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Obrázky k článku Staňková, H.: Analýza identity vybraných trigonometrických bodů
pro účely mezisystémových transformací

Obr. 1 Vybrané identické trigonometrické body

Obr. 3 Vytvořená síť trojúhelníků pro srovnání délek
vybraných identických bodů

K článku Grim, T.–Kafka, O.: Reprodukce starých map Čech, Moravy a Slezska

Obr. 1 Fabriciova mapa Moravy z roku 1575 (výřez)
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Metadatový proﬁl v resortu
zeměměřictví a katastru nemovitostí
528.4

Abstrakt
Vysvětlení základních pojmů z geoinformací, konkrétně metadat a představení jednotlivých prvků metadatového proﬁlu resortu
zeměměřictví a katastru nemovitostí 1), který byl vytvořen v roce 2008 v Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním.
Metadata Proﬁle in Land Surveying and Cadastre of Real Estates Area
Summary
Explanation of basic terminology used in geoinformatics – metadata in particular – and introduction of single metadata proﬁle
elements in land surveying and cadastre area created in the Czech Ofﬁce for Surveying, Mapping and Cadastre in 2008.

1. Úvod

2. Standardizace v ČR

V dnešní době jsme neustále zahlcováni informacemi. V takovém množství informací je těžké se orientovat a čím dál obtížnější najít pro svou práci požadovaná data, zvlášť hledáme-li je
na internetu. Zde nám pomáhají různé vyhledávače a prohlížeče webových stránek, z nejznámějších jmenujme alespoň google.com anebo specializované webové portály pro vyhledání
geograﬁckých dat; např. www.inspire-geoportal.eu/index.cfm.
Z těchto a dalších důvodů, například komerčních, přidávají vlastníci a tvůrci dat k datům další informace určené také
pro vyhledání, tzv. metadata, dle [1] data o datech.
V rámci Evropské unie (EU) vzniká řada iniciativ, které nejen pomáhají s nalezením potřebných informací, ale
i organizují a třídí data. Globální myšlenky a iniciativy (např.
Infrastructure for Spatial Information in Europe – INSPIRE)
v EU podporují tvorbu jednak specializovaných portálů
určených pro vyhledání geograﬁckých dat (geoportály), ale
i tvorbu a standardizaci metadat.
Tyto tendence jsou zvláště vidět během posledních let, kdy
vznikají a zanikají různé normy pro standardizaci metadat
a kdy jsou patrné evropské i národní snahy o harmonizaci
datových sad napříč EU. Česká republika (ČR) nezůstává
pozadu, ale drží krok s těmito tendencemi.

Jak bylo výše řečeno, budování a rozvoj informačních systémů přináší stále větší nároky na organizaci datových zdrojů,
která podporuje jejich efektivní využívání. Budování národní
geoinformační infrastruktury nemůže být zahájeno bez integrace databází prostorových dat, standardů, metodik, metod
a postupů, organizací a osob spojených s geoinformatikou.
V září 2001 byl Radou vlády přijat dokument „Národní geoinformační infrastruktura v ČR – program rozvoje v letech
2001–2005“, jako podklad pro aktualizaci informační
a komunikační politiky státu. Součástí programu rozvoje byl
projekt „Informovanost o dostupných datových fondech geodat2), jejich zdrojových místech a podmínkách dostupnosti“.
Díky těmto iniciativám v roce 2003 existovaly v Metainformační infrastruktuře ČR následující struktury:
• standard informačního systému veřejné správy (ISVS) pro
strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů,
• systém MIDAS (Metainformační databázový systém) – katalog metadat na webových stránkách,
• podpora a spolupráce Ministerstva informatiky ČR, vazba
na Portál veřejné správy (geoportál).
2)

1)

Metadatový proﬁl resortu je metadatový proﬁl pro všechny datové
sady v resortu ČÚZK. Dále jen metadatový proﬁl resortu.

Prostorová data jsou data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného
světa, pamatovaná zpravidla ve formě souřadnic a topologie [7]. Podle
zdroje [8] jsou prostorová data = geodata.
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V březnu 2004 schválila vláda ČR další dokument související se Státní informační a komunikační politikou. Jednalo
se o strategický dokument vlády v oblasti rozvoje informační společnosti do roku 2006, který odrážel především úzkou
provázanost informační společnosti a telekomunikací. Hlavním zdrojem při tvorbě dokumentu byl Akční plán EU eEurope 2005, který je součástí tzv. Lisabonské strategie v oblasti informační společnosti. Státní informační a komunikační
politika stanovila čtyři prioritní oblasti: dostupné a bezpečné
komunikační služby, informační vzdělanost, moderní veřejné služby on-line, dynamické prostředí pro elektronické podnikání. Problematiku prostorových dat (SDI) tento materiál
explicitně neobsahoval.
V rámci státní správy se na vytváření SDI podílelo Ministerstvo informatiky ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ČR,
dále Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Český statistický úřad a další instituce. Aplikace
geograﬁckých informačních systémů se rozšířila zejména na
úroveň krajů a větších měst, včetně využití webových mapových služeb pro sdílení dat.
Po zániku Ministerstva informatiky ČR se vývoj SDI zpomalil. Byla zrušena řada vydaných standardů a správa datových sad přešla na jiná ministerstva. Dosud užívaný standard
ISVS byl zrušen v roce 2006. Systém MIDAS obsahuje
popisné údaje o existujících informačních zdrojích v ČR
(http://pcj331p.vsb.cz/midas/), byl budován dle tohoto zrušeného ISVS, nebyl automatizovaným systémem a z těchto
důvodů správci zdrojů přestali tento systém využívat.
V dnešní době jsou v ČR k dispozici většinou komerční
aplikace pro pořizování a správu metadat:
• MIDAS – GeoNetwork,
• metainformační systém MŽP (MIS),
• METIS – komerční produkt vyvíjený ﬁrmou T-Mapy,
• Micka – software ﬁrmy HSRS.
V letech 2007 až 2009 do ČR proniká řada iniciativ z EU.
Například projekt organizace EuroGeographics, nazvaný
Euromapﬁnder, což je metainformační databázový projekt
na webových stránkách. Z metadat datových sad ČR je zde
možnost prohlédnout si metadata pro rastrové mapy 1:10 000,
ZABAGED® a databázi Geonames.
V ČR zajišťuje rozvoj, výstavbu a metodické řízení informačních systémů Ministerstvo vnitra ČR. Připravuje technologické podmínky pro efektivnější výkon veřejné správy.
Má na starosti řadu dalších projektů pro rozvoj ISVS např.
samotný Portál veřejné správy. Významnou roli v projektu
INSPIRE má česká informační agentura životního prostředí
CENIA. Zástupci z Ministerstva vnitra a agentury CENIA
jsou zástupci ČR v této iniciativě, více viz následující kapitola.
Hlavní myšlenkou při budování metainformační struktury je, že metadata mají být součásti informačního systému
a měla by být pořizována a spravována správci dat. Za metadata, stejně jako za data, odpovídá správce dat, což jsou dnes
známé principy iniciativy INSPIRE, která byla schválena
Evropskou komisí právě v roce 2007. Podrobněji viz kapitola
INSPIRE. V témže roce vznikla v ČÚZK pracovní skupina,
která se aktivně podílí na připomínkování implementačních
pravidel této směrnice a na zavádění požadavků vyplývajících z implementace směrnice INSPIRE do resortu zeměměřictví a katastru.
V roce 2008 byl vytvořen a implementován dle normy
ČSN ISO 19115 [1] a požadavků metadatového proﬁlu (MP)
INSPIRE. Tento návrh byl posouzen ve Výzkumném ústavu

geodetickém, topograﬁckém a kartograﬁckém (VÚGTK),
v.v.i., a následně byly v ČÚZK akceptovány připomínky
k tomuto návrhu. Podrobněji viz kapitola Struktura MP.

3. INSPIRE
Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve
Společenství (INSPIRE) vyšla 25. 4. 2007 a v platnost vstoupila 15. 5. 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus, potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni
(http://inspire.gov.cz/o-inspire). Hlavním cílem INSPIRE je
poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných
prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik
Společenství na všech úrovních členských států.
Prostorová data hrají důležitou roli při rozhodování vlády,
organizací i jednotlivců. Vlády potřebují plánovat politiku
pro zemědělství, průmysl, oblastní růst, dopravu a bezpečnost a pak potřebují sledovat postup své strategie a vidět,
zda nastávají žádoucí výsledky. Mít zmapovanou zemi je
důležité pro efektivní vývoj tržního hospodářství. Podobné
příklady existují i na evropské úrovni, zvlášť když uvážíme
požadavky Evropské komise pro politiku plánování a rozhodovací strategie, například navržení dopravní sítě nebo
sledování znečištění životního prostředí. Zvládat tyto procesy na evropské úrovni by nebylo možné bez nějaké úrovně
harmonizace.
Každá země má pro své mapy jiná měřítka, jiné souřadnicové systémy, jiná zobrazení, některé země mají zatím
analogové mapy, některé digitální, každá země má jiné formáty dat atd. Evropská komise dala právní rámec pro vytvoření a fungování prostorové geoinformační infrastruktury.
INSPIRE se zpočátku zaměřil na potřeby environmentální
politiky, ale postupně se rozšířil i do jiných sektorů (např.
zemědělství, doprava).
Vytváří se jeden evropský webový portál, kde v budoucnu
najdete data, která v členských státech existují. Datové sady
budou vyhovovat standardům, které musí zajistit možnost
spojení s daty z jiných zemí a z různých měřítek.
Výhody pro Evropskou komisi jsou zřejmé, ale jsou tu
také nesporné výhody pro běžného občana. Pokud stát dovolí
větší používání prostorových dat, otevře tak cestu pro tisíce nových žádostí – například díky internetu by občan mohl
kontrolovat využití územního plánování, zapsání vlastnictví
nebo nalezení nejbližší banky s použitím mobilního telefonu. Směrnice INSPIRE stanovila požadavky pro tuto infrastrukturu a začíná se stávat realitou předkládanou národním
legislativám. Proces, který trvá několik let, je řízen Evropskou komisí, ale je také harmonizován s pomocí národních
oborových organizací pro přípravu a usnadnění naplnění cílů
INSPIRE.
Do národní legislativy ČR byla směrnice transponována
zákonem č. 380/2009 Sb, kterým se mění zákon č. 123/1998
Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a současně vznikl
implementační plán, jak splnit do roku 2013 požadavky, které na nás klade text směrnice.
Implementace směrnice deﬁnuje konkrétní způsob, jak
naplnit všechny požadavky kladené přijetím směrnice a bezprostředně navazuje na její transpozici. Lhůta pro implementaci metadat dle směrnice je v případě příloh I a II dva
roky a v případě přílohy III pět let. Zástupci ČR v INSPIRE
Committee jsou Ing. Jiří Hradec, CENIA (česká informační
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agentura životního prostředí) a RNDr. Eva Kubátová (Ministerstvo vnitra ČR).

