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

Současný stav výškových
geodetických základů

Abstrakt
vývoj UELN, která byla rozšířena z území 14 států o dalších 7 zemí. výšky uzlových bodů sítě byly určeny koncem roku 1998
v geopotenciálních kótách i v systému normálních výšek. V roce 1997 zorganizoval EUREF na celém kontinentě od Turecka

až po Island rozsáhlou devítidenní simultánní měřickou kampaň GPS EUVN pro vytvoření Evropské referenční výškové sítě.
Prvé publikované výsledky dovolují porovnávat výškové systémy v jednotlivých zemích. EUVN se také stala kostrou moderní
kinematické sítě v Evropě. Základní informace o bodech a sítích geodetických základů CR, které byly zařazeny do UELN, do
Základní geodynamické sítě CR a do EUVN.
Present-day State ofVertical Geodetic Control
Summary
Extension of UELN which included before the 14 state territories to further 7 ones. Geopotencial values as well as normal
heights were determinedfor the nodal points of UELN at the end of 1998. EUREF organized an extensive nine days simultaneous GPS campaign EUVN97 within the whole continentfrom Turkey to Island in 1997for establishing the unified reference
vertical network. The first published results make possible to compare the height systems in individual states. EUVN became
aframe ofmodern kinematic network in Europe. Information on the points and networks in the Czech Republic (CZ) that were
included in UELN, Fundamental Geodynamic Network of the CZ and EUVN too.

EUREF - Evropská regionální komise Mezinárodní geodetické asociace (IAG) pro geodetické referenční systémy se
od poloviny devadesátých let zabývá stále více problematikou výšek a výškových systémů. Převzala postupně plně
i správu Jednotné evropské nivelační sítě (UELN - United
European Levelling Network) a tuto síť, budovanou

v systému geopotenciálních diferencí, průběžně doplňuje
a hlavně rozšiřuje. Z území východní Evropy byly k této síti
připojeny výsledky z měření mezinárodních opakovaných nivelací (ke sledování svislých pohybů zemské kůry) z poloviny sedmdesátých let, nazvaných pro tento účel UPLN (United Precise Levelling Network).
Síť UELN, která je výchozí pro další úvahy, byla vytvořena v roce 1973. a zahrnovala nivelační sítě ve 14 evrop-

Evropské země
rok pfipojeni k UELN

.1.
ITl 1973

(14)
1111995 (2)
(3)
.1998
(2)

Obr. 1Rozšiřování UELN
Poznámka: Součástí původní sítě z r. 1973 nebyly nivelační pořady z území bývalé Německé demokratické republiky
a dosud do UELN nepatří území Severního Irska
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ských zemích - viz obr. 1. Na zasedání EUREF ve Varšavě
v r. 1994 byla přijata rezoluce, která ukládala spojit co nejrychleji výškové základy v evropských zemích s přesností
lepší než 0,1 m. Vhodnou základnou se ukázala být právě síť
UELN, která byla pro tento účel znovu vyrovnána (bylo zopakováno vyrovnání z roku 1986 s novým výpočtem vah).
Tato výpočetní etapa byla označena jako UELN-73/94.
Od roku 1995 byly do UELN zařazovány postupně výsledky nivelačních měření jednak ze zemí východní Evropy
a dále byly nahrazovány výsledky starších nivelací na území
některých států novými sítěmi, přičemž se jako nejvhodnější
ukázala síť, zhuštěná na úroveň druhých řádů - nivelační pořady o průměrné délce 25-40 km. Do sítě UELN byly pod
dále uvedeným označením postupně zařazeny:
95/1, 9512 - nová německá nivelační síť DHHN92, která
nahradila síť původní,
- nově zaměřená rakouská síť 1. řádu, nahradila
síť původní,
- Česká státní nivelační síť 1. řádu, včetně 24
hraničních spojení, obr. 2,
95/5
- maďarská nivelační síť,
95/6
- nivelační síť ze Slovinska,
95/7
- polská nivelační síť,
95/8
- nivelační síť 1. řádu ze Slovenska, včetně 18
hraničních spojení,
95/9, 95/1O - původní blok Holandska byl nahrazen 4. etapou přesných nivelací,
- původní blok Dánska byl nahrazen výsledky
z přeměření sítě l.řádu,
- připojen byl ucelený blok nivelačních sítí
Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Černé Hory
a Slovinska (náhrada etapy 95/6),
- doplněna byla nová měření v části Rakouska,
2 hraniční spoje mezi Maďarskem a Chorvatskem a jeden spoj mezi Slovinskem a Itálií.
Poslední etapa vyrovnání (95/13) představuje stav koncem
roku 1998. Výsledky byly označeny jako UELN-95/98 a publikovány. Kromě vyrovnaných hodnot geopotenciálních kót
uzlových bodů sítě byly vypočteny i normální výšky těchto
bodů. Jde o splnění dalších dvou rezolucí EUREF - z roku

1996 (Ankara), kde bylo doporučeno používat v Evropě
systém normálních výšek, a z roku 1998 (Bad Neuenahr/ Arhweiler, SRN), kde bylo uloženo výsledek vyrovnání publikovat. Poprvé v historii mají tak geodetické služby k dispozici hodnoty výšek v jednotném evropském systému a mohou
je porovnávat s hodnotami svých národních systémů.
2. Základní geodynamická síť ČR
Rezoluce č. 3 ze zasedání EUREF v roce 1994 (Varšava)
ukládá mj. vytvořit kinematickou výškovou síť. Jejím základem v České republice může být Základní geodynamická síť
(GEODYN) [1], která byla zřízena v roce 1995 a národními
technickými předpisy byla zařazena mezi základní geodetické sítě - viz obr. 2. Tato síť obsahuje 32 bodů a byla do
konce roku 1998 již 5x zaměřena metodou GPS (Global Positioning System). Šestá etapa měření devíti bodů sítě je připravena na rok 1999. Základem sítě je 21 hloubkových stabilizací bodů ČSNS (Česká státní nivelační síť). Jedním
z důvodů, pro které byly vybrány do GEODYN právě tyto
body, byla i možnost využít pro studium vertikálních pohybů
minimálně dvě etapy opakovaných nivelací, provedených po
roce 1962.
Tíhovým měřením byly všechny body GEODYN vzájemně propojeny a připojeny na existující síť sedmi absolutních tíhových bodů situovaných na území České republiky.
Všechny body GEODYN (kromě bodu č. 30 Velký Lopeník)
byly rovněž novým zaměřením připojeny metodou velmi
přesné nivelace k ČSNS.
3. EUVN - Evropská výšková referenční síť GPS
Na podkladě rezolucí EUREF z let 1995 (Helsinky) a 1996
(Ankara) byla ustavena technická pracovní skupina pro přípravu nové celoevropské geodetické sítě a měřické kampaně
GPS (včetně zpracování výsledků měření) s cílem
- získat jednotné výškové evropské základy s přesností
0,01 m,
- spojit evropské mareografy,
- založit síť pro výpočet evropského geoidu,
- vytvořit celoevropskou výškovou kinematickou síť.
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body, které vyhodnocuje analytické centrum ve VÚGTK, A body EUREF, • body
UELN a UPLN, • mareografy; permanentní stanice u všech bodů bez výplně

Proběhla řada jednání, na kterých byla přijata konfigurace
sítě a dohodnuta technologie měření. Vlastní měřická kampaň patřila mezi nejrozsáhlejší kampaně GPS na světě. Ve 32
evropských zemích měřilo současně na 196 bodech nepřetržitě od 21. do 29. 5. 1997 (tj. celkem 180 h) 220 přijímačů
GPS. V rámci EUVN bylo zaměřeno např. 75 mareografů
(nebo bodů přímo na mořském pobřeží), 79 bodů základních
nivelačních sítí, 87 bodů EUREF (z toho 13 národních permanentních stanic), atd. Některé body patří současně do více
kategorií. EUVN zahrnuje oblast mezi 34,9° až 78,9° zeměpisné šířky a 39,8° východní a 22,0° západní délky. Elevační
maska byla stanovena na 20° a frekvence záznamů po 30 s.
Na obr. 3je znázorněna celá síťEUVN, která byla pro zpracování rozdělena mezi 8 analytických center [2], z nichž
jedno je i ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK), Zdi by.

4. Body EUVN v České republice
Po měřických zkušenostech z GEODYN byly pro EUVN vybrány 3 body ČSNS, které jsou součástí GEODYN. Pro
všechny byly k dispozici veškeré potřebné geodetické údaje.
Jako čtvrtý byl do EUVN zařazen bod EUREF Přední příčka,
který byl pro účely EUVN k nivelační síti opakovaně připojen v roce 1996. Poloha těchto bodů vzhledem k nivelačním
pořadům UELN i k bodům GEODYN je patrná z obr. 4.
Na území České republiky byly do sítě EUVN zařazeny:
I. Hloubková stabilizace nivelačního bodu CZ4-13.1 na náměstí v Chrastavě, okr. Liberec.
2. Hloubková stabilizace nivelačního bodu HM-O.1 u nádraží ČD v Kotouni, okr. Plzeň-jih.
3. Trigonometrický bod Č. 5 (3524) Přední příčka v Charvátech, okr. Olomouc.
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Rozšiřování UELN. Hodnoty jsou převzaty z [5, 6]. Střední chyba geopotenciální kóty uzlového bodu pro Českou republiku byla
vypočtena jako průměr ze souboru 95 uzlových a styčných bodů. Jednotka gpu má rozměr 10 m2.s-2

Etapa zpracování sítě

95113

1973/94

UELN celkem
Počet stran sítě
Počet uzavřených polygonů
Střední chyba vyrovnané kóty uzlového bodu - (10 3gpU)
Střední km chyba nive1ace - (lQ-3gpU)

619
170
12,79
1,70

4263
1200
6,62
1,10

95113 = 95/98
síť ČR
82
17
5,24
1,10

4. Skalní stabilizace nivelačního bodu Eeg-25 u ZNB Vrbatův Kostelec, okr. Chrudim.

[3] HRABĚ, A.-BENEŠ, F.: vývoj výškových základů na území
České republiky. Praha, Zeměměřický úřad 1997.42 s.

V době měřické kampaně EUVN byla v činnosti také stálá
aparatura GPS VÚGTK na Geodetické observatoři Pecný,
bod GOPE. V roce 1998 byl tento bod připojen přímým měřením nivelací na ČSNS.
.
Výběr bodů nebyl snadnou záležitostí. Vybraný bod musel splňovat současně několik základních požadavků - např.
musí vykazovat relativní stálost své polohy (aby bylo možné
předpokládat stálou platnost dříve určené nivelační výšky),
musí nad ním být volný horizont, v okolí nesmí být silné
zdroje a vodiče elektrického proudu, atd. Dále je pochopitelné, že každý z těchto bodů musí být určen v souřadnicových systémech, které mají být porovnávány. Proto byly vybrány body ze Základní gaodynamické sítě ČR, kde byly
přesné geodetické práce (včetně měření GPS) již v minulém
období prováděny. Délka měřické kampaně se tak výrazně
lišila od všech předchozích měření, že antény musely být fixovány buď centricky pomocí speciálních konstrukcí upevněných na pažnici hloubkové stabilizace nebo bylo zvoleno
excentrické postavení antény na speciálně zřízeném měřickém pilíři (u bodu Eeg-25).
Vlastní měření prováděl Zeměměřický úřad, který je správcem základních geodetických sítí na území České republiky.
Na bodě v Chrastavě vypomáhali také pracovníci VÚGTK.
Aparatury na všech bodech se podařilo udržet v činnosti bez
přerušení po celou dobu kampaně.
Výpočetní zpracování naměřených hodnot ještě probíhá.
Bylo nutné doplnit veškerá nivelační spojení (tj. i v systému
geopotenciálních diferencí) až k uzlovým bodům UELN a tíhové údaje. Souhrnná informace o kampani [2] byla projednávána již na dvou zasedáních EUREF (1997, 1998). Na
plenárním zasedání CERCO (Výbor představitelů zeměměřických služeb evropských států sdružených v Radě Evropy) v Oslo a Bergenu v září 1998 byly předloženy předběžné výsledky srovnávající národní výškové systémy
v Evropě [5], viz obr. 5.
Pokud jde o porovnání výšek ČSNS se sousedními státy,
potvrzují se rozdíly, které byly získány již porovnáním výšek styčných bodů na hranicích s Rakouskem a Bavorskem,
SRN. Uvedeny jsou např. v [3]. Nejmenší rozdíl výšek činí
65 mm ve Studánkách u Vyššího Brodu. Podél hranic směrem na východ i na sever se rozdíly zvětšují tak, že dosahují
v Břeclavi i v Chebu hodnot 160 mm. Platí, že výšky v sousedních zemích jsou větší než v České republice.

[4] Results of the Adjustment of the United European Levelling Network 1995 (UELN-95/98). Final Report. Leipzig, EUREF 1999.
20 s.

