touto metodou se odvíjí od toho, s jakou mírou jistoty lze 

hledět na hodnotu dobové jednotky, použité pro přepočet. Jakmile je tato hodnota známa, je 

možné určit měřítko dle následujícího vztahu: 

   
  
  
   (5.2) 

kde    odpovídá vzdálenosti dobové jednotky ve skutečnosti a    je vzdálenost této jednotky na 

mapě. Samozřejmostí pro výpočet je fakt, že budou pro obě vzdálenosti použité stejné jednotky.  

S přihlédnutím k dobovým možnostem autorů map je nutné mít na zřeteli přesnost 

samotného zákresu grafického měřítka. Ne vždy je délka jednotlivých částí měřítka konstantní. 

Vhodným způsobem je proměření celé délky měřítka a následné vydělení počtem znázorněných 

mil či jiných jednotek. Avšak i v tomto případě existuje riziko nepřesností, způsobených 

možným chybným zákresem přímo autorem mapy. 

Vzhledem k vlivu prostředí, ve kterém byly staré mapy uchovány, je neméně důležité 

přihlédnout při procesu určení měřítka ke vlivu srážky mapové listu. Ta může dosahovat u 

nejstarších map v závislosti na stálosti a charakteru prostředí vysokých hodnot. Při neznalosti 

původních rozměrů mapy je však v podstatě nemožné ji spolehlivě odstranit. 

5.2 Určení ze slovního měřítka 

Na starších mapách byla přítomnost slovního měřítka nepochybně běžnější, než je tomu u map 

dnešní doby, kdy se od tohoto typu v podstatě ustoupilo až na některé specifické druhy map. 

Slovní měřítko se na mapách často objevovalo společně s měřítkem grafickým a fungovalo tak 
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jako jeho doplnění či zpřesňující popis údajů. V podstatě se jedná o jednoduchý textový popis, 

jaká vzdálenost na mapě odpovídá vzdálenosti ve skutečnosti.  

Protože se v zásadě dá říct, že slovním měřítkem se popisuje to, co je v grafickém měřítku 

znázorněno kresbou, platí zde podobné zásady a faktory, které ovlivňují přesnost výpočtu. 

Výhodou slovního měřítka je, že na něj nemá vliv stáří mapy a s ním související vlivy prostředí, 

které mají za následek deformaci či přímo fyzické poškození mapového listu. Zároveň zde 

nehrozí chyba, která může být způsobena chybou zákresu, vzniklou při tvorbě nebo reprodukci 

mapy. Také u slovního měřítka je zásadní brát jeho vypovídající hodnotu pouze jako ilustrační, 

pokud se objeví na mapách menších měřítek, což se dělo zřídka. K odměřování délek lze jeho 

funkci využít jen u map se zanedbatelným zkreslením (tj. map velkých a středních měřítek), kde 

se však jako mnohem praktičtější jeví měřítko grafické. 

Hlavní nevýhoda, která je totožná s měřítkem grafickým, je nezbytná znalost přesného 

přepočtu dobové délkové míry. Pomocí může místy být podrobnější popis dalšího dělení 

konkrétní jednotky. To je patrné z obr. 5.3, kde je slovní měřítko na mapě Českého království 

od Jana Lotha. Význam má pouze jako popis měřítka grafického a kromě znázorněné 

vzdálenosti čtyř rakouských mil přidává i informaci, že každá tato míle odpovídá 4000 

vídeňských sáhů. Slovní měřítko ve své typičtější formě, kdy obsahuje v textu zároveň údaj o 

adekvátní délce v mapě, je na obr. 5.4, na kterém je výřez mapy odvozené z druhého 

vojenského mapování. V ní je uveden 1 vídeňský palec jako vzdálenost rovna 2000 vídeňských 

sáhů tedy polovině 1 rakouské poštovní míle. Tato mapa obsahuje již v závorce číselné uvedení 

měřítka (1 : 144 000), které odpovídá převodům těchto jednotek:               . Určení 

měřítka touto metodou je stále však pouze hrubým odhadem a pro přesnější výsledek je vhodné 

kombinovat ho i s jinými způsoby. 

 

Obr. 5.3 Slovní měřítko na mapě Českého království -  Jan Loth, r. 1848 (zdroj: MS) 
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Obr. 5.4 Slovní měřítko na mapě odvozené z druhého vojenského mapování (r. 1869) (zdroj: MS) 

5.3 Určení z mapového rámu 

Kromě vymezení formátu a velikosti mapové kresby je možné z rámu mapy vyčíst většinou i 

souřadnicové údaje. Zeměpisné souřadnice, objevující se i na velmi starých mapách, čerpají 

často z různých rozměrů Země, které se často velmi liší od údajů využívaných později či dnes. 

Délka zeměpisného stupně je logicky hlavním činitelem, který je nutné pečlivě zvážit při 

stanovení měřítka ze zákresu zeměpisné sítě. V průběhu staletí se na starých mapách až zhruba 

do zavedení metrické míry vycházelo z mnoha hodnot velikosti Země.  

Společným rysem bylo, že až zhruba do konce 17. století byl obraz Země brán jako koule. 

Její rozměr a tvar byly známy pouze přibližně. Aproximace tvaru složitějším tělesem, 

elipsoidem, byla používána zhruba od 19. století. Ve 20. století přibyly složitější plochy jako 

geoid, či kvazigeoid. Jak je uvedeno v kapitole 2, pro analýzy starších map lze počítat 

s referenční koulí o předem určeném poloměru          . 

Zeměpisné souřadnice byly obvykle uvedeny v mapovém rámu ve formě dílků zeměpisných 

stupňů. Dělení bylo různé, některé mapy měly vyznačeny pouze půlstupně, jiné obsahovaly 

rozdělení až na minutové části. Nebylo pravidlem, aby mapové pole obsahovalo zeměpisnou síť 

i ve formě zakreslených poledníků a rovnoběžek. Ty byly často do mapy zaznamenány až 

následně po zákresu mapového pole, což se dělo místy i se zeměpisnými údaji v mapovém 

rámu. Souřadnicové údaje nelze pak brát jako geometrický základ mapy. 

Podobně jako u obou předchozích metod ani u téhle nelze pominout vliv zkreslení, které u 

map středních a malých měřítek nedosahuje zanedbatelných hodnot. Pokud se dá počítat 

s přesností zákresu zeměpisné sítě v rámu mapy, je pak dle užitého zobrazení možné pozorovat 

rozdílné vzdálenosti mezi jednotlivými dílky zeměpisných stupňů. To nelze pozorovat u map 

větších měřítek, kde je dělení víceméně (také dle přesnosti zákresu) konstantní. 

Samotný výpočet pak vychází ze stejné rovnice (5.2), kde se místo délkových jednotek pro 

pozemní měření dosadí délkové jednotky odpovídající zeměpisným stupňům. Zeměpisná síť 

v mapovém rámu ale bez vyznačených poledníků a rovnoběžek přímo v mapové kresbě je 

k vidění na obr. 5.5, jež obsahuje výřez mapy Čech od autora Edigia Sadelera již z roku 1630. 

Zeměpisné souřadnice jsou popsány po jednom zeměpisném stupni a obsahují podrobnější 

dělení až po dvou zeměpisných minutách. 
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Obr. 5.5 Mapový rám na mapě Čech – Egidius Sadeler, r. 1630 (zdroj: MS) 

5.4 Určení z mapové kresby 

K metodě stanovení měřítka z mapové kresby musí být logicky přistoupeno hlavně v případě, 

kdy mapa postrádá jak grafické měřítko, tak mapový rám s případnou souřadnicovou sítí. Jak již 

bylo zmíněno dříve, vzhledem k velkému množství faktorů, jež mají u všech metod na přesnost 

stanovení vliv, je vhodné doplnit případně některou z předchozích metod i nyní popisovaným 

způsobem využití mapové kresby, čímž lze spolehlivost určení zvýšit. 

Také tato metoda principielně spočívá v porovnávání vzdáleností. Využívá se u ní 

odměřování mezi pozicemi v mapě a adekvátními místy ve skutečnosti. Souřadnice v mapě 

      jsou v lokálním souřadnicovém systému odpovídajícím parametrům při digitalizaci. 

Odpovídající souřadnice ve skutečnosti je třeba získat odečtením zeměpisných souřadnic 

z moderní mapy či jiného věrohodného zdroje a přepočíst je pomocí zobrazovacích rovnic do 

kartézské soustavy souřadnic stejných jednotek jako jsou odečteny z mapy. Případně, pokud je 

taková možnost k dispozici, lze odečíst souřadnice přímo. Cílem je zvolit takový systém, který 

bude v dané oblasti co nejméně zatížen vlivem zkreslení (pro ČR např. S-JTSK). Mezi 

adekvátními body v obou souřadnicových systémech je pak vypočtena vzdálenost dle 

následujících vztahů: 

 

                
 
        

 
   

                
 
        

 
   

(5.3) 
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   popisuje vzdálenosti mezi body ve skutečnosti a    je vzdálenost těchto bodů v mapě. Aby 

se využité proměnné nezaměňovaly s dříve zmíněnými proměnnými v rovnici k určování 

z grafického měřítka, budou nadále označovány jako   a  . Vztah pro výpočet měřítka je pak 

následující: 

   
  
  
       

    

    
   (5.4) 

Pro zjednodušení lze psát: 

    
  
  
   (5.5) 

kde konstanta   označuje jakékoliv dva body, mezi kterými je provedeno proměření 

Výběru bodů pro odpočet vzdáleností by měla být kladena dostatečná pozornost; platí pro 

něj podobná pravidla, jako jsou popsána v podkapitole 6.3. Tedy vybírat sídla či jiné body, u 

kterých lze počítat s vyšší přesností zákresu. Mezi ně patří místa ležící např. na soutocích řek, 

dálkových cestách či sídla uvedená v textových materiálech k mapě. Zároveň je vhodné vybrat 

body co nejdále od sebe, aby bylo stanovení přesnější. Body by ideálně měly rovnoměrně 

pokrýt celou mapu. 

Pokud není analýzám podrobována mapa velkého měřítka, kde se dá zkreslení délek 

zanedbat, je vždy nutné brát v potaz vliv zkreslení, které může zejména v oblastech dále od 

nezkreslených délek dosahovat vysokých hodnot. 

Aby bylo možné stanovit měřítko s větší spolehlivostí, je vhodné provést proměření mezi 

více body z měřítek určených mezi nimi pak vybrat střední hodnotu, která bude pro mapu 

reprezentativní. Výpočet vhodné střední hodnoty lze uskutečnit více metodami.  

Nejběžněji používaným způsobem a také nejjednodušším je aritmetický průměr. Zásadní 

nevýhodou této metody je, že předpokládá vzájemně nezávislé a se stejnou přesností určené 

hodnoty. To však není v tomto případě splněno, protože proměřené vzdálenosti jsou, vzhledem 

k možnostem dané doby, vždy ovlivněny přesností zákresu konkrétního bodu. Výpočet střední 

hodnoty měřítka za pomoci aritmetického průměru      je pak následovný: 

    
 

 
   

 

   

 (5.6) 

kde    jsou jednotlivé hodnoty měřítka a   je počet proměřených vzdáleností. 

Jinou metodou, která s předchozí úzce souvisí, je vážený aritmetický průměr. Princip 

výpočtu je stejný, ale ke každé proměřované vzdálenosti vstupuje i váha  . Tato metoda 

předpokládá, že známe přesnost zákresu jednotlivých analyzovaných prvků mapy, která je 

rozlišena jejich vahou. 

Váhu lze určit různými způsoby tak, aby byla splněna premisa, že čím větší bude odchylka 

určené hodnoty měřítka na dané proměřované vzdálenosti od střední hodnoty, tím menší váha 
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bude tomuto měřítku přiřazena. Prvotní střední hodnotu lze určit krokem, kdy bude váha všech 

měřítek 1 (tedy tento krok bude odpovídat neváženému aritmetickému průměru). Nejčastěji se 

pro výpočet vah využívá upravená hodnota směrodatné odchylka (např. její převrácená 

hodnota). 

Poslední zde zmíněnou metodou je medián. Funguje na principu, že vzestupně seřazené 

hodnoty rozdělí na dvě stejně početné poloviny. Právě polovina hodnot je pak menších nebo 

rovných a polovina větších nebo rovných mediánu. Výhodou mediánu je, že není ovlivněn 

extrémními hodnotami. Je to nejspolehlivější odhad střední hodnoty s bodem selhání 50 %. 

5.5 Určení pomocí speciálních nástrojů 

V této části bude zmíněn pouze jeden nástroj nazvaný nomogram. Určení měřítka s jeho pomocí 

je jedinou zde popsanou metodou, která numericky nepřepočítává některé získané údaje ze staré 

mapy. Ukázka nomogramu je na obr. 5.6. Měřítko se získá z délky grafického měřítka v cm 

a počtu udaných délkových jednotek v mapě. Obě tyto informace jsou vyneseny na osách 

nomogramu. 

 

Obr. 5.6 Ukázka nomogramu (zdroj: http://oldgeogr.muni.cz) 
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KAPITOLA 6  

Nepřímé metody určení měřítka 

Na rozdíl od přímých metod, které při stanovení měřítka využívají pouze informací a údajů 

zjištěných přímo ze staré mapy, nepřímé metody určují měřítko zprostředkovaně s využitím 

matematicko-statistických nástrojů. Jeden z nejčastěji používaných postupů je založen na 

odhadu měřítka jakožto parametru 2D transformace. Kartografická díla mají po provedené 

digitalizaci – skenování – definován rozměr a polohu pouze v lokálním souřadnicovém systému. 

Ten se odvíjí od parametrů digitalizace (hodnota DPI) a určuje se obvykle v pixelových 

souřadnicích. Zpravidla požadujeme, aby analyzovaná mapa byla převedena do některého 

z existujících národních souřadnicových systémů, je nutné provést georeferencování této mapy. 

Proces georeferencování spočívá v rovinné transformaci souřadnic staré mapy, která je 

provedena nad množinou vybraných bodů a má za cíl provést jejich srovnání s identickými 

body v definovaném souřadnicovém systému. Definovaným souřadnicovým systémem se 

zpravidla rozumí takový polární či pravoúhlý systém, do kterého jsou kartografickým 

zobrazením zobrazeny body referenční plochy. Výše uvedený postup určení měřítka řadíme 

mezi nepřímé metody, kterým je věnována tato kapitola.  

V textu je popsáno, jaké výhody přináší použití nepřímých metod oproti metodám přímým. 

Dále jsou diskutovány faktory mající důležitý vliv na stanovení měřítka touto metodou. Mnoho 

faktorů souvisí s vlastnostmi identických bodů, které jsou při nepřímé metodě využity. Jejich 

volba je zásadní a je jim proto věnován samostatný oddíl kapitoly. Popsány jsou také principy 

některých druhů rovinných transformací včetně transformace podobnostní, jež byla využita pro 

analýzy v této práci a jsou zmíněny jejich výhody či nevýhody. Pomocí podobnostní 

transformace byly staré mapy georeferencovány do souřadnicového systému JTSK. To bylo 

vybráno pro území zvolených map jako nejvhodnější a jeho princip je zde vysvětlen. Závěrečná 

část kapitoly je věnována vyrovnání měření při nadbytečném počtu identických bodů použitých 

pro rovinnou transformaci. Diskutována je nejčastěji používaná metoda nejmenších čtverců 

a také její robustní varianta, která metodu využívá v jednotlivých iteračních krocích a aplikuje 

na ní váhovou matici, jež vzniká dle předpisu zavedeného P. J. Huberem a nazvaného jako 

Huberův odhad. 
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6.1 Faktory ovlivňující nepřímé metody určení měřítka 

Kromě faktorů diskutovaných v kapitole 3, má na stanovení měřítka nepřímou metodou vliv 

několik dalších významných faktorů, které budou podrobněji popsány. Z časových důvodů 

nebylo možné mapové dílo analyzovat jako celek, využita byla tedy pouze podmnožina jeho 

obsahových prvků. Předpoklad je, že pro nepřímé určení měřítka jsou použity identické body 

pořízené v procesu georeferencování. Identické body mají známé souřadnice jak v lokálním 

souřadnicovém systému kartografického díla, tak v definovaném systému souřadnic vybraného 

kartografického zobrazení. Faktory ovlivňující přesnost určení měřítka se vztahují zejména k 

identickým bodům, k jejich volbě, počtu a prostorovému rozmístění. Mezi nejvýznamnější 

faktory patří: 

1. Rovnoměrné pokrytí mapy: 

Body by měly v ideálním případě v konvexní formě pokrýt celou plochu mapového 

pole tak, aby neexistovaly vetší prostory bez určeného bodu, ale zároveň aby nebyly 

v některých místech body příliš nahuštěny. Tento předpoklad je ne vždy splnitelný. 

U map znázorňujících ostrovy, které obsahují velké oblasti vyplněné vodními plochami 

či u portolánových map znázorňujících věrně a podrobně pouze pobřeží, nelze 

požadavek rovnoměrného rozmístěných identických bodů zaručit. Protože při aplikaci 

většiny transformací dochází ke ztotožnění souřadnicových systémů v těžišti a jejich 

následné rotaci, je vhodné body preferovat na okrajích mapy. 

2. Dostatečný počet identických bodů: 

Množství identických bodů je důležitým faktorem ovlivňujícím výsledek analýzy. 

Jejich nedostatečné množství může výsledky analýzy zkreslit, nadbytečné množství 

zpravidla nevede k podstatnému zlepšení výsledku. Jako dostatečný počet lze považovat 

20-50 bodů, množství se odvíjí od velikosti mapového pole, obsahu mapy či jejího 

měřítka. S klesajícím měřítkem mapy, rostoucí velikostí mapového pole, složitostí 

zákresu, se počet bodů zvětšuje. 

3. Typ analyzovaných prvků: 

Existují dvě možnosti, jak volit identické body, ze kterých bude analýza provedena. 

První možnost představuje použití matematických a konstrukčních prvků mapy,  

zejména průsečíků zeměpisné sítě či hektometrické sítě, která se vyskytuje u map 

větších měřítek. Alternativně lze použít např. stupňové či souřadnicové dělení rámu, 

popř. rohy mapového listu. Uvedené prvky se doporučuje používat v tomto pořadí 

důležitosti. Pokud výše uvedené prvky na mapě chybí, popř. existuje pochybnost o 

přesnosti jejich zákresu, je vhodné přistoupit k výběru bodů přímo z mapové kresby. 

V tomto případě je účelné soustředit se na body, u kterých předpokládáme vyšší 

přesnost zákresu, jejichž poloha se navíc v čase a prostoru příliš nemění. Jedná se např. 



Kap. 6 Nepřímé metody určení měřítka 

47 

o historická centra měst, hrady, zámky, tvrze, kostely, kláštery, soutoky řek či 

křižovatky dálkových cest. Tento bod je podrobně diskutován v následující kapitole. 

4. Poloha analyzovaného území: 

U nepřímých metod stanovení měřítka mapy hraje poloha analyzovaného území 

významnou roli. Pokud se analyzované území nachází v místech s velkými hodnotami 

kartografických zkreslení, vzdálenosti odměřované z mapy jsou tímto zkreslením 

ovlivněny, což má vliv i na odhad hodnoty měřítka. V ideálním případě by mělo být 

území rozmístěno podél nezkreslené rovnoběžky, rovníku či centrálního poledníku. 

Tento bod zpravidla splňují mapy velkých a středních měřítek, kde byl při návrhu 

použitého zobrazení zohledněn požadavek minimalizace zkreslení. U oblastí, kde 

dochází k velkému vlivu kartografických zkreslení, tj. území „daleko“ od rovníku, 

centrálního poledníku, nezkreslené rovnoběžky, území rozsáhlá, kde jsou velké rozdíly 

mezi minimální a maximální hodnotou zkreslení, takto navržené nepřímé metody 

poskytnou pouze přibližný výsledek, při stanovení měřítka převládne vliv 

kartografického zobrazení. 