4. Struktura MP
V roce 2008 byl vytvořen a implementován dle normy ČSN
ISO 19115 [1] a požadavků INSPIRE metadatový proﬁl implementačních pravidel (IP) resortu. Tento návrh byl
posouzen ve VÚGTK, v.v.i., a byly akceptovány připomínky
k tomuto návrhu.
Při vypracování připomínek bylo přihlédnuto zejména
k následujícím dokumentům:
• Draft IP Metadata INSPIRE D3. 1 ze dne 26. 10. 2007 [5],
• příklad z Draftu – první verze 2. 2. 2007 [6],
• ČSN ISO 19115 z roku 2006 [1],
• ČSN ISO 19108 z roku 2003 [4].
Bylo navrženo rozdělení návrhu MP na dvě části, tedy oddělením proﬁlu pro datové sady a pro služby. Návrhem MP byl
soubor v programu Microsoft Excel, který byl i zčásti vyplněn. V některých částech proﬁlu jsou ale vyplněné neexistující položky. Bylo doporučeno vyplnit proﬁl celý a pravdivě,
nedoplňovat neexistujícími položkami. Byl by tak vytvořen
určitý vzor, který by sloužil pro lepší představu operátorů,
bohužel v druhé verzi byly uvedené položky smazány úplně.
Dle připomínky VÚGTK, v.v.i., je nedostatkem, že v MP
nejsou zohledněni správci datových zdrojů. VÚGTK, v.v.i.,
upozorňuje na chybějící položky v MP dle normy ČSN ISO
19115 [1], které by uživatele upozornily na vrstvy v datových sadách, které jsou přebírány od externích správců. Např.
v mapové vrstvě komunikace (katalog objektů ZABAGED®
kategorie č. 2, typ objektu č. 2.01 silnice, dálnice).
Struktura MP obsahuje povinné jádro z normy ČSN ISO
19115. Celý proﬁl je přehledně rozdělen dle položek uvedené normy.
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mace o formátu dat, o graﬁckém přehledu dat a o typickém
uplatnění zdroje, které jsou nepovinné, ale mohly by uživatele zajímat. Prvek rozsahu entity (MD_DataIdentiﬁcation)
je podmíněný, proto je zahrnuta třída EX_GeographicBoundingBox.
Informace o omezeních obsahují informace týkající se
omezení, jež se dotýkají dat, např. obchodní podmínky. Entita MD_Constraints je volitelná, je speciﬁkována jako
MD_LegalConstraints a vyplněna je licenční smlouva.
Informace o jakosti dat obsahuje celkové hodnocení datové sady. Entita DQ_DataQuality je volitelná. V informacích
o jakosti prvku (DQ_element) je použita informace o testování přítomnosti nebo nepřítomnosti vzhledu jevů, jejich
atributů a jejich vztahů (DQ_Completeness). V hodnotě elementu dataset v entitě DQ_DATAQuality.scope je uvedena
pouze role lineage (původ), ale není uveden konkrétní prvek
statement entity LI_lineage, což je celkové objasnění poznatků producenta dat o původu množiny dat, např. mapování
v roce 1998 jako původ vzniku katastrálních dat.
Informace o referenčním systému popisují prostorový
a časový referenční systém. Entita MD_ReferenceSystem je
rozdělena do podtřídy MD_CRS, která je nadřazeným elementem parametrů MD_ProjectionParameters a MD_ElipsoidParameters. V MP je tedy uveden název, kód referenčního systému včetně data posledních revizí referenčního
systému, dále pak použité zobrazení a použitý elipsoid včetně poslední revize.
Informace o obsahu identiﬁkují použitý katalog vzhledu
jevů, v tomto případě katalog prvků např. Informační systém
katastru nemovitostí včetně organizace a spojení na zodpovědnou osobu za katalog.
Informace o katalogu zobrazení identiﬁkují použitý katalog zobrazení včetně organizace a spojení na osoby zodpovědné za katalog.
Informace o distribuci obsahuje informace o distributorovi
zdroje a možnostech získání zdroje.

5. Připomínky VÚGTK, v.v.i.
Hlavní metadatové balíčky:
• informace o množině metadat,
• informace o identiﬁkaci zdroje,
• informace o omezeních (v MP nejsou zvýrazněna),
• informace o jakosti dat,
• informace o referenčním systému,
• informace o obsahu (popis katalogu jevů a pokrytí),
• informace o katalogu zobrazení,
• informace o distribuci,
• informace o dalších jazycích.
Chybí nepovinné balíčky o údržbě metadat, o prostorové
prezentaci, o rozšíření metadat a o aplikačním schématu dle
normy ČSN ISO 19115. Informaci o množině metadat tvoří entita MD_Metadata, která je povinná. Obsahuje povinné i volitelné metadatové prvky, vysvětlené v následujících
odstavcích.
Informace o identiﬁkaci zdroje obsahuje informace identiﬁkující data jedinečným způsobem. Zahrnuje informaci
o názvu a citaci zdroje, o abstraktu obsahu zdroje, o frekvenci změn zdroje, o klíčových slovech, o podmnožinách dat,
o prostorovém rozlišení a o rozsahu zdroje. V MP resortu
chybí nepovinné podrobnější informace o aktualizaci dat
(použita je pouze třída maintenanceAndUpdateFrequency –
– frekvence změn, která je povinná), dále v MP chybí infor-

V roce 2008 byl vytvořen a implementován dle normy ČSN
ISO 19115 [1] a požadavků INSPIRE MP resortu. Tento
návrh byl posouzen ve VÚGTK, v.v.i., a byly vzneseny připomínky k tomuto návrhu.
Při připomínkování MP bylo zejména přihlédnuto k Draftu Implementačních pravidel směrnice INSPIRE, k příkladu
z původní verze D3.1, ze dne 2. 2. 2007 [6]. Pro další porovnání byl použit stejný draft, ale ve verzi 3 ze dne 26. 10. 2007
[5], který je velmi stručný a nejednoznačný. Nakonec bylo
také přihlíženo k normě ČSN ISO 19115 [1] z roku 2006.
MP v prvním a druhém návrhu byl vytvořen v programu Excel a částečně vyplněn. V některých částech byl MP
v prvním návrhu vyplněn položkami, které ale neexistují.
VÚGTK, v.v.i. doporučil vyplnit proﬁl celý a nedoplňovat
neexistujícími položkami. VÚGTK, v.v.i. dále upozornil na
to, že některé položky nejsou důsledně deﬁnované. Položky
v MP jsou někde pouze kódem, na jiném místě MP jsou vyplněné celým názvem. V současné době je MP na webových
stránkách geoportálu (http://geoportal.cuzk.cz/ [2]) vyplněn
částečně. Některé položky stále chybí (např. identiﬁkace,
obsah dat, katalog zobrazení nebo referenční systém).
Ze závažných připomínek VÚGTK, v.v.i., upozornil na
komentář položky 130 „speciﬁkace produktu na shodu“, který nebyl česky (srovnání požadavku uživatele ve srovnání
s hodnocením dat), a navrhl zařazení položky 131 „explana-
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tion“ (objasnění smyslu shody pro tento výsledek). Dále
upozornil na chybějící blok položek v „Distribuci zdroje“.
Zásadním nedostatkem bylo nevyplnění položek pro výškový systém, tedy v návrhu chyběly 186 „MD_Reference system“ s vyplněním pro baltský výškový systém – po
vyrovnání.
V návrhu MP nejsou položky pro zohlednění správců datových zdrojů. Všechna zdrojová data nemá ve správě ČÚZK.
Některé zdroje by měly mít v metadatech odkazy na data
správců. Dále také chybí položka číslo 34 „Role name ressource Speciﬁc Usage“, která sice není povinná, ale neznalého uživatele bude zajímat, v jaké aplikaci si data může prohlédnout.
V metadatech chyběla speciální položka z MP INSPIRE,
a to „Conformity“. Je to položka shody s implementačními
pravidly. Více viz Draft verze 3 [5]. Také v jakosti a kvalitě
chybí položka z draftu INSPIRE spatial resolution (v normě
182 a s ní související položky). A chyběl vyplněný „Resource
type“, což je číselník ze směrnice INSPIRE, vyplněný dle
příloh směrnice.
Nakonec bylo doporučeno rozdělit MP zvlášť pro datové sady a zvlášť pro služby. Kromě těchto nejdůležitějších
připomínek byl dodán i seznam jednoduchých připomínek,
vyčíslených podle čísla řádků v dodaném souboru Excel.

6. Závěry
ČR nezůstává pozadu a reaguje na tendence v EU. Aktivně
se zapojuje do dění kolem iniciativy INSPIRE a připomínkuje vydávaná implementační pravidla. Čeští odborníci pracují v draft týmech při přípravě dokumentů nebo přímo ve
výzkumném centru EU v Ispře.
MP resortu zeměměřictví a katastru splňuje požadavky
evropské iniciativy INSPIRE a také obsahuje povinné údaje
z normy ČSN ISO 19115 [1]. V MP chybí balíčky o údržbě metadat, o prostorové prezentaci, o rozšíření metadat
a o aplikačním schématu. Příští verze MP by se měla více
zaměřit na uživatele. Uživatel potřebuje vědět, odkud data

jsou a za jakých podmínek je možné data získat a použít, případně za jakou cenu, kdy byla data aktualizována a jak často jsou aktualizována. V MP nejsou všechny údaje uživateli
k dispozici. MP resortu je na stránkách geoportálu ČÚZK
a zatím nebylo zveřejněno vyplnění pro všechny produkty do
podrobných detailů. VÚGTK, v.v.i., tento MP implementuje
do systému metadat o katastrálních územích.
Nařízení Evropské komise o metadatech č.1205/2008 ze
dne 3. 12. 2008 [3] vyšlo v Úředním věstníku EU a vstoupilo v platnost 24. 12. 2008. Pro data z témat příloh I a II to
znamená, že musí být jejich metadata v souladu s implementačními pravidly INSPIRE do dvou let, tedy do 24. 12. 2010.
Zdá se, že resort zeměměřictví a katastru je na tuto situaci
dobře připraven. Během roku 2009 byly připomínky zapracovány do resortního MP, který je v současnosti realizován
v souladu s výše uvedenými předpisy.
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Abstrakt
Pro určení transformace mezi souřadnicovými systémy Stabilního katastru, Jednotné trigonometrické sítě katastrální
a Evropským terestrickým referenčním systémem je nutné použít vhodné identické body, které splňují určitá kritéria přesnosti
a vzniku. Na vybraných identických bodech je pak možno provést analýzu identity a to jak graﬁckou tak početní metodou.
Analysis for Selected Identical Points Used in Inter – System Transformation
Summary
To transform coordinates between systems Stable Cadastre, Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network and European
Terrestrial Reference System it is necessary to apply appropriate identical points that meet the criteria of accuracy and origin.
Thus, at selected identical points it is possible to analyze their identity, using both graphical and numerical methods.
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1. Úvod
Analýza identity na vybraných trigonometrických bodech
byla prováděna na území Brna a jeho okolí. Snahou bylo
vytvoření skupiny identických bodů v souřadnicových systémech Stabilního katastru (SK, Sv. Štěpán), Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) a v Evropském terestrickém
referenčním systému (ETRS89). Mezi posuzované systémy
nebyly zařazeny souřadnicové systémy Pulkovo 1942 (S-42)
a UTM (Universal Transversal Mercator) užívané v armádě
ČR, neboť přímo nesouvisí s problematikou jejich využití
v katastrální praxi. Trigonometrický bod můžeme považovat
za identický, má-li souřadnice ve dvou, resp. ve třech souřadnicových systémech, a jsou-li splněny i další podmínky
identity, zde konkrétně:
1. souřadnice bodů jsou ve všech třech uvedených systémech
(SK, JTSK, ETRS89),
2. vznikly určením z přímého měření, tzn. souřadnice nebyly
odvozeny,
3. jsou původní (nebyla porušena stabilizace),
4. je možné odhadnout, s jakou přesností byly souřadnice
těchto bodů určeny.
Prostřednictvím identických bodů, které splňují uvedené
vlastnosti, je pak možno počítat transformační klíče pro převod souřadnic z jednoho souřadnicového systému do druhého.
Souřadnice identických bodů v souřadnicových systémech SK a JTSK je možno dohledat v archivních materiálech Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK)
příp. v současných materiálech na příslušných katastrálních
pracovištích (KP) katastrálních úřadů (KÚ). Pokud tyto
body nemají souřadnice v systému ETRS89, je nutné jejich
polohu zaměřit technologií globálního navigačního satelitního systému (GNSS). Zaměřením bodů technologií GNSS
získají vybrané identické body kromě rovinných souřadnic
(SK, JTSK) i souřadnice prostorové (ETRS89).