[1] BENEŠ, F.: Základní geodynamická síť České republiky. OaKO,
43 (85), 1997, č. 7, s. 71-75.
[2] European Vertical Reference Network 97 OPS Campaign (EUVN
97). Report of the Results. Bad Neuenahr/Ahrweiler, EUREF
Symposium 1998. 160 s.

[5] SACHER, M.-IHDE, J.- SEEOER, H.: Pre1iminary Transformation Relations between National European Height Systems
and the UELN. Os10, CERCO - Plenary 1998. 19 s.
[6] SACHER, M.-LANO, H.-IHDE, J.: Status and Results of the
Adjustment and Enlargement of the United European Level1ing
Network 1995 (UELN-95). Bad Neuenahr/Ahrweiler, EUREF
Symposium 1998. 16 s.

Lektoroval:
Ooc. Ing. Antonín Zeman, CSc.,
katedra vyšší geodézle FSv ČVUT v Praze

Soubor příspěvků 13. kartografické konference, která se koná
ve dnech 9. a 10. září 1999 v Bratislavě, jako tradiční setkání
slovenských a českých kartografů i zájemců o kartografii.
Konferenční jednání bude zaměřeno zejména k tématice
"Mapa produkt geoinformačních technologií".
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Ing. Štefan Priam, CSc., Ing. Katarína Leitmannová,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Európska vertikálna referenčná sier
na Slovensku

Abstrakt
S ciewm zriadiť EUVN (Európska vertikálna GPS referenčná sieť) boli v meračskej kampani globálnym systémom určovania
polohy 21. až 29.5. 1997 vykonané simultánne merania na 220 bodoch 32 krajín Európy. Zo Slovenska boli do tejto siete vybrané 3 body: Gánovce, Kamenica, Strečno. V uvedenej kampani sa vykonali merania aj na dvoch základných nivelačných
bodoch: Pitelová a Podhoroď. Výsledky meraní sa spracovali tak v rámci EUVN, ako aj samostatne (slovenská časť) s pripojením na permanentnú stanicu GPS Modra-Pieosk.
European Vertical GPS Reference Network in Slovakia
Summary
Simultaneous measurements were performed at 220 stations in 32 Europen countries within the GPS campaign (May 21-29,
1997) according to the aim to establish EUVN (European Vertical GPS Reference Network). 3 stations Gánovce, Kamenica,
Strečno from Slovakia were included in that network. Within the mentioned campaign the measurements were performed at
2 vertical control points Pitelová and Podhoroď as well. The measurements processing was carried out inframe ofthe EUVN
and also separetely (Slovak part) with connection to permanent GPS station Modra-Piesok.

Európska vertikálna referenčná sieť určená pomocou globálneho systému určovania polohy - GPS (ďalej len EUVN European Vertical Reference Network) sa začala budovať na
základe rezolúcie EUREF (Európska sieť referenčných bodov) sympózia vo Varšave v máji 1995 a v Ankare (Turecko)
v máji 1996. Návrh na jej vybudovanie sa zdóvodňoval nasledujúcimi praktickými a vedeckými aspektmi:
- prispieť k definovaniu jednotného európskeho výškového
referenčného základu,
- spojiť európske slapové stanice a prispieť k monitorovaniu
variácií absolútnych výšok hladín mori,
- zriadiť základné body na určovanie európskeho geoidu,
- pripraviť európsku vertikálnu kinematickú sieť.
Ciefom prác bolo získať súbor trojrozmerných geocentrických karteziánskych súradníc X, Y, Z alebo B, L, elipsoidickú výšku a pravú ortometrickú výšku odvodenú z niveiačných a gravimetrických meraní. Návrh siete bol
vypracovaný v úzkej spolupráci s participujúcimi krajinami.
EUVN obsahuje 195 bodov z vačšiny štátov Európy, z toho

je 79 bodov EUREF, 59 uzlových bodov nivelačných sietí
východnej a západnej Európy a 63 slapových staníc. Prehrad všetkých bodov je na obr. 1. Zo Slovenska boli do tejto
siete vybrané následujúce tri body: Gánovce, Kamenica
a Strečno, ktoré sú zároveň aj bodmi SLOVGERENT (Slovenská geodynamická referenčná sieť). Majú označenie
GANO, KAME a STRE.
Navrhované body museli splňať nasledujúce podmienky:
- značka GPS osadená na pilieri (v našom pripade je v skale,
v betónovej platni alebo v tyčovej stabilizácii),
- možnosť tzv. závislej centrácie antén GPS,
- priama vzdialenosť od uzlového bodu nivelačnej siete do
100 m,
- výška značky určená pripojením na uzlový bod pomocou
vermi presnej nivelácie s presnosťou do 1 mm,
- v prípade vzdialenosti vačšej ako 100 m vykonanie tiažových meraní,
- žiadne prekážky od výškového uhla 15° až 90°,
- prístup na bod terénnym autom,
- okolie bodu bez rádiointerferencie.

Názovbodu

Skratka

Typ prijímača

Typ antény

Kamenica
Strečno
Gánovce
Modra-Piesok
Pitelová

KAME
STRE
GANO
MOPI
PlTE

TRIMBLE 4000SS1
TRIMBLE 4000SS1
TRIMBLE 4000SS1
TRIMBLE 4000SS1
TRIMBLE 4000SSE

TR GEOD Ll/L2 GP
TR GEOD Ll/L2 GP
TR GEOD Ll/L2 GP
4000ST Ll/L2 GEOD
TR GEOD Ll/L2 GP

Výška antény
poARP1)vm
0,286
0,286
0,285
0,087
1,359

Podhorod'

PODH

TRlMBLE 4000SSE

TR GEOD Ll/L2 GP

1,477
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Meranie v dňoch
141 - 149
141 - 149
141 - 149
141 - 149
143: 15,00 - 24,00
144: 16,45 - 24,00
145: 00,00 - 14,00
145: 20,45 - 24,00
146: 00,00 - 24,00
147: 00,00 - 20,20
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Analytickě
---

~ permanentně stanice GPS - EUREF

....... .... Belgicko

b. permanentně stanice GPS

lCl(lCl(lC

Rakúsko

lC

Česká republi ka

• uzlové body UELN a UPLN

-------

o permanentně

•.•.•.•.•.•. Nemecko

•

Francúzsko

body slapových stanrc

o permanentně

stanice GPS • slapově stanice
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centrá

.•. body EUREF

stanice GPS • uzlově body
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Švédsko

---

Turecko
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Bod
STRE
KAME
GANO
MOPI
PITE
PODH

Počet
dní

X

0"1

0"2

Y

0"1

0"2

Z

0"1

0"2

[ml

[ml

[ml

[ml

[ml

[ml

[ml

[ml

[ml

9

3953831,779

0,0017

0,0004

1 352 503,892

0,0006

0,0001

4 802 958,982

0,0016

0,0004

9

4 062 233,255

0,0018

0,0003

1377316,188

0,0005

0,0001

4 704 896,632

0,0024

0,0003

9

3 929 172,894

0,0021

0,0004

1455278,760

0,0005

0,0002

4 793 644,546

0,0023

0,0005

9

4053738,016

0,0000

0,0000

1 260 571,486

0,0000

0,0000

4744940,753

0,0000

0,0000

3

3998

141,000

0,0030

0,0008

1 372 561,882

0,0037

0,0003

4 760 554,305

0,0064

0,0010

3892 794,317

0,0035

0,0008

1 596 821,290

0,0008

0,0004

4777879,761

0,0024

0,0010

2

Bod
STRE
GANO
KAME

.!lX

AY

AZ

[ml

[ml

[ml

-0,026

-0,011

-O 027

-0,026

-0,011

-0,028

-0,025

-0,011

- 0,029

2. Merania GPS
Merania GPS sa vykonali v meračskej kampani 21. 5. až
29.5. 1997. Zúčastnili sa ho tri typy prijímačov v celkovom
počte 220, a to: 35 Turbo Rogue, 134 Trimble 4000 SSi alebo
SSE a 51 Ashtech Z12. Čas záznamu bol nastavený na
30 s a elevačná maska na 5°.
akrem uvedených troch bodov zaradených do EUVN boli
v rámci tejto kampane na území Slovenska vykonané mera-

nia GPS na ďalších dvoch základných nivelačných bodoch
(ZNB), a to na bode Pitelová (PITE) v dňoch 23.5. až 25.5.
19997 a Podhoroď (PaDH) v dňoch 25.5. až 27.5. 1997.
K dispozícii boli tiež údaje z permanentnej stanice ModraPiesok (MaPI). Poloha bodov je prehladne znázomená na
obr. 2. Rozrniestenie prijímačov na jednotlivých bodoch s dátumom meraní je uvedené v tab. 1.
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Kontrola nameraných údajov z hfadiska ich úplnosti
a správnosti sa vykonala v deviatich predspracovatefských
centrách (pC). Údaje zo slovenských bodov boli vyexpedované do PC, ktorým pre Slovensko bol Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický Zdi by. Celá sieť
bodov EUVN bol a ďalej rozdelená na osem čiastkových sietí (pozri obr. 1), ktoré spracovalo osem analytických centier (AC). Body z územia Slovenska bol i začlenené do
čiastkovej siete, ktorú spracovalo pol'ské AC. Finálne spracovanie celej EUVN kombináciou riešení jednotlivých
čiastkových sietí vykonal Astronomický inštitút univerzity
v Berne (AIUB) a Ústav pre kartografiu a geodéziu v Lipsku.
Keďže Slovensko nebolo PC, resp. AC, kvoli vlastnej
kontrole údajov bola spracovaná slovenská časť kampane
EUVN a meranie na dvoch ZNB bernským softvérom. Sieť
týchto bodov bola riešená ako vol'ná sieť v ITRF 94 (Medzinárodná terestrická sieť referenčných bodov) prostredníctvom súradníc permanentnej stanice MOPI v epoche merania, t. j. 1997,4. Pre tento bod bola stanovená apriórna
presnosť geocentrických súradníc X, Y, Z v ITRF 94
(J = 0,0001 m.
Na spracovanie bola zvolená nasledujúca stratégia [I]:
• použitie presných orbít z CODE (Centrum na určenie orbít
pre Európu),
• spracovanie s 15° elevačnou maskou a 30 s záznamom bez
'zavedenia váh v závislosti od elevačného uhla,
• ambiguity riešené QIF (s elimináciou vplyvu ionosféry)
stratégiou,

°
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V príspevku sme uviedli informáciu o zriadení EUVN na
základe meraní GPS, vykonaných simultánne v 38 krajinách
Európy. Zo Slovenska sú do tejto siete zaradené tri špeciálne vybrané body (pozri tab. 3). Výsledky merania sa spracovali tak v rámci celej kampane EUVN 97, ako aj samostatne len slovenská časť, do ktorej boli pojaté aj body
uvedené v tab. 2. Hoci slovenská časť kampane bola riešená
len ako vol'ná sieť s pripojením na permanentnú stanicu
MOPI, získali sa vel'mi dobré výsledky. SÚ dokumentované
rozdielmi uvedenými v tab. 3. Rovnaké znamienka i skoro
rovnaké numerické hodnoty svedčia o vefmi dobre známej
geocentrickej polohe MOPI a možu byť tiež dosledkom toho,
že EUVN 97 bola spracovaná v ITRF 96 a slovenská časť
v ITRF 94. Na porovnanie prevýšení medzi bodmi (tab. 3)
bolo v roku 1997 vykonané aj nivelačné meranie metódou
zvlášť presnej nive1ácie. Výsledky budú známe po spracovaní týchto meraní.

[I] ROTHACHER, M.-MERVART, L.: Bernese GPS Software [Version 4.0.] Bern, Astronomical Institute University of Bern.
[2] LEITMANNOVÁ, K.: Spracovanie kampane EUVN 97 pre územie Slovenska. [Výsledok riešenia projektu GKÚ č. 103/98.]
Bratislava, Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1998
(nepublikované).
[3] GUBLER, E. a i.: Report on the Results of the European Vertical Reference Network GPS Campaign 97. [Prednesené na sympóziu EUREF v Bad Neuenahr-Ahrweiler, Nemecko 10. až 12.6.
1998.]

• použitý model troposféry podl'a J. Saastamoinena, odhad
refrakcie v zenite pre každé pozorovacie miesto a 3-hodinový interval s apriórnou strednou chybou O, I m pre absolútny člen a 0,01 m pre relatívne parametre,
• spoločné spracovanie meraní v intervale
tový čas),

obzor

Lektoroval:
Ing. Ján Vanko,
VÚGK v Bratislave

až 24 UT (sve-

• riešenie najkratších základníc s najdlhším observačným časom.