5. Vliv souřadnicového systému: 

Numerické výsledky jsou ovlivněny cílovým souřadnicovým systémem kartografického 

zobrazení, ke kterému se analýza vztahuje. Pokud mají analyzovaná i referenční mapa 

kartografické zobrazení, lze jejich souřadnicové systémy považovat za heterogenní. 

V takovém případě nepostačuje pro stanovení přesného odhadu měřítka lineární 

transformace souřadnic. Ani transformace vyšších řádů nepřinášejí žádný benefit, 

nepřirozeně deformují obraz mapy. Proto je nutné provést mezikrok, kdy je detekováno 

kartografické zobrazení analyzované mapy, mapa přepočtena do sférických souřadnic 

a následně reprojektována do souřadnicového systému referenční mapy. Tato metodika, 

která je aplikovatelná pro stanovení měřítek map obecných měřítek, tj. map větších 

územních celků, kontinentů, hemisfér, či planisféry, však není v této práci řešena. 

Připomeňme, že je věnována mapám velkých měřítek, u kterých lze vliv 

kartografického zobrazení potlačit. Tento bod je podrobněji diskutován v podkapitole 

6.5. 

6.2 Výhody nepřímých metod 

Oproti přímým metodám poskytují metody nepřímé řadu výhod. Dále budou jmenovány  

nejvýznamnější z nich: 

Vyšší relevance výsledku. Při dodržení požadavků na volbu identických bodů je mapa 

analyzována nad celým mapovým polem souvisle, nikoliv izolovaně a nad malou množinou 

prvků, jak je tomu u metod přímých. U přímých metod se zpravidla neproměřují všechny 

existující kombinace analyzovaných prvků, ale pouze vzájemně odpovídající si páry, k dispozici 
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je méně nadbytečných měření. Analyzované prvky nemusí představovat reprezentativní 

výběrový soubor.  Při nepřímé analýze se bere v potaz skutečná mapová kresba a nikoliv pouze 

konstrukční či matematické prvky mapy (zejména mimorámové či rámové údaje), které svojí 

přesností nemusí s obsahem mapy korespondovat. Tyto prvky, jak již bylo řečeno výše, jsou 

zpravidla znázorněny přesněji než obsah mapy. Odhadnuté měřítko mapy se může týkat 

konstrukčních prvků mapy a nikoliv jejího obsahu. U některých map mohou být konstrukční či 

matematické prvky mapy zakresleny chybně, typickým příkladem je např. grafické měřítko.  

Statisticky věrohodnější výsledek. Záruku statisticky kvalitnějšího výsledku poskytuje 

využití nadbytečného počtu identických bodů s vyrovnáním, které minimalizuje sumu kvadrátů 

jejich odchylek, jedná se o aplikaci metody nejmenších čtverců. MNČ je základní metodou pro 

určení transformačních koeficientů použitou v práci. Je obecně známý fakt, že MNČ je velmi 

citlivá na porušení normality dat. Odlehlé hodnoty a hrubé chyby mají velký vliv na výpočet 

výsledných parametrů transformačních rovnic. Vzhledem k výpočetním metodám 

a technologickým možnostem dob vzniku starých map je riziko hrubé chyby vysoké. Odchylky 

měření starých map nesplňují normální rozdělení pravděpodobnosti a metoda nejmenších 

čtverců tak může přinášet nepřesné výsledky. Zmíněné tvrzení potvrzuje i  (BEINEKE, 2001), 

který ve své práci graficky znázornil pro staré mapy rozdělení četností a normální rozdělení. 

Z histogramů je patrné, že reálné rozdělení má k tomu normálnímu daleko. Předpoklad, že ve 

vzorcích starých map nelze očekávat normální rozdělení, se Beinekemu potvrdil i u ostatních 

použitých map. Použil k tomu výpočetní testy, které normalitu dat potvrzují nebo vyvrací (např. 

Kolmogorovův-Smirnovův test).  

Závislost MNČ na rozložení vstupních dat lze potlačit využitím její vážené varianty, kdy 

jsou váhy jednotlivých prvků určeny robustními statistickými metodami. Jinak řečeno použití 

robustních metod si klade za cíl odstranit vliv odlehlých měření či hrubých chyb a zpřesnit tak 

výsledné hodnoty vypočteného měřítka. Principem je filtrace identických bodů vstupujících do 

podobnostní transformace tak, aby nepřesně zakreslené body měly pro výpočet menší váhu než 

body přesnější. Toho je dosaženo zavedením váhové matice, v níž se v jednotlivých iteracích 

stanovují váhy pro všechny identické body, v závislosti na jejich polohových odchylkách. 

6.3 Identické body a jejich volba 

Pro kartometrické analýzy starých map představuje sběr identických bodů zpravidla výchozí 

krok. Aby výsledky těchto analýz dávaly smysl, je nutné analyzovanou mapu georeferencovat 

do souřadnicového systému kartografického zobrazení cílové mapy. Výsledky kartometrických 

analýz jsou tedy svázány s cílovým souřadnicovým systémem referenční mapy. Jinak řečeno, 

jeho volba ovlivňuje dosažené numerické výsledky parametrů. Tato závislost se zvětšuje tím 

více, čím větší území mapa zobrazuje, je tedy funkcí měřítka mapy. V takovém případě jsou 

souřadnicové systémy obou map heterogenní a použití transformací nevede k žádoucím 
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výsledkům. V praxi se požaduje invariance analýzy vzhledem k použitému souřadnicovému 

systému. U map velkých měřítek nebude tato závislost příliš velká a odchylky určeného měřítka 

způsobené různými souřadnicovými systémy se budou pohybovat pod 10 %. Jak již bylo výše 

řečeno, analýze map větších měřítek se věnuje tato diplomová práce. U map malých měřítek je 

situace komplikovanější, do cílového souřadnicového systému může být analyzovaná mapa 

transformována po částech s následnou rekonstrukcí souvislého mapového obrazu 

v souřadnicovém systému referenční mapy. Exaktní postup představuje určení kartografického 

zobrazení analyzované mapy s reprojekcí jejich obsahu na sféru s následnou aplikací cílového 

kartografického zobrazení. Tímto krokem mapový obsah analyzované mapy převedeme do 

souřadnicového systému referenční mapy. 

Zvolené identické body mají na analýzu zásadní vliv, proto je vhodné jejich sběru a výběru 

věnovat patřičnou pozornost. Dle charakteristiky je lze rozdělit na: 

1. Body vycházející z geometrických, konstrukčních či geodetických základů. 

2. Body v mapové kresbě.  

Jak již bylo výše řečeno, u obou druhů je v první řadě důležité prostorové rozmístění bodů. 

Cílem by mělo být co nejrovnoměrnější rozložení po celé mapové kresbě, aby byly 

v transformaci zohledněny charakteristiky celého kartografického díla a jejich množina byla 

víceméně konvexní. Případně chybějící či nevhodný obsah v určitých oblastech mapy může 

negativně ovlivnit výsledek procesu georeferencování.  

6.3.1 Identické body z geometrických základů 

V mapě mohou být přítomny matematické prvky i konstrukční prvky, které jsou důsledkem 

použití geometrických základů. Jedná se zejména o obraz zeměpisné sítě, body bodových polí, 

či síť hektometrickou. 

Zeměpisná síť. Pokud je v mapové kresbě vyznačena zeměpisná síť, volba bodů na 

průsečíku poledníků a rovnoběžek je na první pohled tou nejvhodnější; jedná se často o jeden 

z mála mapových prvků postavených na matematických základech. Jednou z výhod využití 

bodů na kříženích zeměpisné sítě je jejich pravidelné rozmístění v mapové kresbě. Je však třeba 

dbát zároveň velké opatrnosti, jelikož tyto části mapy byly často zakreslovány až dodatečně 

a bez závislosti na mapové kresbě a mohou tak obsahovat podstatné grafické chyby. Typickým 

příkladem je nesymetrie sítě, chybný nebo zjednodušený zákres poledníků rovnoběžek 

v místech s velkou křivostí, kde je jejich geometrická konstrukce netriviální. Aby bylo možné 

zeměpisných souřadnic využít, je nutné specifikovat, jaký nultý poledník je využit pro počítání 

zeměpisných délek. V dnešní době se používá poledník vedoucí skrze hvězdárnu v londýnském 

Greenwichi a to od konce 19. století. Na převážné většině map kontinentální Evropy je 

využíván poledník vedoucí skrze ostrov Ferro na Kanárských ostrovech, který byl považován za 

nejzápadnější cíp pevniny. Pro geodetické i kartometrické výpočty je pro nultý poledník na 
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ostrově Ferro stanovena hodnota 17°40‘ západně od Greenwiche. Známý je např. základní 

poledník pařížský, který byl používán ve francouzské či švýcarské kartografii. 

Dělení mapového rámu. Souřadnice zeměpisné či kartézské jsou na některých mapách 

značeny pouze ve formě dělení s popisem v mapovém rámu (CAJTHAML, 2012). Kartézské 

souřadnice jsou uváděny u map velkých a středních měřítek, např. u map topografických. 

Ukázka mapy se znázorněnou zeměpisnou sítí i dělením v mapovém rámu je na obr. 6.1. Tento 

pomocný konstrukční prvek mapy je méně vhodný, nepokrývá souvisle celé území. 

 

Obr. 6.1 Zeměpisná síť na mapě Slezska (autor Homann) (zdroj: MS) 

Hektometrická síť. Dalším významným konstrukčním prvkem mapy je čtvercová síť známá 

jako hektometrická. Splňuje výše uvedené podmínky pravidelnosti a přesnosti, proto je 

vhodným zdrojem dat pro stanovení v měřítka. Zpravidla však nebývá přítomna na mapách 

středních a velkých měřítek, což její využití limituje, používá se především na topografických 

mapách velkých měřítek. Na těchto mapách, spolu s mapovým rámem, představuje nejpřesněji 

znázorněný prvek. 

Rohy mapového listu. Jiným možným typem identických bodů jsou rohy mapového rámu. 

Jejich hodnoty mohou představovat okrouhlé hodnoty zeměpisných či pravoúhlých souřadnic, 

avšak nemusí tomu tak být vždy. V prvním případě mohou být jejich souřadnice, při 

předpokladu znalosti kartografického zobrazení mapy, dodatečně spočteny. Často používané 

řešení představuje systém MATKART, jehož ukázka je na obr. 6.2 (ČECHUROVÁ, a další, 

2007). V některých případech bývají u vícelistých mapových děl vyhotoveny seznamy 

souřadnic těchto bodů. Body přímo v mapovém rámu lze využít také, ale není pro ně obvykle 

možné získat adekvátní souřadnice v referenční mapě. Ve většině případů nelze určit jejich 

absolutní souřadnice v referenční, ale můžeme snadno určit jejich rozměr. Mohou však fungovat 

jako pomocné body pro tvar mapového listu a pomáhat tak při odstranění srážky či deformace 
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mapy. Pro použití u transformací s nadbytečným počtem identických bodů však nejsou příliš 

výhodné, protože jich bývá poměrně málo, a nepokrývají celý obsah mapy (pouze okraj). 

 

Obr. 6.2 Určení souřadnic rohů v SW MATKART 

6.3.2 Identické body z mapové kresby 

Na řadě typů map matematicko-konstrukční prvky částečně či úplně absentují. U starých map je 

často provedeno označení zeměpisných souřadnic v mapovém rámu, ale síť poledníků 

a rovnoběžek chybí. Děje se tak např. v případech, kdy by u map menších měřítek zeměpisná 

síť měla složité tvary, a nebylo ji snadné geometricky zkonstruovat. Poněkud zrádný může být 

případ, kdy z důvodů přílišné složitosti sítě provedl autor pouze její přibližné vykreslení. 

S tímto faktem se setkáváme u některých spíše exotičtějších zobrazení. Proto je pro stanovení 

měřítka mapy nutné použít obsahové prvky mapy. Je však nutné vzít v potaz, že tyto prvky jsou 

u většiny starších map zakresleny z daleko nižší přesností, než prvky matematicko-konstrukční. 

Až do 18. století, kdy neexistovaly závazné národní polohopisné či výškopisné základy, se 

obsah zakresloval bez použití geometricko-konstrukčních metod, např. pohledovou metodou. 

Mapy tak představovaly spíše umělecká díla, ze kterých nebylo možno přesně odměřovat údaje. 

V této souvislosti je vhodné dodržovat při volbě identických bodů níže uvedená doporučení: 

- Pokud do kartometrické analýzy vstupuje mapa založená na geometricko konstrukčních 

základech, je vhodné vybírat body, které byly využity při samotné tvorbě mapy, tedy 

např. body triangulačních sítí. Při této variantě je žádoucí pracovat také s dostupnými 

informacemi o měřických metodách, které byly použity. 
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- Jestliže mapa neobsahuje žádné identické body o známých souřadnicích, volíme 

identické body takové, u kterých lze najít souřadnice v cílové mapě z aktuálně 

dostupných zdrojů. Při volbě bodů je snahou brát v potaz dějinný vývoj konkrétní 

oblasti a podřídit jejich umístění různým aspektům. Mezi ně kromě zmíněných 

historických hledisek patří také druh vyobrazeného mapového prvku. Jako trvalé body 

lze brát hlavně sídla reprezentovaná hrady, zámky, kostely nebo jinými sakrálními 

stavbami, zříceninami, tvrzemi či náměstími (BAYER, a další, 2009). U takových bodů 

však může být poloha ovlivněna např. existencí historického centra mimo skutečné 

geografické či moderní centrum sídla. K tomuto dochází hlavně u větších měst, která se 

postupně rozrůstala. Důvodem mohou být přírodní podmínky (podhůří), kdy expanze 

byla možná pouze v určitém směru, rozvoj průmyslové výroby či výskyt nerostných 

zdrojů. Příkladem jsou města využitá k důlní činnosti, kde došlo k narušení historických 

jader nebo města ovlivněná překotnou výstavbou sídlišť či suburbanizací, které mohly 

města tvarově deformovat. Větší města mají často také historické centrum většího 

rozsahu a je proto obtížné vybrat adekvátní umístění identického bodu, pokud ve staré 

mapě nelze rozlišit typ mapové značky (hrad, kostel, zámek, …). Za vhodné lze 

považovat body, u kterých je možné nalézt v okolí další pomocné znaky, které autorovi 

mapy usnadnily zákres daného prvku. Vyšší přesnost tak lze očekávat u sídel ležících na 

soutocích řek nebo na pobřeží. Naopak nepřesně budou pravděpodobně zakreslena 

místa v hůře dostupném terénu, jako v horách apod. Problematičnost zákresu takových 

oblastí logicky souvisí s možnostmi dobových měřických metod. Na obr. 6.3 dole je 

zobrazeno umístění identického bodu v městě Hodonín, kde se historická část nachází 

v jižní části města a není brán zřetel na následnou výstavbu severním směrem od hranic 

se Slovenskem. V horní části je česko-polské pomezí a identický bod v polské části 

města Těšín (Český Těšín). I zde je poloha bodu odpovídající historickému vývoji. 



Kap. 6 Nepřímé metody určení měřítka 

53 

 

Obr. 6.3 Příklad volby identického bodu v Českém Těšíně (nahoře) a Hodoníně 

Naopak za nevhodné lze považovat identické body umístěné na vodní toky či plochy, 

protože ty mohou v čase svoji polohu měnit. Méně vhodné jsou také prvky reliéfu (vrcholy či 

sedla), kde není možné počítat s vysokou přesností zákresu. Změnami v čase a nízkou přesností 

je ovlivněno rovněž vedení a křížení cest, mosty apod. Ani ty nelze pro sběr identických bodů 

doporučit. 

Žádoucí přesnost umístění identického bodu se odvíjí od měřítka staré mapy. Nepřesnost 

v umístění identického bodu by neměla být větší, než je grafická přesnost mapy, která činí 

0,1 mm v měřítku mapy. Tento požadavek je však prakticky nesplnitelný, obsahové prvky mapy 

byly často znázorňovány grafickými symboly, které se nezakreslovaly geometricky přesně. U 

takových znaků je mnohdy obtížné nebo dokonce nemožné určit vztažný bod.  

6.4 Základní transformace a jejich použití k určení měřítka 

Transformací souřadnic nazýváme matematicky vyjádřený vztah mezi dvěma souřadnicovými 

systémy. Pro georeferencování starých map se využívají výhradně lineární rovinné 

transformace, kterých je více druhů. Řadí se mezi ně např. afinní nebo podobnostní 

transformace, jejímž prostřednictvím byly transformovány souřadnice i v rámci této práce. Tyto 

transformace dodatečně nedeformují obraz mapy. Polynomické transformace mají 

transformační klíč charakterizován polynomy n-tého stupně. Polynom 1. stupně odpovídá afinní 
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transformaci. Polynomické transformace vyšších stupňů již výrazně deformují tvar, nejsou 

konformní. Tyto deformace jsou navíc lokálně proměnné, liniové elementy se znázorní jako 

křivky. Aplikací takového typu transformace dojde tvarové destrukci obsahu mapy. Měřítko 

odpovídá jejímu deformovanému obrazu. Tuto metodu nelze v obecném případě doporučit. 

Pokud jsou transformace definovány dvěma transformačními rovnicemi, které matematicky 

určují vztah mezi souřadnicemi zdrojové a cílové souřadnicové soustavy, nazývají se 

transformace s globálním klíčem. Parametry jsou definovány stejně pro celé mapové pole. Patří 

mezi např. transformace podobnostní, afinní či projektivní. Transformace, které mají rozdílný 

transformační klíč pro analyzovanou mapu, jsou transformace s lokálním klíčem. Rovnice jsou 

určeny buď pro dílčí plochy, nebo pro každý bod zvlášť. Příkladem druhého způsobu je 

transformace Thin Plate Spline (TPS).  

Mezi nejčastěji používané transformace v souvislosti s analýzou starých map patří: 

1. Podobnostní transformace 

2. Afinní transformace 

3. Kolineární transformace 

4. Thin Plate Spline transformace 

Pro odhad měřítka mapy se zpravidla používají pouze první dvě transformace, které nemají 

negativní vliv na mapovou kresbu. Vliv transformací vyššího stupně na deformace obrazu je 

ilustrován na příkladu Komenského mapy Moravy, viz obr. 6.4. Výpočty byly provedeny ze 

stejné testovací množiny deseti identických bodů. Vlevo nahoře je zobrazena 6-prvková afinní 

transformace (polynomická 1. stupně), vpravo polynomická transformace 2. stupně. Vlevo dole 

transformace kolineární či projektivní a poslední transformací je metoda Thin Plate Spline. 

 

Obr. 6.4 Příklady transformací souřadnic - I. Afinní II. Polynomická 2. stupně III. Kolineární IV. TPS 
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Matematický základ transformačních metod je popsán v mnoha publikacích, namátkou např. 

(CIMBÁLNÍK, 1997), (SKOŘEPA, 2002) a (CAJTHAML, 2012). V textu je použito 

následující jednotné označení: 

       souřadnice bodu v lokální soustavě (staré mapy) 

         souřadnice bodu v globální soustavě (transformované) 

      souřadnice bodu v globální soustavě (referenční mapa) 

Lineární rovinné transformace lze rozepsat jako souhrn tří geometrických operací: posunu, 

změny měřítka a rotace. V průběhu transformace se lokální souřadnicový systém se ve směru 

souřadnicových os posune o vektor           . Tento proces se jinak nazývá také translace. 