2. Použité podklady
KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město byly poskytnuty
tyto materiály:
• seznam souřadnic 368 trigonometrických bodů v souřadnicových systémech Sv. Štěpán (S-SK) a JTSK (S-JTSK)
a jejich čísla v systémech Sv. Štěpán, pův. JTSK a S-42,
označme jako Soubor A,
• kopie mapy trigonometrických bodů na území Zemského
hlavního města Brna s čísly bodů v S-SK, S-JTSK a S-42,
• seznam souřadnic trigonometrických bodů v S-JTSK z triangulačních listů (TL) 3310, 3305, 3425, 3420, 4306, 4305,
4301, 4421, 4416, 4307, 4302, 4422, 4417, 4308, 4303,
4423, 4304, 4424, označme jako Soubor E,
• aktuální topograﬁcké údaje trigonometrických bodů na
území Brna ve výše zmíněných TL (www.cuzk.cz).
Pro hledání identických bodů byly dále použity archivní
materiály ÚAZK:
• sestavení triangulačních výsledků (A2/b/S6), označme jako
Soubor C,
• podrobná triangulace města Brna (PTMB), Soubor D1
a Králova Pole (KRP), Soubor D2 ve svazcích archívu A2/
b/S18.

Další použité podklady:
• seznam souřadnic trigonometrických bodů v systémech
JTSK a ETRS89, Soubor B, seznam souřadnic těchto bodů
byl určen v rámci prací [3], [4],
• mapa „Trigonometrická síť města Brna“ v měřítku 1:20 000
(Sv. Štěpán).
Seznam souborů s počty bodů:
• Soubor A obsahoval 368 „identických bodů“1) v S-SK
a S-JTSK,
• Soubor B obsahoval 100 identických trigonometrických
bodů v S-JTSK a ETRS89,
• Soubor C obsahoval seznam 116 trigonometrických bodů
I., II. a III. řádu v S-SK,
• Soubor D1 obsahoval seznam 62 trigonometrických bodů
z triangulace města KP v S-SK,
• Soubor D2 obsahoval seznam 199 trigonometrických bodů
z PTMB v S-SK,
• Soubor E obsahoval cca 1500 trigonometrických bodů
v S-JTSK, které se nacházejí v TL 4421, 4422, 4301, 4302,
3310, 3305, 3425, 3420, 4306, 4416, 4307, 4417, 4308,
4303, 4423, 4304, 4424.

3. Výběr identických bodů pro transformaci
mezi S-SK a S-JTSK
Body, které mají být vybrány za identické body, by měly splňovat určité vlastnosti. Měly by být jednoznačně identiﬁkovatelné a měly by splňovat požadavky na přesnost a jejich
další využitelnost. Důležitá je rovněž volba jejich počtu
a rozmístění v terénu.
Podle [1] jsou optimálními identickými body mezi S-SK
a S-JTSK:
• body číselné triangulace I. až III. řádu S-SK jednoznačně
identiﬁkovatelné se současnými body základního polohového bodového pole, nebo určené a vypočtené při triangulaci S-JTSK,
• body prokazatelně identické, body zahrnuté do S-JTSK,
nebo při měření JTSK povinně doměřené,
• body graﬁcké triangulace IV. řádu S-SK, které jsou buď
identické se současnými pevnými body podrobného bodového pole I. třídy přesnosti trvale stabilizované, nebo
dodnes v terénu jednoznačně identiﬁkovatelné,
• ostatní jednoznačně identiﬁkovatelné body; jde o původní
body, většinou trvale stabilizované nebo dodnes v terénu
jednoznačně identiﬁkovatelné, jejichž souřadnice v S-JTSK
známe např. z mapování (základní mapa velkého měřítka –
– ZMVM, technickohospodářská mapa – THM), číselné
údržby apod; jedná se zejména o mezníky na vlastnických
a správních hranicích, které zůstaly zachovány.
Při této analýze identity nebyly použity body graﬁcké
triangulace IV. řádu pro jejich nedostatečnou přesnost, která
nevyhovovala nastaveným požadavkům. Ze stejných důvodů nebyly použity ani ostatní jednoznačně identiﬁkovatelné
body, u kterých nebylo možno prokázat přesnost při jejich
vzniku. Dále podle [1] jsou nevhodné identické body, které se nacházejí v intravilánu na budovách. Tyto body jsou

1)

Identické body u Souboru A jsou uváděny v uvozovkách, protože není
zřejmé, zda se skutečně jedná o identické trigonometřické body a není
jasný původ vzniku tohoto souboru.
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vhodné spíše pro následný rozbor přesnosti provedené transformace k vyjádření chybových vektorů převedeného polohopisu.
Při spojování družicových a triangulačních sítí se v [2]
navrhuje navazovat zhušťovací body na dané body tak, aby
ležely uvnitř mnohoúhelníku procházejícího okraji zhušťované oblasti, a to z důvodu možných posunů stabilizací
některých bodů a zachování homogenity stávající sítě. Ta
může být porušena např. při připojení družicově určovaných
bodů jen na dva nebo jeden identický bod. Analýza identity
zvolených bodů se pak určuje na základě úhlových stočení
a měřítkových posunů daných trojúhelníků a mnohoúhelníků.
3 . 1 V ý b ě r id e n ti c kýc h bodů pro obl a st Brna
Oblastí Brna budeme rozumět území zobrazené na TL č.
4421, 4422, 4301, 4302. Toto území pak bylo nutno rozšířit
o okolní TL č. 3310, 3305, 3425, 3420, 4306, 4416, 4307,
4417, 4308, 4303, 4423, 4304, 4424 a to z důvodu zachování
návaznosti sítí SK. Pro výběr identických bodů byly k dispozici materiály a historické podklady uvedené v předchozí
kapitole.
Se Souborem A korespondovala mapa „Trigonometrická
síť města Brna“ v měřítku 1:20 000 v S-SK. Při pátrání po
době a původu vzniku tohoto seznamu souřadnic a mapy na
oddělení dokumentace KP bylo konstatováno, že seznam souřadnic vznikl pravděpodobně v době novoměřických náčrtů
(1925) a mapa byla vybudována pro nějakou blíže nespeciﬁkovanou účelovou síť. Tímto se nedalo s určitostí prokázat, že uvedené souřadnice jsou původní a řád jednotlivých
bodů bylo možno určit pouze z výše uvedené mapy. Navíc,
přihlédneme-li k výsledným charakteristikám přesnosti vycházejících z transformace, ať už podobnostní nebo aﬁnní,
dojdeme k názoru, že jejich hodnoty jsou příliš malé na běžnou transformaci mezi S-SK a S-JTSK. Z těchto skutečností
bylo usouzeno, že soubor, označený jako Soubor A, obsahuje
seznam souřadnic bodů, u kterých nemůžeme dokázat původ
vzniku a přesnost jejich určení. S největší pravděpodobností
však byly určeny podobnostní transformací s použitím globálního transformačního klíče používaného pro Brno. Z výše
uvedených důvodů nebyly materiály poskytnuté KP použity
pro další analýzy.
3 . 2 G r a fic k á a pře dbě ž ná poč e t ní a na l ýz a
id e n tity b o d ů m e z i syst é m y SK, JT SK
a ETR S 8 9
V ÚAZK byly ve svazku A2/b/S6, Soubor C, vyhledány deﬁnitivní souřadnice bodů I., II. a III. řádu pro danou oblast
v S-SK v sáhové míře. KP byly poskytnuty souřadnice všech
trigonometrických bodů v S-JTSK v určených triangulačních
listech, Soubor E. Zde nastaly některé dílčí problémy v rozlišném číslování bodů v S-SK a v posledním číslování bodů
v S-JTSK. Byla proto provedena graﬁcká analýza, ke které
byl použit graﬁcký software MicroStation SE.
K analýze byl použit následující postup:
• souřadnice trigonometrických bodů svazku A2/b/S6 v SK
byly převedeny ze sáhové míry na míru metrickou za použití konstanty převodu uvedené v [5], Soubor C,
• ze svazků Zeměměřického úřadu byly vybrány všechny
body určené v triangulaci samostatného města KP, označme jako Soubor D2, a body v PTMB, označme jako Soubor
D1,

• souřadnice bodů z těchto dvou, resp. tří, svazků byly transformovány do S-JTSK Helmertovou transformací za použití globálního transformačního klíče pro celé území Moravy.
Tato transformace měla pouze předběžný charakter a proběhla s použitím transformačních rovnic:
Y=627313,593+y*0,9938266800+x*0,1104742900,

(1)

X=1267942,982 + y*-0,1104742900+x*0,9938266800, (2)
Z=0,000*z,

(3)

• transformované body z S-SK (Souboru C, D1 a D2) do
S-JTSK a body ze Souboru E byly importovány do výkresu MicroStation, kde byly vytvořené dva samostatné
výkresy,
• oba výkresy byly na sebe referenčně připojeny a byla
hledána vzájemné shoda, resp. překrytí, v poloze jednotlivých bodů s přihlédnutím na přesnost použité transformace,
• pro další analýzy byly vybrány body, jejichž polohová
odchylka byla ≤ 0,70 m.
Po graﬁcké analýze následovala numerická analýza tak,
že mezi vybranými body z graﬁcké analýzy byly vypočteny délky vektorů v obou systémech. Z důvodu předběžného
charakteru řešení nebyly délky vektorů opravovány o korekce z kartograﬁckého zkreslení. Jednotlivé délky vektorů jsou
uvedeny v práci [6].
Po srovnání délek mezi oběma systémy a graﬁcké analýze bylo vytipováno 36 trigonometrických bodů, které lze
považovat za identické, obr. 1 (2. str. obálky).
Protože cílem bylo vytvořit síť identických bodů mezi
S-SK, S-JTSK a ETRS89, byl vytvořen soubor s trigonometrickými body v ETRS89, Soubor B. Souřadnice těchto
bodů v ETRS89 byly určeny v rámci prací [3] a [4]. Postup
byl podobný jako v předchozím případě:
• trigonometrické body v ETRS89 byly transformovány do
S-JTSK sedmiprvkovou podobnostní transformací pomocí
globálního transformačního klíče, vytvořeného pro oblast
Brna v práci [4],
• pomocí graﬁcké analýzy v software MicroStation byla hledána vzájemná shoda v poloze jednotlivých bodů s S-JTSK
a S-SK,
• shoda byla nalezena pouze v jednom případě, a to na bodě
č. 943010023.
Na ostatních bodech byla provedena rekognoskace, zda
jsou vhodné pro měření technologií GNSS. 12 bodů z vytipovaných 36 trigonometrických bodů bylo z rekognoskace
předem vyloučeno, protože se jednalo o kostely a věže, na
kterých není možno technologií GNSS měřit. Jsou však jednoznačně identiﬁkovatelné pro analýzu identity mezi S-SK
a S-JTSK. Dále nebylo třeba rekognoskovat na bodě č.
943010023, viz výše.
3.3 Rekognos kace vybraných identických bo d ů
Rekognoskace proběhla na vybraných 23 identických trigonometrických bodech (viz tab. 1) a její výsledky byly následující:
a) vhodné body (volný prostor, dobře přístupné): 7 bodů,
b) ne/vhodné (částečně zastíněné, nestabilní kámen): 8 bodů,
c) nevhodné body (zastíněné, nepřístupné): 8 bodů.
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Tab. 1 Seznam vybraných identických bodů s vyznačením bodů vhodných pro měření technologií GNSS
Řád

Trigonometrický bod
Původní název

I.
II.

TL
Nový název

Rotherberg

Červený vrch

SK

S-JTSK

Vhodné

Číslo bodu

Číslo bodu

pro GPS

944160020

NE

Swinoschitz

Babí lom

3425

4416

934250021

NE

Kwietnica

Květnice

3310

933100006

NE
NE

Proklest

Proklest

3420

934200025

Stromberg

Strom

4421

944210020

NE

Spielberg

Špilberg

4422

944220001

kostel/věž

Hadiberg

Hády

4421

944210035

NE

Rowini

Roviny

4422

944220029

ANO

Vinohrad

Vinohrad

4423

944230014

ANO

Weihon

Vejhon

4423

944230028

ANO

Moleis

Kamínky

4304

943040002

NE

Hlina

Na kopci

4307

943070030

ANO

Butschin

Bučín

4307

943070011

NE

4303

943030001

NE

III.