Podl'a popísanej stratégie spracovania sa riešili všetky nezávislé základnice, pričom ich počet v i-tom dni bol (ni - 1),
kde ni je počet bodov. Pri kontrole základníc sa ukázalo ako
nevyhnutné vylúčiť z ďalšieho spracovania meranie na bode
STRE dňa 25.5. 1997 od 17,50 do 19,50 h, a tiež meranie
na bode PODH dňa 26.5. 1997.
Výsledky riešenia sú uvedené v tab. 2 [2]. Tu sú uvedené
geocentrické súradnice všetkých bodov siete získaných kombináciou denných riešení programom COMPAR a ich charakteristiky presnosti (JI a (J2' Hodnota (JI charakterizuje
strednú chybu súradnice vyplývajúcu z porovnania jednotlivých denných riešení pri uvážení ich kovariančných matíc,
hodnota (J2 vyjadruje strednú chybu kombinovaného riešenia.
Na sympóziu EUREF, ktoré sa konalo 10. až 12.6. 1998
v Bad Neuenahr-Ahrweileri (Nemecko), boli zverejnené výsledky finálneho spracovania v AIUB [3]. Tým bolo možné
vykonať porovnanie súradníc z čiastkového spracovania
v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava s finálnym. Rozdiely súradníc sú v tab. 3.

PŘEDPLATNÉ
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Podrobnosti o možnostech předplatného
v Ceské republice, Slovenské republice i pro
zahraničí hledejte na 2. str. obálky.
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Ing. Václav Čada, CSc.,
Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky,
Západočeská univerzita v Plzni

Obnova katastrálního operátu
v lokalitách souřadnicových systémů
stabilního katastru

Obnova katastrálního operátu digitalizací ovlivní v budoucnu významným způsobem nejen legislativní a daňově-správní funkce
katastru nemovitostí, ale především jeho technické parametry. Na většině území CR (70 % území) je platná katastrální mapa
dosud v sáhovém měřítku v systémech stabilního katastru. Geneze tohoto mapového díla, optimální technologie přepracování
do S-JTSK a rozbor přesnosti.
Updating the Cadastral Documents in the Local Coordinate Systems oj the Stable Cadastre
Summary
Updating the cadastral documents by digitizing will injluence significantly in the future the legislative and tax-administrative
office oj the Cadastre oj Real Estates and its technical parameters first oj all. The legal cadastral maps created in old inch
scale in coordinate systems oj the Stable Cadastre exist on 70 % oj territory oj the Czech Republic till now. Genesis oj those
maps, optimum technology oj the conversion to S-JTSK and analysis oj accuracy.

Výstavba funkčního informačního systému katastru nemovitostí (lSKN) je nemyslitelná bez digitalizace souboru geodetických informací (SGI). Tyto práce jsou v ČÚZK plánované na období let 1998-2006 a v současné době jsou pro
zajištění těchto úkolů kompetentními odborníky připravovány technologické postupy, harmonogramy, materiální a finanční kalkulace.
Obnovu katastrálního operátu novým mapováním a přepracováním stávajícího SGI do digitální formy upravuje vyhláška [20]. Vzniká geometrické a polohové určení katastrálních území a nemovitostí v podobě digitální katastrální
mapy (DKM) charakterizované souřadnicovým systémem
S-JTSK, obsah a přesnost je stanovena vyhláškou [20], grafický datový soubor a databáze bodů uložených na magnetickém médiu počítače. Obnova katastrálního operátu novým
mapováním naráží jednak na finanční a kapacitní možnosti
a odhad časové náročnosti je uváděn až o čtyřicet let delší
nežli je limitní rok 2006 [21]. Přepracování katastrálního operátu do podoby DKM je podle optimistických studií možné
na 27 % území České republiky (ČR) a závisí na typu platné
katastrální mapy. Tento způsob je možné uplatnit u map vyhotovených podle Instrukce A (9 % území ČR), podle směrnice pro Základní mapu velkého měřítka (ZMVM) (9 %
území ČR), podle směrnice pro technickohospodářské mapování (THM) (5 %) a číselně měřených map v souřadnicových systémech stabilního katastru (l %). Problematické se
jeví lokality měřené fotogrammetricky se zobrazením budov
obrysem střešních plášťů. Velice sporná je možnost přepracování technickohospodářských map v souřadnicovém
systému S-42 a převedených fotografickomechanickou transformací do S-JTSK (4 %). Většina těchto mapových operátů
(s výjimkou map podle Instrukce A s vyhlášením platnosti
pozemkového katastru) neobsahuje vlastnické parcely dřívějších pozemkových evidencí, evidovaných zjednodušeným
způsobem v katastru nemovitostí (KN) ČR.
Na většině území ČR je v současné době platnou katastrální mapou (70 % území ČR) mapové dílo, jehož geneze

sahá až do počátku minulého století. Jedná se o mapy bývalého pozemkového katastru a na ně navazující operáty přídělového a scelovacího řízení (tzv. dřívější pozemkové evidence). Je zřejmé, že s tímto mapovým operátem bude nutné
i nadále v následujícím tisíciletí pracovat, ať už ve fázi přípravy místního šetření pro lokality nově mapované, při doplňování vlastnických hranic při přepracování DKM stávajících map v S-JTSK, ale především při digitalizaci platných
katastrálních map v sáhovém měřítku.
Pro převod těchto map v sáhovém měřítku je zaváděn pojem katastrální mapa v digitálním vyjádření (KM-D), i když
je možné splnit veškeré požadavky jako u DKM, až na některé charakteristiky přesnosti, které však mohou být vyjádřeny např. kódem charakteristiky kvality. Některé negativní
vlastnosti katastrálních map sáhového měřítka v souvislém
zobrazení na plastových fóliích v souřadnicových systémech
stabilního katastru byly způsobeny především mnohonásobnou kartografickou a reprografickou obnovou, nekvalitní
údržbou včetně periodických reambulací, vypuštěním značné
části původního obsahu a údržbou těchto map zejména v posledních čtyřiceti letech. Veškerá tato "zjednodušení" komplikují v současnosti vedení těchto katastrálních map a při
digitalizaci je nutné tyto vlivy vyloučit nebo alespoň eliminovat při minimalizaci nároků na polní práce včetně zjišťování průběhu hranic.
Je patrné, že při přepracování stávajícího SGI do digitální
formy není možné zlepšit parametry původního mapového
díla, ale je možné odstranit vlivy, které dané mapové dílo
v průběhu doby znehodnotily až řádově. Je proto vhodné připomenout důležité mezníky tvorby, údržby a obnovy katastrálních map v sáhových měřítkách.

2. Stabilní katastr
Prvním katastrem, založeným na vědeckých základech byl
stabilní katastr, budovaný podle patentu císaře Františka I.
z roku 1817. Tento katastr a jeho elaboráty slouží často ještě
dnes jako jediný zdroj některých vybraných informací. Podle
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tohoto patentu byly všechny pozemky zaměřeny, zobrazeny,
sepsány a roztříděny podle způsobu využívání. Plodné pozemky byly dále zařazeny podle jakosti do bonitních tříd.
Již přípravné práce zahájené v květnu roku 1817 byly velice důkladné. V rámci těchto prací bylo vybráno a podrobně
zmapováno vzorové území jedné čtvereční míle v okolí M61dingu u Vídně a získané zkušenosti zpracovány do Instrukce
[1) vydané poprvé v roce 1820, dále v roce 1824 a poslední
vydání této instrukce je z roku 1865.

Souřadnicové systémy pro výpočetní a zobrazovací práce
byly voleny tak, aby z katastrálních map jako map původních bylo možné sestavit mapu krajů, jednotlivých zemí a celého státu. Bylo použito válcového zobrazení v příčné poloze
na plášť válce, který se dotýká referenční kulové plochy
v místním poledníku. Tento dotykový poledník byl přibližně

obzor
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volen středem zobrazovaného území a procházel některým
významným bodem trigonometrického bodového pole. Základní (dotykový) poledník se nezkresluje a zobrazuje se jako
osa X s počátkem souřadnicového systému ve zvoleném trigonometrickém bodě s kladnou orientací jižním směrem. Poloha libovolného bodu P je dána pravoúhlými sférickými
(Soldnerovými) souřadnicemi Xp, YP. Souřadnice YP jsou
kladné západním směrem od dotykového (základního) poledníku a jsou dány délkou hlavní kružnice (kartografický
poledník) na referenční kulové ploše od základního poledníku k bodu P. Obrazem těchto kartografických poledníků
v rovině je osnova rovnoběžek kolmých na obraz základního
poledníku. Tyto kartografické poledníky nejsou však totožné
s geografickými rovnoběžkami (obr. 1).
Zkreslení v kartografických polednících, které plyne z definice pravoúhlých sférických souřadnic, je
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Tissotova elipsa zkreslení o poloosách mb nk vyjadřuje závislost velikosti zkreslení délkového elementu ds odchýleného do základního poledníku o úhel a. Délkové zkreslení
rychle narůstá se vzdáleností od osy X a maximálních hodnot nabývá ve směru kolmém na kartografický polední k
(a = 0°). Hodnoty maximálního
délkového zkreslení jsou
uvedeny v tab. 1.

Pro Čechy byl zvolen souřadnicový systém s počátečním
bodem v trigonometrickém
bodě Gusterberg u Kremsmlinstem, pro Moravu v bodě Sv. Štěpán ve Vídni. Osa X byla
délkově nezkresleným obrazem místního poledníku s kladným směrem osy k jihu. Osa Y byla zvolena jako kolmice
s kladnou orientací západním směrem.
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Veškeré měřické práce vycházely z předem určeného bodového pole tvořeného trigonometrickou
sítí (I. až lY. řád). Vybudováním trigonometrické
sítě byla pověřena triangulační
kancelář c.k. generálního štábu. Práce spojené s budováním
této sítě se prováděly po jednotlivých zemích. Síť I. řádu byla
určena na Moravě v letech 1821-1826, v Čechách 1824-1825
a 1827-1840. Sítě II. a III. řádu se budovaly podle potřeb
a postupu mapovacích prací na Moravě v letech 1822-1829,
v Čechách 1825-1840. Body I. řádu byly vždy voleny pouze
s možností centrického postavení stroje, body s trvalou signalizací (věže kostelů) byly použity v sítích nižších řádů.
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K úhlovému měření bylo užito Reichenbachových
repetičních teodolitů. Vodorovné úhly v síti I. řádu byly měřeny
až dvanáctinásobnou
repeticí, zenitové úhly byly měřeny třikrát, pro vyloučení indexové chyby vždy v základní a přeložené poloze dalekohledu [2]. Vrcholové vodorovné úhly v síti
I. řádu se zaměřovaly na stanovisku všechny, v sítích nižších
řádů postupně úhly příslušející jednomu zhušťovacímu trojúhelníku. Průměrná odchylka úhlového uzávěru opraveného
o sférický exces trojúhelníka byla 2,1" (maximální odchylka
9,8") [5]. Z uvedených uzávěrů je patrné, že takto zaměřená
trigonometrická
síť byla jednou z nejlepších tehdejší doby.
Všechna délková měření byla prováděna v sáhové míře,
zavedené patentem Marie Terezie z 30. července 1764, kdy
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1 vídeňský sáh (}O) = 1,896484001 m [10]. Rozměr sítě byl
odvozen ze čtyř přímo měřených základen:
a) u Vídeňského Nového Města v Dolním Rakousku
(6410,903°),
b) u Welsu v Horním Rakousku (7903,812°),
c) u Radouce v Bukovině (5199,60°),
d) u Han v Tyrolsku (2990,384°).
Pro výpočty trigonometrické sítě zemí Rakouska bylo použito rotačního zploštělého elipsoidu s parametry:
- hlavní poloosa
- zploštění

log a

= 6,5266220°,
1
310

Z=--.