Změna měřítka   může být identická či rozdílná v obou směrech souřadnicových os. U 

podobnostní transformace je hodnota měřítka   v obou směrech stejná, u afinní transformace 

jsou měřítka       v obou směrech rozdílná a odvíjí se od ní poloha i velikost 

transformovaného objektu. Ve specifickém případě, kdy je měřítko   rovno 1, nazýváme 

transformaci jako shodnostní. Otočení neboli rotace bodů kolem počátku souřadnic o úhly 

        mohou být u obou os stejné (podobnostní transformace) nebo rozdílné (afinní 

transformace), u odlišných hodnot rotace pro obě osy dochází ke zkosení obrazu.  Složením 

translace, změny měřítka a rotace získáme obecný tvar transformační rovnice 

    
  
     

 
     . (6.1) 

Při nadbytečném počtu souřadnic identických bodů je provedeno vyrovnání prostřednictvím 

MNČ. Označme vektor   vyrovnaných neznámých veličin,   jako modelovou matici a   jako 

vektor měřených veličin.  Vyrovnané hodnoty určovaných parametrů získáme ze vztahu 

       
  
     

Pro potlačení vlivu chybně zakreslených prvků lze použít váženou variantu transformace, kde 

        
  
      

Obě výše zmíněné rovnice jsou detailněji zasazeny do kontextu dále v textu práce. 

Schematické vyjádření složených operací je patrné na obr. 6.5. V tomto konkrétním případě 

se jedná o stejnou rotaci obou souřadnicových os i konstantní změnu měřítka, schéma tedy 

odpovídá podobnostní transformaci. 
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Obr. 6.5 Obecné schéma rovinné transformace (podobnostní) (zdroj:(VEVERKA, a další, 2008)) 

6.4.1 Podobnostní transformace 

Podobnostní transformace patří mezi konformní. Neznámé parametry transformace tvoří: 

posunutí počátku souřadnic  , měřítkový faktor  , úhel rotace   a oba posuny      . Stará 

mapa není tímto postupem nijak deformována, zachovávají se prostorové vazby mezi objekty, 

např. rovnoběžnost přímek. Podobnostní transformace stanovuje měřítko pro celou mapu jako 

jeden parametr, což je pro potřeby této práce, kdy je měřítko v podstatě jediným hlavním 

výstupem, přínosné. 

Při dosazení do (6.1) je možné rovnice podobnostní transformace vyjádřit jako: 

 
                       , 

                       . 
(6.2) 

Je patrné, že v nich figurují 4 neznámé            . Tyto neznámé parametry lze určit ze 4 

rovnic, jsou třeba 4 souřadnice identických bodů v obou soustavách, resp. 2 body. Při 

nadbytečném počtu souřadnic identických bodů je provedeno vyrovnání.  

Pro výpočet podobnostní transformace zavedeme substituci 

 
       , 

       . 
(6.3) 

Rovnice (6.2) přejdou do tvaru: 

 
           , 

           . 
(6.4) 

Vektor   s vyrovnávanými veličinami pak odpovídá: 
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 . (6.5) 

Modelová matice   vycházející z rovnic (6.4) má tvar: 

   

 

 
 
 

       
    
       
      
    
       

 
 
 

. (6.6) 

Po získání vyrovnaných neznámých lze zpětnou substitucí nalézt hodnoty měřítka   a rotace  : 

 
        , 

        
 

 
 . 

(6.7) 

Zvláštním případem podobnostní transformace je situace, kdy je změna měřítka rovna jedné. 

V takovém případě dochází pouze k posunu a rotaci a transformace se nazývá shodnostní. 

Výpočet transformačních koeficientů vyrovnáním z nadbytečného počtu identických bodů 

pomocí vážené MNČ je popsán v podkapitole 6.6.2. 

6.4.2 Afinní transformace 

Afinní transformací se typicky nazývá 6-prvková transformace zahrnující kromě dvou posunů 

také dvě různé změny měřítka a dvě rotace, obojí pro každou souřadnicovou osu zvlášť. 

Definována je i 5-prvková afinní transformace, která zachovává stejný úhel rotace pro obě osy. 

Ta se používá v případech, kdy není žádoucí zkosení obrazu a je cílem zachovat rovnoběžnost 

přímek. Oproti podobnostní transformaci lépe reaguje na případnou srážku papíru, která může 

být různá v obou osách. To samé platí i pro její 6-ti parametrovou verzi, která může na 

nepravidelnosti staré mapy působit i zkosením obrazu. Obě verze jsou nekonformní.  

Transformační rovnice odpovídají těm, které jsou napsány v rovnici (6.1). Tentokrát v nich 

je 6 neznámých:                    . Pro jejich určení je tedy třeba aspoň 6 souřadnic 

identických bodů nebo obecně 3 bodů. I zde je možné vyrovnání pomocí MNČ pro nadbytečný 

počet identických bodů. Zaveďme substituci:  

 

         , 

            

           

           

(6.8) 
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Dosazením získáme transformační rovnice ve tvaru:  

 
           , 

           . 
(6.9) 

Vektor vyrovnaných neznámých lze zapsat jako 

   

 

  
 

 
 
 
 
  
   

  
 

. (6.10) 

Modelová matice afinní transformace má tvar 

   

 

 
 
 

        
      
        
        
      
         

 
 
 

. (6.11) 

Hodnoty stočení       a měřítek       určíme jako 

 

          

     
     

      
   

 

 
  

          
 

 
  

(6.12) 

Afinní transformace představuje polynomickou transformaci 1. řádu.  Nevýhodou afinní 

transformace je fakt, že transformace nezachovává konformitu obrazu, dochází k deformaci 

tvaru. Výhodou je možnost kompenzace příčné a podélné srážky mapového listu, která ovlivní 

hodnoty určovaného měřítka.  

6.4.3 Kolineární transformace 

Kolineární transformace patří mezi lineárními rovinnými transformacemi k těm složitějším. 

Provádí projekci dvou souřadnicových systémů, proto se nazývá také projektivní transformace. 

Vztah mezi dvěma rovinami v rámci projektivní geometrie popisuje Pappova věta, která říká, že 

jak v rovině předmětu, tak i v rovině obrazu je zachován dvojpoměr čtveřice bodové nebo 

paprskové (KÁNSKÝ, 2007). Tento princip je zobrazen na obr. 6.6. 



Kap. 6 Nepřímé metody určení měřítka 

59 

 

Obr. 6.6 Princip kolineární transformace (zdroj: (KÁNSKÝ, 2007)) 

V rámci této transformace je určováno 8 neznámých, je tedy třeba aspoň 8 souřadnic či 4 

bodů. Pokud je využito přesně 4 bodů, dochází na těchto bodech ke ztotožnění. Tyto body jsou 

u starých map často umisťovány do rohů mapového pole. S více body a následným vyrovnáním 

nachází metoda časté uplatnění ve fotogrammetrii. Kolineární transformace nezachovává 

rovnoběžnost přímek a není ani konformní. 

Transformační rovnice mají následující tvar: 

 

   
       

       
   

   
       

       
   

(6.13) 

Vyrovnaný vektor neznámých   odpovídá 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  (6.14) 
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Modelovou matici   kolineární transformace lze zapsat ve tvaru: 

   

 

 
 
 

           
      

   
        
           

      
   

           
      

   
        
           

      
    

 
 
 

  (6.15) 

Pro transformaci obecné mapy není tato metoda vhodná, nalezla však uplatnění u některých 

specifických kartografických děl. Pro transformaci lichoběžníkových mapových listů 

3. vojenského mapování metodu doporučil (CAJTHAML, 2012). 

6.4.4 Thin Plate Spline transformace 

Metoda Thin Plate Spline patří již mezi transformace s lokálním klíčem. Na rozdíl od metod 

globálních se zde mění transformační klíč v celé oblasti. Metodu zveřejnil v roce 1989 Fred 

Bookstein. Podrobné odvození viz (BOOKSTEIN, 1989). Název vychází z principu deformace 

nekonečného a nekonečně tenkého kovového plátu. Síť souřadnic je s referenčním systémem 

ztotožněna, jedná se o nereziduální transformaci. Prostor mezi identickými body je 

interpolován. Z důvodu nulových odchylek by v případě odlehlého měření docházelo v okolí 

takového bodu k velkým deformacím obrazu. Z výše uvedeného plyne, že u metody TPS je 

zásadní volba umístění identických bodů a jejich počet. V rámci metody se pracuje s pojmem 

deformační energie (bending energy). Minimalizuje se množství této energie potřebné k ohnutí 

imaginárního kovového plátu. Transformaci lze rozdělit na afinní složku a složku neafinní, která 

popisuje nepravidelnou změnu tvaru sítě. Matematicky ji lze zapsat jako: 

                         

 

   

  (6.16) 

kde afinní část vyjadřují koeficienty       a druhá část odpovídá nepravidelné změně (ohybu) 

s koeficientem    a funkcí      , která je fundamentálním řešením dané biharmonické rovnice. 

Vzdálenost mezi určovaným a identickým bodem odpovídá   . Pro      vypadá funkce takto: 

         
      

   (6.17) 

Následně je možné rozepsat rovnice pro obě souřadnice u transformace TPS: 

 

                     
      

 

 

   

  

                     
      

 

 

   

  

(6.18) 

Navzdory obecným doporučením nelze TPS transformaci považovat za vhodnou pro stanovení 

měřítka analyzované mapy, dochází k lokálně proměnlivým deformacím analyzovaného díla. 
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6.5 Převod souřadnic ze systému WGS-84 do S-JTSK 

V předchozích kapitolách byl zmíněn fakt, že nepodobnost zobrazení analyzované a referenční 

mapy ovlivňuje výsledek analýzy. Cílem je tedy zvolit pro referenční mapu takové zobrazení, 

které co nejpřirozeněji znázorňuje analyzované území. Protože analyzované mapy pokrývají 

pouze území České republiky, pro potřeby této práce byl z důvodu nízkého délkového zkreslení 

jako nejvhodnější souřadnicový systém zvolen JTSK. Vzhledem ke konformitě je toto zobrazení 

vhodné i pro případné kartometrické analýzy. Křovákovo zobrazení vzniklo v době vytvoření 

samostatné Československé republiky. Souviselo s potřebou vybudování nové a přesnější 

trigonometrické sítě a mělo brát v potaz hranice nově vzniklého státu. Návrhů na nové možné 

zobrazení se sešlo více a jako prozatímní byl ten od Ing. Josefa Křováka vybrán roku 1922. Za 

definitivní byl přijat až v roce 1932 (BUCHAR, a další, 1996). Vítězný Křovákův návrh 

odpovídá obecnému kuželovému zobrazení s jednou souřadnicovou soustavou. Pro tehdejší 

území bylo nepochybně vhodné, ale nemá globální charakter a dále od hranic bývalé ČSR není 

jeho použití žádoucí. Nehodí se tak ani pro vojenské mapy, které by měly obsahovat zahraniční 

území a být připravené pro napojení na souřadnicové soustavy zde užívané. 

Body referenční mapy budou převedeny do roviny Křovákova zobrazení.  V první fázi  

transformujeme zeměpisné souřadnice měřených bodů na elipsoidu WGS-84, který je výchozím 

formátem exportovaných souřadnic v softwaru MapAnalyst, do souřadnic Besselova elipsoidu. 

Oba elipsoidy mají různé hodnoty poloos   a  , zploštění i centroid, jsou vůči sobě posunuty 

a natočeny. Postup aplikace Křovákova zobrazení uvedeme pouze stručně, podrobnosti lze 

nalézt v (BUCHAR, a další, 1996).  

Nejdříve jsou převedeny zeměpisné souřadnice původního elipsoidu         na geocentrické 

prostorové souřadnice            za pomoci rovnic ve tvaru: 

      
  

  

  
    

           

           

            

   (6.19) 

kde   představuje příčný poloměr křivosti 

   
 

 
   (6.20) 

  první geodetickou funkci 

                (6.21) 

a    první excentricitu elipsoidu  

     
      

  
   (6.22) 
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K získání geocentrických prostorových souřadnic na Besselově elipsoidu slouží Helmertova 

prostorová podobnostní transformace mezi geocentrickými souřadnicemi. Ta přiřazuje bodu o 

souřadnicích            právě jeden bod        . Definována je rovnicí: 

           (6.23) 

Matice   je rotační matice (její koeficienty představují směrové kosiny úhlů rotace        dle 

jednotlivých souřadnicových os),   je označován jako měřítkový koeficient. Rovnici lze vyjádřit 

ve tvaru: 

  
 
 
 
    

         
         
         

  
  
  

  

   
  
  
  
   (6.24) 

Nutná je znalost čtyř identických bodů v obou systémech, které slouží k výpočtu 

transformačního klíče (1 x měřítko, 3 x rotace, 3 x posun). Prvky matice   představují směrové 

kosiny rotací dle jednotlivých souřadnicových os: 

    
   
           
            

  

            
   

           

  
           
            
   

   (6.25) 

Po roznásobení a úpravě vztahu pro malé hodnoty rotací omega, lze zapsat: 

     

      
      
      

   (6.26) 

Pokud platí, že 

        (6.27) 

je možné výsledný vztah přepsat do tvaru 

  
 
 
 
        

         
         
         

  
  

  

  
   

  
  
  
   (6.28) 

Hodnoty transformačních koeficientů byly určeny z identických bodů trigonometrické sítě 

I. řádu (známy souřadnice v systému S-JTSK a WGS-84) vyrovnáním metodou nejmenších 

čtverců. Tyto hodnoty jsou vypsány v tab. 6.1. 
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Tab. 6.1 Hodnoty transformačních koeficientů Helmertovy transformace 

   4,998 4’’ 

   1,586 7’’ 

   5,261 1’’ 

  -3,5623 e-6 

   -570,828 5 m 

   -85,676 9 m 

   -462,842 0 m 

V poslední fázi jsou geocentrické souřadnice převedeny na zeměpisné. Zeměpisnou délku 

lze určit jednoduše ze vztahu: 

        
 

 
  (6.29) 

Zeměpisnou šířku  je však třeba počítat iterací. První hodnota 0 je určena ze vztahu: 

      
  
        

      
  (6.30) 

kde     vyjadřuje druhou excentricitu elipsoidu  

      
     

  
  (6.31) 

K hodnotě 0 určíme N0 

 
   

 

         
 

  
(6.32) 

Hodnotu 1 určíme ze vztahu 

        
      

     

      
  (6.33) 

Počet iterací byl zvolen tak, aby bylo dosaženo přesnosti 0,001“. 

V další fázi následují procesy související již s Křovákovým zobrazením. To se stalo 

základem souřadnicového systému JTSK a, jak již bylo zmíněno, odpovídá dvojitému 

konformnímu kuželovému zobrazení v obecné poloze. Křovákovo zobrazení je kombinací dvou 

zobrazení: Gaussova konformního zobrazení z elipsoidu na kouli a Lamberova konformního 

zobrazení z koule do roviny. Besselův elipsoid je nejprve konformně zobrazen Gaussovým 

způsobem na kouli a ta pak konformně na plášť obecného kužele Lambertovým kuželovým 

zobrazením. Schematicky lze postup zapsat jako 
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kde šipky označují jednotlivé kroky a   označuje zobrazení,   transformaci. Podrobný popis 

postupu bude následovat. Detaily lze dohledat v (BUCHAR, a další, 1996). 

(1) Nejprve je nutné Besselův elipsoid zobrazit konformně na Gaussovu kouli, protože 

kuželová zobrazovací plocha bude použita v obecné poloze. Jedná se tedy o Gaussovo 

konformní zobrazení elipsoidu na kouli. Tyto zeměpisné souřadnice   a   jsou vypočteny 

pomocí vztahů: 

 
    

 

 
  
 

 
   

 

 
     

 

 
  
 

 
  
       

       
 

 
 
 

 

 

       

(6.34) 

Použité konstanty ve vztazích jsou uvedeny v tab. 6.2. 

Tab. 6.2 Hodnoty koeficientů Gaussova zobrazení 

  1,000 597 498 372 

  0,996 592 486 9 

   49° 30‘ s.š. 

  6 380 703,610 5 m 

Zeměpisná délka odečítaná od Ferra:         °   . 

 (2) Území bývalé ČSR neleží podél rovnoběžky, ale je stočené ve směru severozápad – 

jihovýchod. Proto byla zvolena obecná poloha kužele a ne normální. Touto volbou Křovák 

dosáhl snížení délkového zkreslení u normální polohy kužele z +42 cm/km na +24 cm/km u 

polohy obecné. K této hodnotě dospěl Křovák empiricky, kdy se snažil území státu pomocí 

kružítka sevřít do co neužšího pásu kartografických rovnoběžek. Výsledná šířka činí 2°31‘. 

Rozdílný vliv polohy kužele je vidět na obr. 6.7. 
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Obr. 6.7 Vliv polohy kužele u Křovákova zobrazení (zdroj: (BUCHAR, a další, 1996)) 

Zeměpisné souřadnice na kouli jsou dále transformovány na souřadnice kartografické. 

Kartografický pól byl určen z bodu, který představoval nejvýchodnější bod znázorněný na mapě 

1 : 75 000. Jeho souřadnice jsou: 

                           

          
                  .  

Výpočty probíhají dle vztahů sférické trigonometrie: 

 

                                     

      
    

    
            

(6.35) 

(3) Pomocí Lambertova konformního kuželového zobrazení s jednou nezkreslenou 

kartografickou rovnoběžkou    byla Gaussova koule zobrazena do roviny na obecně položený 

kužel. Obraz vrcholu kužele je v kartografickém pólu. Zobrazovací rovnice jsou následujícího 

tvaru: 

 
      

   
  
 
   

 
 
 

   
 
 
  
 
 
 
 

 

  

      

(6.36) 
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Konstanty zobrazení:  

                    , 

          , 

       . 

Předchozí vztahy vycházejí ze situace s jednou nezkreslenou rovnoběžkou   . Mimo tuto 

rovnoběžku by pak měřítko m bylo větší než 1. Křovák však aplikoval zmenšující koeficient 

        , kterým vynásobil poloměr koule pro výpočet konstanty   . Tímto dojde k redukci 

délkového zkreslení na základní rovnoběžce o jednu desetitisícinu a stejně tak dojde k poklesu 

na okrajových rovnoběžkách. Hodnoty zkreslení pak dosahují 14 cm/km na okrajích. 

V důsledku dojde ke stejné situaci, jako by byl využit sečný kužel, jelikož se na území nyní také 

nachází dvě nezkreslené rovnoběžky. Situace je patrná na obr. 6.8. 

 

Obr. 6.8 Hodnoty zkreslení Křovákova zobrazení (zdroj: (BAYER, 2010)) 

(4) V posledním kroku jsou polární souřadnice transformovány na pravoúhlé. Pravoúhlá 

rovinná soustava je koncipována tak, že osa x odpovídá základnímu poledníku a je orientována 

na jih, osa y je na ní kolmá a orientovaná na západ. Tato orientace je unikátní a často přináší 

problémy při práci se zahraničním softwarem. Počátek souřadnicového systému je v obrazu 

vrcholu kužele, v Estonském zálivu. Celá oblast státu je tak v prvním kvadrantu, obě souřadnice 

jsou kladné a zároveň vždy platí, že    . Ilustrace popsané rovinné soustavy je na obr. 6.9. 

