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Dr. Ing. Zdeněk Skořepa,
úprav FSv ČVUT v Praze,
Ing. Tomáš Kubín,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Znovu o testování hypotéz
a spolehlivosti v geodézii

katedra geodézie a pozemkových

Využití druhé základní věty metody nejmenších čtverců při aplikaci testování lineárních hypotéz. Je vypočtena i spolehlivost
testu (chyba druhého druhu). Test je aplikován na konkrétním experimentu.

Application oj the second basic theorem oj the least squares method to testing linear hypotheses. The reliability oj the test is
calculated too (error oj the second type). The test is applied to a real experiment.

Bezprostřední inspirací k napsání tohoto článku v rámci našeho výzkumu (v oblasti teoretické geodézie) je publikace
[I]. Jedná se o aplikaci statistického testu na praktickém měření provedeném autory.
Experiment byl uspořádán podle vzoru etapových měření
používaných v inženýrské geodézii, kterými se zjišťují posuny a přetvoření stavebních objektů. Byla zvolena základna
s koncovými body M, N (pevné body stabilizované v průběhu
měření stativy), ze které byly pozorovány body 1 až 4, viz
obr. I. Body 1 a 4 určují referenční přímku, body 2 a 3 jsou
proměnné body. Pomocí speciálního zařízení (posuvný rámeček umístěný v trojnožce) lze s body jemně pohybovat
kolmo na přímku (v rozmezí cca 30 mm) a změřit tento posun pomocí vemiéru. Body 2 a 3 byly před měřením zařa-

zeny teodolitem (Zeiss Theo 010 B) do přímky. V jednotlivých etapách tak byly simulovány posuny bodů kolmo na
přímku. V každé etapě byly naměřeny směry, zenitové úhly
a šikmé délky z obou pevných stanovisek základny klasickým způsobem ve dvou polohách a třech skupinách. K měření byl použit elektronický teodolit s dálkoměrem od firmy
Leica s označením TC 1800 (v. č. 413983). Je to přístroj s dvojosým kompenzátorem, u něhož výrobce udává přesnost
směru a zenitového úhlu 0,3 mgon a přesnost délky 2mm +
2ppm (dle DIN 18723). Měření byla registrována na PCMCIA kartu. Měření bylo uskutečněno za slunečného počasí teplota 22°C, atmosférický tlak 1006 hPa. Celkem byly zaměřeny čtyři etapy. Nastavené posuny bodů 2 a 3 vzhledem
k referenční přímce (posuny realizované kolmo na přímku
a odečtené na vemiéru) jsou uvedeny v tab. 1.
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Postup zpracování měření:
• odhad variancí měřených směrů a délek metodou MINQUE,
• vyrovnání polohové sítě metodou nejmenších čtverců
(MNČ),
• formulace nulových hypotéz statistických testů,
• testování statistických hypotéz dvěma druhy testů,
- test s testovací statistikou, která má F-rozdělení (F-test),
- test s testovací statistikou, která má necentrální X2-rozdělení (x2-test).

Měření, která vstupují do vyrovnání, jsou vodorovné délky
(získané redukcí šikmých délek) a úhly (získané rozdílem
dvou směrů). Měření jsou realizací náhodného vektoru TI.
Střední hodnota tohoto vektoru je

J(XM-XY

bod

(Ta;

(Ty

1

mm
0,43

mm
0,44

mm
0,47

b
mm
0,40

147,1

2

0,46

0,43

0,48

0,40

158,4

3

0,48

0,44

0,50

0,40

162,1

4

0,50

0,45

0,54

0,41

162,2

stupně

arctan

Yi - YM
Xi -XM

arctan

Yi -YN
Xi -XN

arctan

YM-YN
XM-XN

Na linearizovaný model (1) navazuje model měření (systém
jednorozměrných náhodných veličin uspořádaných do náhodného vektoru TI má n-rozměrné normální rozdělení)

Výpočtem parciálních derivací původních nelineárních
vztahů (1) obdržíme maticovou funkci (Jacobiova matice)
a dosazením přibližných hodnot neznámých dostaneme matici plánu A.
Předpokládáme regulární model, potom h(A) = k < n
(umístění sítě do roviny bylo zvoleno dle pevného bodu
M a směrníku GM, N)'
V druhém kroku byl proveden odhad vektoru neznámých

x (bodů polohové sítě) klasicky MNČ. Individuální charakteristiky přesnosti vyrovnaných bodů jsou uvedeny v tab. 2,
kde Gx a Gy jsou směrodatné odchylky vyrovnaných souřadnic, a a b jsou příslušné délky poloos střední elipsy chyb
a (J) je úhel otočení těchto poloos vůči zvolené soustavě souřadnic. Charakteristiky přesností jsou uvedeny jen pro body
v základní etapě, neboť v dalších etapách jsou prakticky
stejné.

Následující odvození jsou provedena vzhledem k homogenizovanému modelu měření, které je ekvivalentní obecnému
modelu (2). Homogenizovaný model obdržíme transformací
obecného modelu s pozitivně definitní kovarianční maticí
(pomocí odmocninové matice).
Uvažujeme tedy model

a
0,005

0,01

0,05

0,10

1

0,50

0,50

0,50

0,50

2

0,56

0,57

0,58

0,60

3

0,61

0,62

0,64

0,66

4

0,65

0,66

0,69

0,71

5

0,69

0,70

0,73

0,75

J(XN-XY+(YN-YY

YN- YM
XN-XM

w
,qon

volnosti
+ (YM-Yif

arctan

a

Matice A je typu (n, k), vektor x E Rk tvoří přírůstky souřadnic určovaných bodů sítě, L je matice typu (n, n). Kovarianční matici var (TI; G;, G~) předpokládáme ve tvaru L =
= G; V I + G~V 2, kde G; je variance měřených délek (vzhledem k měřeným vzdálenostem uvažujeme stejnou přesnost
všech měřených délek) a G~ je variance měřených směrů,
G; > O, G~ > O. Matice VI a V2 jsou dané pozitivně semidefinitní matice, přičemž V I = diag (1, O) a V2 = diag (O,
W). Třídiagonální matice W zohledňuje transformaci měřených směrů na úhly (na hlavní diagonále jsou 2 a na vedlejších - 1).
V prvním kroku našeho řešení byl proveden invariantní,
nestranný, kvadratický odhad parametrů
G~ metodou
MINQUE - viz [4]. Odhad byl vypočten pro měření ze všech
etap najednou. Do výpočtu vstoupilo celkem 136 měření. výsledné vypočtené hodnoty odhadu variancí jsou G; = 0,150,
G~ = 0,330. Porovnáním odhadu Gs = 0,57 mm s hodnotou
uvedenou výrobcem (2 mm) vychází odhad příznivěji, odhad
G", = 0,39 mgon vychází prakticky stejně. Dále budeme pracovat s odhadnutými hodnotami, které považujeme vzhledem
k našemu souboru různorodých měření za správné.

G;,

Nejlepší nestranný odhad pro model (3) se provádí MNČ tak,
že se minimalizuje suma čtverců oprav (Ax - TI). Symbolicky
píšeme

Vytvoříme ještě podobný odhad, který ale splňuje vedlejší
podmínku Hx = h. Matice H je typu (r, k), h (H) = r < k. Píšeme
R~

= min
(TI x

Ax)' (TI - Ax)

= (TI -

Ai)'

(TI - Ai).

(5)
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Jestliže je vedlejší,podmínka Hx
HX = h, potom je 4 = O.

=h

obzor
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splněna již pro i', tj.

Veličina (7) se dá vyjádřít také pomocí 1, přičemž aposteriorní odhad rozptylu ď označíme (jl = R20 / (n - k):

Formulujeme statistický test uvedený v [1]. Nechť nulová
hypotéza Ho o parametrech x má tvar

246

14

X2,(O;1-a.)

16
x

Oba tyto odhady tvoří dvojmodel, jelikož se na základě jednoho souboru měření konstruují dva odhady. Vedlejší podmínku Hx = h dále použijeme k formulaci nulové hypotézy.
Porovnáme-li totiž sumy čtverců oprav R~ a R~, můžeme
z toho usuzovat, zdali platí nulová hypotéza či nikoliv. Čím
větší bude rozdíl sum čtverců, tím méně budeme důvěřovat
nulové hypotéze.
Vyjdeme z druhé základní věty MNČ dle [3], kterou zde
uvedeme v úplném znění.
Nechť H je typu (r, k), h (H) = r < k. Nechť platí (4) a (5)
za vedlejší podmínky Hx = h, kde h je daný vektor. Potom
platí, že
a) R~ a R~ - R~ jsou nezávislé veličiny,
b) Ro - ďx2 n-k S (n - k) stupni volnosti, kde k je hodnost matice A.
R~ - R~ - ďx~ (4) s r stupni volnosti, kde 4 je parametr
necentrality
4

= (J02

(Hx - h)' [H (A' A)-' H']-l (Hx - h).

c) Jestliže platí rovnost Hx

= [Hi'

=

=

T (TJ) (R21 - R20)
(TJ) - hl' [H (A' A)-' H']-' [HX (TJ) - hl,

(12)

kde zápis T( TJ) vyjadřuje závislost testovacího kritéria na vektoru měření TJ. Vektor ~ se rovná ~ = Hx - h. Testujeme tedy
zvolenou nulovou hypotézu proti alternativní, která je dána
realizací náhodného vektoru TJ, tj. měřením.
Podle druhé základní věty MNČ platí

ďX;
T(TJ) -

(O), když platí nulová hypotéza

Ho,

{ ďX; (4), když platí alternativní hypotéza Hm

(13)

kde se 4 určí podle vzorce (6). Známe tedy rozdělení statistiky T(TJ), když platí nulová hypotéza Ho, i když platí alternativní hypotéza Ha. To nám umožňuje určit chybu prvního
i druhého druhu tohoto testu, jak je palmo z obr. 2.
Pro pravděpodobnost chyby prvního druhu (odmítnutí
pravdivé nulové hypotézy) platí

= h, pak

= (R~ - R~) / r

f

(6)

kde matice H typu (r, k) a vektor h E Rk jsou dané, přičemž
h (H) = r < k. Alternativní hypotéza Ha nechť má tvar

-----

--- Fr,n-b

(7)

R~ / (n - k)

Pravděpodobnost chyby druhého druhu je dána pravděpodobností zamítnutí pravdivé alternativní hypotézy, je tedy závislá na alternativní hypotéze. Opačná pravděpodobnost se
nazývá síla testu (spolehlivost testu). Pro náš test je definována následovně:

Odhad parametru necentrality lIze vyjádřít pomocí veličin

R20 a R2, následovně:

Aby měl vzorec (15) smysl, musí platit nerovnost /C"? a (pokud /C = a potom 4 = O). Nulovou hypotézu Ha se zvoleným
rizikem a zamítáme, pokud
Čtenář se o tom může snadno přesvědčit, uváží-li odhady
i' ai ve tvaru
i' = (A' A)-l A'TJ
i = (A'A)-l {A'TJ-H' [H (A'A)-' H']-' [H (A'A)-' A'TJ

-hl}
R20
R21

=
=

TJ' (I - A (A' A)-l A') TJ
TJ' (I - A (A' A)-l A') TJ +
+ [H (A' A)-l A'TJ-hl'
[H (A' A)-l H']-' [H (A' A)-l
A'TJ-h].