Vyrovnání sítě I. řádu bylo provedeno pravděpodobně po
menších celcích tvořených z jednotlivých mnohoúhelníků se
středovým trigonometrickým bodem [viz obr. 2]. Protože
vzdálenost bodů I. řádu byla průměrně 40 km (maximální
délka Králický Sněžník - Ruprechtický Spičák měřila
65 km), byl uvažován sféroidický exces [2]. Jednotlivé části
sítě již nebyly korektně vyrovnány vzájemně mezi sebou,
a tak jednotlivé oblasti (přibližně v hranicích tehdejších
správních krajů) mají jisté nepravidelnosti, zejména jiné stočení.
Trigonometrická síťII. řádu byla tvořena jednotlivými trojúhelníky, vloženými mezi trigonometrické body I. řádu s délkou stran 9-15 km, a vyrovnána jako síť rovinná (obr. 2).
Trigonometrická síť bodů III. řádu byla vložena opět jako
síť samostatných trojúhelníků o délce stran 4-9 km s další
podmínkou, aby v prostoru triangulačního listu byly určeny
číselně nejméně tři trigonometrické body [8].
Katastrální triangulace obsahovala v Čechách na území
51953 km2 2 623 bodů 1.-111.řádu. Trvalá stabilizace těchto
trigonometrických bodů byla však provedena až v letech
1845-1850, kdy bylo nalezeno a stabilizováno pouze 2 234
bodů. Na Moravě o rozloze 27 375 km2 bylo číselně určeno
1069 bodů a v letech 1850-1852 stabilizováno 833 bodů [5].
Trigonometrické body II. a III. řádu byly stabilizovány mezníky s bočním označením písmeny "K. Y." (Katastral- Vermessung). Některé body číselné triangulace je možné dosud
v terénu nalézt (obr. 3).
Síť bodů číselné triangulace byla dále pro potřeby podrobného měření zhuštěna body grafické triangulace (sít lY.
řádu). Grafická triangulace byla prováděna měřickým stolem po fundamentálních listech na papíře nalepeném na
broušené skleněné desce tak, aby nedocházelo k deformacím vlivem srážky papíru. Hustota sítě byla takto doplněna
až na tři body v prostoru každé sekce mapového listu
1 : 2 880. Jeden z těchto bodů musel být stanoviskem stolu
s viditelnými záměrami na další body. Pro stabilizaci a signalizaci těchto bodů bylo často využito markantních terénních staveb, jako např. věže kostelů, kaple apod. Souřadnice
těchto bodů lY. řádu byly určeny grafickým odměřením
vzdáleností od nejbližších sekcí mapových listů s vyrovnáním na rozměr mapového listu. Kopie těchto fundamentálních listů jsou uloženy v archivu Zeměměřického ústavu
(ZÚ). Poloha bodů bodového pole zobrazená smluvenými
značkami je součástí polohopisu map stabilního katastru
(obr. 4 a 5).

ds : dso = 1 : Mo vyjadřuje hlavní měřítko. Pro ostatní délkové elementy se poměr spojitě mění a poměr 1 : M nazýváme vedlejší měřítko mapy. Poměr měřítkových číslic Mo
: M = dz vyjadřuje délkové zkreslení v okolí délkového elementu ds. Toto je třeba připomenout, hovoříme-li o měřítku
mapy.
Při určování sítě lY. řádu metodou grafické triangulace se
pracovalo na fundamentálních listech. Pro měřítko tohoto
mapového listu bylo stanoveno, že 1palec zobrazuje 200 sáhů
ve skutečnosti, kdy 1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců. Délka
palce na mapě odpovídá 200 x 6 x 12 = 14400 palců ve skutečnosti.
Pro mapy stabilního katastru bylo požadováno, aby plocha jednoho rakouského jitra (40 x 40 sáhů) byla zobrazena
plochou jednoho čtverečního palce na mapě. Potom délka
palce v měřítku mapové sekce odpovídá ve skutečnosti délce
40 x 6 x 12 = 2 880 sáhů ve skutečnosti. Pro intravilány
některých obcí nebo pozemky malých rozměrů bylo použito
dvojnásobného měřítka 1 : 1 440 nebo i čtyřnásobného
1: 720.
Zavedením metrické délkové soustavy zákonem č.
16/1872 ř. z. (říšského zákoníku) z 23. července 1871 v zemích bývalého Rakouska bylo od roku 1898 užíváno pouze
míry metrické. Byla zavedena i nová měřítková řada mapových listů 1 : 2 500. Pokud to vyžadovaly poměry z hlediska
grafické únosnosti mapy, byly katastrální mapy vyhotoveny
v měřítku dvojnásobném 1 : 1 250 nebo čtyřnásobném
1 : 625. V pozdějších dobách byly katastrální mapy vyhotoveny i v měřítku 1 : 2000 a 1 : 1000.

Měřítkem mapy se rozumí poměr zmenšení obrazu délkového elementu v rovině zobrazení ds vůči délkovému elementu na referenční ploše dso' Pro nezkreslené délky poměr

Klad mapových listů byl získán dělením sektorů rovinného
souřadnicového systému rovnoběžkami se souřadnicovými
osami ve vzdálenosti 1 rakouské mne (4 000 sáhů). Vznikly

Obr. 5 Zobrazení bodů kntastrální triangulace na mapách
stabilního kntastru
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čtvereční míle nazývané fundamentální (triangulační) listy.
Sloupce rovnoběžné s osou X se označovaly římskými číslicemi od souřadnicové osy západním i východním směrem.
Vrstvy byly číslovány arabskými čísly od severu kjihu. První
severní vrstva gusterberského souřadnicového systému je od
osy Y vzdálena 45 rakouských mil, v systému svatoštěpánském 33 rakouských mil.
Označení triangulačního listu sestává z názvu sloupce (východní, západní) a čísla sloupce a dále čísla vrstvy. Např. triangulační list obsahující trigonometrický bod Griinberg
o souřadnicích

Triangulační listy byly dále děleny na čtyři sloupce označené písmeny malé abecedy a až d a pět vrstev s označením
e až i. Takto vzniklo v každém triangulačním listu dvacet tzv.
sekcí (mapových listů) rozměru I 000 x 800 sáhů, o výměře
500 katastrálních jiter. Označení takto vzniklého mapového
listu nese označení triangulačního listu a dále název sloupce
a vrstvy. Např. mapový list obsahující výše zmíněný trigonometrický bod zobrazuje prostor

Pro některé vybrané prostory (místní tratě velkých obcí)
bylo použito mapových listů v dvojnásobném, respektive
čtyřnásobném měřítku. V tomto případě byl původní mapový
list rozdělen na čtyři díly (sloupce 1,2; vrstvy 3, 4), respektive šestnáct dílů (sloupce označené od východu-I až 4; vrstvy
označené od severu 5 až 8).
V tomto kladu mapových listů byly vyhotoveny původní
katastrální mapy všech katastrálních území na území našeho
státu s výjimkou Hlučínska.

Podrobnému měření polohopisu předcházela komisionální
přehlídka, revize a stabilizace hranic katastrálních území mapovaného prostoru. Těchto úkonů se zúčastnil zemský měřický komisař a výkonný katastrální měřič společně s představiteli sousedních obcí. Výsledkem jsou písemné protokoly
s popisem způsobu stabilizace a průběhu katastrálních hranic stvrzené podpisy a pečetěmi. Součástí tohoto elaborátu
je i schematické znázornění hranic k.ú. na připojeném grafickém náčrtku, ze kterého je patrná návaznost sousedních
katastrálních území. Podle data těchto prací je zřejmé, že
vlastní podrobné měření polohopisu následovalo bezprostředně ve všech sousedních k.ú. a je logické, že i vyšetřené
hraniční znaky byly předmětem měření v sousedních katastrálních územích.
Zaměření a zobrazení polohy a tvaru pozemku bylo provedeno metodou měřického stolu na kvalitním papíru.

obzor

127

Standardní vybavení geodeta pro tyto práce tvořil měřický
stůl, zaměřovací zařízení, buzola, vodováha a měřický řetězec. Ruční dioptr byl později nahrazen dioptrem optickým. Měřické práce prováděli vojenští, v pozdější době i civilní měřiči. Měření vycházelo z předem vybudovaného
bodového pole v předepsané hustotě bodů najeden mapový
list. Měření trvalo neuvěřitelně krátkou dobu, od roku 1824
s přestávkami do roku 1843. V Čechách, na Moravě a ve
Slezsku bylo zaměřeno 12 696 katastrálních území o výměře 7 932 800 ha s celkovým počtem 15359513 parcel.
Zobrazení bylo provedeno na 49 967 listech měřítka
I : 2 880.
Když si uvědomíme rozsah prací, časový harmonogram
a sledujeme postup prací v jednotlivých oblastech, je patrné, proč byla zvolena metoda "ostrůvkovitého" zobrazení
jednotlivých katastrálních území. Důvodem není snížení
chyb grafického měření v menších územních celcích, ale
především hledisko koordinace prací. Důraz byl kladen především na pozemkovou držbu, a proto i zvolený postup
přednostního měření polních tratí. Je zákonité, že hromadění chyb grafického měření se potom projevilo nejvíce
v intravilánu obcí především v řemenovitých parcelách komunikací, vodních toků apod. Geometrická přesnost většiny parcel byla zajišťována nejen měřením hlavních lomových bodů, obvodovými oměrnými, ale i kontrolními
křížovými mírami. Současně byla provedena jistá generalizace tvaru parcel, když bylo požadováno přímé spojení
sousedních lomových bodů.
Výsledky měřických prací byly jednotné a velice dobré,
reklamace byly vznášeny především ke způsobu zatřídění
jednotlivých pozemků a výpočtu čistého katastrálního výnosu. Vceňování pozemků se totiž provádělo s časovým odstupem i několika desítek let v různých správních krajích různými komisemi.

Doplnění operátu stabilního katastru si vyžádaly především
změny vzniklé v následujícím období po ukončení měření
a zakládání pozemkových knih po roce 1871. Tyto reambulační práce, prováděné na základě zákona č. 88/1869 ř. z., trvaly až do roku 1882 a byly prováděny často nedostatečně
odborně připravenými pracovníky a poznamenány spěšným
a nepřesným zákresem změn. Z technického hlediska došlo
např. k zvětšení dopustných odchylek měření oproti původnímu katastru. Reambulované mapy nevznikly novým měřením, ale na základě reprodukované kopie mapy stabilního katastru.
Požadavek pravidelné údržby katastrálního operátu se skutečným i právním stavem byl zakotven až v zákoně č. 83/1883
ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové. Tento prvek obsahují v různých modifikacích všechny další zákony.
Na kvalitu katastrálních map měl v dalším období negativní vliv způsob reprodukce těchto map. Největší odchylky
vykazují reprodukce do roku 1908, kdy kresba se přenášela
z katastrální mapy na litografický kámen nebo zinkovou
desku pantografem a takto přenesená kresba se ryla ocelovou jehlou. Reprodukovaný platný obsah katastrální mapy se
přenášel do úplného nezkresleného rámu konstrukčního mapového listu bez ohledu na deformace a srážku předlohy. Toto
v současné době způsobuje nehomogenitu polohopisného obsahu mapového listu a rámu. Často se s takto diametrálně
rozdílnými měřítkovými poměry setkáváme u katastrálních
map po druhé obnově.
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3.1 Mapa jednotné
zobrazení

evidence

půdy

v souvislém

V procesu zakládání jednotných zemědělských družstev
(JZD) a provádění hospodářsko-technických úprav pozemků
(HTÚP) došlo k výrazným změnám v operátu evidence půdy,
ale i v obsahu pozemkových map. Protože tyto změny často
přesahovaly hranice katastrálních území, bylo stanoveno nahradit dosavadní pozemkovou mapu v "ostrůvkovitém" zobrazení mapou v souvislém zobrazení. Dalším důvodem
z ekonomického hlediska bylo až 60% snížení počtu mapových listů a následná využitelnost pro zpracování vydavatelských originálů polohopisu Státní mapy 1:5 000 - odvozené
(SM05).
Mapovým podkladem pro vyhotovení matric lEP byly
většinou neudržované katastrální mapy a pozemkové mapy
doplněné na platný stav. Po vyrýsování rámu nového sekčního listu mapy souvislého zobrazení mělo být použito takových otisků map, "které mají co nejnižší a stejnou nebo
málo se lišící srážku papíru" (platná pozemková mapa,
katastrální mapy, povinné otisky, původní ostrovní ,,0"
mapy) [11].
Ani pro kopii kresby nebyl stanoven jednotný postup, ale
na základě rozboru podkladů vedoucím útvaru souvislého zobrazení podle hlavních zásad:
- kresbu dílčích sekčních listů kopírovat vcelku, tj. bez jakéhokoli posunu i za cenu, že se neztotožní plně ani sekční
čáry, ani hranice katastrálního území,
- zachovat rovnoběžnost neztotožněných sekčních čar,
- je-li srážka dílčích map stejná nebo se liší nepatrně, nastavit kresbu podle sekčních čar,
- ztotožnit hranice k. ú. při rozdílné srážce mapových listů.
Při styku dvou různých souřadnicových systémů se vyhotovují samostatné dílčí listy. Rám byl zhotoven z hlavního
mapového listu podle skutečného průběhu bez vyrovnání případně prohnuté kresby. Vyrýsování polohopisu mapy Jednotné evidence půdy (lEP) na matrici se provádělo:
a) ruční kresbou na průhlednou plastovou fólii nebo snímkový papír,
b) rytinou do vrstvy na plastovou fólii,
c) reprodukcí a kopírováním na průhlednou plastovou fólii.
Na matrici se dále vyznačila veškerá parcelní čísla, mapové značky a zkratky včetně popisu uvnitř i vně mapového
rámu. Porovnání a úprava kresby na rámu mapových listů se
prováděla pouze v případě průkazně nesprávného zákresu.
Tisk mapy byl proveden v nátiskových strojích z tiskové
desky v odpovídajícím nákladu.