Souřadnice jsou vypočítány dle vztahu: 

 
          

          
(6.37) 
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Obr. 6.9 Pravoúhlá rovinná soustava Křovákova zobrazení (zdroj: (BAYER, 2010)) 

6.6 Vyrovnání měření 

Stanovení koeficientů rovinných transformací při použití nadbytečného počtu měření probíhá 

nejčastěji pomocí metody nejmenších čtverců, která patří mezi základní metody vyrovnání a její 

princip je popsán v této části textu. Pomocí této metody jsou minimalizována rezidua mezi 

přetransformovanými souřadnicemi bodů v analyzované mapě s jejich korespondujícími body 

v definovaném souřadnicovém systému referenční mapy. Již zmiňovanou nevýhodou MNČ je 

citlivost metody na vstupní data, zejména k odlehlým měřením. Ve výchozí, tj. nevážené 

variantě MNČ se předpokládá normální rozdělení chyb ve vstupním souboru. Aby se snížila 

citlivost MNČ vůči vstupním datům, existuje její vážená varianta. Alternativou pro potlačení 

vlivu hrubých chyb je robustní úprava MNČ, kde jsou váhy stanoveny formou M-odhadů. Tato 

iterativní metoda využívá váhovou matici, váhy jednotlivých bodů se mění v závislosti na 

velikosti reziduí. Prvky, kterým klesnou rezidua pod určitou mez, jsou z výpočtu měřítka 

odstraněny. 

6.6.1 Metoda nejmenších čtverců 

Metoda nejmenších čtverců patří mezi základní metody vyrovnání s nadbytečným počtem 

měření. Poprvé metodu využil již v roce 1795 Carl Friedrich Gauss pro eliminování chyb 

v geodetickém měření. Cílem metody je minimalizace sumy kvadrátů odchylek souřadnic 
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transformovaných bodů staré mapy a referenčních bodů, jako je popsáno v kapitole 6.4.1. 

Následující popis metody čerpá z (BÖHM, a další, 1990), kde lze nalézt i matematické odvození 

a z (CAJTHAML, 2012). 

Pro snadnější aplikaci metody je využito označení z kapitoly 6.4.1. Základní podmínka 

MNČ je, že suma kvadrátů odchylek je minimální. Pokud   je vektor s vyrovnávanými 

veličinami, v případě podobnostní transformace jako v rovnici (6.5),   je vstupní matice z 

rovnice (6.6) a   vektor měřených veličin, pak lze definovat odchylku   jako: 

       . (6.38) 

Následně je možné aplikovat podmínku MNČ: 

                      . (6.39) 

Extrém této funkce nalezneme z podmínky: 

 

    

  
    

                 

  
    

(6.40) 

kde vektor   minimalizující sumu reziduí má tvar: 

               (6.41) 

 Metodu nejmenších čtverců v případě vyrovnání zprostředkujících měření u podobnostní 

transformace souřadnic poprvé použil Friedrich Robert Helmert (1843-1917), ředitel Pruského 

geodetického ústavu v Postupimi a vysokoškolský profesor. Odtud pojmenování podobnostní 

transformace s vyrovnáním pomocí MNČ jako Helmertova transformace. 

6.6.2 M-odhady 

Obecně o problematice a využitelnosti robustních statistických analýz pojednává kapitola 4. 

Připomeňme že MNČ není vhodná pro vyrovnání měření v případech, že není zaručeno 

normální rozdělení chyb. I malé odchylky od normality totiž mohou poměrně výrazně ovlivnit 

výsledek. Zavedením robustních metod se tato závislost více či méně eliminuje. Transformační 

parametry byly určovány iterativním výpočtem váhové matice, která je konstruována za pomoci 

M-odhadů. Tento postup se nazývá Iteratively Reweighted Least Squares (IRLS). Kategorii M-

odhadů zavedl poprvé ve své knize Peter J. Huber v roce 1964. V rámci této práce byla třída M-

odhadů aplikována na MNČ při vyrovnání. Následující část práce je věnována podrobnějšímu 

popisu metody. 

Bod selhání. Důležitou vlastností M-odhadů je jejich odolnost proti vlivu odlehlých měření. 

Připomeňme, že M-odhady jsou univerzálním nástrojem, který lze propojit s různými odhady 

středních hodnot. Míru robustnosti lze exaktně měřit, a to s využitím tzv. bodu selhání. Pro 

odhad střední hodnoty s využitím mediánu činí bod selhání 50 %. Tato hodnota vyjadřuje fakt, 
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že při dosažení 50 % míry kontaminace hrubými chybami metoda ztrácí schopnost tyto chyby 

detekovat. Pro analýzu starých map předpokládáme, že množství chybně zakreslených prvků se 

pohybuje kolem 20-30%, viz (BAYER, 2014). V praxi se ukázalo, že zavedením robustních 

statistických metod se hodnota měřítka změnila asi o 10%, tento fakt je diskutován v kapitole 7. 

6.6.2.1 Huberův odhad 

Huber ve své práci uvedl tři základní typy odhadů (M, L a R-odhady), kdy M-odhady 

odpovídají maximálně věrohodným odhadům. Popis aplikování metody M-odhadů pro potřeby 

podobnostní transformace vychází z práce (HUBER, a další, 2009), kde lze nalézt podrobné 

vlastnosti M-odhadů a rozsáhlý popis této problematiky. Dalšími zdroji informací k aplikování 

dané metody byli také(JUREČKOVÁ, 2001) a (BEINEKE, 2001). 

Mějme funkci reziduí      , která vychází z rovnice (6.38), při čemž          , kde   je 

počet identických bodů vstupujících do transformace.  

       

 

   

      (6.42) 

Funkce   je parciální derivací funkce  : 

       
      

  
  (6.43) 

Minimalizaci funkce lze provést pomocí podmínky 

       

 

   

    (6.44) 

M-odhadem se pak označuje funkce  . V obecném případě není tato funkce lineární, může 

mít obecný tvar. Proto je provedeno rozšíření. Derivací (6.38) dle (6.43) a dosazení do (6.44), 

získáme: 

              

 

   

     

 

   

    (6.45) 

kde           a   je počet hledaných koeficientů. Jestliže nahradíme funkci   vektorem    

a celou rovnici rozšíříme      , získáme: 

       

 

   

   
  
  
  

     

  

 

   

        (6.46) 

Pokud 

    
     

  
   (6.47) 

pak lze psát: 
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     (6.48) 

Maticově tento vztah představuje váženou metodu nejmenších čtverců 

               (6.49) 

s globálním optimem 

                , (6.50) 

kde   odpovídá matici vah jednotlivých pozorování, která je použita při výpočtu 

transformačních koeficientů. 

Protože M-odhady nejsou ekvivariantní vzhledem k měřítku, byla provedena studentizace 

M-odhadu vhodnou škálovou statistikou.  M-odhady jsou obecným nástrojem, který lze spojit 

s libovolným odhadem střední hodnoty. Jako nejstabilnější odhad s mírou selhání 50 % robustní 

výše vlivu hrubých chyb byla použita mediánová absolutní odchylka (MAD), která byla 

označena   .  

                    (6.51) 

Funkce   odpovídající M-odhadu má pak tvar: 

    
  
  
 

 

   

    (6.52) 

V této kapitole popisovaný Huberův odhad využívá předem určeného ohraničeného intervalu, 

ve kterém je funkce   lineární, vně tohoto intervalu konstantní. Huberův odhad je definován 

jako 

   
  
  
   

  
  
                            

  
  
    

       
  
  
        

  
  
   

  (6.53) 

Váhová matice je pak spočtena dle funkce: 

   
  
  
  

 
 
 

 
                 

  
  
    

 
  
  

          
  
  
   

  (6.54) 

Konstanta   je pevně daná konstanta, kterou je oříznuta funkce  . Volbou vhodné hodnoty 

konstanty   lze provádět přizpůsobení kvalitě dat a jejich předpokládané kontaminaci. 

Charakteristikou Huberova odhadu je, že v intervalu  –      při kvadratické funkci  , odpovídá 

klasické MNČ a mimo něj běží lineárně. Při     přechází Huberův odhad v MNČ. Všechny 

výše popsané funkce pro       jsou schematicky znázorněny v grafu 6.1. 
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Graf 6.1 Jednotlivé funkce Huberova odhadu pro k=1,5 

 

6.6.2.2 Dánská metoda 

Také v této metodě se využívá úpravy vah ve váhové matici při iterativním postupu výpočtu 

normálních rovnic. Její předpis je na rozdíl od M-odhadů empirický, bez širšího statistického 

zdůvodnění. Existuje více implementací Dánské metody, kdy u některých specifikací se mění 

výpočet váhy v rámci jednotlivých kroků iterace. Jeden z možných předpisů je uveden např. v 

(TŘASÁK, 2013) a pro tuto práci byl použit předpis popsaný v (BEINEKE, 2001) v tomto 

tvaru: 

   
  
  
  

 
 
 

 
                  

  
  
    

  
 
  
  
 

        
  
  
   

   (6.55) 

Tato metoda je oproti Huberově odhadu robustnější, protože využívá exponenciálního 

poklesu vah. Směrem ke konstantě   je tedy vliv jednotlivých pozorování a odchylek výrazně 

utlumen. Předpokládáme, že výsledky poskytnuté touto metodou budou kvalitnější, podaří-li se 

lépe odfiltrovat vliv odlehlých měření. Srovnání obou metod detekce chybně zakreslených 

prvků v mapě a jejich vliv při stanovení měřítka různých map nalezneme v následující kapitole. 
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KAPITOLA 7  

Analýza měřítek u vybraných map 

Hlavním cílem této práce bylo porovnání různých metod pro stanovení měřítka staré mapy. Pro 

tyto účely byly zvoleny čtyři mapy, jež jsou uvedeny dále v této kapitole. Na nich byly 

aplikovány metody přímého i nepřímého určení měřítka, které byly vysvětleny v předchozích 

částech práce. V úvodu kapitoly jsou rozebrány přímé metody a další část se zabývá dvěma 

druhy robustních odhadů, jež byly aplikovány během postupu podobnostní transformace, 

v jejímž rámci bylo měřítko stanoveno. Obsahem kapitoly je jak popis postupu analýz, tak 

zhodnocení dosažených výsledků. 

7.1 Mapové podklady 

Testování metod a postupů v rámci této práce proběhlo na čtyřech starých mapách. Výběr 

vhodných mapových podkladů byl proveden ve fondech Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Mapová sbírka). Pří výběru bylo zohledňováno v první 

řadě území, které bylo na mapě zobrazeno. Cílem bylo použít mapy, které se týkají území České 

republiky, aby byly zajištěny vypovídající výsledky snášející vzájemné srovnání. Jedná se tedy 

o mapy spíše středních měřítek. Veškerá negativa i pozitiva, jež s použitým měřítkem souvisí, 

jsou popsány v dalších kapitolách. Důležitou roli hraje přirozeně i rok vydání mapy, kde se 

volba odvíjela takovým způsobem, aby mapa přece jen odrážela víceméně charakter území 

a nejednalo se velmi staré nepřesné mapy, ale zároveň aby nebyly použity novější mapy 

postavené na geodetických měřeních, které disponují vysokou přesností zákresu. Vybrané mapy 

jsou popsány v této části textu. 

Následné analýzy provedené na jednotlivých mapách úzce souvisí s technologickými 

aspekty digitalizace. Mapy uchovává již v digitalizované podobě přímo Mapová sbírka. 

V dnešní době je cílem většiny mapových archivů omezit práci s analogovými originály map na 

minimum a zpřístupnit mapy v jiné, zpravidla elektronické, podobě, která zamezí dalším 

negativním vlivů, jež mají na originály vliv. Veškeré podklady byly k dispozici elektronicky 

v rastrovém formátu. Soubory byly poskytnuty v rozlišení 400 DPI v souborovém formátu 

TIFF.  
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Z důvodu menší výpočetní náročnosti při práci s rastry ve smyslu sběru identických bodů na 

nich bylo provedeno snížení bitové hloubky v softwaru IrfanView. Původní barevná hloubka 

odpovídala 16,7 milionům barev, čili 24 bitům na pixel. Snížení bylo provedeno na hloubku 8 

bitů, tedy 256 barev. Tato změna nemá vliv na rozlišení a velikost mapového obrazu a pro práci 

s mapou nebylo zaznamenáno žádné zhoršení čitelnosti mapové kresby. 

Marchionatvs Moraviæ (obr. 7.1) 

Mapa Moravy, jejímž autorem byl Jan Amos Komenský, patří mezi díla, ze kterého byla 

odvozena řada dalších vydání. Použitý exemplář se dle informací Mapové sbírky datuje mezi 

roky 1730 a 1760 a vznikl z rytiny Henrika Hondia, označené jako C3. Tento otisk vydal 

Joannes Janssonio van Waesbergi v Amsterdamu s londýnským vydavatelem Mosesem Pittem 

a Stephanem Swartem. V mapové kresbě lze nalézt např. sídla, zámky, kláštery, vinice, lázně, 

zlaté, stříbrné a železné doly, řeky, lesy a výškopis kopečkovou metodou. V mapě je užito 

německého jazyka, ale u jiných mapových částí latiny. Zároveň se objevuje místy i čeština. Rám 

mapy obsahuje geografické souřadnice. Oblast Moravy je kolorována žlutou barvou, okolní 

země růžovou. Název, měřítka i legenda mapy jsou ozdobeny kartuší. Měřítko se dělí na 

německé a galské míle a je grafické. 

 

Obr. 7.1 Mapa Moravy od J. A. Komenského (zdroj: MS) 
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Mappa Geographica Totius Regni Bohemiæ (obr. 7.2) 

Celý titul na mapovém listu zní Mappa Geographica Totius Regni Bohemiæ in 

XII. Provincias divisæ adjunctis Comitatu Glacensi Regione Egrana et Limitibus finitimarum 

Provinciarum. Mapovou kresbu tvořil Bernardinus Erber a do mědi ji vyryl ve Vídni Philipp 

Gütl kolem roku 1760. Zaznamenáno je území českého regionu. Vykreslena jsou např. sídla 

včetně informace o hradbách, kláštery, chrámy, lázně, poštovny, řeky, lesy či výškopis 

kopečkovou metodou. Anotace u mapové kresby jsou psány německy, avšak u ostatních 

mapových prvků je užita latina. V levém horním rohu je v draperii seznam správního dělení 

země a veduta Karlova mostu. Pravé rohy mapy doplňují ozdobné kartuše. V mapovém rámu je 

informace o geografických souřadnicích. Grafické měřítko obsahuje dělení dle české a německé 

míle. 

 

Obr. 7.2 Mapa Čech od B. Erbera (zdroj: MS) 

Das Königreich Böhmen (obr. 7.3) 

Autorem mapy byl německý kartograf Carl Ferdinand Weiland, vydavatelstvím Geografický 

institut ve Výmaru a mapu vyryl Carl Jungmann. Vydána byla roku 1838. Mapa zachycuje 

území Českého království na počátku 19. století. Znázorněna jsou např. sídla s dělením dle 

počtu obyvatel, významná místa jako zámky či kostely, hradby a opevnění, univerzity, silnice 
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a železnice, hranice provincií a krajů, řeky a šrafováním výškopis. Veškerý textový obsah je 

v německém jazyce. V rámu mapy je popsána síť zeměpisných souřadnic. Mapová kresba 

obsahuje pozdější kolorování, které zachycuje německé a české oblasti. V rozích lze nalézt 

podrobnější mapu Karlových Varů a okolí Prahy a Teplic. V levém dolním rohu je statistický 

přehled rozlohy a počtu obyvatel jednotlivých krajů včetně hlavních měst. Měřítko je grafické 

a zobrazuje vzdálenosti v německé a rakouské míli a francouzské legua. 

 

Obr. 7.3 Mapa Čech od C. F. Weilanda (zdroj: MS) 

Bohemia in suas partes geographice distincta (obr. 7.4) 

Autorství této mapy Čech připadá Egidiu Sadelerovi. Vydána byla Joannesem Janssoniem 

roku 1630 a je tedy z těchto map nejstarší. Vyryl ji Petrus Kaerius. Mapa zachycuje, jak je 

rovněž řečeno v názvu, geografické oblasti Čech, které jsou v mapovém poli vyznačeny 

a popsány (kraje). Vyznačeny jsou dále sídla včetně opevnění, lázní či klášterů. Kopečkovou 

metodou je, nepříliš přesně, značen výškopis a dále také lesy či vodstvo. Rám mapy obsahuje 

zeměpisné souřadnice, ale zeměpisná síť chybí. V mapě se mísí latina i německý jazyk. 

Grafická měřítka jsou tři zobrazující velkou, obecnou a malou míli, jakou ale není blíže určeno. 
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Obr. 7.4 Mapa Čech od E. Sadelera (zdroj: MS) 

7.2 Stanovení přímými metodami 

Z jednotlivých postupů popsaných v kapitole 5 byly vybrány dvě konkrétní metody, které byly 

otestovány a využity na mapách v této práci. První metodou byl přepočet měřítka přes dobovou 

míru a rozměr grafického měřítka na mapě. Druhou porovnání vzdáleností mezi vybranými 

místy v mapě a ve skutečnosti. Nebylo přistoupeno k analýzám slovního měřítka, které nebylo 

součástí ani jedné z map. Využito nebylo ani metody určení ze zeměpisných souřadnic 

v mapovém rámu. Zejména u Weilandovy mapy nebylo totiž jisté, jaké těleso lze brát jako 

referenční a chybějící či nepřesný údaj o jeho rozměrech by znevěrohodnil případné výsledné 

hodnoty. 

7.2.1 Výpočet z grafického měřítka 

Stanovení měřítka staré mapy proměřením na mapě vykresleného grafického měřítka je častou 

součástí kartometrických analýz. U starších kartografických děl je totiž grafické měřítko 

obvyklou částí mapového pole.  

Prvotním krokem bylo zjištění rozměru grafického měřítka v mapě. Vzhledem k lokálnímu 

souřadnicovému systému digitalizovaných map byl tento rozměr zjištěn v pixelech. Odečtení 
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délky proběhlo v grafickém freeware SW IrfanView. Ten umožňuje zobrazení pixelového 

rozměru provedené selekce v rastrovém obrazu.  

Rozlišení analyzovaného obrazu je součástí metadat poskytnutých přímo Mapovou sbírkou, 

případně ho lze zjistit také v programu IrfanView. Pro všechny tři zkoumané mapy odpovídá 

hodnotě 400 DPI. Při znalosti délky v pixelech a rozlišení lze získat délku měřítka v jednotkách, 

ve kterých je znám přepočet dobové míry. Pro získání vzdálenosti měřítka v milimetrech, 

značeno     , lze vycházet ze vztahu: 

      
     

   
        (7.1) 

kde       je rozměr grafického měřítka v pixelech, 400 odpovídá rozlišení a 25,4 je hodnota 

přepočtu palců (inch) na mm. 

K odečtení rozměru měřítka v pixelech se nabízí dva způsoby. Prvním je proměření pouze 

jednoho dílku grafického měřítka, které také zpravidla odpovídá hodnotě 1 dané historické 

míry. Druhou možností je změřit celou zakreslenou vzdálenost a tu pak vhodně přepočíst, čili 

vydělit. Pro srovnání byly využity obě možnosti. Případné nesrovnalosti mohou poukázat na 

rizika spojená s přesností samotného zakreslení grafického měřítka autorem mapy. Nicméně 

čím kratší použitá délka měřítka pro přepočet, tím větší vliv mají případné rozdíly v rámci 

odměření. 

Správnost postupu byla pro každou mapu ověřena i v prostředí programu MapAnalyst, jež je 

podrobněji popsán v kapitole 4. Po načtení rastru mapy je k dispozici i nástroj k odměřování 

vzdáleností, který funguje v přesnosti jednotek milimetrů.  

Přepočet dobové míry, který je u této metody zásadní, byl proveden na základě srovnání 

několika publikací, jež se touto problematikou zabývaly či obsahovaly informace o historických 

jednotkách. Podrobnější výpis daných hodnot je uveden v kapitole 2. U všech čtyř map je u 

jednoho z grafických měřítek uvedena jako míra německá obecná (geografická) míle, která je 

proto využita jako hlavní jednotka, pomocí které budou vypočtená měřítka porovnána. 