Zawitzke
Kirchfeld

Kostelní pole

4417

944170014

ANO

KRP

Reckowitz

Kukly

4421

944210045

NE

Čertův mlýn

4421

8

944210055

NE

U střelnice

4301

38

943010023

ANO

Pod střelnicí

4301

4

943010105

NE

Kozí Hora I

Palackého návrší

4301

943010029

NE

Valchow

N úlehlách

4421

944210024

ANO

Pod Valouchovem

4421

12

944210065

NE

Hrubé díly

4421

6

Pisárky

4302

Věžka Mercova

4421

Královo Pole-kostel
Červinka

Schreibwald

PTMB

944210063

NE

943020006

NE

36

944210064

kostel/věž

4421

34

944210079

kostel/věž

4421

35

944210078

kostel/věž

42

Šerák

4421

944210100

kostel/věž

St. Jakob

Sv.Jakub-kostel

4422

944220037

kostel/věž

Obrowitz

Zábrdovice-kostel J věž

4422

944220002

kostel/věž

Radnice

4422

140

944220038

kostel/věž

Kostel Sv.Maří Magdalény

4422

148

944220051

kostel/věž

Staré Brno-kostel

4422

137

944220049

kostel/věž

Kostel milosrdných bratří

4422

154

944220048

kostel/věž

Ústav choromyslných

4422

153

944220055

kostel/věž

Červený kopec

4302

156

943020011

ANO

Ze skupiny vhodných trigonometrických bodů, které byly
vybrány pro zaměření technologií GNSS, jsou:
• 4 body II. řádu SK z let 1821 až 1823,
• 1 bod III. řádu SK z let 1821 až 1823,
• 1 bod z triangulace KRP,
• 1 bod z PTMB.
3 . 4 Za mě ř e n í v y b ra nýc h bodů t e c hnol ogi í GNS S
Jako referenční stanice byl zvolen jihozápadní pilíř na
střeše Fakulty stavební VUT v Brně. Tento pilíř byl označen pracovním názvem TUBO_JZ. Zeměpisné souřadnice

TUBO_JZ v ETRS89 byly určeny při dřívějších měřeních
(ϕ = 49°12´20,92837", λ = 16°35´34,25047", H = 322,563
m). K měření, viz obr. 2, byly použity 3 dvoufrekvenční aparatury a průměrná doba měření na jednotlivých bodech byla
přibližně jedna hodina. Pro výpočty byly voleny následující
parametry:
• Cut of angle:
• Ephemeris:
• Tropospheric model:
• Ionospheric model:
• Maximum baseline length:
• Procesing mode:

10°
Broadcast
Saastamoinen
Standard
20 km
all baseline
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Obr. 2 Rozmístění bodů měřených technologií GNSS

Tab. 2 Výsledné zeměpisné souřadnice bodů v ETRS89
Point Id

Point Class

Epochs

Latitude

Longitude

Elip.Hgt.

S.d.Lat.

S.d.Lon.

S.d.H.

944210024

Measured

09/20/2003 06:48:50

49° 14‘ 06.86054“ N

16° 36‘ 01.22831“ E

344.2271

0.0002

0.0001

0.0003

944230014

Measured

09/20/2003 09:50:20

49° 05‘ 18.45970“ N

16° 42‘ 31.66072“ E

261.5801

0.0006

0.0004

0.0010

943070030

Measured

09/20/2003 10:06:50

49° 06‘ 58.22828“ N

16° 25‘ 36.28757“ E

495.4455

0.0015

0.0009

0.0023

944170014

Measured

09/20/2003 07:10:20

49° 10‘ 50.90132“ N

16° 47‘ 01.74861“ E

324.4055

0.0016

0.0009

0.0025

944220029

Averaged

09/20/2003 08:41:00

49° 07‘ 54.44743“ N

16° 39‘ 50.49924“ E

271.7589

0.0005

0.0003

0.0006

943030010*

Averaged

09/20/2003 11:32:30

49° 05‘ 22.01223“ N

16° 32‘ 02.93827“ E

305.9306

0.0007

0.0004

0.0006

944230028

Reference

09/20/2003 11:32:30

49° 02‘ 30.40543“ N

16° 38‘ 20.76636“ E

398.9631

0.0044

0.0009

0.0011

943020011

Reference

09/20/2003 08:41:00

49° 10‘ 41.07452“ N

16° 34‘ 54.54647“ E

356.3670

0.0006

0.0002

0.0021

TUBO_JZ

Control

09/20/2003 14:14:50

49° 12‘ 20.92837“ N

16° 35‘ 34.25047“ E

322.1563

0.0000

0.0000

0.0000

S.d.Lat.

Standard Deviation Latitude

S.d.Lon.

Standard Deviation Longitude

S.d.H.

Standard Deviation Height

Informace o průběhu výpočtu, resp. výpočetní protokol, který
obsahuje výsledné souřadnice (viz tab. 2), variančně-kovarianční matice a další charakteristiky přesnosti jsou uvedeny v [6].

jako předběžné z důvodu následného provedení analýzy
jejich identity. Pro analýzu identity vybraných identických
bodů byly zvoleny tyto metody:
• metoda porovnání délek na elipsoidech,
• metoda analýzy identity podobnostní transformací.

4. Analýza identity vybraných trigonometrických bodů
mezi systémy SK a JTSK

4.1 M etody porovnání délek

V předchozí kapitole byl popsán výběr identických bodů na
území Brna a v navazujících TL. Tyto body byly označeny

Pro srovnání délek na různých elipsoidech může být použito
translačních metod, což jsou vhodné metody pro převod sítí
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z jednoho elipsoidu na druhý. Tyto metody se při přechodu
snaží zachovat tvar a rozměr sítě, např. převod dle Helmerta,
a tím nezkreslují délky. Pro srovnání délek mezi body na různých elipsoidech je nutné, aby ke zkreslení délek došlo a tím
mohly být mezi sebou porovnány. Tuto vlastnost převodu sítí
z jednoho elipsoidu na druhý splňuje metoda promítání po
normále, tzv. „metoda promítací “, podrobněji popsána v [7],
[8].
4.1.1 Metoda porovnání délek na elipsoidech
Byla zvolena metoda porovnání délek na elipsoidech, ve
které se délky v jednotlivých zobrazeních opraví o kartograﬁcké zkreslení, tím jsou převedeny na elipsoid, a navzájem
jsou mezi sebou porovnány, bylo přitom zanedbáno měřítko
zkreslení jednotlivých elipsoidů. Z předběžně stanovených
identických bodů byla vytvořena síť trojúhelníků. V jednotlivých trojúhelnících byly pro každou stranu vypočteny délky
ze souřadnic a to v systémech SK, JTSK a ETRS892). Tyto
spojnice jsou na obr. 3 (2. str. obálky).
Trojúhelníky, resp. spojnice bodů byly tvořeny dle následujícího schématu:
1. spojení bodů I. řádu,
2. spojení bodů I. řádu s body II. řádu,
3. vzájemné spojení bodů II. řádu,
4. spojení bodů II. řádu s body III. řádu,
5. vzájemné spojení bodů III. řádu,
6. spojení bodů III. řádu s body KRP a PTMB,
7. vzájemné spojení bodů KRP a PTMB,
8. spojení všech bodů I., II., III. řádu a bodů KRP a PTMB
s bodem 944220001 (Spielberg), který je umístěn ve středu
uvažované oblasti.
Celkem bylo v S-SK a S-JTSK vypočteno 162 délek.
Pro výpočet délek v systému ETRS89 se nabízejí dva typy
délek, a to délky elipsoidické a prostorové. Pro porovnání
byly vybrány délky elipsoidické. Seznam těchto délek včetně
jejich geodetických azimutů a výškových diferencí je uveden
v [6].
Délky vypočtené ze souřadnic v S-SK a S-JTSK byly
opraveny o korekci z kartograﬁckého zkreslení. Podrobnější informace o měřítku zobrazení, směrovém a délkovém
zkreslení kartograﬁckého zobrazení lze nalézt v [1], [9], [10],
[11], [12].
Z délek vypočtených pro S-SK a S-JTSK, opravených
o délkové zkreslení, a délek vypočtených v systému ETRS89
byly vypočteny rozdíly:
• Δ(S-JTSK)kz-(S-SK)kz,
• Δ(ETRS-89)-(S-JTSK)kz,
• Δ(ETRS-89)-(S-SK)kz.
Hodnoty vypočtených délkových rozdílů Δ(S-JTSK)kz-(S-SK)kz
byly sestaveny podle jejich velikostí do pěti skupin:
1. hodnota délkového rozdílu je menší než 0,5 m,
2. hodnota délkového rozdílu je větší než 0,5 a menší než 1 m,
3. hodnota délkového rozdílu je větší než 1 a menší než 2 m,
4. hodnota délkového rozdílu je větší než 2 a menší než 3 m,
5. hodnota délkového rozdílu je větší než 3 m3).

2)

Délky v systému ETRS89 byly vypočteny, pokud byly oba dva body
v tomto systému určeny.

3)

Hodnoty délkových rozdílů jsou považovány za absolutní hodnoty.