Evidence nemovitostí (EN) vznikla na podkladě zákona
č. 22/1964 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 23/1964 Sb. Mapový
operát v sáhovém měřítku vycházel z map lEP a byl průběžně doplňován periodickou údržbou. Pro zvýšení přehlednosti skutečného stavu, čitelnosti mapového díla, usnadnění
údržby mapy EN a pořizování aktuálních otisků byl obsah
mapového díla převeden na fólii vyrobenou na bázi polyetylentereftalátu - PET. Grafickým podkladem pro převod byly
aktualizované mapové listy evidence nemovitostí.
Převod map v sáhovém měřítku byl proveden novým kartografickým zpracováním podkladů. Ustanovení technologického postupu [12] ohledně dopustné odchylky 0,15 mm
nepřesnosti převáděné kresby, ani síly čáry kresby 0,13 mm

však nebylo často dodrženo. Platný obsah listu evidence nemovitostí byl překreslován bez jakékoli korekce nedostatků
map JEP v souvislém zobrazení a doplněn novými mimorámovými údaji.
Provádění změn v mapě EN z periodické údržby spočívá
v odstranění neplatného stavu buď chemicky (zeslabovače,
ethyl), nebo mechanicky (odškrábání). Zákres nového stavu
se provádí běžnými kreslícími pomůckami, většinou tuší. Pro
nový popis je stanoveno použití suchých obtisků nebo dokreslení. Popis a nová kresba je chemicky fixována.
Zvolený způsob údržby umožňuje pořizování aktuálních
otisků map, ale komplikuje dohledání návaznosti změn v zákresu.
4. Tabulky čtvereční mile
Po zavedení S-JTSK bylo nutné najít rychlý a časově nenáročný způsob transformace geodetického operátu stabilního
katastru pro grafické práce. Převod např. souřadnic existujících geodetických bodů výpočtem podle exaktních transformačních klíčů nebyl možný pro obtížné přiřazení daného
bodu prostoru příslušného transformačního klíče. Bylo rozhodnuto sestavit samostatné transformační klíče pro jednotlivé čtvereční míle (fundamentální listy).
Rovinné souřadnice rohů sekcí fundamentálních listů
v souřadnicovém systému stabilního katastru jsou známy,
v S-JTSK byly získány transformací pomocí identických
bodů číselné triangulace na úrovni I. řádu. V prostorech,
kde nebyly pro tuto transformaci identické body, byly na
vhodně umístěný roh fundamentálního listu vypočteny ze
tří identických bodů jižníky v systému stabilního katastru.
Úhly vzniklé rozdílem těchto jižníků byly převedeny na referenční kouli a poté do roviny S-JTSK. Dále následoval
výpočet rovinných souřadnic rohu ze dvou daných trojúhelníků v S-JTSK a tento bod takto použit do transformačního klíče.
Tímto způsobem byl původní čtverec fundamentálního
listu transformován na obecný čtyřúhelník. Transformované souřadnice fundamentálních listů byly vyrovnány
Englovou metodou aritmetických středů po čarách jednotlivých čtverečních mil. Místně byly tyto souřadnice ještě
opraveny (deformovány číselně, častěji graficky), aby čtvereční míle "nabyly stejného tvaru, znenáhla se měnícího"
[Schmer]. Takto bylo vyrovnáno asi 1 000 sekcí. Mezi příslušné souřadnice rohů fundamentálních listů byly interpolovány sekce mapových listů katastrálních map tak, aby
sousední míle měly na společné sekci tytéž hodnoty souřadnic.
Tímto postupem nebyly zohledněny číselně určené trigonometrické body druhého a třetího řádu, ani body grafické
triangulace ovlivňující lokální deformace polohopisu jednot1ivých mapových listů. Tabulky čtverečních mílí mohou proto
z výše uvedených důvodů sloužit pouze pro přibližnou transformaci bodů do S-JTSK a pro některé kartografické aplikace jako např. grafickou tvorbu a doplnění obsahu tématických map středních měřítek ap. Pro geodetické činnosti je
užití mílových tabulek nevhodné.
5. Obnova katastrální

mapy digitalizací

Předmět a obsah katastru nemovitostí je stanoven vyhláškou
[20], která dále upravuje zeměměřické činnosti pro účely katastru, činnosti při vedení a obnově katastrálního operátu
a poskytování údajů z katastru nemovitostí. Nedílnou součástí katastrálního operátu je katastrální mapa jako závazné
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státní mapové dílo velkého měřítka o obsahu stanoveném
v § 5 vyhlášky [20]. Katastrální mapa je vedena ve formě:
- digitální katastrální mapy (DKM) v S-JTSK s přesností podrobného bodu charakterizovaného kódem kvality 3,4 popř.
6 nebo 7,
- grafické mapy, jejichž obsah, forma, zobrazovací soustava
a přesnost je poplatná době jejího vzniku a tehdejším předpisům,
- katastrální mapy digitalizované (KM-D), charakterizované
přeností souřadnic podobných bodů kódem kvality 8.
Cílem digitalizace katastrálních map, která bude personálně, technicky a především finančně náročná, má být:
1. umožnění využívat moderních technologií pří práci s SOI
na katastrálních úřadech,
2. dosažení souladu obsahu souboru popisných informací
(SPI) a SGI,
3. odstranění zjednodušené evidence zemědělských a lesních
pozemků,
4. poskytování údajů a přebírání výsledků zeměměřických
činností pro vedení a obnovu katastrálního operátu na technologicky vyšší úrovni,
5. usnadnění propojení obsahu katastru nemovitostí s jinými
informačními systémy,
6. kontinuální vedení obsahu katastrálního operátu a poskytování aktuálních informací katastru pro vnější uživatele,
zejména provozovatele územních informačních systémů
(lSÚ).

Aby bylo možné propojit údaje katastru nemovitostí s jinými ISÚ, je nutné to provést prostřednictvím SOI. Nařízením vlády č. 11611995 Sb. je pro katastrální mapu jako
státní mapové dílo dle § 27 písmo c) katastrálního zákona
stanoven S-JTSK. Protože digitalizace SOI je financována
ze státního rozpočtu, výsledky těchto činností by měly být
poskytnuty k využití vnějším subjektům státní správy, místních samospráv i ostatním uživatelům bez dalších technologických převodníků nebo náhradních způsobů, jakými zajisté jsou definiční body katastrálních území nebo parcel.
Vedení a údržba souboru těchto definičních bodů by zbytečně zatížila operát katastru nemovitostí bez výraznějšího
efektu pro provozovatele ISÚ. Naopak funkční, bezchybný
a kompatibilní SGI, žádaný správci ISÚ, může přinést nejen úsporu globálních nákladů na informační systémy v celostátním měřítku, ale především posílení prestiže resortu
ČÚZK.
Obdobná situace nastává při výkonu zeměměřických činností, tvorbě geometrických plánů a následném přebírání výsledků při obnově katastrálního operátu. Jestliže se mají
zhodnotit investice vynaložené na zhuštění trigonometrické
sítě, které probíhá, dále již vybudované sítě bodů podrobného
polohového bodového pole (PBPP) ve vybraných lokalitách
pro vedení KN, je nutné mít i digitalizované mapy v S-JTSK.
Jedině tímto způsobem je reálné v dohledné době zpřesnit
a zkvalitnit úroveň katastrálních map při měření změn polohopisného obsahu.
Při obnově katastrální mapy digitalizací se nemůže jednat
pouze o prostou změnu formy z analogové na digitální, již
s ohledem na značné finanční náklady. Jednoznačně vedle
formální stránky věci se mění a doplňuje i obsah mapy. Je
patrné, že změna zobrazovací soustavy je nutnou a logickou
potřebou z hlediska budoucího využití tohoto díla, nejen pro
interní potřeby resortních organizací. I když v důsledku rozdílných referenčních ploch, kartografického zobrazení, neidentických geodetických základů a dalších skutečností neexistuje exaktní matematický vztah pro transformaci ze
souřadnicových systémů stabilního katastru do S-JTSK, exi-

stuje postup, kterým můžeme transformovat obsah těchto
map [14,17]. Jestliže si uvědomíme vznik a vývoj mapového
díla v sáhovém měřítku tak, jak byl ve zkratce popsán v předchozích kapitolách, podaří se eliminovat vlivy, které znehodnotily toto grafické mapové dílo, a můžeme dospět k překvapujícím výsledkům.

Z dříve uvedených závěrů je patrné, že v případě tvorby
KM-D z podkladů platné mapy KN nemůžeme očekávat příliš kvalitní výsledky. Katastrální mapy v sáhovém měřítku
jsou svým vývojem naprosto nehomogenní bez možnosti vysledování trendu této nehomogenity.
Obnova katastrální mapy sáhového měřítka musí nutně využít podklady a výsledky geodetických měření při zhuštění
základního polohového bodového pole (ZPBP), z budování
sítí PBPP a záznamy podrobného měření změn (ZPMZ)
v S-JTSK, jestliže takové existují.
Podle kvality a využitelnosti obsahu následují analogové
mapy stabilního katastru, kdy z dříve uvedených skutečností
vyplývá, že v řadě případů je vhodné použít otisky katastrálních map po první obnově než pozdější tisky ovlivněné
kartografickým procesem a reprodukcí. Pro odstranění chybovosti způsobené následnou údržbou těchto map je nutné
využít manuálů polních měření (náčrty, geometrické plány,
ZPMZ v místních souřadnicových systémech), které jsou
součástí listin nebo jsou uloženy v dokumentaci katastrálních
úřadů.
Dalším zdrojem informací pro obnovu katastrálních map
jsou přídělové nebo scelovací plány. Řada změn v těchto dokumentech je vázána na polohopis mapy stabilního katastru,
a proto doplnění tohoto obsahu nemusí v řadě případů činit
potíže. Parcelace uskutečněné přídělovými plány je vhodné
doplňovat lokálně po jednotlivých přídělových blocích z důvodu reprodukce a vedení mapových podkladů těchto plánů
(pracovní mapy, grafické schéma jako součást listin apod.).
Pouze v případech, kdy není možné využít výše uvedených zdrojů a pouze lokálně v míře nezbytně nutné, může
být technickým podkladem digitalizace platná katastrální
mapa na PET fólii.
Obsah digitalizované katastrální mapy je dále nutno doplnit o izolinie BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek), přebírané z podkladů okresního pozemkového úřadu,
většinou již ve vektorovém tvaru.
Z technologického hlediska se v současné době jeví jako
nejvhodnější forma těchto podkladů rastrový obraz pořízený
scanerem s atestem ČÚZK podle Prozatímních pokynů pro
scenování katastrálních map a map dřívějších pozemkových
evidencí v dostatečné hustotě a kvalitě. Nasazení velkoplošných digitizérů je vhodné pro analogové podklady výrazně
rozdílné optické hustoty nebo archivní zdroje značně fyzicky
opotřebené.

Vlivem podmínek prostředí dochází ke změnám rozměru mapových listů. Srážka mapového papíru má většinou nelineární charakter, proto se při jejím odstraňování přistupuje
k transformacím vyšších stupňů nebo použití transformace
po částech mapového listu, kde srážka nabývá podobných
hodnot.
Polynomické transformace vyšších stupňů dávají velice
dobré výsledky pro takové mapové listy, kde je dostatečné
množství bodů vhodných pro sestavení transformačního
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klíče, rovnoměrně rozmístěných po obvodu transformovaného prostoru. Nevhodnou vlastností těchto transformací je
nelinearita a dále častá numerická nestabilita. Uvedené transformace není vhodné aplikovat na neúplné mapové listy s extrémně rozdílnými délkovými a šířkovými poměry rozměru
mapového rámu.
Použití transformací po částech mapového listu je vhodné
v případech, kde jsou výrazně rozdílné klíče pro určité oblasti mapového listu s jednoznačně patrnou systematickou
složkou odchylek na jednoznačně identifikovatelných bodech transformačního klíče. Neuspokojiváje však někdy polohopisná kresba po transformaci na stykových čarách jednotlivých oblastí (dochází k překrytu nebo naopak
nespojitostem).
Jako identických bodů pro eliminaci vlivu srážky mapového listu se využívají body "palcové sítě" na rámu mapového listu a zobrazené body trigonometrických sítí v daném
prostoru. Na základě provedených praktických testů je nutné
konstatovat, že některé zvýrazněné body palcové sítě (pětipalcová síť) jsou zobrazeny s hrubou chybou, např. v jedné
souřadnici, a musí být proto z množiny bodů pro výpočet
transformačního klíče vyloučeny. Tato chyba je velice častá
u mapových listů s posunutými sekcemi, kdy některá část
rámu mapového listu je zobrazena nespojitě. Méně vhodné
jsou též rohy mapových listů z důvodu chybného vyrýsování
rámu mapy, extrémních deformací a nejistotě při identifikaci
rohů mapového listu v rastrovém obrazu.
Velice perspektivní se jeví odstranění srážky mapového
listu po částech s využitím teorie bilineárního Coonsova
plátu [23]. Mapový list ovlivněný srážkou považujeme za
plát plochy, který je určený okrajem tvořeným čtyřmi křivkami. Tyto křivky jsou aproximovány z proměřených bodů
rámu mapového listu. Vliv srážky uvnitř mapového listu je
interpolován sítí hladkých křivek, které tvoří síť v ploše mapového listu. Interpolací hraničních křivek plátu hledáme
takové lichoběžníkové oblasti mapového listu ovlivněného
srážkou, u kterých je srážka homogenní v dané oblasti.
Takto získané oblasti jsou jednoznačně (čtyři identické
body transformačního klíče) projektivní transformací převáděny do pravoúhlé sítě nedeformovaných mapových listů.
Pri tomto postupu není nutné garantovat rovnoměrné rozložení proměřovaných bodů na rámu mapového listu ani vylučovat body s případnou hrubou chybou v jedné souřadnici.
Jako cílový souřadnicový systém pro odstranění srážky katastrálních map je vhodné volit souřadnicové systémy stabilního katastru, ve kterých jsou udány i souřadnice trigonometrických bodů I. až III. řádu respektive lY. řádu,
zobrazených na mapovém listu a u kterých známe souřadnice v souřadnicových systémech stabilního katastru, které
též zohledníme jako identické body při odstranění srážky katastrálních map. Praktickým ověřením bylo zjištěno, že tato
etapa má rozhodující vliv na výslednou přesnost dat.
Pro tuto korekci je možné použít řešení popsané v [15],
kdy vstupními soubory jsou seznamy kartometricky odměřených bodů zvolených na jednotlivých mapových listech (10mové body na hranicích KÚ, body bodového pole a další podrobné body polohopisu uvnitř kresby mapového listu).
Tento postup má minimální nároky na hardwarové a softwarové vybavení (PC, digitizér). Jiným ověřeným řešením je
použití programových modulů, které umožňují provádět
transformace rastrů (MS - IIRAS B, RASTRAN, TOPOL
aj.) a digitálních dat získaných scanováním map stabilního
katastru. Pro transformaci po částech je však potřeba vyžadovat výslednou "bezešvou" situaci na mapovém listu. V současné době jsou jak programové, tak hardwarové nároky to-