Můžeme navíc určit sílu testu, jelikož známe rozdělení tes~
tovacího kriteria za platnosti alternativní hypotézy Ha' Síla
(spolehlivost) testu (15) závisí na velikosti parametru 4 při
daném riziku a. Požadujeme navíc, aby síla testu byla rovna
zadanému číslu /C. Podle rovnice (15) pro zvolené riziko astanovíme kritickou hodnotu Mr;t parametru A.. V případě, kdy
4 > 4~rit, můžeme zamítnout nulovou hypotézu s rizikem
a a spolehlivostí /C.
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počet

stupňů

spolehlivost -

Q

1

počet

stupňů

(riziko)

Q

=2

r

volnosti

(riziko)

0,05

0,10

0,005

0,01

0,05

0,10

0,80

13,313

11,679

7,849

6,182

15,649

13,881

9,635

7,711

0,90

16,717

14,879

10,507

8,564

19,392

17,427

12,654

10,458

0,95

19,819

17,814

12,995

10,822

22,777

20,650

15,443

13,023

0,99

26,351

24,031

18,372

15,770

29,846

27,415

21,396

18,557

stupňů

volnosti

r

stupňů

volnosti

r

=3

počet

=4

0,80

17,330

15,458

10,903

8,798

18,710

16,749

11,935

9,683

0,90

21,314

19,247

14,171

11,796

22,891

20,737

15,405

12,883

0,95

24,901

22,674

17,170

14,573

26,642

24,329

18,572

15,828

0,99

32,351

29,825

23,521

20,509

34,403

31,794

25,243

22,087

stupňů

volnosti

=5

počet

r

stupňů

volnosti

r

=

10

0,80

19,910

17,869

12,828

10,447

24,533

22,177

16,241

13,367

0,90

24,260

22,028

16,469

13,819

29,529

26,982

20,532

17,386

0,95

28,152

25,762

19,780

16,909

33,960

31,258

24,386

21,018

0,99

36,182

33,498

26,726

23,442

43,014

40,021

32,365

28,585

=

15

počet

počet

(r)

=

0,01

počet

pod-

r

0,005

y;,

počet

počet

volnosti

stupňů

volnosti

r

stupňů

volnosti

r

= 20

0,80

28,035

25,433

18,811

15,562

30,973

28,162

20,961

17,399

0,90

33,514

30,722

23,583

20,061

36,853

33,852

26,132

22,295

0,95

38,348

35,400

27,839

24,094

42,022

38,865

30,721

26,660

0,99

48,167

44,928

36,583

32,424

52,474

49,027

40,098

35,621

počet

nadbyt.

měření

(n - k)

••o.
Ol

..

dllno,

nastaveno

z vyrQvnllnl

MNČ

rozdfi

(dáno - MNČ)

2

3

2

3

2

3

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1

5

10

20

50

100
O

0,0

0,0

0,9

1,9

-0,9

-1,9

1

1,0

0,73

0,61

0,55

0,52

0,51

1

25,0

0,0

26,2

1,9

-1,2

-1,9

2

1,0

0,87

0,73

0,65

0,61

0,60

2

25,0

-15,0

25,5

-13,2

-0,5

-1,8

3

0,0

-15,0

0,4

-11,8

-0,4

-3,2

mínek

3

1,0

0,94

0,81

0,73

0,68

0,66

4

1,0

0,97

0,86

0,78

0,73

0,71

5

1,0

0,99

0,90

0,82

0,77

0,75

Dále zbývá určit minimální požadovanou sílu testu K;"im
pro kterou při zamítnutí Ho platí nerovnost (16). Nejmenší
spolehlivost má test (16), když

V tab. 3 je vyčísleno několik hodnot K:min• Z hodnot je patmo,
že pro běžné riziko a= 0,05 a zvolenou spolehlivost K:= 0,9
je test (16) vždy splněn.
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~
l:l.
~
...,

porovnání

porovnání
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I F-test nulovou hypotézu zamítá, Á2_test
nulovou hypotézu nezamítá.
V případě f = Fr,n-k (I - a) pro zvolené riziko aje testovací
kriterium na hranici, kdy zamítáme Ho. Z hodpoty f lze pomocí známého vztahu (9) vypočítat parametr 1... Tento parametr použijeme k výpočtu spolehlivosti x2-testu. Takto určíme spolehlivost x2-testu se stejnou nulovou hypotézou
a vektorem měření. Za předpokladu dl = Cf (platí přesně
v ideálním případě) máme

(21)

O

pro neznámou Mri'. Aby hodnota A~ri' existovala, musí platit
relace 7( ~ a. Numerické řešení této rovnice bylo provedeno
programem R (A Programming Environment for Data Analysis and Graphics). Zde je numerický výpočet distribuční
funkce necentrálního X2 rozdělení již implementován. Hledání kritické hodnoty je provedeno metodou půlení intervalu.
Některé kritické hodnoty jsou uvedeny v tab. 4.
Dále se nabízí porovnání výše uvedeného testu s testem,
který používá testovací statistiku s F-rozdělením, viz [2].

3.2 Porovnání
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CI)
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obzor

F-testu

a x2-testu

Testovací kriterium (7) má F-rozdělení (podle druhé základní
věty MNč s r a (n - k) stupni volnosti). Nulovou hypotézu
Ho (l0) zamítáme s rizikem a, když

Hodnoty spolehlivosti pro riziko a
v tab. 5.

=

0,05 jsou uvedeny

Naše .měření jsme v rámci zvoleného experimentu podrobili
statistickým testům. Nulové hypotézy jsme rozdělili do čtyř
skupin. Body v jednotlivých etapách budou značeny čísly 1,
...,4, v závorce je uvedeno číslo etapy. Formulace nulových
hypotéz:
1. Přímka v základní etapě dána body 1(0) a 4(0) nezměnila
svoji polohu v dalších etapách I, 2 a 3. To znamená, že
body 1(.) a 4(.) nezměnily polohu
XI(j)

-

X4(j) -

XI(O)
X4(O)

= O,

= O,

Y'(j)

-

Y4(j) -

YI(O)

= O,

Y4(O)

= O, j

j

=

=

1,2,3,
1, 2, 3.

Testy byly provedeny pro každéj zvlášť (současně pro X

(24)
ay).
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F-test nulovou hypotézu zamítá,

X2-test

nulovou hypotézu nezamítá.

2. Body 2(j) a 3(j) leží na přímce dané body 1(j) a 4(j),
kdej = 0, ... ,3. To znamená, že vzdálenost bodů 2 a 3 od
přímky je nulová. Vzdálenost bodu od přímky se vypočte
podle vzorce (vpravo +, vlevo-)
I
qi

=-

{(YI

-

Y4) Xi

+ (X4

-

Xl)

Yi

+ XIY4

-

YIX4},

(25)

dl,4

kde qi je vzdálenost bodu i od přímky dané body 1, 4 a dl,4
je vzdálenost bodů 1 a 4. Nulová hypotéza je potom dána
vztahy
q2(j) = O,
q3(j) = O, j = 0, ... ,3.
(26)
Nulová hypotéza musí být pro aplikované testy lineární.
Zlinearizujeme tedy výrazy (26). Obdržíme tak maticové
funkce parciálních derivací. Po dosazení přibližných hodnot (stejných jako u vyrovnání polohové sítě) získáme matice H. Parciální derivace funkce (25) jsou

Vzdálenosti od přímek vypočtené z vyrovnaných souřadnic jsou uvedeny v tab. 6. Jsou tam také uvedeny nastavené hodnoty posunů. Směrodatné odchylky vzdáleností
vypočítané z kovarianční matice vyrovnaných souřadnic
jsou (Jq2 = 0,54 mm a (Jq3 = 0,55 mm. Směrodatné odchylky
jsou v jednotlivých etapách stejné.
3. Body 2(j) a 3(j) nezměnily svoji polohu vůči základní
etapě, tj. souřadnice bodů 2(j) a 3(j) jsou stejné, kde j =
= O, ... ,3. Píšeme
X21J) -

X2(O)

X3(j) -

X3(O)

= O,
= O,

Y2(j) -

Y2(O)

Y3(j) -

Y3(O)

= O,
= O,

j
j

=
=

I, 2, 3,
1,2, 3.
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Obr. 5 Graf p-funkce testu Č. 4 v 2. etapě bodu
(A = 9,347)

Obr. 3 Graf p-funkce testu č. 2 v O. etapě bodu č. 3
(A = 11,345)
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Obr. 4 Grafp-funkce

testu Č. 4 v 1. etapě bodu
(A = 4,736)

Č.

Obr. 6 Graf p-funkce testu Č. 4 v 3. etapě bodu
(A = 31,580)

2

4. Body 2(1), 2(2), 3(2) a 3(3) leží v dané vzdálenosti od
přímky
q2(l) = 25 mm,
q3(2)= -15 mm,

q2(2)= 25 mm,
q3(3)= -15 mm.

Testování nulových hypotéz bylo provedeno F-testem i
-testem. Čtenář tak může snadno porovnat oba testy.

i!

F-test: Byla vypočtena testovací statistikafpodle vzorce (7)
a kritická hodnota Fr,n-k (1- a). Bylo zvoleno obvyklé riziko a = 0,05.
Dále byla vypočtena p-hodnota testu

f

00

P

(Fr,n-k

> fJ

= p,

fF (x; r, n - k) dx

= p;

(28)

f

p-hodnota udává minimální hodnotu rizika, se kte-

rým lze zamítnout nulovou hypotézu. Informuje
o míře přesvědčivosti zamítnutí nebo nezamítnutí nulové hypotézy. Pokud je p-hodnota mnohem větší
než zvolené riziko a, jsme pevně přesvědčeni o nezamítnutí nulové hypotézy, poněvadž k zamítnutí nulové hypotézy bychom museli podstoupit velké riziko (dané p-hodnotou). V opačném případě, pokud
bude p-hodnota mnohem menší než zvolené riziko,
zamítneme přesvědčivě nulovou hypotézu, protože
příliš malé riziko zvětšuje chybu druhého druhu
testu, tj. zmenšuje sílu testu.
x2-test: Pro tento test byl vypočten parametr Aa kritická hodnota A/tit• Riziko bylo zvoleno a = 0,05 a spolehlivost K'= 0,95. Pro úplnost ještě uvedeme výpočet parametru A v případě modelu s kovarianční maticí

L=&V
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Podobný význam jako p-hodnota má u tohoto testu
p-funkce. Jedná se o funkci, protože zde volíme dva
parametry a a K';p-funkce se získá tak, že se řeší
rovnice (15) pro pevné A., a proměnné a a K'. Graf
p-funkce rozdělí rovinu na dvě poloroviny. V oblasti
pod grafem zamítáme nulovou hypotézu a v oblasti
nad grafem nulovou hypotézu nezamítáme.
Výsledky testu Č. 1 jsou uvedeny v tab. 7, testu Č. 2 v tab. 8,
testu Č. 3 v tab. 9 a testu Č. 4 v tab. 10. Některé zajímavé
p-funkce jsou graficky zobrazeny. Na obr. 3 je graf p-funkce
testu Č. 2 v O. etapě bodu Č. 3, na obr. 4 test Č. 4 v 1. etapě
bodu Č. 2, na obr. Č. 5 test Č. 4 v 2. etapě bodu Č. 3 a na obr.
6 test Č. 4 v 3. etapě bodu Č. 3.