Graf 1 Četnost výskytu délkových rozdílů v jednotlivých
skupinách

Po výpočtu délkových rozdílů byly vypočteny četnosti výskytu délkových rozdílů v jednotlivých skupinách, viz
graf 1.
Podle velikosti hodnot délkových rozdílů bylo vybráno
9 trigonometrických bodů, u kterých bychom mohli pochybovat o identitě. Pro body 944210020 a 934250021 byly
pro potvrzení výběru dopočteny všechny kombinace délek.
Počet vypočtených délek se tak zvětšil na 231. Vybrány byly
trigonometrické body č.:
• 933100006,
• 944210020,
• 934250021,
• 943020011,
• 943070011,
• 943070030,
• 944230014,
• 943040002,
• 944230028.
Pro tyto body byly sestaveny četnosti výskytu hodnot délkových zkreslení v procentech podle zařazení do výše uvedených pěti skupin, viz graf 2.
Podle této analýzy by měly být z identických bodů jednoznačně vyřazeny body:
• 933100006
KWETNICE,
• 944210020
STROMBERG,
• 944230014
WINOHRAD,
• 943040002
MOLEIS.
Diskusi je třeba podrobit vyřazení bodů:
• 934250021
SWINOSCHITZ,
• 943020011
ČERVENÝ KOPEC,
• 943070011
BUTSCHIN,
• 943070030
HLINA.
Jednoznačně do vyřazení nepatří bod:
• 944230028
WEIHON.
Ostatních 27 trigonometrických bodů by z hlediska výsledků této analýzy mělo být považováno za identické.
Identita mezi ETRS89 a S-JTSK nebyla analyzována, protože bylo na daných bodech měřeno a tím byla identita prokázána. Nebyla analyzována ani identita mezi ETRS89 a S-SK,
protože prokázala-li se identita mezi S-SK a S-JTSK, není
nutné z výše uvedených důvodů již tuto analýzu provádět.
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Graf 2 Četnosti výskytu délkových rozdílů vybraných bodů dle jednotlivých skupin

4.2 M e to d a a n a lýz y i de nt i t y m e t odou
p o d o b n o s tn í t ra nsform a c e
Pro účely identity bodů byla použita podobnostní transformace. Použitá transformace je lineární, v obecném případě se
tedy obě soustavy ztotožní pouze v jednom bodě, a to v těžišti
identických bodů. Pro všechny ostatní body, z nichž je určen
transformační klíč platí, že jejich souřadnice transformované
z jedné soustavy do druhé se obecně nerovnají souřadnicím
daným v druhé soustavě, pouze splňují podmínku minimálního součtu čtverců oprav.
Mezi parametry transformačního klíče patří úhel vzájemného
& otočení souřadnicových systémů ω, vektor translace
t (t x , t y ) a měřítko m, což je poměr odpovídajících si
délek v obou systémech, viz obr. 4.
Úhel otočení ω je deﬁnován jako směrník kladné osy x
soustavy (x,y), ze které se transformuje v soustavě do které
se transformuje (X,Y). V případě podobnostní transformace
je měřítko stejné ve všech směrech a m& ≠ 1.
K určení transformačního klíče h (a, b, t x , t y ) , kde
a = m cos ω, b = m sin ω, je nutné znát čtyři souřadnice,
tedy minimálně dva identické body, jejichž poloha je známa
v obou soustavách. Rovnice podobnostní transformace má
maticový zápis:

§X·
¨¨ ¸¸
©Y ¹

§tx ·
§ cos Z
¨ ¸  m¨¨
¨t ¸
© sin Z
© y¹

&
X

 sin Z ·§ x ·
¸¨ ¸
cos Z ¸¹¨© y ¸¹

&
&
t  mR x .

(4)

§ xA
¨
¨ yA
¨x
¨ B
¨y
© B
&
X

 yA
xA
 yB
xB
&
Ah .

1
0
1
0

0 ·§ a ·
¸¨ ¸
1 ¸¨ b ¸
0 ¸¨ t x ¸
¸¨ ¸
1 ¸¹¨© t y ¸¹

Vektor neznámých transformačních parametrů se vypočítá
pomocí inverzní matice

&
h
(5)

Výpočet transformačních koeﬁcientů se získá úpravou
vztahu (4) a dosazením identických bodů z rovnice pro
neznámý vektor transformačních koeﬁcientů:

§XA·
¸
¨
¨ YA ¸
¨X ¸
¨ B¸
¨Y ¸
© B ¹

Obr. 4 Podobnostní transformace

&
A 1  X .

(8)

Podobnostní transformace byly realizovány postupně
s vylučováním odlehlých hodnot. V dalším textu budou označeny jako TR1 a TR2. Souřadnice bodů v SK byly převzaty
ze Souboru C, D1 a D2. Souřadnice bodů v S-JTSK byly
převzaty ze Souboru E.
4.2.1 Podobnostní transformace TR1

(6)

(7)

Do transformace byly jako identické body vybrány všechny
body, tzn. všech 36 předběžně vytipovaných trigonometrických bodů.
Charakteristiky přesnosti transformace [m]:
Střední souřadnicové chyby
mY: 0,366 mX: 0,464
Střední souřadnicová chyba klíče
m0: 0,424
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Tab. 3 Výsledky analýzy identity vybraných trigonometrických bodů
Metoda porovnání délek

Metoda podobnostní transformace
TR1

TR2

body vhodné

933100006

933100006

933100006

k vyloučení

944210020

934250021

944210020

z identických

944230014

944210020

934250021

bodů

943040002
934250021

943040002

944220029

943020011

944230014

944230028

body u nichž
nelze potvrdit
identitu

943070011
943070030

Podle velikosti souřadnicových oprav na identických
bodech byly pro další analýzy vyloučeny body, kde souřadnicové opravy dosáhly dále uvedených hodnot v [m]:
Bod
vY
vX
m0
---------------------------------933100006 -0,785 -2,049 0,312 * KWETNICE
934250021 -0,269
1,195 0,401
SWINOSCHITZ
944210020 1,774 -0,740 0,356
STROMBERG
Po vyloučení výše uvedených bodů vstoupilo do další etapy transformace 33 identických bodů.
Charakteristiky přesnosti transformace [m]:
Střední souřadnicové chyby
mY: 0,127 mX: 0,191
Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0,165
Podle velikosti souřadnicových oprav na identických
bodech byly pro další analýzy vyloučeny body, kde souřadnicové opravy dosáhly dále uvedených hodnot v [m]:
Bod
vY
vX
m0
---------------------------------943040002 -0,045
0,559 0,147 * MOLEIS
944230014 -0,104
0,278 0,163
WINOHRAD
V posledním kroku vstoupilo do transformace 31 identických bodů.
Charakteristiky přesnosti transformace [m]:
Střední souřadnicové chyby
mY: 0,114 mX: 0,158
Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0,140

Do transformace bylo vybráno 36 předběžně vytipovaných
trigonometrických bodů.
Charakteristiky přesnosti transformace [m]:
Střední souřadnicové chyby
mY: 0,386 mX: 0,461
Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0,432
Podle velikosti souřadnicových oprav na identických
bodech byly pro další analýzy vyloučeny body, kde souřadnicové opravy dosáhly dále uvedených hodnot v [m]:
Bod
vY
vX
m0
---------------------------------933100006 -0,755 -2,130 0,315 * KWETNICE
934250021 -0,214
1,108 0,414
SWINOSCHITZ
944210020 1,955 -0,726 0,352
STROMBERG
Po vyloučení výše uvedených bodů vstoupilo do další etapy transformace 33 identických bodů.
Charakteristiky přesnosti transformace [m]:
Střední souřadnicové chyby
mY: 0,131 mX: 0,161
Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0,149
Podle velikosti souřadnicových oprav na identických
bodech byly pro další analýzy vyloučeny body, kde souřadnicové opravy dosáhly dále uvedených hodnot v [m]:
Bod
vY
vX
m0
--------------------------------944220029 -0,242 -0,376 0,140 * ROWINI
944230028 0,112 -0,371 0,142
WEIHON

Pro každou transformaci byl proveden statistický test
zbytkových chyb na identických bodech. Jednotlivé testy pro
každou transformaci jsou uvedeny ve výpočetních protokolech. V těchto protokolech jsou rovněž uvedeny parametry
transformačních klíčů, viz [6].

Do poslední etapy transformace vstoupilo 31 identických
bodů.

4.2.2 Podobnostní transformace TR2

Pro každou transformaci byl proveden statistický test
zbytkových chyb na identických bodech. Jednotlivé testy pro
každou transformaci jsou uvedeny ve výpočetních protokolech. V těchto protokolech jsou rovněž uvedeny parametry
transformačních klíčů, viz [6].

Pro tuto transformaci byly použity nově vyrovnané souřadnice trigonometrické sítě S-SK I., II. a III. řádu. Postup
tohoto vyrovnání již byl dříve vysvětlen v [6] a také v [13].

Charakteristiky přesnosti transformace [m]:
Střední souřadnicové chyby
mY: 0,129 mX: 0,127
Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0,130
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5. Zhodnocení dosažených výsledků
Výsledky z obou metod analýzy identity, tj. trigonometrické
body vyloučené z identických bodů v obou analýzách, udává
tab. 3. Obě použité metody analýzy identity trigonometrických bodů se v podstatě shodují pouze na čtyřech bodech.
Je-li řešena transformace mezi dvěma systémy, které jsou
od sebe výrazně ve všech směrech odlišné (různé elipsoidy,
různá zobrazení, různé metody měření a přesnost použitých
přístrojů), jedná se nepochybně o dva nehomogenní soubory
souřadnic. Z výše uvedených výsledků je možno konstatovat,
že použitá podobnostní transformace není pro účely analýzy
identity těchto nehomogenních souborů příliš vhodná. Jisté
homogenity souborů by bylo možno dosáhnout zavedením
vah do vyrovnání, čímž by redukované chyby ε'i,… ε'n vytvořily stejnorodý soubor, kde pro výběrovou hodnotu čtverce
jednotkové střední chyby platí:

m02

>H cH c@ > pHH @
n

n

,

(9)

kde ε'1,…… ε'n je původní nehomogenní soubor skutečných chyb a uvedený vztah udává čtverec výběrové střední
chyby m0. Totéž platí pro redukované opravy vic vi pi ,
které nyní tvoří daný stejnorodý výběr v'i,…… v'n. Není-li
předem známa hodnota —
m0, je možno na základě stejnorodosti redukovaných chyb ε', resp. oprav v' , odhadnout její
hodnotu z daného výběru ε'1,…… ε'n nebo v1,…… vn dle známých vzorců pro odhad jednotkové střední chyby. Spolehlivý odhad této chyby však vyžaduje dostatečný počet měření,
ale i váhy přesně odpovídající výběrovým středním chybám
mi jednotlivých měření.
Problematice identiﬁkace chybného bodu při výpočtu
transformačního klíče podobnostní nebo aﬁnní transformace
se věnuje např. [14], kde autor odvodil vzorec, podle kterého
je možno vypočítat pokles součtu čtverců oprav po vypuštění
r-tého bodu z klíče, bez nutnosti výpočtu nového transformačního klíče:
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kde si je vzdálenost od těžiště ve staré soustavě.
Bod, jehož vyloučení způsobí největší pokles [vv], tedy
i jednotkové střední chyby m0, je pak označen za podezřelý
z identity. Výhodou této metody je, že je programově zpracována, nevýhodou pak, že poukazuje pouze na podezřelou
identitu bodu, ale nedává konečné řešení. To je možné stanovit např. pomocí lineárních testů hypotéz, jak uvádí [15], kde
byly v obecném modelu Helmertovy transformace uvažovány
dvě polohové sítě, které byly dány jednak souřadnicemi bodů
v obou soustavách, jednak jejich kovariančními maticemi.
V prvním kroku byla prováděna tzv. globální analýza, kdy
bylo zkoumáno, zda je možno obě skupiny bodů považovat
za identické, a to na základě vztahů pro F-rozdělení. V druhém kroku byl následně hledán konkrétní neidentický bod
na základě poklesu hodnoty [vv] po jeho vypuštění. V [16]
jsou rovněž uvedeny některé jednodušší možnosti testování
identity bodů.
Jinou metodou transformace rovinných souřadnic je
metoda kolokace [16]. Ta, na rozdíl od metody nejmenších
čtverců, využívá dvou kovariančních matic. Jsou jimi matice
Qs obsahující kovariance zprostředkujících veličin a matice

obsahující kovariance tzv. signálů. Signály jsou tzv. polosystematické vlivy, což jsou systematické chyby, které mají
náhodný charakter.
Pro transformaci nehomogenních souřadnic lze rovněž
použít polynomy, kdy libovolným počtem n bodů o známých
souřadnicích lze proložit polynom n-tého stupně. Použití
polynomů je však natolik obecné, že je vždy nutné na konkrétních souborech posoudit, jak deﬁnovat oblast, pro kterou
vztahy platí.