hoto řešení splnitelné. Navržené řešení minimalizuje požadavky na lidskou práci a poskytuje výsledná data.v digitální
formě.
Protože při odstraňování srážky mapového listu se jedná
o působení na rovinný obraz, je možné použít některých následujících transformací.

Lineární zobrazení Ez -> Ez (v eukleidovské rovině) může
být např. popsáno funkcemi:

kde (x, y) je daný bod a (x y') je bod po transformaci a ao,
a], a2, bo, bl> b2jsou koeficienty transformace. Je patrné, že
pro a] b2 - a2 b]
O, je přímka opět zobrazena jako přímka.
Pro výpočet koeficientů transformačního klíče musíme znát
tři respektive čtyři souřadnice identických bodů, tzn. dva
identické body v Ez. Zachová-li zobrazení regularitu, tzn. že
a]b2 - b]a2
O, hovoříme o afinním zobrazení. Základní
vlastnosti tohoto lineárního zobrazení je zachování rovnoběžnosti a dělícího poměru. Afinní transformace je jednoznačně určená třemi identickými body v Ez. Je možné z předchozího odvodit, že pro libovolné dva rovnoběžníky existuje
afinní transformace, která je na sebe převede. Je to důsledek
toho, že afinní transformace zachovává rovnoběžnost tj. rovnoběžným přímkám přiřadí rovnoběžné přímky.
Dalším typem lineárního zobrazení je projektivní zobrazení, popsané např. transformačními rovnicemi ve tvaru:
I,

"*

"*

ao + aj x + a2Y
a3x + b3y + 1
bo + bl x + b2Y
a3x + b3y + 1
Pro jednoznačné určení tohoto zobrazení je potřeba osm souřadnic, tzn. čtyři identické body v Ez. Tato transformace může
obecný čtyřúhelník zobrazit jako čtverec.
Někdy se používají i složitější transformace (nelineární).
Tyto transformace vyšších stupňů jsou dány rovnicemi
x' =

±±

i=O

)=0

axiyi·j
t.J

'

kde n je stupeň transformace. Pro výpočet koeficientů po2
třebujeme N identických bodů, kde N = n +3n+2 .
2

Základní vlastností této transformace je, že obrazem
přímky může být obecně křivka.

Výsledkem transformací popsaných v kap. 5.2jsou datajednotlivých mapových listů korigovaná o rozdílný vliv srážky,
deformace způsobené reprodukcí, případně údržbou po mapových listech. Použitím souřadnicových systémů stabilního
katastru dostáváme pro tato data jednoznačnou lokalizaci
a vzájemnou vazbu jednotlivých datových souborů. Pří práci

1999/130

Geodetický a kartografický
ročník 45/87, 1999, číslo 6

s grafickými rastrovými daty je možné kvalitu korekce hodnotit na styku jednotlivých mapových listů. Jestliže původní
analogový obraz nevykazuje hrubé chyby kresby, potom výsledný styk polohopisu na rámu mapových listů je pod úrovní
grafické přesnosti.
Dále je výhodné provést editaci jednotlivých souborů rastrových dat (odstranění kresby vně rámu mapového listu
a vně hranic katastrálního území, nečistot, homogenizaci
rastrového obrazu apod.), provést spojení dat jednotlivých
mapových listů tak, aby se snížil počet souborů rastrových
dat.
Kritériem kvality korigovaných dat je dále výsledný průběh katastrálních hranic, které získáváme nezávisle ze dvou
sousedních katastrálních území, resp. jednotlivé body společných trojmezí, která vyjadřují vazbu tří katastrálních
území. Rozborem přesnosti testovaných lokalit bylo prokázáno, že nesoulad katastrálních hranic v místech jednoznačných lomových bodů nepřesahuje dvojnásobek hodnot grafické přesnosti původní analogové mapy. Poněkud větší
rozptyl testovaných dat vykazují pouze prostory s výrazně
atypickými mapovými listy a území s analogovými sáhovými
mapami po druhé obnově, kdy zkreslený polohopis katastrální mapy byl překreslován do úplného rámu mapového listu. Proto tvorba souvislého zobrazení by měla postupovat
od úplných mapových listů v normálních sekcích nebo maximálně pokreslených mapových listů s posunutým kladem
k mapovým listům neúplným.
Výsledkem tvorby souvislého zobrazení je mapový podklad v digitální formě prostý nedostatků popsaných v kap.
3.1, který vznikl s minimálními náklady, jehož kvalita je kdykoli reprodukovatelná a jednoznačně doložitelná. Tímto postupem je k dispozici podklad umožňující identifikaci parcel
ve zjednodušené evidenci, doplňování BPEJ včetně úpravy
průběhu hranic oblastí BPEJ, podklady pro projekty pozemkových úprav (PÚ) apod.

Pro řadu aplikací je však získaná lokalizace v souřadnicových systémech stabilního katastru nedostatečná. Jedná se
především o práce při obnově katastrální mapy digitalizací,
popsané v kap. 5, její následná údržba s využitím moderních
metod a technologií. Velmi oprávněné jsou dále požadavky
mimoresortních uživatelů map velkých měřitek z oblasti
energetických závodů, správců ISÚ apod.
Převodem do S-JTSK je garantována:
I. jednoznačná lokalizace polohopisu mapy velkého měřítka
v souladu s nařízením vlády č. 116/1995 Sb., kterým se
stanoví geodetické referenční systémy pro zeměměřické
činnosti,
2. nahraditelnost nekompatibilních souřadnicových systémů
stabilního katastru včetně nevhodného vlivu délkového
zkreslení,
3. korekce odlišných lokálních měřítek jako důsledek budování a vyrovnání trigonometrických sítí stabilního katastru.
5.4.1

Volba identických
do S-JTSK

bodů

pro

transformaci

K problematice volby jednoznačně identifikovatelných
identických bodů na mapách v sáhovém měřítku je vedena
v široké geodetické veřejnosti bohatá diskuse, často s diametrálně rozličnými názory na jejich možný počet, kvalitu,
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přesnost a využitelnost. Jestliže vycházíme z původních
předpisů [1,4,7], musíme konstatovat, že se jednalo o technologicky jednotné mapové dílo na společných geodetických základech, v době vzniku velice moderní mapové
dílo. Je možné konstatovat, že některé jeho parametry týkající se rychlosti a nasazení prostředků při jeho tvorbě,
nebyly dosud překonány. Významné znehodnocení nastalo
až v etapách následné údržby, nekoncepční obnovou a celkovým způsobem interpretace obsahu a využití mapového
díla. Jsou prostory, kde kumulace chyb může výrazně znehodnotit přesnost polohopisu mapy a volba jednoznačně
identifikovatelných identických bodů pro zaměřování
změn musí být volena v nejbližším okolí realizované
změny. Toto však není případ volby identických bodů pro
potřebu transformace územních celků na úrovni celého
katastrálního území, častěji několika katastrálních území.
Pro tento případ, kdy je prioritní eliminace místního měřítka, posun a pootočení dané volbou rozdílných zobrazení
a zohlednění rozdílných geodetických základů, je vhodné
použít jednoznačné identické body, někdy i s většími relativními chybami k nejbližšímu identifikovate1nému polohopisu, ale prosté chyb následné údržby. Jejich identita
by měla být prokazatelně alespoň na úrovni grafické přesnosti původní mapy. Dále je potřeba s ohledem na zásady
digitalizace sáhových map minimalizovat polní měřické
práce při rekognoskaci, vyhledávání a doměřování identických bodů v terénu. Proto optimálními identickými
body jsou:
a) body číselné triangulace I. až III. řádu stabilního katastru
jednoznačně identifikovatelné se současnými body ZPBP
nebo určené a vypočtené při triangulaci JTSK (Katastral
Vermessungspunkt).
Jedná se o body prokazatelně identické (body s trvalou stabilizací, věže kostelů, kaplí apod.), body zahrnuté do JTSK
nebo při měření JTSK povinně doměřené. U těchto bodů je
možné v dokumentaci ZÚ vyhledat duplicitní souřadnice viz [16]. Polohopis katastrálních map obsahuje jejich zákres,
viz obr. 5.
b) body grafické triangulace - IV řád, které jsou buď identické se součastnými body PBPP 1. třídy přesnosti trvale
stabilizované (zhušťovací body), nebo jsou dodnes v terénu jednoznačně identifikovatelné.
Je možné jejich souřadnice v S-JTSK dourčit. Na mapách
pozemkového katastru jsou tyto body označeny čtverečkem
s kroužkem a středovou tečkou a souřadnice v systému stabilního katastru jsou odečítány graficky z podkladů souvislého zobrazení po eliminaci srážky.
c) ostatní jednoznačně identifikovatelné identické body.
Do této skupiny můžeme zařadit původní body, většinou
trvale stabilizované,jejichž souřasnice v S-JTSK známe např.
z mapování ZMVM, THM, číselné údržby a pod., nebo mohou být dourčeny. Jedná se zejména o mezníky na vlastnických hranicích, správních hranicích (hranice katastrálních
území), které zůstaly zachovány. Nevhodné je vyhledávllt
identické body v intravilánu na budovách s ohledem na výše
uvedené skutečnosti. Tyto body je možné používat spíše pro
následný rozbor přesnosti provedené transformace a vyjádření průběhu chybových vektorů převedeného polohopisu.
Volba jednoznačně identifikovatelných identických bodů
výše popsaným způsobem vylučuje subjektivitu při vyhledávání bodů původního polohopisu a současného stavu a zohledňuje i lokální deformaci podrobného měření, které vycházelo z bodů IV řádu.
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Pro práci s rastrovými daty na menším územním celku (několik k. ú.) je možné využít afinní dokončené transformace
(souřadnice identických bodů po transformaci jsou zachovány) nebo výpočet koeficientů transformace s vyrovnáním.
Při dostatečném počtu ověřených jednoznačně identifikovatelných identických bodů dávají uvedené transformace
s ohledem na grafickou přesnost zpracovávaných dat srovnatelné výsledky.