Skupina testů Č. 1 nezamítla nulové hypotézy. Body 1 a 4 ve
všech etapách můžeme považovat za identické.
Skupina testů Č. 2 přináší poněkud různorodá hodnocení.
Připomeňme, že jde o testy, které se zabývají tím, zdali leží
body 2 a 3 na přímce. Podle nastavených posunů (viz tab. 6
nebo tab. 1) by měly ležet body 2(0), 3(0), 3(1), 2(3) na přímkách a body 2(1), 2(2), 2(3), 3(3) mimo přímku. U bodů ležících mimo přímku je výsledek testů nanejvýše přesvědčivý.
Vzhledem k vzdálenostem od přímek a směrodatným odchylkám to není překvapivé. Oběma tedy se podařilo prokázat, že body 2(0) a 2(3) leží na přímce. Pro body 3(0) a 3(1)
vychází F-test a x2-test různě. Zatímco F-test jednoznačně
zamítá nulovou hypotézu, x2-test se stejným rizikem a spolehlivostí 0,95 ji nezamítá. Nulovou hypotézu lze x2-testem
zamitnout jen s nižší spolehlivostí asi 0,90, viz obr. 3. Tento
rozdíl výsledků testů charakterizuje rozdíly obou testů.
x2-test s uvedenými parametry je opatrnější ve věci zamítnutí nulové hypotézy. S rostoucí spolehlivostí se rozšiřuje oblast, ve které nemůžeme tuto hypotézu zamítnout. Jak je vidět z tab. 5, je test zdrženlivější s rostoucím počtem
nadbytečných měření a s rostoucím počtem podmínek.
Skupina testů Č. 3 potvrdila očekávání. Nelze říci, že body
3(1) a 2(3) změnily svou polohu vůči základní etapě. Body
2(1), 2(2), 2(3), 3(3) svoji polohu změnily.
Skupina testů Č. 4 se zabývá porovnáním hodnot nastavených rámečky s hodnotami měřenými (vzdálenosti bodů od
přímky). V případě bodů 2(1) a 3(2) jsou výsledky F-testu
a x2-testu opět odlišné. Pro bod 2(1) zamítá F-test nulovou
hypotézu poněkud nepřesvědčivě. x2-test ji nezamítá, viz
obr. 4. Zamítnutí nulové hypotézy by bylo možné jen se spolehlivosti asi 0,55, což je dosti málo. Zde se tedy přikloníme
k nulové hypotéze. U bodu 3(2) je situace obdobná. Z grafu
p-funkce, obr. 5, je patrné, že nulovou hypotézu lze zamítnout se spolehlivostí asi 0,85. I zde se přikloníme k výsledku
x2-testu. Překvapivě nevyhověl nulové hypotéze bod 3(3).
To znamená, že posun nastavený na rámečku neodpovídá naměřené vzdálenosti bodu od přímky. Tato skutečnost byla patrně způsobena porušením centrace bodu mezi měřením
2. a 3. etapy.

Test x2-test nám umožňuje citlivější posouzení platnosti Ho.
Vhodnou volbou síly testu (spolehlivosti) ovlivňujeme velikost oblasti, ve které nezamítáme nulovou hypotézu. Můžeme tak v různých případech podle významnosti rozhodnutí
volit sílu testu. Pomocí p-funkce potom můžeme detailněji
prozkoumat rizika svého rozhodnutí. Ukazuje se, že velmi
záleží na volbě síly testu. Zvolíme-li velkou sílu testu, bude
x2-test benevolentnější k nulové hypotéze a opatrnější v zamítnutí této hypotézy. Naopak zvolíme-li malou sílu testu,
bude test přísnější k nulové hypotéze a snadno ji tak zamítneme. Dovolujeme si tedy navrhnout interval, ze kterého je
vhodné vybírat sílu testu K' E <0,90; 0,95>.
Tento dokument ve formátu HTML a PostScript je k dispozici na URL http://panurgos.fsv.cvut.cz/-kubin. Jsou tam
také zde použité výpočetní algoritmy v jazycích octave (mat[abY, R a C++.
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Začlenění CSNS do celoevropské nivelační sítě UELN-95/98. Přepočet nivelačních pořadů druhých řádů CSNS pro UELN2000.
Kontrolní vyrovnání UELN2000 na území CR. Výsledkem vyrovnání jsou výškové rozdíly bodů UELN vyplývající z vyrovnání
dvou časově rozdílných etap nivelačních měření. Jedná se o časový rozdíl v průměru 33 let. Posouzení výškových rozdílů v korelaci s geomorfologickým členěním CR.

Analysis oj Results oj Preliminary Adjustment oj the UELN2000 Levelling Network Co"eloted with the Geomorphologic
Division oj the Czech Republic

The Merging oJthe Czech State Levelling Network CSLN into the UELN-95/98 Pan-European Network. Recalculation oJCSLN
second order levelling lines Jor UELN2000.Control adjustment oj UELN2000 on the territory oj the Czech Republic.
The adjustment resulted in differences oj altitudes oj UELN stations obtained Jrom the adjustment oj two stages oj levelling
differing in time. lts average time difference was 33 years. Valuation oj differences oj altitudes correlated with the Geomorphologic Division oj the Czech Republic.

1. Rozšiřování sítě UELN po roce 1995
Jednotnou evropskou nivelační síť UELN (United European
Levelling Network) spravuje EUREF - Evropská regionální
komise Mezinárodní geodetické asociace (IAG) pro geodetické a referenční systémy. Tato síť vznikala v letech
1954-1973 a původně zahrnovala nivelační sítě ze 14 západoevropských zemí.
Po roce 1995 byly k UELN připojeny nivelační sítě ze 7
zemí východní Evropy, pořízené pod názvem UPLN (United
Precise Level1ing Network) v polovině sedmdesátých let.
Současně byly aktualizovány některé původní výsledky.
Česká republika (ČR) předala do výpočetního centra
UELN výsledky opakovaných nivelací pořadů I. řádu z let
1961-1989 spolu s výsledky 24 zahraničních spojení, uskutečněných zčásti až po roce 1989, v systému geopotenciálních rozdílů.
Výsledky poslední etapy společného vyrovnání nové
UELN z konce roku 1998 byly označeny jako UELN-95/98
a publikovány. Kromě vyrovnaných hodnot geopotenciálních
kát uzlových bodů sítě byly vypočteny rovněž normální
výšky těchto bodů vztažené k nulovému bodu Amsterodam.

Komise EUREF doporučila zhustit UELN do úrovně druhých řádů -tj. nivelační pořady o průměrné délce 25-40 km.
Další etapa společného celoevropského vyrovnání takto
zhuštěné sítě dostala název UELN2000.
Pro realizaci UELN2000 byly v Zeměměřickém úřadě
(ZÚ) převedeny nivelační pořady II. řádu ČSNS (Česká státní
nivelační síť) do systému geopotenciálních rozdílů.
Kromě převážné části pořadů II. řádu byly pro UELN 2000
připraveny také pořady I. řádu, které nebyly zařazeny do
první etapy v roce 1995, a všechny pořady připojující základní nivelační body (ZNB) k ČSNS. Původní počet 86 nivelačních pořadů začleněných do první etapy UELN-95 tak
vzrostl o dalších 247.

V souladu se záměrem EUREF na založení kinematické
sítě [5] byly do systému geopotenciálních rozdílů přepočteny
i výsledky nivelací pořadů I. a II. řádu z období budování
Československé jednotné nivelační sítě v letech 1939-1960
(dále původní nivelace).
3. Předběžné vyrovnání UELN2000
Za účelem kontroly shromážděných dat provedl ZÚ předběžné separátní vyrovnání sítě UELN2000 na území ČR. Vyrovnání bylo provedeno programem Fakulty stavební ČVUT
(Pešek, verze 1999). Společně byly vyrovnány výsledky nivelací I. a II. řádu ČSNS. Jako výchozí bod vyrovnání byl
použit ZNB I. Lišov.
Postup vyrovnání je uveden v [3] a výsledkem jsou vyrovnané geopotenciální rozdíly i normální výšky uzlových
a stykových bodů sítě. Pro každý bod byly vyrovnány výšky
z opakovaných nivelací i výšky z původních nivelací a zároveň byly vypočteny výškové rozdíly (opakované - původní).
Z výškových rozdílů byla vyhotovena mapa izočar (obr.
l), která ukazuje, kjakým výškovým změnám došlo za uplynulé období na území našeho státu. Jak je uvedeno v [3],
s uvážením některých skutečností (přesnost, společný výchozí bod a separace vyrovnání), lze pozorovat, že severozápadní oblast republiky vykazuje postupný několikacentimetrový vzestup, zatímco jižní část je relativně stabilnější.
Výsledky naznačují možnost náklonu území ve směru od SZ
k JV ajsou zároveň v souladu s [7].
4. Současné geomorfologické členění ČR
Účelem současné geornorfologické regionalizace je podle
[6] rozčlenění území ČR na geornorfologické jednotky
podle taxonomického systému vycházejícího z regionálních a typologických kritérií získaných terénním výzkumem a kartometrickými výpočty charakteristických hodnot.
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Sumavská subprovincie
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Česko-moravská subprovincie
Hercynská pohoří

Česká vysočina
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bod

•

~bodUEtN

o

~

bod l

.....-..._

I6du ČSNS
~
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Území ČR bylo rozčleněno do dvou základních taxonomických jednotek - systémů, které se dále dělí na
4 subsystémy, 4 provincie, 10 subprovincií, 28 oblastí
a 94 celky, Při jejich určování a pojmenování byl zpravidla rozhodující převládající typ reliéfu. Členění ČR na
úrovni subprovincií ukazuje tab. 1.

5. Posuzování výškových rozdílů z hlediska geomorfologického členění ČR
Výškové rozdíly nivelačních bodů získané z předběžného vyrovnání UELN2000 lze chápat jako ukazatele dynamiky zemského povrchu na území ČR za časové období v průměru
33 let.
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Vertikální pohyb každého z uvažovaných bodů je obecně
složen z několika komponent. Je třeba uvažovat tektonické
pohyby zemské kůry, periodické deformace zemského povrchu (slapy Země a další geodynamické jevy) a vertikální oscilace půdy vlivem slunečního záření. Protože se jedná vesměs
o vybrané kvalitní stabilizace uzlových bodů sítě, neměly by
mít na pohyb těchto bodů přl1iš velký vliv sezónní oscilace
způsobené vlhkostními změnami půdy.
V dalším textu budou proto uvažovány především pohyby
tektonické. Cílem analýz bylo ověřit nebo vyvrátit předpoklad, že tektonické pohyby mají podobný charakter v rámci
určité geomorfologické jednotky. Za tímto účelem byly
uzlové a stykové body UELN2000 roztříděny do 25 skupin
podle geomorfologických oblastí. V každé oblasti byly vybrány body, které tuto oblast reprezentují (dále vybrané
body). Nebyly uvažovány body, které leží v bezprostřední
blízkosti hranice oblasti.
Obr. 2 ukazuje příklad výběrů bodů v Jesenické oblasti
označené podle [6] identifikátorem ~c. Tato oblast je součástí Krkonošsko-jesenické subprovincie a zahrnuje 8 geomorfologických celků. Vybrané body jsou zakroužkovány.
K jednoznačné identifikaci bodů sloužila pořadová čísla použitá v [3] při předběžném vyrovnání. Rovněž jsou uvedena
označení bodů v rámci ČSNS. Na mapce jsou kromě bodů
UELN2000 zobrazeny také body Základní geodynamické
sítě ČR (GEODYN) [1].