6. Závěr
Pro analýzu identity vybraných trigonometrických bodů byly
zvoleny dvě metody. První z nich, porovnání délek na elipsoidech, byla metoda zdlouhavá, velmi nepřehledná, s velkým
množstvím dat, u nichž se při praktickém využívání vyskytovalo patrně zvýšené riziko chyb, překlepů a omylů. Při této metodě bylo zanedbáno měřítko zkreslení obou elipsoidů, které by
však pro území takového rozsahu a požadovaný účel nemělo
mít zásadní význam. Dále byla pro analýzu použita metoda
podobnostní transformace, které ukázala nevhodnost jejího
použití pro dva nehomogenní soubory souřadnic obecně.
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MAPY A ATLASY
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Ing. Oldřich Kafka,
Zeměměřický úřad, Praha

Reprodukce starých map Čech,
Moravy a Slezska
528.9

Abstrakt
Nové tisky starých map Čech, Moravy a Slezska mají zajímavý původ. Informace o jejich vzniku, autorovi, dokumentární
hodnotě a speciﬁckém využití.
Old Maps’ Reproductions of Bohemia, Moravia and Silesia
Summary
Interesting origin of new prints of old maps of Bohemia, Moravia and Silesia. Information on their creation, author, documentary
quality and particular use.

1. Úvod
V prodejnách map Zeměměřického úřadu (ZÚ) je možno
zakoupit několik velmi zajímavých titulů starých map Čech,
Moravy a Slezska, jejichž tiskové podklady nebyly získány dnes obvyklými reprodukčními technikami, ale z ručně
vykreslených matric.
Jsou to:
– mapa Čech Mikuláše Klaudyána, z roku 1518
(velikost reprodukce je 11/20 originální velikosti),
– mapa Čech Johanna Crigingera z roku 1568,
– mapa Čech Paula Aretina z Ehrenfeldu z roku 1619
(velikost reprodukce je 3/4 originální velikosti),
– mapa Moravy Paula Fabricia z roku 1569
(velikost reprodukce je 1/2 originálu),
– mapa Slezska Martina Helwiga z roku 1561
(velikost reprodukce je 12/20 originálu).
Poměr zmenšení těchto reprodukcí oproti předloze byl
volen tak, aby je bylo možno tisknout na ofsetovém tiskařském stroji značky Dominant.

2. O autorovi a jeho díle
V mimorámových údajích je uvedeno, že autorem matric je
Emil Petrů, který se narodil dne 30. 4. 1927 v Pardubicích.
V letech 1942 až 1946 získal u tamní tiskařské ﬁrmy Jan
Čížek výuční list litografa. Nabyté znalosti uplatnil i v presenční vojenské službě jako kartograf v odloučené příslušné části Vojenského zeměpisného ústavu v Banské Bystrici.
Zde působil v období let 1949 až 1951. Bezprostředně poté
nastoupil do trvalého pracovního poměru u zeměměřického
družstva Geoplán v Pardubicích. Po reorganizaci neslo název
Geometra. Později byl pracovníkem Oblastního ústavu geo-

dézie a kartograﬁe a jeho nástupnických organizací, dosáhl
středního odborného vzdělání kartografa a od roku 1964
působil v různých funkcích na pracovišti reprodukce. Po
odchodu do starobního důchodu v červenci 1997 zde pracoval ještě dalších 8 let jako revizní technik a kontrolor i poté,
kdy se 2. 1. 2004 pardubická polygraﬁe stala detašovaným
pracovištěm Zeměměřického úřadu v Praze. Pracovní proces
opustil 31. 12. 2005.
Matrice pro tvorbu tiskových podkladů zmíněných starých
map vyhotovil bez pomoci jakékoli techniky jako je digitální
fotograﬁe, skenování, počítačové zpracování a dalších postupů, které dnes považujeme pro tento účel za samozřejmé.
Podle barevných předloh, to je různých reprodukcí starých
map nebo jejich fotograﬁí opatřených v různých místech
jejich uložení, rozkreslil matrice pro jednotlivé barvy tuší na
archy plastových fólií nejprve značky Astralon a později na
další zavedené plastové fólie. Není známo, že by používal
rýsovací pero nebo nulátko, případně jinou pomůcku soﬁstikovanější než pérko kotýrku. Podkladovou kresbu pro jednotlivé barvy vytvářel jako rastry různé hustoty jejich velmi
pracným ručním vytečkováním na jednotlivé folie, případně
počítal i s jejich kombinacemi pro dosažení dalších barevných odstínů, a to třeba i na několika matricích v závislosti na sytosti a odstínu barevné plochy předlohy. Tímto se
navrátil ke chromolitograﬁi, způsobům používaným zvláště
na přelomu 19. a 20. století pro tisk mnohabarevných výtisků
různého druhu.
Podle informací, které autoři získali přímo od jmenovaného, zahájil tyto práce počátkem 90. let minulého století překreslením II. verze Fabriciovy mapy Moravy z roku 1575,
původně snad jen jako jednobarevné, pouze vodstvo vyvedl
pro následný tisk v barvě modré a stejně tak pro barevný
tisk rozpracoval i tam zobrazený znak Moravy. Autorům je
však znám i výtisk této mapy, kde jsou navíc zeleně vybarveny i lesní porosty (obr. 1, 2. str. obálky). Asi v roce 1993
přistoupil k vykreslení matric mnohabarevného pojednání
Helwigovy mapy Slezska, stejně jako u všech map vyhotovených později. Po nabytí zkušeností pokračoval kopírováním
oblíbené Klaudyánovy mapy Čech. Koníček, který zpočátku
provozoval výhradně doma v Brozanech u Pardubic, byl po
nějaké době převzat Katastrálním úřadem v Pardubicích do
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jeho činností. Práce pak probíhala ve volnějších chvílích přímo na pracovišti reprodukce, kde byla již v roce 1994 jako
první vytištěna Helwigova mapa a o dva roky později v roce
1996 i mapa Klaudyánova. Následovaly mapy Crigingerova,
vytištěná v roce 1998 a v mnohabarevném provedení i nejstarší I. verze Fabriciova z roku 1569, vytištěná v roce 2000.
Tehdy se ještě neuvažovalo o prodeji těchto map. Mapy
měly sloužit jen jako upomínkové a dárkové tisky. Až teprve po roce 2000 byly přijaty i jako obchodní artikl do prodejen map ZÚ. Svoji oblíbenou činnost završil Emil Petrů
zpracováním Aretinovy mapy v roce 2005. O rok později,
v roce 2006, kdy oslavil 79. narozeniny, byla i tato mapa
vytištěna.

3. Základní údaje o dosud vydaných mapách
Helwigova mapa Slezska z roku 1561
Autor: Martin Helwig
Orientace: jižní
Reprodukce mapy, rozměr 48 x 58 cm
Původce: Katastrální úřad Pardubice, 1994
Doprovodný text v českém, německém, anglickém a španělském jazyce.
Klaudyánova mapa Čech z roku 1518
Autor: Mikuláš Klaudyán
Orientace: jižní
Reprodukce mapy, rozměr 74 x 38 cm
Původce: Katastrální úřad Pardubice, 1996
Doprovodný text v českém, španělském, německém a anglickém jazyce.
Crigingerova mapa Čech z roku 1568
Autor: Jan (Johann) Criginger
Orientace: severní
Reprodukce mapy, rozměr 50 x 60 cm
Původce: Katastrální úřad Pardubice, 1998
Doprovodný text v českém jazyce.
Fabriciova mapa Moravy z roku 1569
Autor: Pavel (Paulus) Fabricius
Orientace: severní
Reprodukce mapy, rozměr 52 x 61 cm
Původce: Katastrální úřad Pardubice, 2000
Doprovodný text v českém jazyce.
Crigingerova mapa Čech z roku 1568
(obr. 2, 3. str. obálky)
Autor: Jan (Johann) Criginger
Orientace: severní
Reprodukce mapy, rozměr 49 x 60 cm
Původce: Zeměměřický úřad, zeměměřický odbor Pardubice, 2004
Doprovodný text v českém jazyce.
Fabriciova mapa Moravy z roku 1569
(obr. 3, 3. str. obálky)
Autor: Pavel (Paulus) Fabricius
Orientace: severní
Reprodukce mapy, rozměr 49 x 61 cm
Původce: Zeměměřický úřad, zeměměřický odbor Pardubice, 2004
Doprovodný text v českém jazyce.

Helwigova mapa Slezska z roku 1561
(obr. 4, 3. str. obálky)
Autor: Martin Helwig
Orientace: jižní
Reprodukce mapy, rozměr 45 x 58 cm
Původce: Zeměměřický úřad, zeměměřický odbor Pardubice, 2004
Doprovodný text v českém jazyce.
Aretinova mapa Čech z roku 1619
Autor: Pavel (Paulus) Aretin z Ehrenfeldu
Orientace: severní
Reprodukce mapy, rozměr 48 x 61 cm
Původce: Zeměměřický úřad, zeměměřický odbor Pardubice, 2006
Doprovodný text v českém jazyce.
Různá vydání se částečně liší, proto uvádíme tyto informace o každém z nich. Doprovodné texty sestavili zaměstnanci
Katastrálního úřadu v Pardubicích, od roku 2004 zaměstnanci ZÚ, zeměměřického odboru Pardubice.
Zmíněný výtisk II. verze Fabriciovy mapy Moravy z roku
1575 znají autoři jen jako nedatovaný, bez tirážních údajů,
není jim známo, zda byl kdy oﬁciálně vydán. Není zde proto
ve výčtu vydání zahrnut.

4. Závěr
Tyto tisky nejsou tedy ani přímé kopie, nejsou ani faksimile.
Jsou to reprodukce a v některých případech, zvláště co se
barevnosti týče, přímo novotvary. Nemají proto potřebnou
dokumentární hodnotu a nemohou sloužit jako plnohodnotné
podklady seriozního vědeckého výzkumu.
Všeobecnou informační hodnotu však mají, umožňují
základní poznání těchto starých map, tím spíše, že jsou doplněny vybranými textovými informacemi. V každém případě
napomáhají propagaci těchto našich vzácných kartograﬁckých památek, jsou vkusným dekorativním předmětem.
Jsou dokladem neobyčejné kartograﬁcké dovednosti jednoho z členů široké obce kartografů a reprodukčních pracovníků
rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Emila
Petrů. Již dnes si jeho práce zaslouží obdiv a plné ocenění a je
jen otázkou krátkého času, kdy se tyto tisky stanou předmětem zájmu sběratelů map. Jsou kartograﬁckou, a v dnešní době
i reprodukční raritou, v tom nejlepším slova smyslu. Je samozřejmé, že jsou součástí sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Také proto je a jejich tvůrce zde připomínáme.
Redakce GaKO i bývalí kolegové přejí Emilovi Petrů do
dalších let stále bystré oko a pevnou ruku, které mu umožnily
vytvořit tento jedinečný soubor tisků starých map.
Do redakce došlo: 5. 3. 2010

Výsledky soutěže 3 x 7 publikací
a map vydaných v roce 2009
912:913(437)

Dne 28. 1. 2010 se v Praze sešli členové asociace novinářů, publicistů, fotografů a rozhlasových pracovníků dokumentující události
spojené s cestovním ruchem, aby stejně jako od roku 1998, vždy
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v lednu, na výroční schůzi, hlasovali o nejlepších publikacích roku
v anketě 3 x 7 publikací a map vydaných v roce 2009. Celkem 45
členů asociace vybíralo jeden ze sedmi nominovaných titulů z jednotlivých kategorií – kartograﬁcká díla, průvodci a regionální průvodci. Anketa přinesla tyto výsledky:
Mapy a atlasy (obr. 1):
1. Pivovary Česká republika 1:500 000 (Kartograﬁe Praha, a. s.)
2. Labské pískovce 1:25 000 – turistická a cykloturistická mapa
(EUROKART)
3. Krkonoše – západ 1:25 000 – turistická a lyžařská mapa (ROSY
– Mělník) a Atlas měst a obcí – Střední Čechy, Praha 1:20 000
(Žaket Praha)