Výjimkou je Sadelerova mapa Čech, která přesné určení použité míle postrádá. Hodnota výše 

zmíněné míle vstupující do analýz byla určena na: 

                           

Po určení délky grafického měřítka a znalosti přepočtové míry dobové jednotky je možné 

přistoupit ke stanovení měřítka mapy dle rovnice (5.2). 

7.2.1.1 Marchionatvs Moraviæ 

Komenského mapa Moravy obsahuje dvě grafická měřítka, která jsou vidět na obr. 7.5. Horní 

zobrazuje vzdálenosti pro německou obecnou míli (Milliaria Germanica communia) a je 

členěno na 6 hlavních dílků, které se pak dále dělí na čtvrtiny. Podobná situace je u druhého 

měřítka, které je však členěno na 7 dílů a odpovídá francouzské (galské) obecné míli (Milliaria 

Gallica communia). 
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Obr. 7.5 Grafická měřítka na Komenského mapě 

Pro vyloučení chyby bylo proměření pixelového rozměru měřítka provedeno třikrát jak pro 

celou délku, tak pro vzdálenost první zobrazené míle. Proměřování pro spodní měřítko 

s francouzskou mílí nebylo provedeno, protože nebyla nalezena věrohodná hodnota přepočtu 

této míry. Ukázka odečtení rozměru v programu IrfanView je na obr. 7.6. 

 

Obr. 7.6 Pixelový rozměr grafického měřítka Komenského mapy 

V tab. 7.1 jsou uvedeny všechny odměřené hodnoty a také jejich přepočet na mm dle 

rovnice (7.1). Kontrolní odečet pro celou délku měřítka v programu MapAnalyst je zobrazen 

zároveň na obr. 7.7. 

Tab. 7.1 Výsledné hodnoty proměření grafického měřítka Komenského mapy 

 

Obr. 7.7 Kontrolní odečet délky grafického měřítka Komenského mapy 

Přepočtené hodnoty proměření délky grafického měřítka lze dosadit do rovnice (5.2): 

 celé měřítko jeden dílek 

měření 1 2 3 1 2 3 

vzdálenost (pixely) 1 418 1 416 1 417 240 239 239 

průměr 1 417 239,33 

přepočet (mm) 89,98 15,2 

MapAnalyst kontrola (mm) 90 15 
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Výsledná měřítka obsahuje tab. 7.2. 

Tab. 7.2 Vypočtená měřítka z grafického měřítka Komenského mapy 

Měřítko uvedené u mapy v knihovní databázi činí 1 : 493 000. Není známa metoda, jež byla 

pro stanovení měřítka využita. Výsledné měřítko určené odečtením celé vzdálenosti grafického 

měřítka se této hodnotě velice blíží a činí 1 : 494 806. Je pravděpodobné, že určení v Mapové 

sbírce proběhlo podobným způsobem. Stanovení pomocí části měřítka odpovídající jedné míli 

udalo hodnotu již poměrně odlišnou, měřítkové číslo vyšlo o více než šest tisíc menší, přesně 

1 : 488 187. Tento rozdíl plyne z neodpovídající délky měřítka vůči jeho jednotlivým dílkům. 

Svědčit to může o nepřesnosti zákresu, jež souvisí s dobovými možnostmi záznamu i tisku. Je 

však třeba mít na paměti, že při využití pouze takto krátké vzdálenosti v obrazu, má i samotný 

pixelový rozdíl zakreslené čárky v měřítku vliv na výsledné stanovení. 

7.2.1.2 Mappa Geographica Totius Regni Bohemiæ 

Mapa Českého království od B. Erbera vykresluje dvě grafická měřítka (obr. 7.8). Odpovídají 

dvěma druhům dobové míle. První má dvojí dělení pro českou míli, jedno po 6 a druhé po 12 

mílích, které odpovídá 1/12 stupně zeměpisné šířky. Druhé grafické měřítko vychází z dělení 

zeměpisného stupně na 15 částí a zobrazuje vzdálenost 8 německých mil. 

 

Obr. 7.8 Grafická měřítka na Erberově mapě 

U této mapy bylo provedeno proměření u obou zobrazených měřítek. Obrázek odměření 

spodního měřítka s německou mílí v pixelech v SW IrfanView je vidět na obr. 7.9. 

 celé měřítko jeden dílek 

vypočtené měřítko 494 806 488 187 
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Obr. 7.9 Pixelový rozměr grafického měřítka Erberovy mapy 

Přepočtené pixelové hodnoty pro celé grafické měřítko i pro část odpovídající jedné míli 

jsou v tab. 7.3. V ní je také zanesena vzdálenost odečtená z programu MapAnalyst. Snímek 

kontrolního odečtu je na obr. 7.10.  

Tab. 7.3 Výsledné hodnoty proměření grafického měřítka Erberovy mapy (německá míle) 

 celé měřítko jeden dílek 

měření 1 2 3 1 2 3 

vzdálenost (pixely) 1 357 1 359 1 358 167 167 168 

průměr 1 358 167,33 

přepočet (mm) 86,23 10,63 

MapAnalyst kontrola (mm) 86 11 

 

Obr. 7.10 Kontrolní odečet délky grafického měřítka Erberovy mapy 

Dosazením měřených hodnot do rovnice (5.2) získáme:  

  
           

     
 
         

     
   

V tab. 7.4 jsou pak vypsána výsledná měřítka. 

Tab. 7.4 Vypočtená měřítka z grafického měřítka Erberovy mapy (německá míle) 

 celé měřítko jeden dílek 

vypočtené měřítko 688 432 698 066 

V případě české míle existuje více zdrojů, které její možný přepočet uvádí. Jak je patrné 

z kapitoly 2, hodnoty přepočtu kolísají v řádech tisíců metrů dle toho, jakou variantu české míle 

autor zmiňuje, či z jakého zdroje vychází. Pro účely porovnání byly hodnoty měřítka spočteny i 

u této míle. Hodnota přepočtu byla nakonec stanovena na 9 225,84 m, kterou ve své práci 

využili i (KREJČÍ, a další, 2007). Proměřené hodnoty jsou vypsány v tab. 7.5. 

 

 

 



Kap. 7 Analýza měřítek u vybraných map 

81 

Tab. 7.5 Výsledné hodnoty proměření grafického měřítka Erberovy mapy (česká míle) 

 celé měřítko jeden dílek 

měření 1 2 3 1 2 3 

vzdálenost (pixely) 1 283 1 283 1 284 216 216 215 

průměr 1 283,33 215,67 

přepočet (mm) 81,49 13,7 

MapAnalyst kontrola (mm) 81 14 

Tab. 7.6 obsahuje vypočtená měřítka jak z celé vzdálenosti grafického měřítka, tak ze 

vzdáleností odpovídající jednomu dílku. 

Tab. 7.6 Vypočtená měřítka z grafického měřítka Erberovy mapy (česká míle) 

 celé měřítko jeden dílek 

vypočtené měřítko 679 286 673 419 

V rámci knihovních údajů Mapové sbírky je pro Erberovu mapu uvedeno měřítko 

1 : 650 000. Při využití spodního grafického měřítka odpovídajícího německé míli je výsledné 

měřítko rovno 1 : 688 432. Vychází tedy cca o 5 % menší. Rozdíl je ještě markantnější při 

použití jedné míle z grafického měřítka. Měřítkové číslo vyroste o další téměř 2 % a měřítko 

pak činí 1 : 698 066. Hodnoty bližší těm v databázi vychází při využití české míle. Zatímco u 

celého grafického měřítka je výsledkem hodnota 1 : 679 286, u jednoho dílku je měřítkové číslo 

o bezmála šest tisíc menší a přesně se rovná 1 : 673 419. Za povšimnutí stojí, že ačkoliv u 

německé míle je měřítko určené z jedné míle o dost menší než u celé délky grafického měřítka, 

tak pro českou míli platí situace opačná a výpočet z jedné míle dává naopak základ měřítku 

většímu. V tomto případě se dá tvrdit, že je rozdíl způsoben nepřesným zákresem grafického 

měřítka autorem mapy. U české míle je odměřený dílek měřítka delší, než by měl být dle 

vydělení celého rozměru a naopak u německé míle vychází kratší. 

7.2.1.3 Das Königreich Böhmen 

Třetí analyzovanou mapou byla Weilandova mapa Království českého. Mapa zahrnuje tři 

grafická měřítka, jak je vidět na obr. 7.11. První ukazuje německé geografické míle adekvátní 

15 na 1 jeden zeměpisný stupeň. Prostřední měřítko odpovídá míli rakouské, která je shodná se 

4 000 vídeňskými sáhy. Třetí měřítko patří jednotce francouzská legua (lieue), kterých je 25 do 

jednoho zeměpisného stupně. Všechna mají krom klasického dělení i jednu část směrem doleva 

od nulové hodnoty, která je dělena na čtvrtiny a u německé a rakouské míle zobrazuje i osminu 

míle. Celkem zobrazují mílová měřítka 10 dílků a měřítko s francouzskou jednotkou 14 částí. 
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Obr. 7.11 Grafická měřítka na Weilandově mapě 

Na obr. 7.12 je patrné odečtení délky měřítka pro německou míli. Změřena byla i vzdálenost 

u grafického měřítka s rakouskou mílí. Třetí měřítko použito nebylo, protože nebyl nalezen 

spolehlivý zdroj pro přepočet dané jednotky. 

 

Obr. 7.12 Pixelový rozměr grafického měřítka Weilandovy mapy 

Výsledky proměření jak celého měřítka, tak jedné vyobrazené míle jsou v tab. 7.7. Následný 

snímek na obr. 7.13 potvrzuje rozměr kontrolním odečtem v programu MapAnalyst. 

Tab. 7.7 Výsledné hodnoty proměření grafického měřítka Weilandovy mapy (německá míle) 

 celé měřítko jeden dílek 

měření 1 2 3 1 2 3 

vzdálenost (pixely) 1 734 1 734 1 734 174 174 172 

průměr 1 734 173,33 

přepočet (mm) 110,11 11,01 

MapAnalyst kontrola (mm) 110 11 

 

Obr. 7.13 Kontrolní odečet délky grafického měřítka Weilandovy mapy 

Pokud dosadíme získané hodnoty do rovnice (5.2), platí: 

  
            

      
 
         

     
   

Z nich lze stanovit výsledná měřítková čísla tak, jak jsou vidět v tab. 7.8. 
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Tab. 7.8 Vypočtená měřítka z grafického měřítka Weilandovy mapy (německá míle) 

 celé měřítko jeden dílek 

vypočtené měřítko 673 911 673 973 

Hodnota rakouské míle se ve většině publikací udává shodně a její metrický přepočet byl 

tedy dle údajů v kapitole 2 určen na 7 585,937 m. Tab. 7.9 obsahuje odměřené pixelové 

hodnoty odpovídajícího grafického měřítka v mapě. 

Tab. 7.9 Výsledné hodnoty proměření grafického měřítka Weilandovy mapy (rakouská míle) 

 celé měřítko jeden dílek 

měření 1 2 3 1 2 3 

vzdálenost (pixely) 1 768 1 768 1 770 176 177 178 

průměr 1 768,67 177 

přepočet (mm) 112,31 11,24 

MapAnalyst kontrola (mm) 112 11 

Dle výše uvedených údajů byla obě měřítková čísla stanovena na hodnoty uvedené v tab. 

7.10. 

Tab. 7.10 Vypočtená měřítka z grafického měřítka Weilandovy mapy (rakouská míle) 

 celé měřítko jeden dílek 

vypočtené měřítko 675 446 674 905 

Weilandova mapa má dle údajů z Mapové sbírky měřítko 1 : 679 000. Proměřením 

a výpočty grafického měřítka se zobrazenou německou geografickou mílí bylo získáno měřítko 

1 : 673 911 pro celou délku a 1 : 673 973 pro rozměr jedné míle. Pro míli rakouskou je u celé 

délky měřítko 1 : 675 446 a pro jednu odměřenou míli pak 1 : 674 905. Z výsledných hodnot je 

patrné, že Weilandova mapa patří, co se grafických měřítek týče, mezi přesně zakreslené. 

Měřítkové číslo vyšlo v podstatě totožně u německé míle a u rakouské kolísá pouze v rozmezí 

500. Mezi oběma mírami je rozdíl činící cca 1 000. To mimo jiné svědčí o přesné hodnotě 

přepočtu odpovídající rakouské míli, která patřila na území České republiky mezi ty často 

používané. Všechna měřítka pak vychází o něco větší, než je hodnota z Mapové sbírky, přesný 

rozdíl měřítkového čísla je cca 4 000. 

7.2.1.4 Bohemia in suas partes geographice distincta 

Na Sadelerově mapě Čech jsou specifickým způsobem zakreslena tři grafická měřítka zároveň. 

Jak je vidět na obr. 7.14, měřítka jsou spojena v jeden grafický prvek. Měřítko není popsáno 

konkrétní mílí, zmíněno je pouze dělení na velkou, obecnou a malou míli, kdy všechny jsou 

děleny na 10 dílků. Z textu v kapitole 2 se dá odhadnout, že i toto grafické měřítko bude 

odpovídat německé míli. 
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Obr. 7.14 Grafická měřítka na Sadelerově mapě 

Pixelové odečtení grafického měřítka ze SW IrfanView je vidět na obr. 7.15. Využito bylo 

střední měřítko odpovídající obecné míli, brané jako německé. 

 

Obr. 7.15 Pixelový rozměr grafického měřítka Sadelerovy mapy 

Tab. 7.11 shrnuje všechny odměřené hodnoty včetně přepočtu na mm. Na obr. 7.16 je 

vyobrazen kontrolní odečet pro celou délku měřítka v programu MapAnalyst. 

Tab. 7.11 Výsledné hodnoty proměření grafického měřítka Sadelerovy mapy 

 celé měřítko jeden dílek 

měření 1 2 3 1 2 3 

vzdálenost (pixely) 1 429 1 430 1 430 140 139 138 

průměr 1 429,67 139 

přepočet (mm) 90,78 8,83 

MapAnalyst kontrola (mm) 91 9 

 

Obr. 7.16 Kontrolní odečet délky grafického měřítka Sadelerovy mapy 

Po dosazení výše uvedených hodnot do rovnice (5.2) získáme: 

  
            

     
 
         

    
   

Výsledná měřítka obsahuje tab. 7.12. 



Kap. 7 Analýza měřítek u vybraných map 

85 

Tab. 7.12 Vypočtená měřítka z grafického měřítka Sadelerovy mapy 

 celé měřítko jeden dílek 

vypočtené měřítko 817 409 840 367 

V databázi Mapové sbírky je u záznamu Sadelerovy mapy uvedeno měřítko 1 : 835 000. 

Z výsledků této přímé metody je blíže danému měřítku hodnota odečtena z jednoho dílku 

grafického měřítka. Naopak hodnota z celé délky měřítka se liší o téměř 18 000, což je 

překvapivé protože vzdálenost celého měřítka obvykle patří mezi ty přesnější. Dá se očekávat 

nepřesnost zákresu, která může být způsobena zmíněným specifických vyobrazením grafického 

měřítka. 

7.2.2 Výpočet z mapové kresby 

Při využití odměřování vzdáleností mezi body v mapové kresbě je třeba vynaložit více úsilí 

a času pro zdárné provedení analýz a výsledné stanovení měřítka. Aby totiž mohlo být 

proměření vůbec provedeno, je nejdříve třeba sesbírat určitý počet identických bodů v mapě 

a současně k nim odpovídající souřadnice bodů ve skutečnosti. 

V případě této práce bylo využito faktu, že sběr identických bodů byl také součástí určení 

měřítka pomocí nepřímých metod, popsaných v následující kapitole. Tamtéž je popsán samotný 

princip sběru bodů. 

Sesbírané souřadnice bodů byly v případě mapy v lokálním souřadnicovém systému 

v metrových jednotkách. V metrech byly po úpravách i souřadnice identických bodů ve 

skutečnosti, které odpovídaly systému S-JTSK. Za účelem srovnání bylo využito rozdílného 

celkového počtu identických bodů. Seznam souřadnic byl průběžně ukládán do zvláštních 

textových souborů a celkově existují varianty o 5, 10, 20, 30, 40 a 50 bodech pro všechny tři 

mapy. Vzdálenosti byly spočteny vzájemně mezi všemi body mezi sebou bez opakování. 

V první fázi bylo nutné převést souřadnice bodů ve skutečnosti ze souřadnicového systému 

WGS-84 do S-JTSK. Implementace popisovaného postupu proběhla v prostředí programu 

MATLAB
1
. Celý skript je uveden v příloze 1. Získané souřadnice bodů v obou soustavách byly 

v rámci cyklu dosazeny do rovnice (5.3) a v každém kroku iteračního procesu bylo kromě obou 

vzdáleností spočteno i měřítko platné pro dané dva konkrétní body. Takto nabytá měřítka byla 

v jednotlivých iteracích ukládána do sloupcové matice. Ze vzniklých hodnot je možné měřítko 

stanovit více způsoby. Pro tuto práci byla zvolena varianta s výpočtem pomocí mediánu. Ten 

byl zvolen, aby bylo stanovené měřítko co nejméně ovlivněno případnými extrémními 

hodnotami. Nevýhodou postupu je, že neexistuje žádné zcela nezávislé měření. Pokud bude 

jeden bod mapě např. výrazně chybně zakreslený, ovlivní měření pro všechny ostatní body. 

                                                     
1
 MATLAB (MATrix LABoratory) je výpočetní matematické prostředí a skriptovací jazyk existující ve 

formě počítačového programu vyvíjeném firmou MathWorks. Umožňuje počítání s maticemi i 

implementaci matematických algoritmů. 
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Pro vyjádření spolehlivosti měření u jednotlivých počtů bodů byla spočtena také hodnota 

směrodatné odchylky. Ta určuje, o kolik jsou určená měřítka odchýlena od aritmetického 

průměru všech měření   . Výpočet směrodatné odchylky   byl proveden dosazením do rovnice: 

    
 

   
        

  

 

   

 (7.2) 

Výsledná měřítka včetně směrodatných odchylek shrnuje tab. 7.13. 