V každé geomorfologické oblasti bylo vybráno n nivelačních
bodů, kterým odpovídá n výškových rozdílů ml> ..., mn•
Průměrnou hodnotu m těchto rozdílů je možné chápat jako
průměrný výškový posun geomorfologické oblasti za uvažovanou dobu (tj. asi 33 let).
Další postup vycházel z předpokladu, že výškové rozdíly
ml> ..., mn jsou vzájemně nezávislé náhodné veličiny se
společným rozdělením pravděpodobnosti a tvoří náhodný výběr o rozsahu n. Za předpokladu, že se jedná o náhodný výběr z normálního rozdělení, lze jako nejlepší nestranný bodový odhad posunu m použít výběrový průměr

im;

m---n-'
i=\

Střední chyba výběrového průměru (tj. střední chyba posunu
L1H) má tvar

7. Posouzení významnosti průměrných
posunů

výškových

Pomocí vztahů (1), (2) bylo vypočteno celkem 25 výškových
posunů
a jejich středních chyb m Mi pro všechny uvažované oblasti. Další částí výpočtů bylo posouzení významnosti takto získaných posunů.

m

Test významnosti parametrů
tovacího kritéria

m byl proveden pomocí tes-

m

tk=--,
mMi

Testování bylo založeno na nulové hypotéze Ho: m = O,
kterou bylo žádoucí zamítnout ve prospěch oboustranné ulternativní hypotézy A :
:;t: O.
Hypotéza Ho byla zamítnuta na hladině významnosti a,
jestliže bylo splněno zamÍtací pravidlo

m

tk 2: tg [n-l],
2

tj. byla překročena kritická hodnota tg [n-l] na pravé straně
nerovnosti.
2
Hladina významnosti (také riziko) a vyjadřuje pravděpodobnost, že nastane chyba prvního druhu, neboli bude zamítnuta hypotéza Ho, ačkoli je správná. V tomto případě se
chyba prvního druhu projeví tak, že bude prokázán výškový
posun, který ve skutečnosti neexistuje.
Ve vlastním výpočtu byly pro každou oblast vypočteny
hraniční hodnoty rizika aH' Tyto hodnoty vyjadřují, jaké riziko aje třeba zvolit, aby bylo možné nulovou hypotézu ještě
zamítnout. Kromě toho byly vypočteny opačné pravděpodobnosti l-aH, které vyjadřují pravděpodobnost, že v případě prokázání posunu m nenastane chyba prvního druhu.

Dosažené výsledky obsahuje tab. 2. Průměrné posuny a jejich střední chyby jsou uvedeny v milimetrech. Jako statisticky významné byly označeny takové posuny m, u kterých dosáhla hraniční hodnota l-aH alespoň 90 %. Tato
hodnota odpovídá riziku a = 10 %. Na obr. 3 jsou výsledky
zobrazeny graficky a statisticky významné posuny jsou zakroužkovány. Je nutno podotknout, že procentuální hodnoty
l-aH jsou hodnoty zaokrouhlené. Tuto skutečnost je třeba
vzít v úvahu především v těch případech, kde je uvedena hodnota 100 %.
Před vyslovením jakýchkoli závěrů je důležité posoudit
původ a přesnost vstupních dat.
Výškové rozdíly mnivelačních bodů byly vypočteny jako
rozdíly dvou etap vyrovnaní (opakované - původní). Při vyrovnání byl u obou etap použit jako výchozí ZNB I. Lišov.
Proto jsou nutně rozdíly m k tomuto bodu relativně vztažené.
Předběžné vyrovnání UELN2000 bylo provedeno pouze
jako separátní a testovací vyrovnání pro území naší republiky. Bude proto vhodné ověřit dosažené výsledky na základě
celoevropského vyrovnání UELN2000.
Nelze opomenout také přesnost výsledků předběžného vyrovnání. Průměrná střední chyba vyrovnaných výšek nivelačních bodů činí pro opakovanou nivelaci 8,5 mm, pro původní nivelaci 13,5 mm.
Přesto lze s uvážením všech výše uvedených skutečností
pozorovat, že s určitou pravděpodobností existují na území
ČR tektonické posuny některých geomorfologických jednotek. V této práci byla jako významná označená téměř
polovina těchto posunů v rámci geomorfologických oblastí.
Dosažené výsledky přitom nejsou v rozporu se závěry uvedenými v práci [3]. Zjištěné posuny lze chápat jako ukaza-

- významný

~

98% - hraniéni

- výškový

-4.8

symbolika:

hudnota

1-

QH

posun

oblasti
vyškový

posun
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Oblast
Českoleská oblast
Sumavská hornatina
Středočeská pahorkatina
Jihočeské pánve
Českomoravská vrchovina
Brněnská vrchovina
Krušnohorská hornatina
Podkrušnohorská oblast
Karlovarská vrchovina
Krkonošská oblast
14B
Orlická oblast
14C
Jesenická oblast
Brdská oblast
IsA
Plzeňská pahorkatina
IsB
!tA
Severočeská tabule
Středočeská tabule
~B
Východočeská tabule
~C
Slezská nížina
lIlA
Západní
Vněkarpatské sníženiny
III IA
Severní Vněkarpatské sníženiny
III lB
I1IzB
Středomoravské Karpaty
I1IzC
Slovensko-moravské Karpaty
I1IzD
Západobeskydské podhůří
I1IzE
Západní Beskydy
IV,A
Jihomoravská pánev
průměrné hodnoty:
celkový počet:

IIA
liB
IzA
IzB
IzC
IzD
13A
13B
13C
.4A

n
7
19
18
10
30
4
6
7
3
7
6
15
6
13
5
13
11
3
12
3
3
8
4
4
5
9
222

-

počet bodů UELN2000 vybraných v dané oblasti

-

průměrný výškový posun vztažený k dané oblasti

-

střední chyba posunu AH

tele lineárního trendu, může se však také jednat o součásti
dlouhoperiodických pohybů.
Nastává otázka, jaké závěry vyslovit u těch oblastí, kde
posuny prokázány nebyly. Je možné, že v těchto oblastech
k žádným takovým posunům nedochází. Také je možné, že
k posunům dochází uvnitř oblastí. Tato hypotéza by mohla
být prokázána na základě zpracování větší hustoty bodů
v každé oblasti. Úplný rozbor by tak mohl být proveden například na úrovni geomorfologických celků. Dalším řešením
je nepochybně provádění pravidelných opakovaných nivelací
v problematických oblastech.

[1] BENEŠ, F.:Současný stav výškových geodetických základů.
GaKO,45(87), 1999, č. 6, s. 113-117.

AH

L1H
-

m:i"

-4,8
1,4
-2,1
-5,0
-10,0
-4,5
17,8
23,9
7,1
20,3
-3,8
9,2
-3,1
-4,2
9,1
2,6
-2,7
4,5
-1,8
-11,0
-1,4
3,5
4,0
9,8
-28,0
-

m:i"

4,5

1,1
1,1
1,0
3,0
9,5
0,8
3,3
6,9
2,1
4,1
1,0
6,0
0,9
1,7
2,3
1,6
0,9
4,0
1,1
3,9
0,7
2,3

1,3
2,0
1,7
1,1
5,8
5,3
3,5
3,3
5,0
3,6
1,5
3,4
2,4
3,9
1,6
2,9
1,1
1,7
2,8
2,0
1,5
1,7
5,7
12,9
3,3

2,3
1,7
2,2
2,6

l-aH

67 %
69%
68 %
98 %
100 %
51 %
98%
100 %
83%
99%
65 %
100 %
59%
89%
92%
87 %
61 %
94%
69%
94%
44%
95 %
90%
82%
90%
82%

25 oblastí
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Rozširovanie obsahu katastra
nehnuterností

Abstrakt
Vzťah katastra nehnutefností (KN) a štátneho inJonnačného systému. Podmienenosť obsahu KN jeho účelom. Snahy o rozšírenie obsahu KN a reakcia jeho správcu na tieto požiadavky na Slovensku. Stav týchto snáh a ich riešenie vo vybraných susedných krajinách. Rozpočtová podmienenosť riešenia týchto poŽiadaviek.

Summary
Relation oJthe Cadastre oj Real Estates (CRE) to the State InJonnation System. CRE content as detennined by its purpose.
Tendencies to extend CRE content and reaction oj its manager regarding such demands in Slovakia. State oj such tendencies
and their solving in selected neighbouring countries. Such demands are detennined by the existing budget.

Kataster nehnutefností (KN) v podmienkach Slovenskej republiky (SR) predstavuje integrovaný štátny informačný
systém (ŠIS), ktorý v sebe spája v minulosti samostatné, aj
keď vzájomne prepojené, informačné podsystémy o
- geometrickom určení, súpise a popise nehnutefností (niekdajší operát pozemkového katastra),
- právach k týmto nehnutefnostiam (niekdajší operát pozemkovej knihy).
Tato skutočnosť limituje aj obsah KN, keď jeho súčasný obsah je s drobnými úpravami a spresneniami fakticky súčtom
obsahov predchodcov KN, t. j. obsahu pozemkového katastra
a obsahu pozemkovej knihy. Z tohto pohfadu možno povedať, že obsah KN v podmienkach SR je až na nepatrné odchýlky identický s obsahom analogického ŠIS v Česku a vefmi blízky súčtu obsahov ŠIS KN a ŠIS pozemkovej knihy
v Rakúsku.
KN predstavuje v SR najviičší informačný systém aktualizovaný v reálnom čase.

ŠIS je sústava informácií a informačných činností, ktoré slúžia na plnenie úloh štátu. Informácie a informačné činnosti
tvoria súčasť ŠIS, ak sa na ne použijú prostriedky zo štátneho
rozpočtu SR. V tomto zmysle aj Automatizovaný informačný
systém geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK) je súčasťou ŠIS. Informácie a informačné činnosti zabezpečujú
orgány posobiace v oblasti ŠIS. Spoločenské vzťahy na úseku
ŠIS sú regulované zákonom o ŠIS [I]. Zákon najmii upravuje
podmienky na utváranie a prevádzkovanie ŠIS, ako aj práva
a povinnosti orgánov posobiacich v oblasti ŠIS.
ŠIS sa člení na časti. Časťou ŠIS je informačný systém
v posobnosti ústredného orgánu štátnej správy. V posobnosti
Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SRje časťou
ŠISAIS GKK.