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV
Zasadanie Stálej komisie pre
kataster v Európskej únii
vo švédskom Tällbergu
061:528

Obr. 1 Oceněná kartograﬁcká díla v kategorii
Mapy a atlasy

Švédsky úrad pre mapovanie, kataster a evidenciu pozemkov –
– Lantmäteriet (www.lantmateriet.se) bol v dňoch 9. až 11. 12.
2009 hostiteľskou organizáciou plenárneho zasadania Stálej komisie pre kataster v Európskej únii (Permanent Committee on Cadastre in the European Union – PCC) a spoločného workshopu PCC
a asociácie EuroGeographics, ktoré sa uskutočnili vo švédskom
Tällbergu. PCC vznikla v roku 2002 na podporu politiky Európskej
únie (EÚ) v oblasti katastra, s cieľom dosiahnutia užšej spolupráce
medzi členskými štátmi a ich jednotného postupu pri obhajovaní
záujmov v oblasti katastra na európskom fóre. Predsedníctvo PCC
ja analogické s predsedníctvom v EÚ. Lantmäteriet (obr. 1) je vládnou organizáciou patriacou pod ministerstvo životného prostredia.
Bol založený v roku 1628 a ﬁnancovaný je zo štátneho rozpočtu.
V súčasnosti zamestnáva 2400 pracovníkov. Jeho hlavným poslaním
je riadiť švédsky katastrálny systém a poskytovať základné geograﬁcké informácie a informácíe o pozemkoch vrátane máp. Okrem iného
je zodpovedný aj za implementáciu smernice INSPIRE a koordinuje
aktivity pri budovaní infraštruktúry priestorových údajov. História
katastra vo Švédsku sa datuje od roku 1500, keď vznikli pozemkové
knihy. V súčasnosti je možné informácie o nehnuteľnostiach získať
z viacerých vzájomne prepojených registrov v rámci katastra (register nehnuteľností vrátane digitálnej katastrálnej indexovej mapy,
register pozemkov, register budov, register bytov, register adries,
register hypotekárnych certiﬁkátov a cien nehnuteľností).

Obr. 2 Oceněné publikace v kategorii Průvodci

Obr. 1 Sídlo Lantmäteriet

Průvodci (obr. 2):
1. Štekl, J.: Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou i tramvají
(Cykloknihy)
2. 77 výletů s dětmi po Čechách (Universum)
3. Cyklovýlety po Česku (Flétna)
Regionální průvodci:
1. Průvodce pěšího turisty Morava a Slezsko (publikace vydaná
čtyřmi kraji)
2. Turistický průvodce Olomoucký kraj léto 2010 (Olomoucký
kraj)
3. Průvodce městem (město Brno)
Ing. Petr Skála,
Fakulta životního prostředí,
Česká zemědělská univerzita v Praze

V prvý deň rokovania mala osobitné stretnutie pracovná skupina
PCC/EuroGeographics na deﬁnovanie dátových špeciﬁkácií príloh
II a III smernice INSPIRE týkajúcich sa katastra. Vedúcim pracovnej skupiny je Julius Ernst z rakúskeho Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen. Predbežné výsledky práce vo forme dokumentu by mali byť prezentované na plenárnom zasadaní PCC v júni 2010
v Madride a ﬁnálna verzia v decembri 2010 v Bruseli.
Následne bolo rokovanie PCC rozdelené do troch sekcií:
I. sekcia – oﬁciálne práva k nehnuteľnostiam ako nástroj na
zápas s chudobou
V rámci troch vystúpení bola prezentovaná spolupráca Švédskej
agentúry pre medzinárodný rozvoj s Lantmäteriet pri projektoch
pomoci rozvojovým krajinám, napr. v Indonézii a v Keni (celkovo
Lantmäteriet pomáha s rozvojom katastra a evidencie nehnuteľností vo svete asi 16 krajinám). Bezpečné transakcie s nehnuteľnosťa-
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mi spolu s nízkymi nákladmi na vedenie katastrálnych služieb sa
podieľajú na ekonomickom raste každej krajiny. Pre ekonomický
rast je veľmi dôležité zabezpečenie právnej istoty. Švédska vláda
vyčleňuje ročne cca 3 miliardy eur (t. j. 1 % hrubého domáceho
produktu) na podporu rozvoja ostatných krajín.

– potreba lepšej výmeny skúseností a lepšieho šírenia informácií,
aby sa predchádzalo vykonávaniu duplicitnej činnosti,
– potreba lepšieho sprostredkovania informácií a lepšej spolupráce medzi organizáciami (napr. riešenie úloh spoločnými silami,
sprostredkovania projektových plánov, koordinácia prípravy
spoločných workshopov a „back to back“ (následných) mítingov),

II. sekcia – vývoj trhu s nehnuteľnosťami v nasledujúcich
rokoch – hlavné trendy
V príspevkoch, ktoré odzneli, bola prezentovaná aktuálna situácia
a predpokladaný vývoj na trhu s nehnuteľnosťami v Európe. Napr.
v strednej Európe v dôsledku poklesu trhu s nehnuteľnosťami klesli
ceny nehnuteľností asi o 20 %. To ovplyvnilo aj katastrálne inštitúcie, napr. v Českej republike (ČR) klesol počet katastrálnych konaní. V dôsledku nižšieho počtu vkladov do katastra nehnuteľností sa
reálne skrátil aj čas vybavenia na 2 týždne v rámci celej ČR. V roku
2010 plánujú v ČR väčšie úspory a redukciu zamestnancov približne
o 2,5 %. Čo sa týka vývoja, analytici nepredpokladajú rýchlu zmenu trhu, pretože ceny nehnuteľností boli pred krízou neadekvátne
vysoké. Vývoj na trhu sa podľa ich vyjadrení správa cyklicky, len
dôvody pre cykly sa menia. V dôsledku globálneho trhu je aj kríza
globálna.
III. sekcia – spoločný workshop PCC a asociácie EuroGeographics
Pred zasadnutím PCC vo Švédsku bol európskym organizáciám
aktívnym v oblasti katastra alebo evidencie pozemkov (PCC, EuroGeographics, Európska asociácia pre registráciu pozemkov – European Land Registry Association – ELRA, Medzinárodná federácia
geodetov – Fédération Internationale des Géomètres – FIG) zaslaný
dotazník s cieľom zozbierať vedomosti týkajúce sa členstva národných mapovacích a katastrálnych inštitúcií v týchto organizáciách
a posúdiť možnosti budúcej spolupráce medzi týmito organizáciami.
Z výsledkov tohto prieskumu vyplynuli nasledujúce závery:
– v súčasnosti nie sú žiadne návrhy na reštrukturalizáciu ani jednej
z organizácií,

Obr. 2 S. Jönsson odovzdáva predsedníctvo PCC
do rúk I. Durán Booa (vpravo)

Obr. 3 Delegáti PCC

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

– potreba obmedziť navyšovanie zdrojov kvôli hospodárnosti v aktivitách a projektoch,
– potreba uprednostňovania a zameriavania sa na špeciﬁcké témy,
– možnosť regionálnej spolupráce.
Po treťom bloku rokovaní Stig Jönsson (riaditeľ Lantmäteriet)
zhrnul aktivity počas polročného švédskeho predsedníctva do týchto bodov:
– založenie a zorganizovanie prvého stretnutia pracovnej skupiny PCC/EuroGeographics na deﬁnovanie dátových špeciﬁkácií
príloh II a III smernice INSPIRE,
– vydanie tretej časti publikácie „Katastrálny informačný systém
– zdroj pre politiku EÚ“, ktorá obsahuje informácie o estónskom,
litovskom, luxemburskom, dánskom, rumunskom a portugalskom
katastri,
– spracovanie rozposlaných dotazníkov.
V rámci stretnutia bolo jednomyseľne odsúhlasené sprístupnenie
informácií širokej verejnosti bez potreby registrácie na webovej
stránke www.eurocadastre.org.
Následne Stig Jönsson odovzdal predsedníctvo PCC do rúk španielskeho podpredsedu organizácie Dirección General del Catastro
Ignacia Durán Booa (obr. 2). Ten prezentoval zámery, ktoré chce
Dirección General del Catastro počas španielskeho predsedníctva
realizovať:
– prieskum a analýza požiadaviek používateľov katastrálnych údajov (najprv v Španielsku a potom aj v ďalších štátoch) a následné
prispôsobenie sa týmto požiadavkám (prílohy II a III smernice
INSPIRE),
– analyzovanie a prezentácia ISO 19152 Land Administration
Domain Model,
– spracovanie štvrtej časti publikácie o európskych katastrálnych
informačných systémoch a jej zverejnenie na webovej stránke
PCC,
– zozbieranie námetov na zmeny a zlepšenia webovej stránky PCC
(www.eurocadastre.org) na základe doručenia výzvy členom
PCC.
Ďalšie plenárne zasadanie PCC, ktorému bude predchádzať
spoločné stretnutie PCC a EuroGeographics, sa uskutoční 1. a 2. 6.
2010 v Madride, Španielsko. Tam prevezme predsedníctvo PCC
Belgicko.
Rokovanie 45 delegátov z 13 krajín (obr. 3) prebehlo vo veľmi
priateľskej predvianočnej atmosfére vďaka pohostinnosti švédskych
kolegov. Delegáti si domov odniesli nielen tretie vydanie publikácie
o katastrálnych systémoch, ale aj množstvo podnetných informácií
na zlepšovanie ďalšej činnosti katastrálnych a geodetických úradov.
O potrebe takýchto osobných stretnutí aj v dnešnej dobe elektronickej komunikácie svedčí i účasť delegátov zo štátov, ktoré nie sú
členmi EÚ, ale aktívne sa o činnosť členských štátov EÚ v oblasti
katastra nehnuteľností zaujímajú.
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v Bratislave, promovaní v roku 1959, sa stretli 11. 6. 2009 na pôde
SvF STU. Na slávnostnej časti stretnutia, t. j. promócii, prítomní
absolventi prevzali pamätné diplomy (obr. 1) z rúk promótora doc.
Ing. Stanislava Unčíka, PhD., prodekana SvF STU pre pedagogickú
činnosť (pozri obr. 2).
Promócia sa uskutočnila v slávnostnej atmosfére, so všetkými
insígniami a za prítomnosti promočného zboru na čele s dekanom
SvF STU prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD. (obr. 2).
Odbor zememeračského inžinierstva na FIS SVŠT v roku 1959
skončilo 39 absolventov: Ing. Karol Bak, Ing. Vojtech Benedikovič, prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., Ing. Irena Brányiková,
rod. Lattová, Ing. Vladimír Dúbrova, Ing. Michal Forint, CSc.,
Ing. Jozef Grolich, doc. Ing. Milan Hájek, PhD., Ing. Ján Hlavatý, Ing. Michal Hriňák, Ing. Michal Chudanič, Ing. Jozef Ivan,
Ing. Viliam Jánošík, prof. Ing. Dušan Kevický, PhD., Ing. Alojz
Kopáčik, Ing. Oldřich Krejčí, Ing. Ivan Križka, Ing. Dušan Kujan,
Ing. Vasil Leščenko, Ing. Ľubomír Lupták, Ing. Ivan Markovič,
Ing. Marián Medrický, Ing. Michal Nazad, Ing. Bohuslav Porubský, Ing. Vladimír Rusňák, Ing. Vladimír Simonov, Ing. Jana
Spillerová, rod. Weissová, prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD., Ing.
Ján Šága, Ing. Ján Šefčík, Ing. Ivan Trančík, Ing. Milan Vančo,
Ing. Štefan Vaník, Ing. Ján Vanko, Ing. Michal Vargovič, Ing. František Vojtíšek, Ing. Mária Zemanová, rod. Oršulová, Ing. Stanislav
Začal, Ing. Juraj Zdravecký.
Z tohto počtu, žiaľ, 12-tim nebolo dopriate sa 50-teho výročia
promócie dožiť: V. Dúbrova, J. Grolich, V. Jánošík, A. Kopáčik
(otec prof. Ing. A. Kopáčika, PhD., dekana SvF STU), Ľ. Lupták,
M. Medrický, B. Porubský, V. Rusňák, J. Šága, Š. Vaník, F. Vojtíšek,
J. Zdravecký. Navždy však zostanú v našich mysliach a spomienkach.