Pro převod mezi souřadnicovými systémy stabilního katastru
a S-JTSK, rozdílné především volbou referenčních ploch,
vlastnostmi kartografického zobrazení, ale především způsobem budování a vyrovnáním geodetických základů stabilního katastru a S-JTSK, je potřeba volit transformaci pomocí
identických bodů, u kterých známe souřadnice v obou souřadnicových systémech. Transformací je nutné pokrýt takový
prostor, který obsahuje dostatečný počet jednoznačně identifikovatelných identických bodů. Nehomogenita identických bodů daná především způsobem určení, vyrovnáním
a zhuštěním trigonometrických sítí stabilního katastru vede
k problematice transformace nestejnorodých souřadnic.
Volba transformace je především závislá na velikosti zpracovávaného prostoru a zajištění návazností zpracovaných
etap. Exaktně nejvhodnější je použití Jungovy transformace,
při které známe souřadnice Pj (Xj, Yi) identických bodů a souřadnice transformovaných bodů Pj (Xj, lj) jsou dány jako součet
j~Pi,j.dxi

iPi

i=1

,j

Pro ověření navržené technologie byla zpracována lokalita
jedenácti katastrálních území (viz obr. 6) s celkovou výměrou 45,6 km2 na rozhraní okresů Plzeň-jih a Klatovy. Výběr
této lokality ovlivnila dále skutečnost, že tento prostor leží
na rozhraní i dřivějších správních celků, kraje Prácheňského
a Plzeňského, ve kterých bylo prováděno zhuštění trigonometrické sítě samostatně, včetně vyrovnání.
K dispozici byla rastrová data 46 mapových listů pořízená
z původních katastrálních map, většinou po první obnově (viz
tab. 2), dosud používaných na územně příslušných katastrálních úřadech. Pořízení rastrových dat bylo provedeno na deskovém scaneru Geodézie Brno s příslušným atestem přesnosti. Rastrové soubory byly dodány bohužel již po kontrolní
transformaci na rohy rámů mapových listů s hustotou 400
dpi (výjimečně 600 dpi), bez jakýchkoli optických korekcí.
V archivu ZÚ Praha byly vyhledány dostupné body číselné
triangulace a získány otisky fundamentálních listů s body IV
řádu a vyrovnanými souřadnicovými úseky. Veškeré tyto
body, získané z různých zdrojů, byly převedeny do souřadnicového systému Gusterberg a vyhotovena síť mapových
listů pro jednotlivá katastrální území podle grafických skeletů. Proto výsledky souvislého zobrazeníjsou uváděny vjednotkách sáhů. Dále bylo postupováno podle výše popsané
technologie.

6.2.1

Souvislé
systému

zobrazení
stabilního

N a tento podklad mapových listů do sítě trigonometrických
bodů byla prováděna korekce srážky jednotlivých mapových listů. Pro práci s rastrovými daty byl zvolen modul
IIRAS B v prostředí Micro Station v. 5.95. Pro odstranění
srážky byla volena polynomická transformace po částech
maximálně třetího stupně. Střední chyba transformace počítaná z odchylek na identických bodech byla u většiny mapových listů do 0,15 pouze u nestandardních okrajových
mapových listů a u map po druhé obnově dosahovala tato
chyba až dvojnásobných hodnot. V prostředí I/RAS B byla
dále provedena editace rastrového obrazu a spojení těchto
dat do jediného souboru pro katastrální území. Nad těmito
rastrovými daty byla provedena vektorizace hranice katastrálních území. Duplicitně získané hranice byly podrobeny rozboru přesnosti. V testovaném souboru bodů bylo
6 bodů katastrálních trojmezí a 455 identických bodů na
katastrálních hranicích, v mapě se značkou katastrálního
mezníku. Z testovaných bodů byla určena střední souřadnicová chyba
0

,

Pi,j=~,

1
',J

vzdálenost transformovaného bodu od identických
bodů,
n ... počet identických bodů,
dxi = Xi - Xj, resp. dYi = Y,- Yi ... souřadnicové rozdíly identických bodů.
Si,j ..•

v souřadnicovém
katastru

Toto řešení je vhodné při zpracování rozsáhlých oblastí (několik desítek k. ú.) a při transformaci vektorových dat.
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Testované body

Průměrná

katastrální
hraníce

dy [0]

6

-

0.00

-

526

-0.10

trojmezí

m = ~
x

dx [0]

Střední chyba

Body vyloučené pro

Střední souřadnicová chyba
mxy

my
[0]

mx
[0]

oy>2 my

0.00

0.57

0.37

-

-

0.48

-0.01

0.59

0.49

5

12

0.59

"i.d,d,
n

pro body trojmezí. Diference dx respektive dy jsou rozdíly
v jednotlivých souřadnicích nezávisle digitalizovaných bodů
na katastrálních h@nicích. Opravy Vx resQ.ektive Vy byly získány jako rozdíly Xi - Xi = Vx_ respektive Y;- Y;= Vv- od průměrných hodnot X, Y souřadn'ic bodů trojmezí (tab. '3).
Soubor byl dále podroben testu normality a nebyl konstatován vliv systematické chyby. Ze souboru bylo vyloučeno
pouze 17 bodů (3 %), u nichž jeden souřadnicový rozdíl překročil dvojnásobnou hodnotu střední chyby. Protože dosažená přesnost je na úrovni grafické přesnosti rastrových dat
(síla čáry rastrového obrazu v souřadnicovém systému stabilního katastru je 0,6-0,8°), je logické, že je možné provést
vyrovnání katastrální hranice, a proto souvislé zobrazení v lokalitách s katastrální mapou I : 2880 je reálné. S využitím
podkladů dokumentovaných manuálů SGI byly provedeny
změny katastrálních hranic na aktuální stav a vypočtena výměra katastrálního území jako celku.

Dalším úkolem bylo ověření přesnosti převodu do S-JTSK.
Bylo využito devět bodů současného ZPBP, které se nacházejí uvnitř lokality (kostel Chanovice 929020043, Ostrý vrch
929020004) a v nejbližším okolí (do 2 km od krajů), u kterých jsou známé i souřadnice stabilního katastru (zámek Zelená hora 92100029, Štědrý 929060026, Stírka 929060026,
Slavník 929070016, kostel Velký Bor 929020051, Na vrškách 930210031, Čihadlo 929010016), nebo lze jejich souřadnice v S-JTSK z nejbližších trigonometrických bodů určit.
Z těchto identických bodů byly určeny koeficienty afinní
transformace s vyrovnáním MNČ. Střední souřadnicová
chyba transformace testovaná na identických bodech dosáhla hodnoty mf = 0,39 m. Dále byla provedena transformace
jak rastrových (rastrové soubory polohopisné kresby katastrálních map), tak i vektorových dat (vyrovnané hranice k. ú.)
do S-JTSK.

Z takto získaných dat byly určeny výměry digitalizovaných
k. ú. a plocha porovnána s celkovými výměrami, které jsou

ox>2 mx

[0]

pro daná k. Ú. vedena v SPI na katastrálních úřadech. Dopustné odchylky pro výměry určené dvakrát nezávisle graficky UMP = 0,60 (P)O,5 + 8 viz [20J, byly sice u dvou třetin
katastrálních území překročeny, ale tyto odchylky jsou menší
než 0,2 % celkové plochy katastrálních území. Tento nesoulad se ještě sníží při výpočtu výměr ze souřadnic v S-JTSK
eliminací místního měřítka. Z dřive prováděných rozborů např. [14] - je prokázáno, že asi u dvou procent parcel k, Ú.
se vyskytují hrubé chyby (předpisy v parcelním protokolu,
chybný odpočet výměry apod.) vedené výměry parcel v SPI.
Lze tedy očekávat, že po provedené digitalizaci SGI a opravě
těchto hrubých chyb se soulad SGI a SPI dále zlepší.
Z provedeného rozboru vyplývá, že pro grafické výměry
(kód kvality výměry O) není nutné vyhlašovat platnost nově
určených ploch, které jsou v limitech dopustných odchylek.
Změna výměry vyhlášením platnosti dle [25] nemá opodstatnění mimo případy odstranění chybné výměry, nebo při
zpřesnění výměry novým měřením. Při zachování původních
výměr bude jednodušší i následný proces vedení katastrálního operátu v budoucnu.
Výsledky a porovnání jsou uvedeny v tab. 4.

Výše popsaným postupem bylo zpracováno více než 90 katastrálních území, jednak při doplňování vlastnických hranic
do lokalit ZMVM mapovaných odborem katastrálního mapování KÚ Plzeň-město, jednak při řešení pozemkových
úprava při vytyčování navracených nebo restituovaných pozemků.
Z vyjádření je patrné, že deformace mapových listů vlivem srážky několikanásobně převyšuje vliv lokální transformace zpracovávaného prostoru do S-JTSK. Protože srážka
v prostoru mapového listu není lineární, je nutné této problematice věnovat zvýšenou pozornost. Předností shora uvedeného postupu je:
I. získání souvislého zobrazení katastrální mapy v S-JTSK
při minimalizaci geodetických prací v terénu,
2. eliminace hrubých chyb při tvorbě souvislého zobrazení
map EN,
3. vyrovnání hranic k. Ú. v souladu s teorií vyrovnávacího
počtu,
4. přesnost souřadnic jednoznačně identifikovatelných identických bodů původního polohopisu vzhledem k základnímu bodovému poli, která je charakterizována hodnotou
mxy :S: 1,0 m,
5. že vypočtené plochy parcel získané z digitalizovaných souřadnic jsou převážně v mezích dopustných odchylek graficky určených výměr,
6. že s ohledem na přesnost digitalizovaných bodů polohopisu
není vhodné vyhlašovat platnost digitalizovaných výměr.
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Výměra
k.ú. ze
SPI

Plocha k.ú. v systému

území

Počet
lomových
bodů
hranice

Bezděkovec

327

4208976 1170221 4208877 4208818

Čemice

320

1539553 428711

Def. Lažany

Katastrální

stabilního katastru
[0]
[m2]

S-JTSK
[m2]

Odchylka výměry

obzor

135

Dopustná odchylka výměry

stab. katastru
[m2]

S-JTSK
[m2]

[m2]

99

158

2478

1541924 1541900

-2371

-2347

1505

407

3911284 1087948 3912970 3912916

-1686

-1632

2389

Dobrotice

521

2885401

801654

2883270 2883228

2131

2173

2054

Holkovice

419

3104416

862381

3101684 3101628

2732

2788

2119

Chanovice

484

4587693 1273880 4581702 4581665

5991

6028

2586

Chlumy

497

3695582 1028394 3698775 3698724

-3193

-3142

2323

Kvášňovice

600

4414406 1229501 4422087 4422020

-7681

-7614

2537

Nekvasovy

908

6041077 1682971 6053060 6052966

-11983

-11889

2965

Oselce

472

7587431 2109069 7585586 7585461

1845

1970

3321

Újezd

439

3645038 1014878 3650163 3650106

-5125

-5068

2307

u Chanovic

Popsaný návrh postupu převodu map stabilního katastru
do souvislého zobrazení a následné transformace do S-JTSK
je použitelný pro mnoho praktických aplikacÍ. Jedná se především o problematiku z oblasti působnosti resortu ČÚZK:
- tvorba digitálních map KN přepracováním
ze stávajících
map při odstranění nepřesností zanesených do mapového
operátu údržbou v minulých letech (nepravidelná srážka,
grafická tvorba souvislého obrazu, údržba a zákresy změn
atd.),
- doplnění BPEJ do map KN včetně SPI KN,
- odstranění nesouladu SOI a SPI,
- tvorba jednotných
podkladů pro tvorbu geometrických
plánů a vytyčování pozemků.
Dále je tento postup využitelný pro pozemkové úřady při
projektování jednoduchých i komplexních PÚ, kdy je potřeba
provést výpočet nároků jednotlivých
vlastníků, bilance pozemků a tvorbu variant scelovacího plánu. Takto vytvořený
mapový podklad v S-JTSK je dále využitelný i v závěrečné
etapě PÚ při vytyčování schváleného projektu PÚ, které se
provádí z předem vybudovaného nebo doplněného PBPP.
V neposlední řadě je tento postup využitelný při studiu vývoje krajiny, pro potřeby životního prostředí (vývoj komunikační sítě, vodních toků, rozvoje sídel, navrhování protierozních
opatření,
biokoridorů
apod.), při studiu změn
jednotlivých pozemků aj.
Takto získaný mapový podklad je možné doplnit platným
stavem přídělových, komasačních a scelovacích plánů, které
jsou nejčastěji též v sáhovém měřítku. Dále je možné doplnit a ověřit změny provedené ZPMZ, geometrickými
plány
apod. a ověřit soulad SGI a SPI, včetně vyhledání chyb, odstranit chyby a tím uvést informace KN na vyšší úroveň.
Takto vytvořený mapový podklad může být po provedené
vektorizaci použitelný i jako základ budoucího informačního
systému obce až na úroveň jednotlivých parcel, kde se ne-

předpokládá, nebo z finančních možností není možné realizovat tvorbu lokalizační složky geografického informačního
systému novým mapováním.
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Lektoroval:
Ing. Josef Pražák,
VÚGTK, Zdiby

Jubilujúci člen redakčnej rady
Ing. Ivan lštvánffy

Čas sa zastaviť nedá a roky utekajú aj členom redakčnej rady (RR).
Táto skutočnosť má ČO povedať viacročnému členovi RR Ing. Ivanovi lštvánffymu, poverenému vedením kancelárie predsedu Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR),
dávajúc mu príležitosť obzrieť sa pri okrúhlom výročí za seba.
Jubilant sa narodil 19.5. 1939 v Bratislave, kde i študoval. Stredoškolské štúdium skončil na jedenásťročnej strednej škole maturitou v roku 1957 a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1962.
Životnú dráhu geodeta nastúpil v Ústave geodézie a kartografie
v Bratislave, kde ako vedúci meračskej čaty vykonával práce topografického mapovania, mapovania vo vefkých mierkach a inžinierskej geodézie (lG). V rokoch 1967 až 1969 pracoval v Slovenskom
ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, kde vo funkcii
vedúceho geodetickej skupiny zabezpečoval investorskú činnosť
a meranie pamiatkových objektov a lokalít, respektíve archeologických nálezísk.