Pri utváraní a prevádzkovaní ŠIS sú prevádzkovatelia povinní zabezpečovať uplatňovanie štandardov . Štandardy sa
vypracúvajú na základe medzinárodných technických noriem
a metodík, ako aj slovenských technických noriem. Smernice
na prevádzkovanie AIS GKK [2] v rezorte ÚGKK SR stanovujú prevádzkovatefov AIS GKK, vymedzujú ich úlohy, definujú výmenný formát údaj ov na poskytovanie údajov za súboru popisných informácií (SPI) KN, ako aj výmenný formát
grafických súborov geodetických informácií (SGI) KN, ďalej vymedzujú podmienky eletronického poskytovania informácií KN budovaného v súlade so zákonom (§ 2 katastrálneho zákona [3]) a s Národným programom informatizácie
SR schváleným uznesením vlády SR č. 506!l992.

V KN sú evidované:
a) katastrálne územia (KÚ);
b) pozemky, ktoré sú vymedzené:
l. vlastníckou hranicou,
2 vlastníckou hranic ou a sú zlúčené do viičších celkov,
3. hranicou držby,
4. hranicou druhu pozemku,
5. rozhraním sposobu využívania;
c) stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré
l. sú označené súpisným číslom,
2. sú zoskupenými stavbami slúžiacimi na iné než obytné
účely a súpisným číslom je označená len jedna z týchto
stavieb,
3. nie sú označené súpisným číslom,
4. sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov
so zemským povrchom,
5. sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom
ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch;
d) byty a nebytové priestory, ktoré sú predmetom vlastníckych vzťahov. Tie sa evidujú len v SPI katastrálneho ope-
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rátu, a to údajmi o číslovaní, vlastníkoch a vlastníckych
vzťahov. Pri týchto nehnutefnostiach sa nepoužije štandardný evidenčný režim ale jeho redukovaná modifikácia
(§ 6 ods. 1 písmeno d) katastrálneho zákona [3]);
e) chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky;
f) práva k nehnutefnostiam evidovaným v KN:
- vlastnícke právo,
- zá10žné právo,
- vecné bremeno,
- právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
- predkúpne právo, ak má mať účinky vecného práva,
- iné práva a povinnosti z vecného bremena, ak boli zriadené ako vecné práva k nehnutefnostiam,
- práva vyplývajúce zo správy majetku štátu,
- práva vyplývajúce zo správy majetku obcí,
- nájomné práva k pozemkom, ak nájomné práva trvajú
alebo majú trvať najmenej pať rokov,
- iné skutočnosti súvisiace s týmito právami, a to najma
a) začatie dohodovacieho konania,
b) vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnutefnosti,
c) začatie konania o výkone rozhodnutia predajom nehnutefnosti,
d) začatie vyvlastňovacieho konania.
V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v KN uvedený v odseku stavieb [c)], rozhoduje správca katastrálneho
operátu.
Nehnutefnosti významné z hfadiska obrany, vnútomého
poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj práva k týmto nehnutefnostiam, sa v KN evidujú po dohode s Ministerstvom obrany
SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti
SR, Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií SR, Správou štátnych hmotných rezerv SR a Slovenskou informačnou službou.

KN obsahuje tieto údaje:
a) geometrické určenie a polohové určenie nehnutefností
aKÚ,
b) parcelné čísla, druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla
stavieb, údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému
územiu obce, údaje o druhoch chránených nehnutefností
a údaje o využívaní nehnutefností, vybrané údaje na začlenenie pozemkov do pofnohospodárskeho podneho
fondu alebo do lesného podneho fondu, údaje o bonitovaných podno-ekologických jednotkách (BPEJ), vybrané údaje na tvorbu a ochranu životného prostredia
a vybrané údaje pre iné informačné systémy o nehnutefnostiach,
c) údaje o právach k nehnutefnostiam vrátane identifikačných
údajov o vlastníkoch nehnutefností a o iných osobách
oprávnených z práv k nehnutefnostiam, ako aj údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnutefnostiam,
d) údaje o základnom a podrobnom polohovom bodovom
poli alebo údaje o bodových poliach,
e) sídelné a nesídelné geografické názvy.
Údaje o BPEI sa postupne preberajú do KN.
Údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu
obce sa vo vačšine už prebrali do KN. Prebratie a následné
vydávanie zvyšku zatiaf neprebratých údajov sa predpokladá
v roku 2001.
Pozemky sa v KN členia na
a) omú podu,
b) chmefnice,
c) vinice,
d) záhrady,

e) ovocné sady,
f) trvalé trávne porasty,
g) lesné pozemky,
h) vodné plochy,
i) zastavané plochy a nádvoria,
j) ostatné plochy.

Kontinuá1ne vznikajú a v spoločnosti sú prezentované požiadavky na zakomponovanie ďalších a ďalších prvkov do každého ŠIS, a teda aj do informačného systému KN [4]. Takéto
návrhy sú zvažované z pohfadu objektivizácie požiadavky pre
spoločnosť, z pohfadu ekonomickej a organizačnej náročnosti
a z pohfadu ustanovenia jediného zodpovedného - kompetentného orgánu za spravovanie týchto údajov (t. j. za zber,
aktualizáciu, ochranu pred zneužitím a za poskytovanie údajov). V prípade pozitívneho rozhodnutia sa rozhodne medzi
utvorením ďalšej samostatnej časti ŠIS, alebo medzi rozšírením obsahu niektorej doterajšej časti ŠIS o požadovaný obsah. Cesta utvorenia ďalšej samostatnej časti ŠIS sa zdá byť
prespektívnejšia, lebo ju možno podmieniť závlizkom rešpektovať už existujúcu a fungujúcu časť ŠIS, v našom prípade informačný systém KN, ako základ pre všetky ostatné
teritoriálne orientované informačné systémy (akceptovaním
lokalizácie spravovanej informácie, t. j. KÚ a čísla parcely,
prípadne aj definičného bodu parcely, resp. súboru súradníc
informácie).

KN v SR neobsahuje súhmne spracované a spravované informácie o cene nehnutefností. Nepriamo, latentne, ale KN
má obsiahnutý i velký súbor informácií o cenách nehnutefností, ktoré sú vztiahnuté na dobu kúpno-predajného kontraktu. Cena nehnutefnosti je uvedená v návrhu na vklad do
KN (§ 30 ods. 2 písm.f) katastrálneho zákona [3]), a tiež
v kúpnej zmluve. Samozrejme, že ide o priznanú kúpnu cenu
medzi prevodcom a nadobúdatefom. Kúpna zmluva je dokumentovaná v neverejnej zbierke listin (§ 68 ods. 2 katastrálneho uzákona [3]). Táto skutočnosť je vefmi zaujímavá pre
pripravovanú tvorbu cenových máp, ktoré majú byť ako samostatný informačný systém tiež súčasťou ŠIS po tom, čo
z rozpočtových a organizačných dovodov nebola prijatá koncepcia rozšíriť súčasný obsah KN o ďalšiu informačnú vrstvu
- cenové mapy.
Z iniciativy Ministerstva financií (MF) SR sa začali práce
na tvorbe novely zákona č. 21/1992 Zb. o bankách - časť hypotekáme bankovníctvo. V súvislosti s novelou tohto zákona
je nevyhnutné začať so systematickým spracúvaním cenových máp a prípadne i s ich následnou akutalizáciou. Na základe poznania stupňa naliehavosti predmetnej úlohy došlo
predbežne k stanoveniu rezortu zodpovedného za spracovanie týchto máp, a to MF SR, ktoré preberie na seba i financovanie úlohy. Zároveň bol definovaný mapový podklad pre
cenové mapy, ktorým má byť množina katastrá1nych máp,
príp. ich zmenšenina do mierky 1:5000. Jedna vefmi doležitá skupina pramenných informácií potrebných na tvorbu cenových máp sú informácie o cene kupovaných - predávaných
pozemkov zo zbierky listín KN. V súvislosti s pripravovaným začatím spracovania cenových máp je požadované liberalizovať prístup do zbierky listín KN aj pre tvorcov cenových máp, keĎŽesúčasná textácia katastrálneho zákona [3]
vyčleňuje zbierku listín z ináč verejného operátu KN. Liberalizácia predmetného prístupu do zbierky listin je navrhovaná v súčasnom návrhu novely katastrálneho zákona, ktorá
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bola podfa plánu Legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000
predložená v lete 2000 na ďalšie legislatívne pokračovanie
do parlamentu SR [4].

V súčasnosti kulminujú odborné diskusie v SR o tvorbe nového ŠIS o bytoch, ktorého existencia by mala vychádzať
z pripravovaného zákona o evidencii bytov. Povodné úvahy,
aby tento informačný systém bol zakomponovaný do KN,
najma z rozpočtových dovodov neboli prijaté. Tento informačný systém má reflektovať spoločenské požiadavky na vytvorenie registra súčasného bytového fondu a na poskytnutie dostatku informácií o aktuálnom stave bytového fondu,
jeho technicko-ekonomických parametrov a o využívaní bytového fondu. Cief tohto informačného systému má byť poskytovanie čo najširšieho súboru informácií pre rozhodovanie na miestnej aj celoštátnej úrovni.
Na vytvorenie bázy údaj ov informačného systému o bytoch sa navrhuje prevziať údaje z existujúcich informačných
systémov, najma zo ŠIS KN (údaje o vlastníkoch bytových
domova bytov v nich vrátane spoluvlastníckych podielov,
údaje o vlastníkoch v rodinných domoch vrátane spoluvlastníckych podielov, lokalizácia bytu, t. j. kraj, okres,
obec, KÚ, ulica a orientačné číslo, súpisné číslo domu, poschodie a číslo bytu), druh domu (rodinný dom, bytový dom,
iný dom - škola a pod.). Informačný systém má byť doplnený o ďalšie údaje: forma vlastníctva (fyzická osoba, obec,
štát, iná právnická osoba), správca bytu (názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie), počet osob trvalo bývajúcich
v byte, počet samostatne hospodáriacich domácností v byte,
sposob vzniku bytu (nová výstavba, nadstavba, prístavba,
premena z nebytového priestoru, rekonštrukcia, iné), začatie stavby (dátum vydania stavebného povoleni a), dokončenie stavby - vek stavby (dátum vydania kolaudačného rozhodnutia), obstarávacie náklady stavby, zánik stavby (dátum
povolenia zániku stavby, zmena na nebytové účely, rekonštrukcia, odstránenie stavby, iné), dom ako pamiatkovo
chránený objekt, obývanosť bytu (trvalo obývaný, prechodne obývaný, neobývaný), právny dovod užívania bytu
(byt vo vlastnom dome, na prenájom, služobný byt a pod.),
vefkosť bytu (celková podlahová plocha bytu v m2, podlahová plocha obytných miestností v m2, počet obytných
miestností), technické vybavenie bytu (vodovod, kanalizácia, kúpefňa, WC), sposob vykurovania (ústredné kúrenie,
diafkové kúrenie, lokálne kúrenie, vykurovacie médium)
a materiál nosných múrov (tehla, kameň, drevo, skelet, stenové panely, iný).
Diskusie spojené so zriadením tohto ŠIS smerujú najma
do zdovodnenia potreby jeho existencie, do rozpočtovej náročnosti jeho tvorby a do ďalšej aktualizácie systému [4].