Tab. 7.13 Vypočtená měřítka z mapové kresby 

SROVNÁNÍ VZDÁLENOSTÍ 

vybraná mapa Komenský Erber Weiland Sadeler 

# bodů měřítko   měřítko   měřítko   měřítko   

5 505 405 26 873 691 314 15 558 677 357 11 980 783 418 16 339 

10 505 243 38 401 683 432 14 717 674 625 8 369 799 564 54 118 

20 520 665 40 759 687 081 17 157 674 709 7 858 803 666 60 289 

30 513 796 42 794 687 825 18 127 674 921 9 393 803 208 63 314 

40 519 631 40 660 687 803 19 208 674 209 18 357 797 661 62 314 

50 519 447 40 169 685 391 21 774 673 964 16 862 800 297 65 285 

Z výsledků je patrné, že rozptyl výsledných měřítek u třech zkoumaných map koreluje 

s datem vydání konkrétní mapy. Nejvyšších hodnot dosahuje směrodatná odchylka u měřítek 

Komenského mapy Moravy a Sadelerovy mapy Čech. U nejnižšího počtu bodů, kdy je měřítko 

počítáno celkově z deseti proměřených vzdáleností, dosahuje nižší hodnoty, než u dalších 

variant, kde se směrodatná odchylka pohybuje okolo hodnoty 40 000, resp. 60 000 u mapy od 

Sadelera. Z těchto vysokých hodnot lze usuzovat, že jeden či více bodů v mapě jsou zakresleny 

nepřesně. Samotné měřítkové číslo kolísá u Komenského v rozmezí od cca 505 000 do 521 000 

a u Sadelera dokonce mezi 783 000 a 804 000. Hodnoty měřítek nevykazují žádnou tendenci 

a je patrné, že zásadní vliv na ně má zejména, již zmiňovaná, přesnost zákresu, která bude 

pravděpodobně nízká u více identických bodů. U Sadelerovy mapy je nutné vzít na vědomí také 

faktor zkreslení, protože přibližná měřítka, v kterých se mapa pohybuje, jsou v relacích, kdy už 

není vhodné vliv kartografického zobrazení pominout. U Erberovy mapy je rozptyl výsledných 

měřítek menší a také směrodatné odchylky dosahují nižších hodnot. Měřítka se pohybují od 

zhruba 1 : 683 000 po 1 : 691 000, při čemž od 20 identických bodů vykazují poměrně 

konstantní hodnotu za mírného růstu směrodatné odchylky. Poněkud odlišná situace je u 

Weilandovy mapy Čech, u které je náhlé zvýšení směrodatné odchylky u 40 bodů, jež se téměř 

vyrovná hodnotě u Erberovy mapy. U nižších počtů identických bodů jsou hodnoty o mnoho 

nižší. Toto skokové zvýšení opět souvisí s nepřesným bodem či body, které byly sesbírány mezi 
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počtem 30 a 40. Na měřítko to nicméně nemá podstatný vliv. Měřítkové číslo se mění pouze 

v rozmezí od 674 000 do 677 000. Odlehlá měřítka zapříčiňující vyšší směrodatnou odchylku 

byla odfiltrována použitím mediánu jako střední hodnoty pro stanovení výsledného měřítka. 

7.3 Stanovení nepřímými metodami 

Matematický princip metod pro nepřímé určení měřítka staré mapy je popsán v kapitole 6. 

Analýzy byly provedeny na stejných čtyřech mapách jako u metod přímého určení. Postup prací 

byl zahájen sběrem identických bodů pro získání souřadnic v lokální soustavě rastru staré mapy 

a souřadnic cílového souřadnicového systému. Souřadnice staré mapy byly transformovány 

podobnostní transformací. Jedním z parametrů podobnostní transformace je i požadované 

měřítko. Běžnou metodou pro vyrovnání nadbytečného počtu měření je MNČ, jíž 

prostřednictvím bylo měřítko stanoveno v první fázi, aby sloužilo jako výchozí hodnota pro 

porovnání. Následně byla provedena na vstupních identických bodech filtrace a aplikována byla 

váhová matice, jejíž předpis byl stanoven robustní metodou M-odhadů. Veškerá matematická 

realizace popsaných postupů byla provedena v programu MATLAB (popis viz poznámka na 

straně 85). Výsledné skripty použitých metod jsou v příloze 1. 

7.3.1 Sběr identických bodů 

Volba identických bodů byla již částečně popsána u metody přímého určení měřítka z mapové 

kresby. Pro srovnání vlivu počtu identických bodů vstupujících do transformace byly vytvořeny 

seznamy vlícovacích bodů po 5, 10, 20, 30, 40 a 50 bodech. Výběr identických bodů proběhl 

v softwaru MapAnalyst. Ten byl vyvinut v prostředí Kartografického institutu Eidgenössische 

Technische Hochschule Zürich. Jeho autory jsou Bernhard Jenny a Adrian Weber již zmínění 

v kapitole 4. MapAnalyst je volně dostupná aplikace fungující v prostředí Java s přístupným 

zdrojovým kódem. Program analyzuje a vyhodnocuje kartometrické vlastnosti starých map 

pomocí dvojic identických bodů. Jako referenční mapu lze využít georeferencovaný rastr nebo 

online přístupnou OpenStreetMap. Ukázka rozmístění 50 identických bodů na Weilandově 

mapě Čech je patrná na obr. 7.17. Rozložení je víceméně rovnoměrné, chybí části vyplněné 

mapovými prvky (titul, legenda apod.).  
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Obr. 7.17 50 identických bodů z programu MapAnalyst na Weilandově mapě Čech 

Souřadnice identických bodů ve staré mapě i odpovídajících bodů z OpenStreetMap 

vyexportovaných z programu MapAnalyst byly ve formátu txt, kde každý bod byl na jednom 

řádku popsán svým jménem a dvěma souřadnicemi x a y, případně   a  . Jednotlivé údaje byly 

odděleny čárkou (formát csv – comma-separated values). Příklad výstupních údajů u 5 

identických bodů Weilandovy mapy je patrný v tab. 7.14. Pro přehlednost byly oba textové 

soubory sloučeny v jeden. V tomto formátu vstupují souřadnice přímo do prostředí MATLABu. 

Jednotky sesbíraných souřadnic pro starou mapu jsou metry, zatímco souřadnice 

z OpenStreetMap byly vyexportovány ve formátu WGS-84. Program MapAnalyst nabízí i 

formát souřadnic odpovídajících Mercatorovu zobrazení, které ale dosahují vyšších délkových 

zkreslení, než u souřadnicového systému S-JTSK Křovákova zobrazení. Proto bylo přistoupeno 

k transformaci s cílem získat souřadnice v metrech v systému S-JTSK. Transformace uvedená 

v podkapitole 6.5 poskytuje přesnost v řádu cm a je tak pro potřeby této práce dostatečná.  

Tab. 7.14 Seznam 5 identických bodů ve Weilandově mapě Čech 

 
STARÁ MAPA SOUČASNÝ STAV 

název bodu x y     

zgorzelec-gorlitz 0,416694 0,496242 14,99204 51,157994 

hof 0,096281 0,361231 11,915291 50,316644 

zabreh-hohenstadt 0,621989 0,285004 16,872524 49,882763 

ivancice-eibenschitz 0,571518 0,162438 16,37738 49,101772 

cham 0,170151 0,178789 12,665676 49,218146 

Vybrané body odpovídaly typově pouze sídelním jednotkám. Nebyly využité jiné 

prostorové prvky, a to z důvodu, aby bylo možné přistupovat k transformacím s vědomím, že 

lze u všech bodů očekávat přesnost zákresu neovlivněnou právě faktory souvisejícími s typem 

samotného zakresleného prvku. 
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7.3.2 Stanovení měřítka Huberovým odhadem 

Základem pro spolehlivé stanovení parametru měřítka je stejný formát a jednotka vstupních 

seznamů souřadnic. Souřadnice staré mapy jsou ve vhodném formátu již přímo vyexportované 

z programu MapAnalyst. U souřadnic skutečného stavu je po importu textového souboru 

provedena již zmiňovaná transformace do systému S-JTSK, který je také v metrových 

jednotkách.  

Implementace Huberova odhadu probíhá ve formě váhové matice, jíž prostřednictvím jsou 

roznásobeny souřadnice vstupující do podobnostní transformace. Výpočet nových vah probíhá 

v iteračních krocích. Podmínka pro ukončení iteračního procesu je subjektivním parametrem  

a empiricky byla stanovena na situaci, kdy rozdíl nově stanoveného měřítka a měřítka 

z předchozího iteračního kroku nepřekročí hodnotu 500.  

Důležitým parametrem, který má na výpočet váhové matice vliv, je konstanta  . Volbou její 

hodnoty je možné přizpůsobovat výpočet vah a také počet odfiltrovaných bodů přepokládané 

kontaminaci vstupních souřadnic identických bodů. Čím vyšší je hodnota konstanty  , tím vyšší 

je počet bodů, které splní podmínku a budou ohodnoceny vahou 1. S vyšší konstantou   tedy 

předpokládáme nižší kontaminaci souboru dat. V rámci této práce bylo otestováno více hodnot 

zmíněné konstanty. 

Vstupní matice vzešlé z importovaných textových souborů odpovídají seznamu souřadnic, 

kdy v jednom sloupci jsou oba druhy souřadnic      . Při procesu filtrace odlehlých bodů může 

nastat situace, kdy by byla odfiltrována pouze jedna souřadnice, zatímco druhá by podmínku 

filtrace splnila a vstoupila tak do následného výpočtu. Této situaci bylo v rámci iterace nutné 

zamezit pomocí podmínek, při nichž byla vytvořena pomocná matice, v které byly již vyřazené 

body označovány. Výsledný skript odfiltruje všechny body, u nichž jedna nebo obě souřadnice 

nesplňují limit stanovený v rámci Huberova odhadu. 

Výsledné měřítkové číslo je spočteno pomocí rovnice (6.7) dosazením parametrů z vážené 

MNČ (viz rovnice (6.50)), stejně jako hodnoty oprav na jednotlivých bodech. Opravou se 

rozumí rozdíl vypočtené souřadnice od skutečné hodnoty (viz rovnice (6.38)). Hodnoty oprav 

jsou zároveň vstupním parametrem pro výpočet aposteriorní jednotkové střední chyby    (viz 

(WEIGEL, 2006) či (SEEMANN, 2008)). Ta byla stanovena jako parametr pro výpočet 

přesnosti transformace, potažmo měřítka. Vypočte se jako: 

     
        

     
   (7.3) 

Kde   vyjadřuje zmiňovanou matici oprav,   odpovídá matici vah a       je v podstatě 

počet nadbytečných měření, protože   odpovídá celkovému počtu měření a   je počet 

zjišťovaných parametrů, čili minimální počet vstupních souřadnic. 
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Jak již bylo zmíněno, obvykle se u rovinných transformací při vyrovnání nadbytečných 

měření využívá metoda nejmenších čtverců. Pro srovnání účinnosti robustní metody byla tato 

metoda využita i pro všechny varianty počtu identických bodů i všechny tři mapy v této práci. 

Kromě stanovení měřítka pomocí rovnic (6.7) a (6.41) byla i pro MNČ stejně jako pro Huberův 

odhad vypočtena i základní střední chyba transformace dle upraveného vztahu při uplatnění 

stejných vah měření: 

       
      

     
   (7.4) 

Měřítková čísla a hodnota střední chyby byly shrnuty pro lepší přehled a všechny tři 

analyzované mapy v tab. 7.15. Stejná tabulka zahrnuje jak varianty pro všechny počty 

vlícovacích bodů, tak tři možné hodnoty koeficientu   pro různé míry očekávané kontaminace 

vstupních dat. Oddíly tabulky, jež patří Huberovu odhadu, jsou také doplněny počtem bodů, 

které v rámci transformace byly oceněny vahou 1, tedy prošly úvodní filtrací. V pravé části je 

pak hodnota vypočteného měřítkového čísla z MNČ. 

Z výsledků lze vyčíst dva hlavní poznatky: 

1. Účinnost a účelnost robustního přístupu logicky klesá s vyšší přesností zákresu dané 

mapy. Přesnost většinou roste s pozdějším vydáním mapy. 

2. Transformace provedené z nízkého počtu identických bodů podávají nespolehlivé 

výsledky. 

Weilandova mapa Království českého svým znakovým klíčem připomíná mapu vojenského 

mapování. Bohužel se nepodařilo najít žádný zdroj, který by tuto domněnku potvrdil, ale pokud 

by mapa byla založena na měřeních z vojenské triangulace II. vojenského mapování, dá se 

předpokládat její zvýšená přesnost. O té vypovídají i výsledné údaje z provedených 

transformací. Za směrodatné nelze brát měřítko vzešlé z 5 bodů, u něhož byla ve všech 

případech nejvyšší hodnota střední chyby, a rovněž měřítkové číslo vycházelo značně odlišně. 

U všech tří variant konstanty   navíc do výpočtu vstupovaly s váhou 1 pouhé dva body, což je, 

v případě stejných vah, minimum, aby transformace proběhla. Od počtu deseti identických bodů 

jsou výsledky ustálenější. V rámci výpočtů pomocí MNČ je patrný nárůst střední jednotkové 

chyby mezi 30 a 40 body. Podobný skokový přírůstek nastal i v případě stanovení měřítka 

přímou metodou u výpočtu z mapové kresby. Jak již bylo poznamenáno, tento nárůst souvisí 

s určitým počtem nepřesně zakreslených bodů, které byly přidány do souboru. V případech 

robustního přístupu již tento nárůst zaznamenán není a je zřejmé, že došlo k eliminaci vlivu těch 

bodů, jež tento nárůst způsobily. V rámci srovnání mezi jednotlivými koeficienty   je 

nejmarkantnějším rozdílem počet bodů, který je odfiltrován. Nemá však vliv na samotnou 

hodnotu měřítkového čísla, které se u 50 identických bodů drží v okolí 673 400, a to včetně 

MNČ. Díky nižší střední transformační chybě je však možné označit měřítka stanovená pomocí 

Huberova odhadu za spolehlivější. 
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Menší výsledná přesnost stanovených měřítek je u Erberovy mapy Čech. U této mapy stojí 

za povšimnutí výsledné hodnoty u 50 identickým bodů. Kromě patrného nárůstu střední chyby 

došlo i k výraznému propadu měřítkového čísla. Zřejmé chyby na některém či některých z bodů 

se nepodařilo účinně odfiltrovat ani u nejnižšího zkoumaného koeficientu   o hodnotě 1, který 

však již využívá pouhých 14 identických bodů, jejichž vliv není oslabován. 14 bodů je využito i 

u varianty ze 40 bodů, je tedy pravděpodobné, že žádný z přidaných bodů neprošel filtrací. U 

variant s méně vstupními body již není patrný tak značný rozptyl hodnot až na variantu s 10 

body. U ní dochází ke skokovému snížení určeného měřítka společně se snížením střední chyby. 

Vzhledem k takto kolísajícím hodnotám lze vyvodit závěr, že není vhodné a spolehlivé využívat 

pro stanovení měřítka takto nízkého počtu identických bodů. 

U Komenského mapy Markrabství moravského jsou stejně jako u přímého stanovení ze 

vzdáleností mezi body zřejmé vysoké odchylky na identických bodech. To lze nejlépe 

dokumentovat vysokým množstvím odfiltrovaných bodů u varianty s nejnižší hodnotou 

koeficientu  , kde u 5 identických bodů neprošel filtrací ani jeden. Střední chyba u všech čtyř 

variant dosáhne svého maxima u 10 identických bodů a pak postupně s rostoucím počtem bodů 

až na jednu malou výjimku klesá. Výraznější propad v hodnotě měřítkového čísla nastává 

v případě vstupujících 30 bodů. U koeficientu   o hodnotě 1,5 je vidno, že ačkoliv počet 

identických bodů byl navýšen o 10, tak filtrací prošel jen jeden bod navíc. Zvýšení počtu 

identických bodů o váze 1 nastává znovu u varianty se 40 a 50 body, kde jejich počet dosahuje 

téměř poloviny zároveň s nižší hodnotou střední chyby, než je v případě MNČ. Stanovené 

měřítko pomocí MNČ také mezi variantami se 40 a 50 body poskytuje kolísavou hodnotu 

měřítka o více než 1 000 a měřítkové číslo stanovené u koeficientu  =1,5 o hodnotě cca 

519 000 tak nabízí spolehlivější výsledek. 

Mapa Čech od Sadelera má ze všech analyzovaných map nejmenší měřítko a je také 

nejstarší. Střední chyby se pohybují v některých variantách poblíž chyb Komenského mapy, ale 

ve většině případů dosahují vyšších hodnot. Patrné je skokové navýšení měřítkového čísla u 10 

identických bodů a také jistý měřítkový propad u varianty se 40 identickými body. Měřítko 

mapy se pohybuje v horní okraji rozmezí map středních měřítek. 

Výsledná tab. 7.15 je pro lepší přehlednost umístěna na následující samostatnou stránku. 
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Tab. 7.15 Určení měřítka Huberovým odhadem a MNČ 

KOMENSKÝ MARCHIONATVS MORAVIAE 

  1 1,5 2 MNČ 

IB M    PB M    PB M    PB M      

5 499 792 3 436 0 500 459 3 979 3 501 125 4 302 4 503 871 5 273 

10 504 379 4 643 3 506 229 5 233 5 504 749 5 798 7 504 390 6 254 

20 517 463 4 086 6 516 882 4 853 10 518 610 5 197 13 517 291 5 859 

30 515 551 3 652 7 515 639 4 370 11 514 506 4 968 18 513 567 5 599 

40 519 126 3 611 7 518 818 4 290 19 518 754 4 669 25 516 749 5 308 

50 519 546 3 591 10 518 872 4 258 24 519 338 4 673 35 517 776 5 144 

            
ERBER REGNI BOHEMIAE 

  1 1,5 2 MNČ 

IB M    PB M    PB M    PB M      

5 689 490 2 640 1 687 377 2 905 1 686 385 3 342 3 686 151 3 405 

10 683 497 1 546 3 683 392 1 867 5 683 853 2 155 5 684 787 2 637 

20 687 905 1 920 6 686 113 2 064 12 687 152 2 188 16 687 733 2 445 

30 690 117 1 765 12 687 606 1 852 17 688 356 1 939 22 688 704 2 178 

40 688 642 1 660 14 688 847 1 928 24 688 342 1 977 30 688 786 2 280 

50 685 520 2 099 14 685 712 2 520 26 686 061 2 613 35 685 597 3 001 

            
WEILAND KOENIGREICH BOEHMEN 

  1 1,5 2 MNČ 

IB M    PB  M    PB M    PB M      

5 675 780 1 337 2 676 375 982 2 676 592 1 050 2 675 650 1 697 

10 673 123 650 3 673 706 767 4 673 551 876 4 673 286 1 325 

20 673 784 641 4 673 997 750 9 674 028 840 11 673 966 1 066 

30 674 336 691 6 674 435 818 14 674 412 916 19 674 728 1 187 

40 673 807 835 10 673 452 901 18 673 671 1 005 26 673 589 1 653 

50 673 396 754 14 673 349 888 23 673 410 1 001 29 673 414 1 572 

            
SADELER BOHEMIA IN SUAS PARTES 

  1 1,5 2 MNČ 

IB M    PB  M    PB M    PB M      

5 782 967 2 395 1 783 958 2 615 2 783 096 3 055 2 782 297 4 234 

10 798 228 5 550 2 799 776 6 903 5 801 276 7 708 7 808 311 9 339 

20 795 549 4 684 5 796 453 5 643 8 797 879 6 529 12 803 795 7 749 

30 797 976 5 468 10 799 657 6 361 19 801 773 6 923 23 803 624 7 455 

40 791 819 5 053 11 792 395 6 005 22 794 588 6 532 28 797 762 7 396 

50 793 153 5 247 14 795 354 5 937 24 797 056 6 647 32 799 027 7 715 

Poznámka.: IB – počet vstupních identických bodů, PB – použité body, M – měřítkové číslo 
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7.3.3 Stanovení měřítka Dánskou metodou 

Dánská metoda je vzhledem ke svému matematickému principu popsanému v podkapitole 

7.6.2.2 robustnější metodou. Oproti Huberově odhadu stanovuje pro odlehlejší měření nižší 

váhy. Princip převažování jednotlivých měření je založen na stejném způsobu jako u předchozí 

metody, tedy na iterativně vážené MNČ (IRLS). Protože metoda uplatňuje exponenciální 

přístup, nastává u ní situace, že konstanta   má na výsledné stanovení větší vliv. Je důležité 

poznamenat, že se jedná o metodu, kde byl předpis stanoven empirickým způsobem. 

Také u Dánské metody je využito aposteriorní jednotkové střední chyby    vypočtené dle 

vztahu (7.3), pomocí které byla zhodnocena přesnost transformace. 

Výše zmíněné faktory popisující nižší použité váhy u odlehlých měření se promítají i do 

výsledných hodnot shrnutých pro všechny tři mapy v tab. 7.16. 