V roku 1969 prešiel Ing. lštvánffy
do Slovenskej správy geodézie a kartografie, nesk6r (od 1. 7. 1973) Slovenský úqd geodézie
a kartografie (SÚGK) a od 1. 1. 1993 ÚGKK SR, kde pracuje doteraz. Najsk6r do roku 1971 pracoval na úseku lG a technicko-hospodárskeho mapovania. V rokoch 1972 až 1981 pracoval v oblasti automatizácie geodetických a kartografických prác, automatizovaného
informačného systému geodéz~e a kartografie a bol pri kladení základov ich rozvoj a v rezorte SUGK. Tiež aktívne pracoval v oblasti
automatizovanej tvorby máp vefkých mierok a lG v rámci mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce geodetických služieb bývalých socialistických štátov.
Vo funkcii vedúceho kontrolného útvaru (1981 až 1987) sa Ing.
Ištvánffy
zaslúžil o celkové zvýšenie účinnosti kontroly v rezorte
SÚGK. D6slednosť, pracovitosť a zodpovedný prístup k pracovným
povinnostiam rozhodli, že Ing. Ištvánffy bol od apríla. 1987 vedúcim
a od I. 8. 1989 riaditefom sekretaríátu predsedu SUGK. Ďalej od
1. 6. 1993 do 30. 6. 1998 p6sobil vo funkcíi poradcu predsedu ÚGKK
SR. V terajšej funkcii je od 1. 7. 1998.
Čitatefom nášho časopisu je jubilant známy ako autor príspevkov
a od júla 1988 ako člen RR. Záslužná je jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti a v telovýchove. Je nositefom rezortných
a iných vyznamenaní.
K významnému životnému jubileu želá kolektív redaktorova RR
časopisu Ing. Ivanovi Ištvánffymu, obetavému pracovníkovi a priatefovi, vefa pevného zdravia a nové pracovné a osobné úspechy.

K pafdesiatke doc. Ing. Ernesta
Bučku, CSc.

Roky bežia každému, a tak dňa 20. 7. 1998 čas nameral prodekanovi Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave doc. Ing. Ernestovi Bučkovi, CSc., pedagogickému
pracovníkovi Katedry geodetických základov (KGZ) SvF STU, 50
rokov. Aj jemu neúprosný čas pripomenul, že i mladým sa posúva
hranica veku.
Rodák z Čaky, okres Levice. Maturoval v roku 1967 na Strednej
priemyselnej škole stavebnej v Bratislave. Odbor geodézia a kartografia skončil na SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVST)
v Bratislave v roku 1972 a nastúpil (19. 6.) pedagogickú dráhu na
KGZ SvF SVST (teraz STU) ako asistent, od roku 1975 odborný
asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku
1985. V rokoch 1985 až 1987 absolvoval špecializované štúdium pedagogiky pre vysoké školy s obhajobou záverečnej práce. V rokoch
1987 až 1991 vykonával funkciu tajomníka KGZ a od roku 1992 do
31. 1. 1994 funkciu zástupcu vedúceho KGZ SvF STU. Za docenta
pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1994 na základe habilitačnej práce na tému "Globálny systém určovania polohy (GPS)
v geodetickej praxi", ktorú možno označiť ako prvú prácu v tejto oblasti na Slovensku. Akademickú funkciu prodekana SvF pre sociálnu
oblasť a rozvoj fakulty vykonáva od 1. 2. 1994 (od 1. 2. 1997 druhé
funkčné obdobie).
Doc. Bučko od roku 1991 prednáša predmety geodetické siete
a výučba v teréne. Ďalej prednáša predmety: geodetické technológie GPS (od roku 1995), geodetické a družicové technológie v geografických informačných systémoch (od roku 1996) a štandardizácia v geodézii a kartografii (od roku 1997). Je členom Kolégia
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, členom vedeckej rady SvF STU a členom skúšobnej komisie Komory geodetov
a kartografovo
Doc. Bučko, CSc., sa v pedagogickej a vo vedeckovýskumnej
činnosti zameral na mikroprocesorovú meraciu techniku a jej využitie v geodézii. Je spoluautorom 2 dočasných vysokoškolských
učebníc a autorom 5 zlepšovacích návrhov. Ďalej ako autor a spoluautor publikoval 21 vedeckých a odborných prác. Úspešne referoval
na domácich (4) a medzinárodných (4) konferenciách a sympóziách.
Popri pedagogickej činnos!i sa doc. B učko aktívne zap~ja do riešenia výskumných úloh (VU). Bol spoluriešitefom 9 VU. Má úspešnú spoluprácu s geodetickou a s geologickou praxou. Vykonáva
konzultačnú činnosť pre geodetické pracoviská inorezortných organizácií v oblasti testovania elektronických diafkomerov a budovania
10kálnych polohových sietí.
Do druhého životného polčasu želáme doc. Ing. Ernestovi Bučkovi, CSc., pevné zdravie, nové pedagogické a osobné úspechy a aby
ďalej úspešne vychovával novú generáciu geodetov a kartografovo
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Za Ing. Rudolfom Šandrikom

Posledný deň augusta 1998 prekvapil geodetickú a kartografickú verejnosť smutnou správou: Ing. Rudolf Šandrik náhle prekročil hranicu krajiny snov, odkiaf sa už nikdy nevráti. Najbližší príbuzní, zástupcovia organizácií rezortu geodézie, kartografie a katastra
a Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity, priatelia
a známi sa s ním rozlúčili 4.9. 1998 v obradnej sieni bratislavského
~rematória. Na smútočnom obrade sa so zosnulým rozlúčil predseda
Uradu geodézie, kartografie a katastra SR doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc. V tichej spomienke na neho si pripomeňme jeho celoživotnú dráhu.
Ing. Šandrik sa narodil 22. 7. 1925 vo Vrútkach, okres Martin.
Gymnázium absolvoval v Žiline (1936 až 1944) a zememeračské inžinierstvo na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave (1944 až 1948).
Jeho bohatá a pestrá geodetická prax začína I. 7. 1948 v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Martine, a potom v zememeračskom oddelení technického referátu KNV v Žiline (1949 až 1953).
Za toto obdobie získal odborný rozhfad a bohaté praktické skúsenosti najma v novom meraní, v stavebnomeračských prácach, v podrobnej triangulácii a v topografickom mapovaní. Od vzniku rezortu
geodézie a kartografie, t.j. od I. I. 1954, pracoval stále v jeho služ~ách, a to v Oblastnom ústave geodézie a kartografie (od roku 1960
Ustav geodézie a kartografie) v Žiline, kde najskor viedol prevádzku
topografického mapovania a I. 12. 1954 bol poverený funkciou hlav-

ného inžiniera. Viacročná činnosť na roznych úsekoch a úspešne zastávané dovtedajšie funkcie boli dobrým predpokladom, aby bol
Ing. Šandrik I. I. 1968 vymenovaný za riaditefa závodu v Ziline
v novozriadenej Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava a od 1. I.
1973 do 31. 12. 1987 bol riaditefom Geodézie, n. p., Žilina. Od I. I.
1998 do 28. 3. 1990, tj. do odchodu do dochodku, vykonával funkciu vedúceho útvaru ekonomiky práce Geodézie, n. p., (od 1. 7.1989
š. p.) Žilina.
Rozvoj geodézie v bývalom Stredoslovenskom kraji je úzko spojený sjeho menom. Zaviedol racionálne technológie, zaslúžil sao vybudovanie fotogrametrie v bývalých krajských organizáciách geodézie a osobne sa zúčastňoval na riešení špeciálnych geodetických
prác v priemysle, pri budovaní podrobných lokálnych polohových
sietí, pri výstavbe diafníc a pri mechanizácii a automatizácii mapovacích prác vo vel'kých mierkach. Ako aktívny zlepšovatef podporoval novátorskú činnosť svojich spolupracovníkova bol vždy tam,
kde sa rozhodovalo o technickom pokroku.
Nemožno nespomenúť jeho plodnú spoluprácu s geodetickými katedrami SvF SVST, kde v školských rokoch 1976/1977 až 1986/1987
bol členom komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT. Bol oponentom viacerých výskumných
správa členom oponentských rád. Čitatelia nášho časopisu ho poznali ako prednášatefa na roznych podujatiach vedecko-technickej
spoločnosti (VTS). Záslužná bola jeho činnosť aj vo VTS.
Ako dochodca pracoval Ing. Šandrik v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, a to v roku 1994 ako vedúci zmiešanej
meračskej skupiny na vytýčenie, vyznačenie a zmeranie slovensko-českej štátnej hranice a v roku 1995 ako vedúci čaty na rekognoskácii slovensko-maďarskej štátnej hranice.
Výrazom ocenenia jeho odbornej a organizátorskej činnosti bolo
13 vyznamenaní a pamatných medailí.
Uzavrela sa úspešná životná cesta Ing. Rudolfa Šandrika. Česť
jeho pamiatke.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
a Český úřad zeměměřický a katastrální vydaly společně v roce 1998

pětijazyčný výkladový

TERMINOLOGICKÝ SLOVNíK
GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA
Slovník obsahuje celkem 5 650 termínů z oborů: geodezie nižší a vyšší, geodetická astronomie, kosmická
geodezie, matematická a fyzikální geodezie, geodynamika, gravimetrie, mapování, fotogrammetrie pozemní a letecká, kartografie, včetně kartografické polygrafie, dálkový průzkum Země, katastr nemovitostí, automatizace
zeměměřických prací a geografické informační systémy.
Termíny jsou uvedeny v pěti jazycích: slovensky, česky, anglicky, německy a rusky. Výkladový text je
ve slovenském jazyce. Publikace formátu A5 má 536 stran, je doplněna abecedními rejstříky překladů v jednotlivých jazycích, seznamem zkratek názvů a slovníkem zkratek. Vytištěno v Bratislavě roku 1998.
Cena 340 Kč nebo 350 Sk
V České republice je možno slovník zakoupit přímo, nebo na dobírku pouze ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech. Slovník bude též prodáván na vybraných odborných akcích.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Odvětvové informační středisko, 250 66 Zdiby 98, tel.: 02/685 7351,
linka 326, fax: 02/685 7056, pí Bláhová, pí Korunková, e-mail: vugtk@ms.anet.cz nebo odis@vugtk.anet.cz
Ve Slovenské republice je možno slovník zakoupit v mapových službách Geodetického a kartografického ústavu Bratislava,
které jsou v Banské Bystrici, v Bratislavě, v Košicích a v Prešově.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, PSČ 974 01
Bratislava, Pekná cesta 15, PSČ 83407
Košice, Čajkovského I, PSČ 040 01
Prešov, Suvorovova 2, PSČ 080 05

Novinky roku :1.·999
~edinečnýzemepísný atlas sveta
mimoriadne podrobný a aktuálny
(stav k 31. 3.1999)

1!1ernéinformácie o meste
jeho infraštruktúre
\líle strán ortofotomáp
v mierke 1 : 6 000
oplnených registrom

1Ic;)~strán máp
II'U~ strán registra
(150000 hesiel)

wázvy ulíc, námestí,
vybraných významných objektov

'Ušeobecnogeografické mapy
!politické a tematické mapy

lhranica mesta,
hranice okresov
a mestských častí
popisom

\íilapy hlavných miest krajín
ta a vybraných
efkomiest
{lormát31 x41,5 cm

{lorrnát 23 x 36,5 cm

OR.TOřOTOMAPY

zakt;~:~C:-t;:~~~f~u!ttt~C.kÝCh
Záujemcovia

ZÁVAZNE SI OBJEDNÁVAM:
Vojenský atlas sveta
Bratislava - atlas ortofotomáp
Bratislava - atlas ortofotomáp
v koženkovej vazbe
Uvedené ceny sú vrátane DPH 6 %

...... ks
...... ks

á
á

z ČR informujte

predajná cena mimoriadna cena
2 500,- Sk
2 300,- Sk
1 500,- Sk
1 380,· Sk
1 800,- Sk

1 660," Sk

Pr; zas/ani tejto objednávky do 30. 9. 1999
na

adres~:~~&;/:d~~ž~~::;rat'

sa na doleuvedených

atlasy

tel. čis/ach.

-------------------~
Meno a priezvisko:
.
Ulica:

.

PSČ, mesto:

.

IČO'f:
Bank. spojenie'f:
Telefón:

DRČ'f:

.

•••••••••••••••..•••••••••••.•••••••••••.••••••••••...••••••••...••••••••••.••••••••••..•••••••

Fax:

.

'/ vyplňte v prípade uhrady na fakturu!