Podfa Občianskeho zákona nehnutefnosti sú pozemky
a stavby, ktoré sú spojené s pozemkom pevným základom.
Kým kategória "pozemok" je v § 3 odst. 1 katastrálneho
zákona [3] pojmovo vymedzená ako časť zemského povrchu
oddelená od susedných častí hranicou, zatiaf pojem "stavba"
nie je v citovanom zákone vymedzená. Zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov tiež neobsahuje definíciu
pojmu "stavba", ale iba príkladným sposobom vymedzuje,
čo všetko považuje za stavbu vyžadujúcu stavebné povolenie. Podfa vyhlášky č. 85/1976 Zb. v znení neskorších pred-
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pisov sa za "stavby" považujú všetky stavby bez zretefa na
ich stavebnotechnické vyhotovenie, napr. budovy, veže, zásobníky atď. Doležité pritom je, že stavby možu byť trvalé
a dočasné.
Predmetom katastra podfa § 6 ods. 1 písmo c) katastrálneho zákona [3] sú stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré sú popísané v časti 3.
Pri zápise údaj ov o práve k novej stavbe v prípade stavieb
označených súpisným číslom a zoskupených stavieb slúžiacich na iné než obytné účely, ak súpisným číslom je označená iba jedna stavba z nich, sa ako vlastník uvedie osoba
uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla, ak sa nepreukáže niečo iné. Pri zápise údaj ov o práve k novej stavbe
uvedenej v ďalších kategóriách prípadov, ak stavba je evidovaná v KN, sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí.
Údaje o stavbe v KN obsahujú parcelné číslo, súpisné číslo
stavby, číslo evidenčného listu a číslo listu vlastníctva, prípadne ďalšie číselné a identifikačné údaje.
Aj keď to v predpisoch nie je zretefne vypovedané, pod
pojmom stavba sa na účely KN rozumie v prevažnej vačšine budova. V rámci stavebnej činnosti vzniká ďalšie množstvo iných stavebných objektov, ktoré sú tiež spojené pevným základom so zemou, ako napr. diafnice, mestské komunikácie, lanovky, električkové trate, zemské vrty a studne,
hrádze, reklamné pútače, energetické rozvodné zariadenia,
telekomunikačné zariadenia, vysielače, ochranné múry
a ploty, vodovodné a kanalizačné zariadenia, náhrobné pomníky a pod.
O pojme evidovať v údajoch KN nehovoríme len v súvislosti s geometrickým zobrazením SGI KN, ale aj v súvislosti
s plnohodnotnou definíciou aj z hfadiska evidencie vlastníckeho práva, prípadne iných vecných práv viažucich sa k stavebným objektom.
Táto potreba evidencie i ďalších objektov v KN vzniká
z dovodu toho, že jednak sú nehnutefnosťami v zmysle Občianskeho zákonníka, jednak sú predmetom závazkových
vzťahov, prevodov a aplikácie právnej istoty účastníkov právneho vzťahu. V tejto súvislosti sa opakovane objavujú požiadavky na rozšírenie obsahu KN, t. j. aby aj tieto stavby boli
súčasťou SGI KN, čiže aby mohla odborná verejnosť z KN
čerpať informácie o tvare, vefkosti a polohe týchto stavieb
a aby aj tieto stavby boli súčasťou inštitútu ochrany vlastníckeho práva, čiže súčasťou KN. Doteraz najma z dovodu
ekonomickej nedostatočnosti rozpočtových prostriedkov nedošlo k naplneniu tejto požiadavky. [4]

Opakovane pri každom pripomienkovom konaní novelizácie
katastrálneho zákona [3] vybraní pripomienkovatelia formulujú svoj pohfad na rozširovanie obsahu KN. Z pripomienkového konania v 2. polroku 1999 možno spomenúť nasledujúce požiadavky na rozšírenie obsahu KN, ktorým nebolo
vyhovené:
- rozšíriť možnosť vyznačenia plomby v SPI KN oproti doterajším prípadom i na prípad, ak navrhovatef preukáže
správcovi KN svoj naliehavý právny záujem a uvedie nové
skutočnosti preukázané hodnovernými dokladmi,
- rozširiť povinnosť oznamovania zmien údajov o nehnutefnostiach v KN v prípade, že ide o kuItúrne pamiatky, z doterajších vlastníkov a správcov týchto pamiatok i na
ústrednú organizáciu štátnej pamiatkovej starostlivosti,
- označovať stavby v katastrálnej mape súpisnými číslami,
- osobitne vyznačovať hranice správy majetku štátu a hra-
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nice správy majetku obce vykonávanej jednotlivými správcami v katastrálnej mape,
- osobitne evidovať v KN údaje o líniových stavbách a o rozostavaných stavbách,
- rozšíriť druhy pozemku o "stavebný pozemok".
6. Rozširovanie obsahn KN v stredoeurópskych
nách

kraji-

Opakovane sa objavujú snahy o rozšírenie obsahu KN i v susedných stredoeurópskych krajinách. Rovnako ako v podmienkach SR i tieto snahy sú prezentované z rozmanitých
úrovní, s diferencovanou argumentáciou a s diferencovaným
rozpočtovým zabezpečením. Sírku sortimentu týchto požiadaviek ilustrujeme na základe referencií Rakúska, Česka
a Maďarska.

Pre zisk z pofnohospodárskej a lesnej produkcie hrajú podstatnú rolu priame subvencie ako aj nepriame dane. Tieto
v podmienkach Rakúska predstavujú podfa Twarocha [5]
ročne viac ako 2 miliardy EUR. Rakúsko vzhfadom na svoju výnimočnú vertikálnu členitosť územia (3/4 povrchu je
vrchovité územie) a vzhfadom na skutočnosť, že zhruba polovica všetkých pOdohospodárskych výrobnych podnikov
(cca 135 000) sa nachádza v tomto území, považuje za d61ežitú úlohu zachovanie kvality života v pofnohospodárskom
priestore a s tým spojené zabezpečenie funkčnosti tohto
územia. Hlavným kritériom na udelenie subvencie je sklon
pozemku. Spolkový úrad metrológie, geodézie a kartografie Rakúska v súčasnosti tvorí informáciu o sklone každej
dotknutej parcely s využitím digitálnej katastrálnej mapy
a digitálneho modelu reliéfu. Súhrnná informácia pre každý
pofnohospodársky podnik je daná k dispozícii na ďalšie konanie. Subvencia, ktorá vychádza z objektívnych údaj ov
z KN, z pozemkovej knihy a z výškopisných údaj ov územia, je priamo viazaná na bodovú hodnotu pre pofnohospodársky podnik.
Súkromné vlastníctvo bytov v Rakúsku v bytových domoch je pozemkovoknižne zabezpečené formou vlastníctva
bytu, které je ako spoluvlastnícky podiel na celkovej nehnutefnosti nerozdelitefne spojené s výlučným užívacím právom
konkrétneho bytu. Byt je konkretizovaný číslom dverí
a údajmi spoluvlastníckeho podielu. Obsahom KN je podorys budovy s druhom pozemku "stavebná plocha - budova",
ktorý ako súčasť bázy údaj ov KN by mal byť v budúcnosti
prepojený na polohopisné plány bytov [5].
Značný počet zákonov v Rakúsku obsahuje okrem iného
(o. i.) verejnoprávne obmedzenia vlastníctva. Rakúsky KN
a pozemková kniha podfa súčasného obsahu svojich informačných systémov neposkytujú dostatočnú informáciu
o právnej a ekonomickej situácii nehnutefnosti [5]. V súčasnosti obsahujú iba málo informácií o verejnoprávnych obmedzeniach vlastníctva. Tieto ale majú často zásadný vplyv
na hodnotu nehnutefnosti, a preto je formulovaná spoločenská požiadavka na inventarizovanie a evidovanie týchto práv
a obmedzení: stavebné obmedzenia, povinnosť umožnenia
pripojenia sa inžinierskych sietí, nariadenia stavebnej autority, právo prechodu, oblasť ohrozeni a muničného skladu,
bezpečnostná zóna letiska, pamiatková ochrana, asanačné
územie, dobývacie (banské) právo, dobývací priestor (podkopané územie), chránené územie, prírodná pamiatka, spoločné užívanie, povinnosť predchádzajúceho odsúhlasenia
vybraných operácií na trhu s nehnutefnosťami, predpisy re-

gulujúce vefkosť a tvar pozemkov, zákaz užívania, predkúpne
právo obce, regulatívy darovania a nútené spoločenstvá.
Aj v Rakúsku rastie v poslednom čase tlak spoločnosti na
získanie lepších informácií o cenách nehnutefností s ciefom
zakcelerovania trhu s nehnutefnosťami. Podfa Twarocha [5]
by mohli byť cenové mapy ako ďalšia vrstva katastrálnych
máp pre expertov s nehnutefnosťami ale predovšetkým pre
prevodcov a nadobúdatefov nehnutefností orientačnou i rozhodovacou pomockou. V súčasnosti sú informácie o kúpnych
cenách v Rakúsku k dispozícii iba na finančných úradoch.

Podfa Baudyša [6] i v Česku sú požiadavky na evidovanie
všetkých stavieb v KN, alebo aspoň najvýznarnnejších stavieb z nich. Požiadavke sa zatiaf nevyhovelo. Riešenie je
možné o. i. novelizáciou Občianskeho zákonníka, ktorý by
pripustil, aby stavba bola považovaná za súčasť pozemku, ak
je stavba vo vlastníctve vlastníka pozemku. V prípade vodohospodárskych stavieb a inžinierskych sietí je možné riešenie vybudovaním osobitných registrov u správcov týchto kategórií stavieb, ktoré by boli s KN prepojené [6].
Súčasný sortiment obsahu KN nepovažuje celá odborná
spoločnosť v Česku za dostatočný. Baudyš ilustruje túto skutočnosť na pozadí pripomienkového konania k poslednej novelizácii katastrálneho zákona [6], keď bolo prednesených
vefa požiadaviek na to, ktoré ďalšie údaje o nehnutefnostiach
by mali byť obsiahnuté v KN. Napr. požiadavka, aby KN prevzal obsah v minulosti zrušených vodných kníh, alebo požiadavka, aby sa obsah KN rozširil o evidenciu vyhradených
i nevyhradených nerastných zdroj ov a dobývacích priestorov, alebo aby do KN bola zavedená evidencia rybárskych
revírov.
Tieto požiadavky podfa [6] z jednotlivých rezortov sú motivované čiastočne tým, že príslušné rezorty zodpovedné za
jednotlivé oblasti samy nemajú riadne vedené prehfadné a verejne prístupné evidencie o skutočnostiach, ktorých správou
sú poverené. Na druhej strane je ale isté, že akokofvek obsahovo široký KN verejnosť plne neuspokojí, a vždy sa nájdu ešte nejaké informácie o území, ktoré by verejnosť zaujímali, a v KN nie sú spravované. Podfa Baudyša nie je
možné obsah KN neustále rozširovať, ale skor sa treba sústrediť na to, aby KN zabezpečil popri správcovstve údajov
o vlastníckych a iných vecných právach k nehnutefnostiam
predovšetkým údaje o lokalizácii jednotlivých nehnutefností
a o ich základných vlastnostiach tak, aby obsah KN odpovedal účelu, na ktorý bol založený.
Základnou úlohou historických pozemkových katastrov
bol o predovšetkým zaistiť prehfad vlastníctva, prípadne
o vlastnení pody na daňové účely. Túto úlohu podfa Baudyša [6] plní dnešný KN v Česku iba čiastočne. Údaje KN
využívajú finančné úrady ako jeden zo zdroj ov kontroly
správnosti a úplnosti podaného daňového priznania. Údaje
KN nemožu byť plne využité na stanovenie dane z nehnutefností, lebo členenie nehnutefností v KN nezodpovedá členeniu nehnutefností podfa daňových sadzieb, ktorými sú
jednotlivé druhy nehnutefností zdaňované. Platí to čiastočne
o typológii pozemkov, kde parcela druhu "zastavaná plocha
a nádvorie" v sebe zahfňa aj plochu zastavanú domom, ktorá
do zdanenia nezapadá, ako aj plochu nezastavanú domom,
ktorá tvorí nádvorie. Táto plocha je zdaňovaná tak, že ju
musí poplatník od plochy celej parcely v daňovom priznaní
oddeliť. Značne rozdielna je potom typológia budov v zákone o dani z nehnutefností a v KN. Daňový zákon kategorizuje budovy úplne podfa sposobu okamžitého hospo-
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dárskeho využitia. Ďalej má pre stanove'ný daňový význam
počet poschodí zdaňovanej budovy. KN kategorizuje budovy iným sposobom, údaje o počte poschodí v ňom uvedené nie sú.
KN tiež obsahuje iba údaje o vlastníctve pOdy. Neobsahuje údaje o nájomcoch hospodárskej pody, ktorí sú v niektorých prípadoch poplatníkmi dane namiesto vlastníkov. Zatiaf sa k zbližovaniu obsahu KN a kategorizácie nehnutel'ností v zákone o dani z nehnutel'ností v Česku nepristúpilo.