Ing. Martina Behuliaková,
Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra SR

ZAUJÍMAVOSTI
Stretnutie absolventov z roku 1959 po
50-tich rokoch
373:528

Absolventi odboru zememeračského inžinierstva1) na Fakulte
inžinierskeho staviteľstva (FIS)2) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, od 1. 4. 1990 Slovenská technická univerzita – STU)

1)
2)

Od akademického roku 1967/1968 odbor geodézia a kartograﬁa.
Od akademického roku 1960/1961 Stavebná fakulta (SvF).

Obr. 1 Pamätný diplom SvF STU udelený pri príležitosti
50. výročia promócie
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Stretnutia sa nezúčastnilo 7 absolventov: K. Bak, I. Brányiková, rod. Lattová, M. Forint, M. Chudanič, I. Križka, M. Vančo, S.
Začal.
Slávnostnej promócie sa zúčastnilo 20 absolventov (obr. 3).
Dekan SvF STU prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., v príhovore po slávnostnej promócii ocenil celoživotnú tvorivú profesijnú dráhu jubilujúcich absolventov a vyzdvihol ich pozitívny vzťah k SvF. Ďalej
predstavil históriu a najmä súčasnosť SvF STU, s osobitným zre-

teľom na súčasný stav univerzitného vzdelávania v oblasti geodézie
a kartograﬁe v Slovenskej republike.
Za jubilujúcich absolventov vystúpil prof. Ing. V. Staněk, PhD.
Poďakoval vedeniu SvF STU za usporiadanie milej a pôsobivej
repromócie, ako aj promočnému zboru, ktorý svojou prítomnosťou
obohatil jej slávnostný akt. S úctou a vďakou spomenul na celý pedagogický zbor, ktorý nás dobre pripravil na rôzne pracovné a vedúce
postavenia.

Obr. 2 Promočný zbor: (zľava) prof. Ing. Peter Turček, PhD., prodekan SvF STU pre vedeckovýskumnú
činnosť; doc. Ing. S. Unčík, PhD.; prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.; doc. Ing. Milan Sokol, PhD.,
prodekan pre rozvoj SvF STU

Obr. 3 Účastníci slávnostnej promócie: (stojaci zľava) V. Leščenko, L. Bitterer, I. Trančík, D. Kevický,
O. Krejčí, I. Markovič, V. Staněk, J. Šefčík, J. Hlavatý, M. Vargovič, J. Ivan; (sediaci zľava) V. Simonov,
J. Vanko, J. Spillerová, rod. Weissová, M. Zemanová, rod. Oršulová, M. Nazad, V. Benedikovič, M. Hájek, D. Kujan
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Po skončení slávnostnej promócie zotrvali jubilujúci absolventi
s akademickými funkcionármi SvF STU v družnom rozhovore.
Pamätné diplomy budú všetkým pripomínať nielen obdobie
štúdia, ale najmä slávnostný deň zlatej promócie.
Ing. Ján Vanko,
absolvent z roku 1959,
Bratislava

OSOBNÍ ZPRÁVY
K životnímu jubileu
Ing. Václava Šandy
92.Šanda:528

Ing. Václav Šanda, v současnosti mj. předseda Rady Českého svazu
geodetů a kartografů (ČSGK), se narodil před šedesáti roky, 19. 2.
1950 v Chodové Plané (okres Tachov). Po maturitě na gymnáziu
v Táboře (1969) začal studovat obor geodézie a kartograﬁe na Fakultě stavební (FSv) ČVUT v Praze. Titul inženýra získal v roce 1974.
Geodetickou praxi vykonával již během studia při měření na stavbě
pražského metra, po ukončení studia nastoupil krátce na Středisko geodézie v Táboře, ale již od října 1974 až do února 1996 byl
pracovníkem Výzkumného ústavu geodetického, topograﬁckého
a kartograﬁckého (VÚGTK), dnes sídlícího ve Zdibech. Zabýval se
zde problematikou výzkumu technologií inženýrské geodézie (IG).
Zaměstnání ve VÚGTK přerušil v letech 1976 a 1977, kdy se na
tehdejším Českém úřadu geodetickém a kartograﬁckém věnoval,
jako referent, řízení výzkumu a IG. V roce 1980 se stal vedoucím
Oborového kontrolního a měrového střediska a v roce 1985 vedoucím Střediska speciální geodézie ve VÚGTK. Věnoval se především
vývoji technologií IG, normám a metrologii. V březnu 1996 nastoupil do vedení ﬁrmy GEFOS, dnes a. s., kde je od roku 2004 technickým ředitelem. Kromě řízení vykonává funkci úředně oprávněného
zeměměřického inženýra (ÚOZI) na velkých stavbách, podílí se na
řízení všech technologií a tvorbě norem a technických předpisů pro
různé typy staveb.
Václav Šanda je velmi angažovaný v odborné veřejnosti. Je mj.
členem České společnosti pro technickou normalizaci, Fotogrammetrického komitétu ČR, Komory geodetov a kartografov Slovenska,
dvou technických normalizačních komisí ČNI (Český normalizační institut), Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního aj. Aktivní je i ve dvou komisích mezinárodní federace geodetů – FIG, v odborné skupině inženýrské geodézie ČSGK, je
lektorem VÚGTK a ČÚZK, přednáší na FSv ČVUT v Praze a VŠBTU v Ostravě (témata IG, metrologie a legislativa ve výstavbě),
je členem zkušebních komisí pro státní závěrečné i doktorské zkoušky na FSv ČVUT v Praze atd. Pro takové zapojení má dostatečnou
kvaliﬁkaci – ÚOZI (písm. b, c) dle zákona č. 200/1994 Sb., hlavního
důlního měřiče dle vyhlášky č. 435/1992 Sb., autorizovaného geodeta a kartografa podle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
Václav Šanda má i velmi bohatou praxi. Pracoval nejen na desítkách prestižních inženýrských staveb v České republice a na Slovensku (např. ve všech jaderných elektrárnách, ve Slovnaftu, na
dálničních mostech v Ostravě, Plzni a v Bratislavě, při výstavbě
a sledování stability staveb v průmyslových komplexech na Ostravsku, v povrchových dolech, na letišti v Praze-Ruzyni atd.), ale
i v zahraničí – plynovod Krivoj Rog v SSSR, vodní elektrárna Mangla v Pákistánu, zastřešení Olympijského stadionu v Berlíně, letecké
snímkování v Rumunsku a v Moldávii aj.
V odborné literatuře publikoval dosud téměř 500 odborných studií
a pojednání hlavně z oblasti přístrojů, jakosti prací a přesnosti geometrických parametrů ve výstavbě. Je spoluautorem tří knih a dále
internetového Terminologického slovníku zeměměřictví (VÚGTK).

Autorsky se podílel na tvorbě patnácti ČSN a ČSN ISO z oblasti
geometrické přesnosti ve výstavbě. Publikuje a lektoruje odborné
příspěvky i v našem časopise. Aktivně vystupuje a propaguje obor
zeměměřictví a katastru a obhajuje jeho postavení na veřejnosti,
zvláště pak řadou legislativních návrhů a podnětů.
Na výročním zasedání při příležitosti 20. výročí vzniku Českého
svazu vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) ve dnech 17. a 18. 3.
2010 obdržel po právu nejvyšší svazové vyznamenání – Čestný
odznak ČSVTS. Ing. Václav Šanda má osobní zásluhu na oživení
a rozvinutí činnosti ČSGK, včetně zajištění ﬁnancování svazu.

NEKROLÓGY
Na rozlúčku
s Ing. Mariánom Beňákom
92.Beňák:528

Zákony prírody určujú čas
práce, čas žitia, ale i čas rozlúčky. Náhla smrť prerušila
dňa 12. 11. 2009 životnú dráhu
Ing. Mariána Beňáka. Posledná rozlúčka so zosnulým sa
konala v obradnej sieni bratislavského krematória dňa 18.
11. 2009 za účasti najbližších
príbuzných, ako aj hojnej
účasti bývalých spolupracovníkov, priateľov a známych.
V tichej spomienke na neho
si pripomeňme jeho životnú
dráhu.
Ing. Marián Beňák sa narodil 17. 4. 1939 v Piešťanoch.
Študoval v Bratislave. Stredoškolské štúdium absolvoval na jedenásťročnej strednej škole v roku 1956 a zememeračské
inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1961. Po jeho skončení nastúpil do Riaditeľstva vodohospodárskeho rozvoja, od roku 1989 Vodohospodárska výstavba,
š. p. (VV) v Bratislave, kde vykonával, a neskôr, ako vedúci odboru špeciálnych činností (geodetických a geofyzikálnych meraní),
zabezpečoval geodetické a geofyzikálne práce pri výstavbe a prevádzke veľkých vodohospodárskych stavieb na Slovensku (do 30.
11. 2001). Okrem toho vykonával funkciu zodpovedného geodeta
investora na viacerých vodohospodárskych stavbách (napr. vodné
nádrže Kráľová, Turček, Žilina).
Od 1. 12. 2001 do 31. 12. 2003 bol Ing. Beňák vedúcim strediska
špeciálnych meraní Závodu technicko-bezpečnostného dohľadu VV
a od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005, t. j. do odchodu do dôchodku, pracoval ako inžinier špecialista v tomto stredisku.
Ing. Beňák bol publikačne činný a bol odborným garantom a zároveň organizátorom 4-och seminárov z oblasti merania posunov na
vodohospodárskych stavbách. Od 1. 4. 1990 do 30. 4. 2004 bol členom redakčnej rady (RR) Geodetického a kartograﬁckého obzoru.
V rokoch 1992 až 2001 bol členom kolégia predsedu Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky. V rokoch 1993 až
2002 bol jedným z odborných garantov Slovenských geodetických
dní za Komoru geodetov a kartografov (KGK). Bol zakladajúcim
členom Slovenského zväzu geodetov (v roku 1991), od roku 1993
jeho podpredsedom a v rokoch 1995 až 1997 predsedom. Bol tiež
zakladajúcim členom KGK (v roku 1996), od jej založenia členom
predstavenstva a v rokoch 1998 až 2002 podpredsedom Predstavenstva KGK. V rokoch 1996 až 2003 bol členom RR bulletinu Slovenský geodet a kartograf a v rokoch 2004 až 2006 predsedom RR. Za
pracovné úsilie bol viackrát vyznamenaný.
Uzavrela sa úspešná životná cesta Ing. Mariána Beňáka. Odišiel
čestný, pracovitý a priateľský človek. Česť jeho pamiatke.
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Obrázky k článku Grim, T.–Kafka, O.: Reprodukce starých map Čech, Moravy a Slezska

Obr. 2 Crigingerova mapa Čech z roku 1568 (výřez)

Obr. 3 Fabriciova mapa Moravy z roku 1569 (výřez)

Obr. 4 Helwigova mapa Slezska z roku 1561 (výřez)