Společným znakem u všech map je kromě poklesu střední chyby také značná rozkolísanost 

stanovených měřítek. Ta je nižší pouze u případu Weilandovy mapy Čech, kde se již opakovaně 

potvrzuje přesnost této mapy. Hodnoty měřítek u Erberovy mapy snesou srovnání s Huberovým 

odhadem. Měřítková čísla vykazují podobné rysy jako je např. náhlý pokles u 50 identických 

bodů. Rozdílná měřítka se objevují u menšího počtu identických bodů, kdy se rozdílně 

stanovené váhy projeví výraznějším způsobem. Zajímavých výsledků bylo pak dosaženo u 

Komenského mapy Moravy. V případě prostřední hodnoty koeficientu   byla u všech variant 

počtu vstupních bodů použita k výpočtu zhruba polovina bodů ohodnocených vahou 1. 

Výsledná měřítka se od měřítek stanovených Huberovým odhadem liší daleko výraznějším 

způsobem než u ostatních map. Hodnota střední chyby se u vyššího počtu identických bodů 

pohybuje okolo 3 000, což je příznivější hodnota než v případě Huberova odhadu. V neprospěch 

této metody nicméně hovoří již zmiňovaná rozkolísanost, jelikož např. mezi 40 a 50 vstupními 

body přesahuje rozdíl měřítkového čísla hodnotu 1 600. Podobná situace je u Sadelerovy mapy. 

Od Huberova odhadu se výsledná měřítka značně liší. Za povšimnutí stojí opět hodnoty mezi 40 

a 50 body, kdy u koeficientu   = 1 jsou hodnoty víceméně totožné, ale u koeficientu   = 1,5 se 

liší o hodnotu více jak 7 000. Je zřejmé, že nejspíš více z deseti rozdílových bodů má polohové 

odchylky, jež jsou vyfiltrovány až u hodnoty koeficientu   mezi hodnotami 1 a 1,5. 

Také u Dánské metody je shrnutí výsledků v tab. 7.16 na následující samostatné stránce. 
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Tab. 7.16 Určení měřítka Dánskou metodou 

KOMENSKÝ MARCHIONATVS MORAVIAE 

  1 1,5 2 

# bodů M    PB M    PB M    PB 

5 490 952 579 2 493 732 2 353 3 498 766 3 226 4 

10 503 019 2 356 2 504 398 3 699 5 504 104 4 191 7 

20 519 773 1 976 6 517 763 3 133 10 522 850 3 410 13 

30 512 550 2 038 8 518 734 2 832 13 520 228 3 716 19 

40 520 451 1 880 7 521 154 2 912 20 523 883 3 465 27 

50 521 240 1 912 11 519 529 2 749 23 521 612 3 536 34 

          
ERBER REGNI BOHEMIAE 

  1 1,5 2 

# bodů M    PB M    PB M    PB 

5 693 164 1 232 3 692 625 1 297 3 690 209 1 730 3 

10 684 271 740 4 681 358 1 037 5 681 915 1 242 5 

20 687 575 1 143 6 683 961 1 423 12 685 997 1 765 16 

30 689 105 970 9 687 031 1 250 16 687 489 1 661 25 

40 687 586 923 14 689 205 1 353 24 687 921 1 553 30 

50 683 335 1 146 16 685 138 1 649 26 686 465 1 915 35 

          
WEILAND KOENIGREICH BOEHMEN 

  1 1,5 2 

# bodů M    PB  M    PB M    PB 

5 675 901 764 2 676 326 902 2 677 168 649 4 

10 673 287 350 3 674 048 417 4 676 564 307 5 

20 673 543 366 4 673 616 467 9 673 884 567 11 

30 674 463 323 6 674 548 489 14 674 296 650 19 

40 673 896 427 10 673 034 460 18 672 571 592 23 

50 673 089 366 14 673 170 506 23 673 236 629 29 

          
SADELER BOHEMIA IN SUAS PARTES 

  1 1,5 2 

# bodů M    PB  M    PB M    PB 

5 785 256 927 2 785 624 1 157 2 781 254 1 558 4 

10 783 996 2 819 4 795 308 3 202 4 792 868 3 890 5 

20 790 387 2 096 6 792 283 3 077 8 786 529 4 235 11 

30 793 090 3 165 10 790 061 4 266 17 794 782 5 381 22 

40 788 299 2 971 14 784 884 4 101 23 788 233 5 066 28 

50 788 333 3 049 16 792 201 3 947 25 792 443 5 022 33 

Poznámka.: PB – použité body, M – měřítkové číslo 
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KAPITOLA 8  

Shrnutí a diskuze 

V této práci byly popsány metody, které lze využít ke stanovení měřítka map; tyto metody byly 

rozděleny na přímé a nepřímé. Při analýze, popisu a aplikování jednotlivých metod se objevila 

řada problémů, které měly na průběh prací vliv a bylo třeba je řešit. Tyto faktory ovlivňují 

v různých fázích analytických procesů kvalitu a přesnost výsledku. Hlavní sporné otázky jsou 

postupně rozebrány v této kapitole. 

Problematika délkových jednotek. Na různých územích v různých obdobích historie byly 

využívány rozdílné měrné soustavy. To se přirozeně týká i délkových jednotek, které se starými 

mapami úzce souvisí. Délkové míry vstupují do procesu stanovení měřítka v případech přímých 

metod, u kterých je využito zakresleného či zapsaného měřítka v mapě. Pro přesné stanovení je 

správný přepočet zásadní. Ne vždy však na správném přepočtu panuje shoda, a to hlavně 

v případech ne často užívaných jednotek. Tento problém dobře ilustrují i výsledná měřítka 

stanovená přímými metodami z grafického měřítka v této práci. V případě využití výše 

zmíněných metod, které však nelze doporučit, je třeba věnovat čas důkladné rešerši vhodných 

zdrojů a nejlépe jich kombinovat více najednou. 

Atributy vybrané mapy. Je nutné vzít v potaz, že stará mapa vybraná k analýzám byla po 

desítky a většinou spíše stovky let vystavená vnějším vlivům. Postupné digitalizace mapových 

fondů jsou záležitostí posledních desetiletí a nepochybně i otázkou mnoha let příštích. Materiál, 

na kterém je mapa vyhotovena, důsledkem výše zmíněných vnějších vlivů trpí deformacemi, jež 

jsou ve formě srážky mapového listu či přímo porušení fyzické celistvosti mapy. Druhý případ 

je v podstatě fatální a těžko jakkoliv odstranitelný. Srážku mapového listu lze odstranit 

matematickou cestou. První možností je vypočtení hodnoty srážky, což ale není způsob, který 

by mohl být využit u map v této práci. Předpokladem metody totiž je znalost původního 

rozměru mapového listu, který je často obtížně dohledatelný. Využít v některých případech lze 

rozměry originální tiskové desky, která byla při tvorbě mapy využita. Nejvhodnějším způsobem 

kompenzace srážky se jeví využití nepřímých metod, které využívají afinní transformaci. 
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Pod vlastnosti vybrané mapy lze zahrnout i působení měřítka mapy ve smyslu, o jaký druh 

mapy se jedná. Pokud jsou analýzám podrobeny maloměřítkové mapy např. i celého světa, je 

nutné mít na paměti, že na nich nelze pominout vliv kartografického zobrazení. Stanovení 

měřítka by tak mělo předcházet určení použitého zobrazení. Měřítko pak lze brát jako 

vypovídající pouze v místech nezkreslené rovnoběžky či poledníku. U map větších měřítek lze 

vliv zkreslení zanedbat a měřítko brát v celém mapovém poli jako konstantní. Vybrané mapy 

v této práci vykreslují buď území Česka, nebo Moravy. Hlavně u obou map Čech se jedná o 

hraniční případy, kdy vliv kartografického zobrazení může hrát určitou roli. Problematika map 

malých měřítek však v této práci nebyla řešena. 

Staří mapy souvisí úzce s přesností zákresu, který se na mapě nalézá. Od data vydání se 

odvíjí řada faktorů, jež se během let vyvíjely a přispívaly k přesnosti mapy. Roli hraje kromě 

zkušenosti mapového tvůrce i kvalita měřických přístrojů (pokud nějaké byly použity) 

a měřických postupů. S pozdějším vydáním mapy lze očekávat zdokonalení mapové tvorby i 

lepší znalosti týkající se matematických základů referenčních těles map i kartografických 

zobrazení. Výše zmíněné vlivy se prolínají a hrají roli ve více druzích přístupů ke stanovení 

měřítka. Ovlivnění nepřímých metod je rozebráno dále. U metod přímých se nepřesný zákres 

nevztahuje pouze na mapovou kresbu, ale na kvalitu kresby je nutné hledět např. i u grafického 

měřítka. Za prvé zde existuje riziko chybného výpočtu autora a měřítko by tak bylo již od 

počátku kresleno chybně a za druhé zde více než jinde hraje roli kvalita kresby. Zatímco u 

určení měřítka z bodů v mapové kresbě je více možností a vzdáleností, dle kterých měřítko 

stanovit, v případě grafického měřítka se spoléhá pouze na jedinou vzdálenost. Vzniklé 

nepřesnosti lze doložit rozdílnými výsledky stanoveného měřítka v této práci při odměřování 

délky měřítka odpovídající jedné míli, či více mílím najednou. 

Vliv identických bodů. Body vybrané v mapové kresbě mohou sloužit k určení měřítka 

přímými i nepřímými metodami. Výchozím krokem je volba a výběr bodů, které do analýz 

budou vstupovat. Jak se ukázalo během analýz v této práci, vliv vybraných identických bodů 

patří k velmi zásadním a jejich výběru je nutné věnovat dostatečnou pozornost.  

Souřadnice identických bodů v mapě zpravidla odpovídají lokálnímu souřadnicovému 

systému a nejčastěji je využito jejich přepočtu z pixelových souřadnic na metry. Zároveň je 

třeba pro vybrané identické body získat i souřadnice v definovaném souřadnicovém systému. 

Jeho výběr by měl zohledňovat vlastnosti kartografického zobrazení, kterému odpovídá. Volba 

by měla padnout na zobrazení s nejnižšími hodnotami délkového zkreslení pro dané území. 

V případě map území České republiky je volba Křovákova zobrazení se souřadnicovým 

systémem S-JTSK poměrně jednoznačná. U jiných územních celků je však třeba vliv délkových 

zkreslení náležitě zvážit.  

Stanovená měřítka v této práci dále poukázaly na to, že není vhodné využívat příliš nízkého 

počtu vlícovacích bodů. Při využití 5 či 10 bodů vykazovaly určená měřítka často velmi 

rozdílné hodnoty od měřítkových čísel z rozsáhlejšího bodového souboru. Kromě dostatečného 
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počtu identických bodů je vhodné dbát také na jejich pravidelné rozmístění v mapové kresbě. 

To je např. důležitým předpokladem spolehlivého odstranění srážky mapového listu ve všech 

směrech.  

U identických bodů použitých pro metody určení měřítek v této práci nebylo přistoupeno 

k možnosti volby jiných typů bodů než sídelních jednotek. Důvodem byla snaha o snížení vlivu, 

který může odlišný typ bodu na měřítko mít. Bylo by zajímavé porovnat různé druhy souborů 

identických bodů a jejich vliv na stanovené měřítko. Kromě sídelních jednotek by se dalo např. 

vycházet z prvků přírodopisného rázu. Při výběru sídelních jednotek jako identických bodů je 

třeba nastudovat historické aspekty daného místa. Souřadnice identického bodu odpovídající 

současnému stavu by měly být lokalizovány v místech, které s největší pravděpodobností 

odpovídají centru sídla v době tvorby mapy. To je však v případech menších obcí např. bez 

typického centra se sakrální stavbou často obtížné. Dalším možným druhem identických bodů je 

případ jejich umístění na průsečících zeměpisné sítě. K této možnosti nebylo přistoupeno, 

protože nebylo jisté, že bude užita správná hodnota rozměru referenčního tělesa. Při použití 

bodů z poledníků a rovnoběžek je vhodné srovnat mapu např. s jinými vydáními téže mapy 

a přesvědčit se, že zeměpisná síť nebyla do mapy dokreslena až posléze. Takový případ s sebou 

také jistě nese řadu nepřesností.  

U přímých metod se vlícovacích bodů využívá u stanovení měřítka odměřením vzdáleností 

mezi body v mapové kresbě. V tomto případě zvláště záleží na vlivu případného 

kartografického zobrazení, pokud se analýza týká map menších měřítek. Při odměřování 

vzdáleností mezi body ve směru potenciálního zkreslení budou stanovené měřítko ovlivněno. 

Pokud je známa nezkreslená rovnoběžka či poledník, je vhodné provést proměření mezi body 

právě ve směru nezkreslených délek. Výsledné měřítko by se mělo zakládat na více 

proměřených vzdálenostech. Zároveň platí, že čím delší je proměřená vzdálenost, tím menší je 

vliv případné chyby, která se zde může vyskytnout. Při použití v této práci by tak případně bylo 

vhodné stanovit minimální vzdálenost, kdy bude měřítko mezi dvěma body spočteno. Otázkou 

k diskuzi by bylo, jak tuto minimální vzdálenost určit. Tento způsob s sebou nese nevýhodu, 

kdy v případě některého bodu s výraznou odchylkou tento bod ovlivní měření se všemi zbylými 

body. Neexistuje tak nezávislé měření. Existují algoritmy, které umožní provést výběr bodů tak, 

aby za prvé byl každý bod byl použit jen jednou a za druhé aby vznikly mezi body co největší 

vzdálenosti. Předpokladem je dostatečně velký soubor vstupních bodů (BEINEKE, 2001). 

Aplikace těchto algoritmů by mohla přinést zajímavé výsledky. 

Typ robustní metody. V kapitole 4 byly zmíněny i jiné metody robustního odhadu, než které 

byly použity v této práci. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o nejpodstatnější přínos práce. 

Kdy jsou z procesu stanovení měřítka vyloučeny chybně zakreslené body, které výslednou 

hodnotu negativně ovlivnily. V praxi dosažené odchylky se pohybovaly kolem 10%, což je 

poměrně významná hodnota. Doposud nebyly metody robustní statistiky v tomto kontextu 

využívány. Z výsledných hodnot určených v rámci M-odhadů lze vyčíst, že ačkoliv jak Huberův 
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odhad, tak Dánská metoda přispěly ke snížení jednotkové střední chyby, výsledná měřítka 

dosahovala stále poměrně velkého rozptylu hodnot. Využití dalších robustních analýz, které 

využívají jiného přístupu než aplikování váhové matice v rámci iterativních výpočtů (IRLS), by 

jistě mohlo přinést nové poznatky a výsledné hodnoty zpřesnit. 

Veškeré matematické metody byly v této práci aplikovány v prostředí SW MATLAB. Ten 

nabízí sice přívětivou syntaxi pro psaní skriptů, nicméně není vhodný k vytvoření složitějších 

programových prostředí, ve kterém by šlo metody aplikovat i na jiné mapy a pro méně 

zkušeného uživatele. Realizace těchto metod ve vhodnějším programovacím jazyku by mohla 

pomoci k jejich snadnějšímu užívání. 
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KAPITOLA 9  

Závěr 

Kartometrické analýzy starých map jsou v dnešní době častým předmětem výzkumu mnoha 

kartografů, geografů i historiků. Nedávná rekonstrukce Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze pomohla ukázat, jaké množství mapových podkladů je možné 

kartometrickým analýzám v budoucnu dále podrobovat.  

Úvodní část práce byla věnována seznámení se zkoumanou problematikou. Rozebrány byly 

druhy délkových jednotek a úspěšně byla nalezena vhodná míra přepočtu pro německou 

obecnou míli, která byla společnou délkovou jednotkou na všech čtyřech mapách. 

V další fázi rešerše bylo odlišeno měřítko mapy od měřítka ve smyslu kartografického 

zkreslení a byla zmíněna odlišnost terminologie užívané v anglosaské literatuře. Pro výpočetní 

část práce bylo důležité vysvětlit rozdělení metod stanovení měřítka na přímé a nepřímé. Oba 

druhy byly následně při analýzách použity a oba druhy jsou ovlivněny řadou faktorů. Výčet 

těchto faktorů a popis jejich vlivu včetně možností, jak jejich účinek potlačit či zcela 

eliminovat, byly důležitou součástí této práce. 

Podrobné popsání se týkalo jednotlivých druhů metod přímého určení měřítka. Zmíněny 

byly principy metod i možná rizika, která mohou nastat. Stejně tak byly rozebrány metody 

nepřímé, jež vycházejí z určení měřítka jako parametru rovinné transformace. Výchozím 

krokem všech transformací je sběr identických bodů. Ten se následně ukázal jako jeden 

z klíčových faktorů, který měřítko ovlivňuje. Je pravděpodobné, že při novém a jiném souboru 

identických bodů by byly dosaženy také odlišné výsledky. Text se dále věnoval popisu 

transformací souřadnic včetně základní metody vyrovnání nadbytečných měření, kterou je 

metoda nejmenších čtverců. 

Hlavním cílem této práce bylo uplatnit robustní statistické metody z důvodů zmíněných 

nevýhod, jež s sebou nese vyrovnání transformačních parametrů pomocí MNČ. Využití 

robustních metod v nestatistickém prostředí představuje určitou míru rizika, jelikož cílová data 

složená z reziduí identických bodů vstupujících do rovinné transformace nejsou typickým 

předmětem těchto analýz. Na soubory identických bodů všech čtyř map byly postupně 
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aplikovány dva druhy odhadů: Huberův odhad a dánská metoda. Obě metody spadají pod typ 

M-odhadů, jejichž robustnost spočívá v aplikování váhové matice na vstupní body rovinných 

transformací v iterativním procesu (IRLS). 

Výsledná měřítka stanovená za pomoci robustních metod vykazují zřetelné snížení 

jednotkové střední chyby transformace, což hovoří pozitivně směrem k výsledné přesnosti 

stanoveného měřítka. Nicméně určená měřítka měla často velmi kolísavé výsledné hodnoty. 

Není nutné brát jako relevantní hodnoty stanovené ze souboru pěti identických bodů, avšak 

pokud měřítko kolísá o značné hodnoty i mezi 40 a 50 body, nelze brát jeho určení jako 

spolehlivé. Naopak pokud je u měřítka patrný konstantní trend, je to pozitivním znakem 

přesnosti stanovení.  

Výsledné hodnoty se v podstatě u všech čtyř map poměrně výrazným způsobem lišily od 

měřítek uvedených k adekvátním mapám v databázi Mapové sbírky. Je tedy v budoucnu ke 

zvážení jejich případné upřesnění. 

Problematika této diplomové práce poskytuje zároveň dostatek prostoru pro případné 

rozšíření zde analyzovaných metod či pro rozpracování jiné metody robustního odhadu 

(RANSAC, LTS, …). 
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Příloha 1: Výsledné skripty 

Na následujících stránkách jsou nakopírovány skripty přímo z programu MATLAB. Pokud byl 

v jednotlivých skriptech nějaký kód totožný s některou z předešlých metod, byl nahrazen 

znakem ‚…‘. 