V rámci predvstupovej stratégie do Európskej únie (EÚ)
je viacero oblastí, kde je potrebné plniť úlohy vyplývajúce z harmonizácie práva vstupujúcej krajiny k právu EÚ.
Časť týchto podmienok je spojená s KN, o. i. vypracovanie viacúčelového informačného systému o pozemkoch
s rozdielnou detailnosťou [7]. Prostredníctvom tohto informačného systému má byť kontrolovaná agrárna podpora
EÚ (kataster viníc, kataster ovocných sadov a. i.). Pozemkové úrady sa musia pripraviť na poskytnutie informácií pre tieto katastre (opustené vinice, neprodukčné vinice, rozdelenie odrod viniča v jednotlivých pozemkoch,
ktorých druh pozemku - kultúra je vinic a a. i.). Podobne
i ďalšia úloha je spojená s harmonizáciou práva, a to spracovanie registra využívania pozemkov orientovaného na
držbu. Zavedenie tohto registra sa opiera o zákon a už postupne prebieha [7].

Obsah KN v podmienkach SR, resp. KN a pozemkovej knihy
vo viacerých susediacich krajinách strednej Evrópy, je daný
klasickým štandardným obsahom predchodcov tohto informačného systému štátu, tak ako sa vyvinul od začiatku 19. storočia do začiatku 20. storočia. Doplnenia a modifikácie tohto
obsahu vyplývajú najma z aspektov rozvoj a geodézie a rozvoja informačných technológií. Periodicky sa objavujúce požiadavky spoločnosti na rozšírenie obsahu informačného
systému KN treba riešiť najma z pohl'adu objektivizácie takejto požiadavky pre spoločnosť, z pohfadu rozpočtovej a organizačnej náročnosti a z pohl'adu ustanoveniajediného zodpovedného - kompetentného orgánu za spravovanie týchto
údajov (t. j. zber, aktualizácia, ochrana pred zneužitím a poskytovanie údajov). V prípade pozitívneho rozhodnuti a sa
rozhodne medzi utvorením ďalšieho samostatného ŠIS, alebo
medzi rozšírením obsahu niektorého doterajšieho ŠIS (t. j.
prípadne aj KN) o požadovaný obsah.

[1] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26111995 Z. z.
o štátnom informačnom systéme.
[2] Smernice na prevádzkovanie Automatizovaného informačného
systému Beodézie, kartografie a katastra. [č. P-355811999]. Bratislava, UGKK SR 1999.
[3] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 22211996 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene o doplnení niektorých zákonov.
[4] HORŇANSKÝ, I.-KOČAN, J.: Anforderungen an den Inhalt des
Katasters von der Seite der gegenwlirtigen Gesellschaft. Beitrag
des Slowakischen Geodatischen Dientes. 17. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen von Friaul-Julisch-Venetien, Kroatien,
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der Slowakei, Trentino-Siidtirol, der Tschechischen Republik,
Ungarn und Osterreich. Praha vom 3. Bis 5 April 2000.
[5] TWAROCH, Ch.: Anforderungen der Gesellschaft an den Informationsinhalt von Grundbuch und Katasters. 17. Fachtagung der
Vermessungsverwaltungen von Friaul-Julisch- Venetien, Kroatien, der Slowakei, Trentino-Siidtirol, der Tschechischen Republik, Ungarn und Osterreich. Praha vom 3. Bis 5. April 2000.
12 s.
[6] BAUDYS, P.: Požadavky společnosti na obsah katastru nemovitostí. 17. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen von FriaulJulisch- Venetien, Kroatien, der Slowakei, Trentino-Siidtirol, der
Tschechischen Republik, Ungarn und Osterreich. Praha 3.-5. 4.
2000.7 s.
[7] Anforderungen an den Inhalt des Katasters von der Seite der gegenwlirtigen Gesellschaft. Republik Ungarn, Ministerium fiir
Landwirtschaft und Landentwicklung, Hauptabteilung Bodenund Kartenwesen. 17. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen von Friaul-Julisch- Venetien, Kroatien, der Slowakei, Trentino-Siidtirol, der Tschechischen Republik, Ungarn und Osterreich. Praha 3.-5. 4. 2000. 7 s.

ZE ZAHRANiČí
Výroční zasedání Komise 7 FIG
v Hamburgu
Ve dnech 14. až 20. května 2000 se národní delegát Komise 7 (katastr a územní správa) FlG (lnternational Federation of Surveyors)
Ing. Ivan Pešl zúčastnil výročního zasedání této komise, které se konalo v Hamburgu.

Výroční zasedání Komise 7 mívají již celkem ustálený program.
Mimo vlastní jednání komise bývá součástí jednodenní odborný seminář a odborné exkurze zaměřené především na pracoviště katastru.
Při oficielním zahájení zasedání přivítal účastníky Dr. Winfried
Hawerk, národní delegát SRN (Spolková Republika Německo) za
hostitele, a místopředseda hostitelské organizace DVW Hagen Graff.
Vlastní jednání komise otevřel předseda Komise 7 Paul MumoFaure. Uvodem přivítal a představil nové delegáty a korespondenty,
byl projednán a schválen program zasedání.
Předseda komise poté přednesl zprávu o její činnosti od posledního výročního zasedání v Bay of Islands (Nový Zéland, 1999) a podal přehled o aktivní účasti představitelů a členů komíse na již uskutečněných i na plánovaných akcích. V roce 2001 bude výroční
zasedání Komise 7 ve Svédsku a 68. zasedání stálého výboru FlG
v Koreji. XXII. Kongres FlG pak bude ve Washingtonu DC v roce
2002.
Tommy Osterberg pak podal informaci o organizační připravenosti švédských kolegů uspořádat výroční zasedání komise v roce
2001.
Dále podali zprávy jednotliví předsedové pracovních skupin
(WG):
• Za WG 7.1 - Reforming the Cadastre podal zprávu Jiirg Kaufmann. Za podskupinu TF 7.1.1 Definition of Commision 7 ISO
Standards vedoucí této skupiny Winfried Hawerk.
• Za WG 7.2 - Land Ownership in the 21 st Century podal zprávu
Paul van der Molen. Za podskupinu TF 7.2.1 Women's Access to
Land podala zprávu vedoucí této podskupiny Agneta Ericson.
• Za WG 7.3 - Land Markets podal zprávu předseda skupiny András Ossko.
Podrobné shrnutí dosavadní činnosti skupin bylo doplněno i plánem činnosti do dalšího období.
V dalších dvou blocích jednání pokračovaly jednotlivé pracovní
skupiny odděleně. Národní delegát se zařadil do WG 7.1, kde pracoval i v předchozím období. Diskutovalo se především o roli katastru a zeměměřičů, nezbytnosti koordinovat úsilí FlG, CERCO
(Comité Européen des Responsables li la Cartografie Officielle),
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MOLA (Meeting of Officials on Land Administration, nyní PLA)
a dalších vládních i nevládních organizací s cílem podpořit trvale
udržitelný rozvoj. Bylo konstatováno, že systémy vzniklé v období
před více než 150 lety a reflektující potřeby tehdejší doby, nemohou bez dalšího vývoje odpovídat současným potřebám. Pro potřebné reformy chce Komise 7 FIG vypracoval soubor zásad a doporučení. Vzhledem k přílišné rozdílnosti katastrálních a registračních systémů nelze uvažovat o nějakém sjednocení, ale kritériem musí být uspokojení potřeb podporujících zajištění trvale udržitelného rozvoje. S tím souvisí otázky posuzování a porovnávání
kvality a efektivnosti katastrálních a registračních systémů. Jako
vhodná metoda porovnávání byla doporučena metoda "benchmarking V otázkách samofinancování došlo k určitému názorovému
posunu. Nejde totiž o cíl, ale jen o prostředek jak zajistit určitou
nezávislost a funkčnost katastru, stejně dobré je zajištění potřebných podmínek i jinak, podstatné je zajištění stabilních podmínek
pro spolehlivé fungování katastru. WG 7.1 se proto zaměři na vypracování metodologie a logického rámce pro spolehlivější porovnávání jednotlivých systémů a jejich efektivity, přípravu dotazníků
a jejich vyhodnocení. Budou rovněž využity poznatky a zkušenosti
s ukončenými i probíhajícími projekty reformy katastru nejen v Evropě, ale i v ostatních zemích světa, včetně Latinské Ameriky,
Afriky i Asie. Na zasedání Komise 7 FIG ve Švédsku 2001 budou
presentovány, projednány a vyhodnoceny dosažené výsledky činnosti skupiny s cílem připravit konečnou zprávu na Kongres FIG
ve Washingtonu DC v roce 2002.
Další dva bloky jednání byly věnovány národním zprávám jednotlivých delegátů za období od posledního setkání. Šlo o asi patnáctiminutovou presentaci nejvýznamnějších změn v katastru, ke
kterým došlo. I. Pešl přednesl část presentace určené pro FWW (FIG
Working Week) Praha 2000, a to: Současný stav katastru v CR. Po
dosavadních zkušenostech s velmi rozmanitou obsahovou náplní informací z jednotlivých zemi bylo dohodnuto, že napřiště bude předem stanovena jednotná osnova národních zpráva zprávy budou předávány i písemně.
V závěrečném bloku jednání byly projednávány organizační záležitosti Komise 7 jako role K7 při vzniku Bathurstské deklarace,
webovské stránky K7, spolupráce s FAO (Food and Agricultural Organization) a SIDA (Spatial Image Data and Analysis), přípravy pro
Kongres FIG v roce 2002. Dále pak byly stručně presentovány závěry z jednání jednotlivých pracovních skupin a diskutovány další
aktivity komise do budoucna. Předseda na závěr poděkoval organizátorům, předsedům pracovních skupin a výroční zasedání komise
uzavřel.
H.