Metoda srovnání vzdáleností v mapové kresbě: 

% -------------------------------------------------------------------- 

% SROVNANI VZDALENOSTI 

% -------------------------------------------------------------------- 

clear 

clc 

format long g 

  

%% vyber mapy a poctu bodu 

% vyber a zadej odpovidajici pismeno do promenne map_select 

% KOMENSKY MARCHIONATVS MORAVIAE -> K 

% ERBER REGNI BOHEMIAE -> E 

% WEILAND KOENIGREICH BOEHMEN -> W 

% SADELER BOHEMIA -> S 

map_select = 'K'; 

  

% zadej pocet bodu do promenne pnts (5, 10, 20, 30, 40 nebo 50 bodu) 

pnts = 30; 

  

if map_select == 'K' 

    selected_map = 'komensky_'; 

    disp('Vybrana byla Komenskeho mapa.') 

elseif map_select == 'E' 

    selected_map = 'erber_'; 

    disp('Vybrana byla Erberova mapa.') 

elseif map_select == 'W' 

    selected_map = 'weiland_'; 

    disp('Vybrana byla Weilandova mapa.') 

elseif map_select == 'S' 
    selected_map = 'sadeler_'; 
    disp('Vybrana byla Sadelerova mapa.') 

else 

    error('Neni zadano spravne oznaceni mapy. Zadavej pouze K, E nebo 

W.'); 

end 

  

if pnts ~= 5 && pnts ~= 10 && pnts ~= 20 && pnts ~= 30 && pnts ~= 40 

&& pnts ~= 50  

    error('Pocet bodu neni zadan spravne. Zadej jedno z nasledujicich 

cisel: 5, 10, 20, 30, 40, 50.'); 

else 



 

 

    pnts_s = num2str(pnts); 

    disp(['Vypocet bude proveden mezi ' pnts_s ' body.']) 

end 

  

map = strcat(selected_map, pnts_s, 'pnts_map.txt'); 

real = strcat(selected_map, pnts_s, 'pnts_wgs.txt'); 

  

%% matice souradnic rastru 

A = csvread(map,0,1); 

  

%% matice Y souradnic ve skutecnosti s prevodem do S-JTSK 

% souhrn parametru 

%WGS 84 - parametry 

a=6378137; 

b=6356752.31425; 

Ro=180/pi; 

  

%parametry helmertovy transformace 

%zname hodnoty 

Ros=180/pi*3600; 

omx=4.9984/Ros; 

omy=1.5867/Ros; 

omz=5.2611/Ros; 

m=-3.5623e-6; 

dx=-570.8285; 

dy=-85.6769; 

dz=-462.8420; 

  

%transformace 

%matice rotace 

R=[1 omz -omy; -omz 1 omx; omy -omx 1]; 

delta=[dx; dy; dz]; 

  

%Besseluv elipsoid parametry 

aB=6377397.15508; 

bB=6356078.9633; 

%prvni excentricita 

e2B=(aB^2-bB^2)/(aB^2); 

%druha excentricita 

e2B2=(aB^2-bB^2)/(bB^2); 

  

%parametry Gaussovy koule 

alfa=1.000597498372; 

k=0.9965924869; 



 

 

eB=sqrt(e2B); 

ferro_s=[17 40]; 

ferro_st=dm2degrees(ferro_s); 

ferro=ferro_st/Ro; 

  

%parametry - souradnice kartografickeho polu 

uk_s=[59 42 42.6969]; 

uk_st=dms2degrees(uk_s); 

uk=uk_st/Ro; 

vk_s=[42 31 31.41725]; 

vk_st=dms2degrees(vk_s); 

vk=vk_st/Ro; 

  

%parametry - Gaussova koule do roviny 

ro0=1298039.0046; 

s0_s=[78 30]; 

s0_st=dm2degrees(s0_s); 

s0=s0_st/Ro; 

n=sin(s0); 

RG=6380703.6105; 

  

% iterativni vypocet souradnic 

%souradnice bodu ve WGS84 

Ywgs = csvread(real,0,1); 

[o,p] = size(Ywgs); 

for q = 1:o 

    fi = Ywgs(q,2); 

    la = Ywgs(q,1); 

    fi_st = degrees2dms(fi); 

    la_st = degrees2dms(la); 

  

    %parametry elipsoidu WGS 84 

    %prvni excentricita 

    e2=(a^2-b^2)/a^2; 

    %prvni geodeticka fce 

    W=sqrt(1-(e2*sin(fi/Ro)*sin(fi/Ro))); 

    %pricny polomer krivosti 

    N=a/W; 

  

    %geocentricke souradnice 

    X1=N*cos(fi/Ro)*cos(la/Ro); 

    Y1=N*cos(fi/Ro)*sin(la/Ro); 

    Z1=N*(1-e2)*sin(fi/Ro); 

  

    %helmertova transformace 



 

 

    X=(1+m)*R*[X1; Y1; Z1]+delta; 

  

    %geocentricke souradnice Bessel 

    X2=X(1,1); 

    Y2=X(2,1); 

    Z2=X(3,1); 

  

    %vypocet lambda 

    la_bessel=atan(Y2/X2); 

    la_bessel_st=la_bessel*Ro; 

    la_bessel_stS=degrees2dms(la_bessel_st); 

  

    %iterativni vypocet fi 

    %prvni iterace 

    fi_prvni=atan((Z2*(1+e2B2))/(sqrt((X2^2)+(Y2^2)))); 

    %polomer krivosti Ni 

    Ni=aB/(sqrt(1-(e2B*((sin(fi_prvni)^2))))); 

    %dalsi iterace 

    rozdil=1; 

    while rozdil>(0.001/Ros) 

        

fi_dalsi=atan((Z2+(Ni*e2B*sin(fi_prvni)))/(sqrt((X2^2)+(Y2^2)))); 

        Ni=aB/(sqrt(1-(e2B*((sin(fi_dalsi)^2))))); 

        rozdil=abs(fi_prvni-fi_dalsi); 

        fi_prvni=fi_dalsi; 

    end 

  

    fi_bessel=fi_prvni; 

    fi_bessel_st=fi_bessel*Ro; 

    fi_bessel_stS=degrees2dms(fi_bessel_st); 

  

    %besseluv referencni elipsoid na gaussovu kouli 

    %postupne vypocty 

    upi=atan((1/k)*(((tan((fi_bessel/2)+(pi/4)))*(((1-

(eB*sin(fi_bessel)))/(1+(eB*sin(fi_bessel))))^(eB/2)))^alfa)); 

    u=(upi-(pi/4))*2; 

    u_st=u*Ro; 

    u_stS=degrees2dms(u_st); 

    laf=la_bessel+ferro; 

    v=alfa*laf; 

    v_st=v*Ro; 

    v_stS=degrees2dms(v_st); 

  

    %transformace zemepisnych souradnic na kouli na kartograficke 

    %vypocty 



 

 

    s=asin((sin(u)*sin(uk))+(cos(u)*cos(uk)*cos((vk-v)))); 

    s_st=s*Ro; 

    s_stS=degrees2dms(s_st); 

    d=asin((cos(u)/cos(s))*sin((vk-v))); 

    d_st=d*Ro; 

    d_stS=degrees2dms(d_st); 

  

    %gaussova koule do roviny 

    %vypocty 

    ro=ro0*(((tan(((s0/2)+(pi/4))))/(tan(((s/2)+(pi/4)))))^n); 

    eps=n*d; 

    eps_st=eps*Ro; 

    eps_stS=degrees2dms(eps_st); 

  

    %polarni souradnice na pravouhle 

    xk=ro*cos(eps); 

    yk=ro*sin(eps); 

     

    %zapis souradnic v S-JTSK 

    Y(q,1) = yk; 

    Y(q,2) = xk; 

 end 

  

%% vypocet vzdalenosti 

[m,n] = size(A); 

k = 0; 

  

for i = 1:(m-1) 

    for j = (i+1):m 

        k = k + 1; 

        Dsm = sqrt((A(i,1)-A(j,1))^2+(A(i,2)-A(j,2))^2); 

        Drm = sqrt((Y(i,1)-Y(j,1))^2+(Y(i,2)-Y(j,2))^2); 

        M = Drm / Dsm; 

        mer(k,1) = (M); 

    end 

end 

  

%% meritko a odchylka 

% meritko median 

meritko_med = median(mer) 

  

% smerodatna odchylka meritek 

meritko_ap = mean(mer); 

odch = meritko_ap-mer; 



 

 

[o,p] = size(odch); 

smodch = sqrt((odch'*odch)/(o-p)) 

 

Metoda určení z podobnostní transformace pomocí MNČ: 

% -------------------------------------------------------------------- 

% METODA NEJMENSICH CTVERCU 

% -------------------------------------------------------------------- 

 

… 

 

%% matice dle rovnic podobnostni transformace 

% X=ax-by+X0 

% Y=bx+ay+Y0 

% prvni sloupec derivovano dle a, druhy dle b, treti dle X0, ctvrty 

dle Y0 

  

A_raw = csvread(map,0,1); 

[Ar,Ac] = size(A_raw); 

for Ai = 1:Ar 

    A(Ai,1) = A_raw(Ai,1); 

    A(Ai,2) = -A_raw(Ai,2); 

    A(Ai,3) = 1; 

    A(Ai,4) = 0; 

    A(Ai+Ar,1) = A_raw(Ai,2); 

    A(Ai+Ar,2) = A_raw(Ai,1); 

    A(Ai+Ar,3) = 0; 

    A(Ai+Ar,4) = 1; 

end 

 

…  

 

%% vypocet LSM 

beta = (inv(A'*A))*A'*Y; 

  

%% meritko a odchylka 

%vypocet parametru meritka 

meritko = sqrt(beta(1,1)^2 + beta(2,1)^2) 

 

%skutecne chyby mereni 

eps = Y-A*beta; 

sprintf('%5.f',eps); 

 

%velikost matice 

[m,n]=size(A); 



 

 

 

%vypocet stredni chyby mereni 

sigma = sqrt((eps' * eps) / (m-n)) 

 

Metoda určení z podobnostní transformace pomocí Huberova odhadu: 

% -------------------------------------------------------------------- 

% M-ESTIMATORS HUBER 

% -------------------------------------------------------------------- 
%% vyber mapy, poctu bodu a konstanty znecisteni 
% vyber a zadej odpovidajici pismeno do promenne map_select 
% KOMENSKY MARCHIONATVS MORAVIAE -> K 
% ERBER REGNI BOHEMIAE -> E 
% WEILAND KOENIGREICH BOEHMEN -> W 
% SADELER BOHEMIA -> S 
map_select = 'S'; 

  
% zadej pocet bodu do promenne pnts (5, 10, 20, 30, 40 nebo 50 bodu) 
pnts = 5; 

  
% konstanta dle prepokladaneho mnozstvi kontaminace merenych dat 
k = 1.5; 

  
if map_select == 'K' 
    selected_map = 'komensky_'; 
    disp('Vybrana byla Komenskeho mapa.') 
elseif map_select == 'E' 
    selected_map = 'erber_'; 
    disp('Vybrana byla Erberova mapa.') 
elseif map_select == 'W' 
    selected_map = 'weiland_'; 
    disp('Vybrana byla Weilandova mapa.') 
elseif map_select == 'S' 
    selected_map = 'sadeler_'; 
    disp('Vybrana byla Sadelerova mapa.') 
else 
    error('Neni zadano spravne oznaceni mapy. Zadavej pouze K, E, W 

nebo S.'); 
end 

  
if pnts ~= 5 && pnts ~= 10 && pnts ~= 20 && pnts ~= 30 && pnts ~= 40 

&& pnts ~= 50  
    error('Pocet bodu neni zadan spravne. Zadej jedno z nasledujicich 

cisel: 5, 10, 20, 30, 40, 50.'); 
else 
    pnts_s = num2str(pnts); 
    disp(['Vypocet bude proveden z ' pnts_s ' bodu.']) 
end 

  
disp(['Konstanta predpokladaneho znecisteni souboru k = ' num2str(k) 

'.']) 

  
map = strcat(selected_map, pnts_s, 'pnts_map.txt'); 
real = strcat(selected_map, pnts_s, 'pnts_wgs.txt'); 

 

… 



 

 

 

%% vypocet IRLS 

% Huberuv odhad 

% velikost matice 

[m,n]=size(A); 

% vahova matice v prvni iteraci jednotkova 

W = eye(m,m); 

% vypocet neznamych vazenou MNC - prvni iterace 

beta = (inv(A'*W*A))*A'*W*Y; 

% skutecne chyby mereni 

eps = Y-A*beta; 

sprintf('%5.f',eps); 

% predbezny vypocet meritka pro ukonceni cyklu 

mer_uk = sqrt(beta(1,1)^2 + beta(2,1)^2); 

% promenna pro ukonceni cyklu 

w = 501; 

% promenna pro pocet iteraci 

it = 1; 

% pomocna matice pro vyrazene body 

P = eye(m,m); 

while w > 500 

    % normovana skutecna chyba pomoci median absolute deviation 

    Sn = mad(eps,1); 

    % pocet pouzitych bodu s vahou 1 

    pnts = 0; 

    for i = 1:m 

        % nove vahy dle Hubera 

        if i <= (m/2) 

            if (abs(eps(i,1) / Sn)) < k 

                W(i,i)=1; 

                pnts = pnts + 1; 

            elseif (abs(eps(i,1)/Sn)) >= k 

                W(i,i) = k / abs((eps(i,1)/Sn)); 

                W(i+(m/2),i+(m/2)) = k / abs((eps(i,1)/Sn)); 

                P(i+(m/2),i+(m/2))=0; 

                P(i,i)=0; 

            else 

                disp('Chyba podminky.') 

            end 

        elseif i > (m/2) 

            if P(i,i) == 1 

                if (abs(eps(i,1) / Sn)) < k 

                    W(i,i)=1; 

                elseif (abs(eps(i,1)/Sn)) >= k 

                    W(i,i)= k / abs((eps(i,1)/Sn)); 



 

 

                    W(i-(m/2),i-(m/2)) = k / abs((eps(i,1)/Sn)); 

                    pnts = pnts - 1; 

                else 

                    disp('Chyba podminky.') 

                end 

            elseif P(i,i) == 0 

                %disp(['Pro i=' num2str(i) ' byla vaha spoctena v 

ramci x-ove souradnice.']); 

            else 

                disp('Chyba podminky.') 

            end 

        else 

            disp('Chyba podminky.') 

        end 

    end 

    beta = (inv(A'*W*A))*A'*W*Y; 

    eps = Y-A*beta; 

    % uprava promenne pro ukonceni cyklu dle zmeny parametru meritka 

    mer_uk_2 = sqrt(beta(1,1)^2 + beta(2,1)^2); 

    w = abs(mer_uk_2 - mer_uk); 

    mer_uk = mer_uk_2; 

    % navyseni promenne pro pocet iteraci 

    it = it+1; 

    % nove pripraveni pomocne matice pro vyrazene body 

    P = eye(m,m); 

    % pocet pouzitych bodu 

    if pnts < (m/4) 

        disp(['UPOZORNENI: U ' num2str(it) '. iterace byla k vypoctu 

pouzita mene nez polovina bodu s vahou 1. Celkem: ' num2str(pnts) 

'.']) 

    elseif pnts >= (m/4) 

        disp(['V ' num2str(it) '. iteraci byla k vypoctu pouzita vice 

nez polovina bodu s vahou 1.']) 

    else 

        disp('Chyba podminky.') 

    end 

    % zastaveni iteraci v pripade zacykleni (pocet iteraci prekroci 

20) 

    if it >=  20 

        disp('Doslo k zacykleni. Meritko bude spocteno po 20 

iteracich.') 

        break 

    end 

end 

disp(['Cyklus byl ukoncen po ' num2str(it) '. iteraci.']) 

disp(['Pocet pouzitych souradnic bodu s vahou 1 k vypoctu byl ' 

num2str(pnts) ' z celkovych ' num2str(m/2) '.']) 



 

 

  

%% meritko a odchylka 

% vypocet parametru meritka 

meritko = sqrt(beta(1,1)^2 + beta(2,1)^2) 

% vypocet jednotkove stredni chyby 

sigma = sqrt((eps' * W * eps) / (m-n)) 

 

Metoda určení z podobnostní transformace pomocí Dánské metody: 

% -------------------------------------------------------------------- 

% DANISH METHOD 

% -------------------------------------------------------------------- 

 

… 

 

%% vypocet IRLS 

% Danish method 

% velikost matice 

[m,n]=size(A); 

% vahova matice v prvni iteraci jednotkova 

W = eye(m,m); 

% vypocet neznamych vazenou MNC - prvni iterace 

beta = (inv(A'*W*A))*A'*W*Y; 

% skutecne chyby mereni 

eps = Y-A*beta; 

sprintf('%5.f',eps); 

% predbezny vypocet meritka pro ukonceni cyklu 

mer_uk = sqrt(beta(1,1)^2 + beta(2,1)^2); 

% promenna pro ukonceni cyklu 

w = 501; 

% promenna pro pocet iteraci 

it = 1; 

% pomocna matice pro vyrazene body 

P = eye(m,m); 

while w > 500 

    % normovana skutecna chyba pomoci median absolute deviation 

    Sn = mad(eps,1); 

    % pocet pouzitych bodu s vahou 1 

    pnts = 0; 

    for i = 1:m 

        % nove vahy dle Danish method 

        if i <= (m/2) 

            if (abs(eps(i,1) / Sn)) < k 

                W(i,i)=1; 

                pnts = pnts + 1; 



 

 

            elseif (abs(eps(i,1)/Sn)) >= k 

                W(i,i) = exp(1)^(-(abs((eps(i,1)/Sn))/k)); 

                W(i+(m/2),i+(m/2)) = exp(1)^(-(abs((eps(i,1)/Sn))/k)); 

                P(i+(m/2),i+(m/2))=0; 

                P(i,i)=0; 

            else 

                disp('Chyba podminky.') 

            end 

        elseif i > (m/2) 

            if P(i,i) == 1 

                if (abs(eps(i,1) / Sn)) < k 

                    W(i,i)=1; 

                elseif (abs(eps(i,1)/Sn)) >= k 

                    W(i,i)= exp(1)^(-(abs((eps(i,1)/Sn))/k)); 

                    W(i-(m/2),i-(m/2)) = exp(1)^(-

(abs((eps(i,1)/Sn))/k)); 

                    pnts = pnts - 1; 

                else 

                    disp('Chyba podminky.') 

                end 

            elseif P(i,i) == 0 

                %disp(['Pro i=' num2str(i) ' byla vaha spoctena v 

ramci x-ove souradnice.']); 

            else 

                disp('Chyba podminky.') 

            end 

        else 

            disp('Chyba podminky.') 

        end 

    end 

    beta = (inv(A'*W*A))*A'*W*Y; 

    eps = Y-A*beta; 

    % uprava promenne pro ukonceni cyklu dle zmeny parametru meritka 

    mer_uk_2 = sqrt(beta(1,1)^2 + beta(2,1)^2); 

    w = abs(mer_uk_2 - mer_uk); 

    mer_uk = mer_uk_2; 

    % navyseni promenne pro pocet iteraci 

    it = it+1; 

    % nove pripraveni pomocne matice pro vyrazene body 

    P = eye(m,m); 

    % pocet pouzitych bodu 

    if pnts < (m/4) 

        disp(['UPOZORNENI: U ' num2str(it) '. iterace byla k vypoctu 

pouzita mene nez polovina bodu s vahou 1. Celkem: ' num2str(pnts) 

'.']) 

    elseif pnts >= (m/4) 



 

 

        disp(['V ' num2str(it) '. iteraci byla k vypoctu pouzita vice 

nez polovina bodu s vahou 1.']) 

    else 

        disp('Chyba podminky.') 

    end 

    % zastaveni iteraci v pripade zacykleni (pocet iteraci prekroci 

20) 

    if it >=  20 

        disp('Doslo k zacykleni. Meritko bude spocteno po 20 

iteracich.') 

        break 

    end 

end 

disp(['Cyklus byl ukoncen po ' num2str(it) '. iteraci.']) 

disp(['Pocet pouzitych souradnic bodu s vahou 1 k vypoctu byl ' 

num2str(pnts) ' z celkovych ' num2str(m/2) '.']) 

  

%% meritko a odchylka 

% vypocet parametru meritka 

meritko = sqrt(beta(1,1)^2 + beta(2,1)^2) 

% vypocet jednotkove stredni chyby 

sigma = sqrt((eps' * W * eps) / (m-n)) 

 

 