Symposium Komise 7 FIG - Trh s nemovitostmi
Symposium o trhu s nemovitostmi bylo uspořádáno dne 18. 5. 2000
Komisí 7 FIG jako otevřené za účasti nejen delegátů a ostatních
účastníků výročního zasedání komise, ale i dalších účastníků, převážně ze SRN. Účastníky přivítali místní pořadatelé a náměstkyně
primátora svobodného a hansovního města Hamburg Krista Sager.
Přednášky symposia byly rozděleny do čtyř následujících bloků:
Blok I - Úvodní referáty
Paul Munro-Faure (UK): Work ltems oj Commission 7 on Land Markets,
Adrás Ossko (Hungary): Report Working Group 7.3 on Land Markets,
lan Williamson, Don Grant (Australia): The United Nations - lntemational Federation oj Surveyors Declaration on Land Administration Jor Sustainable Development.
Blok 2 - Trh s nemovitostmi
- Jak začít
Karl- Friedrich Thone (Germany): Legal and Practical Aspects oj the
lmplementation oj Land Markets in the Eastem States oj Germany
- Experience in Privatisation and Reorganisation oj Real Estates in
Rural Spaces,
Andrzej HopJer, Cezary Kowalczyk (Poland): Beginning and Development oj Land Market in CEEC,
Apie van der Berg (South AJrica): Initiatives Towards Creating an
Equitable Land Market in Post-Apartheid South Africa.
Blok 3 - Příprava lidí na volný trh s nemovitostmi
Andreas Drees (Germany): University Education in the Field oj Rural Land Regulation and ProJessional Prospects Jor Young Geodesists,
Peter Dent (UK): Land Valuation Process and the Techniques used
to arrive at an Appropriate Value,
Bodil Ekner (Denmark): Dijferent Kinds oj Ownership and User
Rights to Real Property and the Regulations oj This in Denmark.

Blok 4 - Právní a technický
rámec
Volkmar Teetzmann (Germany): Public Private Partnership - more
efficiency in land market requirements,
Peter Creuzer (Germany): Support oj Good Land Administration by
the Work oj the UNECE- Working Party on Land Administration,
Jan Sonnenberg (The Netherklnds): How to use Land Consolidation
in the Process oj Restitution oj Property Rights in Central European
Countries.
Většina z výše uvedených referátů byla předána účastníkům písemně a byla též přivezena. Souhrnný sborník by měl být zpracován
a zaslán účastníkům později.
Návštěva pracoviště Úřadu pro geoinformace a měření
Hamburg
Dne 17.5. navštívili účastníci v době od 8.30 do 11.00 hodin pracoviště Úřadu pro geoinformace a měření města Hamburg (Freie und
Hansestadt Hamburg, Baudehoerde, Amt fiir GeoinJormation und
Vermessung). Účastníci absolvovali tři přednášky přibližující úkoly
úřadu, vlastní organizaci a poskytované služby a navštívili tři pracoviště úřadu.
Úkoly a organizaci oddělení geoinJormací a měření přiblížil ve
své přednášce Berend Doehle. Za legislativu, týkající se mapování
a měření, jsou odpovědny jednotlivé státy SRN (zatímco legislativa
upravující vedení pozemkové knihy je federální). Základním právním předpisem je hamburský zeměměřický zákon z 30.6. 1993, který
definuje jak většinu úkolů úřadu a zodpovědnost za ně, tak i povinnosti vlastníků nemovitostí. Mezi úkoly úřadu patří zejména státní
měření. Státní měření zahrnuje geodetické základy a jejich údržbu
včetně definování geodetického referenčního systému, budování
a údržby geodetických bodů (polohových výškových i tíhových),
dále pak topografické měření, soustřeďování všech leteckých snímků,
kartografii, katastr nemovitostí a katastrální měření (dělení pozemků). Dále pak zajišťuje technická m~ření, pozemkové úpravy
a dohled nad licencovanými geometry. Uřad také zajišťuje služby
spojené s určováním polohy metodou GPS (Global Positioning System) respektive DPS (Differential GPS), system SAPOS (Satellite
Positioning Service).
Úřad je podřízen Ministerstvu výstavby a veřejných prací vlády
města a státu Hamburg, spolu s dalšími odděleními, které zajišťují
např. oceňování nemovitostí a územní plánování. Vede obsáhlou jednotnou databázi zahrnující nejen vlastní katastr, ale i ucelený prostorový informační systém zahrnující vše možné, co může potřebovat územní plánování, správci sítí, ochrana životního prostředí atd.
Databáze přebírá rovněž údaje pozemkové knihy (HALB - Hamburgishen Automatisierten Liegenschaftsbuch) pro kterou poskytuje
naopak lokalizaci svou digitální katastrální mapou (DKM) v měřitku
převážně 1:1000. Úřad vydává kopie DKM a výpisy z pozemkové
knihy jako veřejné listiny (na specielním papíru). Dělení pozemků
zajišťuje na objednávku jak úřad, tak i soukromí zeměměřiči, kteří
za potřebné podklady úřadu platí. Poněkud složitější je stanovování
ceny za dělení pozemku úřadem, který nesmí zneužívat svého výsadního postavení. V měřických dokladech o dělení pozemků se nové
a změněné hranice vyznačují stále červenou barvou. Číslování parcel provádí jen úřad. Hranice se v terénu nestabilizují, a pokud nejsou representovány trvalými objekty (většina hranic uvnitř velkého
města), jsou definovány souřadnicemi v European Terrestial Reference System, který vyhovuje požadavkům praktikované technologie pPS.
Uřad má celkem 460 zaměstnanců (z toho 25 inženýrů s universitním vzděláním, 130 inženýrů s technickým vzděláním, 230 techniků, 20 učňů a 55 jiných pracovníků). Výdaje dosahují cca 48 mil.
DEM, příjmy 10,5 mil. DEM. Rozloha spravovaného území města
Hamburg je 755 km2.
Vlastní Prostorový inJormační systém Hamburgu, jehož součástí
je i katastr, přiblížil ve své přednášce Rolf- Werner Welzel. Základem relační databáze je digitální základní mapa a systém HALB.
Systém obsahuje parcely, vlastníky, výměry, druh užívání, názvy
místa, informace o parcelách, klíče do jiných databází a data o budovách. Je propojen s databází správce daní, zajišťuje výměnu dat
navzájem s HALB a zajišťuje propojení na archivní systém. Digitální základní mapa pokrývá územi Hamburgu v měřítkách I :500 až
1:2500, byla dokončena v roce 1993. Základním obsahem jsou hranice parcel, hranice budov, druh užívání, názvy budov, vod, ulic, topografické objekty (zdi, ploty, atd.), stromy, bloky budov. Doplňkovým obsahem jsou údaje o budovách, příslušnost k městským
obvodům, výšky, údaje o silnicích. Jsou rozlišovány následující informační vrstvy: hranice parcel, čísla parcel, druh užívání, obvod budov, domovní čísla, topografické objekty budov, číslo domu, počet
podlaží, obrubníky, názvy ulic, kódy ulic, cyklostezky, vody, doprava, topografické objekty, inženýrské sítě, hranice statistických

bloků, výšky. Cílem je vybudovat postupně metainformační
systém
a trojrozměrný
model města Hamburg.
V další přednášce seznámil E. Mathias s Produkty a řešením služeb. Cílem digitálních map je poskytovat data pro správce inženýrských sítí, poskytovat služby a data pro správu města a zajišťovat produkty
pro občany
města. Digitální
mapy
umožňují
poskytovat
interaktivní
základní
geometrii
pro různá měřítka
a s různým tematickým obsahem, maximálně vyhovět specifickým
potřebám různých zákazníků (nikoliv uživatelů), poskytovat datové
výstupy jak v konvenční papírové formě, tak i ve formě jednoduchých, snadno při dalších aplikacích využitelných,
digitálních produktů, a to podle potřeb velmi pohotově. Všech těchto možností se
snaží úřad optimálně využít při poskytování
služeb zákazníkům.
Poskytuje digitální základní data z map: - digitální základní mapa
(I :500 až 1:2500), - digitální mapa 1:5000, - digitální mapa města
(I: 10 000 až 1:50 000), - digitální regionální mapa (I :50 000 až
1:300000).
Dále poskytuje ortofotomapy
I :5000 jak v rastrové, tak
i tištěné formě (pro tento účel provádí každoročně snímkování 1/3
území). Mimo nabízenou škálu standardních služeb poskytuje úřad
i množství zákaznicky
orientovaných
produktů a služeb, včetně
s tím spojeného poradenství
a konzultací. Pro běžné uživatele například nabízí interaktivní plán města s databází na CD-ROM. Specielní produkty vytváří podle potřeb dalších úřadů města (např. pro
oceňování,
správu domovního
fondu, apod.). Snadným a bezproblémovým aplikacím napomáhá jednotný referenční a zobrazovací
systém, centralizovaný
vývoj a standardizace,
jednotný modulární
software (na bázi vlastního systému SICAD), správa dat ve vektorové formě, jednotná struktura vrstev a objektových
kódů, standardizované
výměnné formáty dat, a zejména jednotné používání
všemi ostatními úřady. Politika poskytování služeb je založena na
společných
základních
datech pro různá použití, levných standardních
produktech
a zákazníky
specifikovaných
produktech
a službách.
Při prohlídce úřadu navštívili účastníci pracoviště aktualizace katastru, fotogrammetrie
a zákaznické centrum, které zajišťuje veškerý
styk se zákazníky i prodej standardních i specializovaných
produktů.
Podrobnější údaje o úřadu lze najít na adrese
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Exkurse do oblasti pozemkových úprav
Účastníci
navštívili
též oblast pozemkových
úprav v bývalém
ochranném,
asi 15 km širokém, hraničním pásmu na území bývalé
Německé demokratické
republiky. Pozemky i stavby v pásmu byly
vyvlastněny
a sloužily bez jakéhokoliv
hospodaření
jen ochraně
hranic s bývalou Německou spolkovou republikou. Cílem pozemkových úprav je znovu osídlit tuto krajinu, oživit v ní zejména rekreační aktivity a zajistit obnovení původní krajiny a její udržování. Pozemky
i stavby jsou nabízeny ke koupi, nově rekonstruovány v původním stylu. V celé oblasti je podporován
turistický ruch, zejména výstavby cyklotras a turistických zařízení (většinou rekonstrukce
a adaptace původních objektů). Dle poznatků
se nákladný projekt daří - v navštívené oblasti bylo možno vidět
již kultivovanou
krajinu.
Bylo vhodné a potřebné, že se národní delegát, po určitém přerušení kontaktů (neúčast na zasedání v letech 1997 až 1999), zasedání zúčastnil a obnovil kontakty a povědomí o stavu katastru a jeho
vývoji v České republice. Přivezené materiály a cestovní zpráva jsou
dostupné ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém ve Zdibech.

Ing. Ivan Pešl,
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě
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