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Vedení a údržba D-SGI v lokalitách
sáhových map

Ing. Václav Cada, CSc.,
katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni,
Ing. Václav Mazín, Geoma Cižice

Úvod do problematiky vedení a údržby digitálního souboru geodetických inJormací. Stávající platná metodika vedení a údržby
digitální katastrální mapy. Návrh koncepčního řešení údržby digitální katastrální mapy v přechodném období. Návrh databáze pevných bodů.

lntroduction to problems connected with the administration and maintenance oj the Digital File oj Geodetic InJormation. Existing valid procedures oj administration and maintenance oj the digital cadastral map. Proposed concept how to solve maintaining oj the digital cadastral map in transitory period. Proposed database oj fixed points.

Metoda tvorby DKM (digitální katastrální mapa) v lokalitách
sáhových map popsaná v [6] je pouze úvodní etapou cílového řešení sjednoceného vedení a údržby D-SGI (digitální
- soubor geodetických informací) jako zásadní součásti KO
(katastrální operát), s možností dalšího mnohostranného využití nejen pro účely KN (katastr nemovitostí). Metodika vedení D-SGI v lokalitách stávajících sáhových map by měla
akceptovat obdobné zásady, jaké jsou používány v lokalitách
s číselně přepracovanou a vedenou DKM [I, 2]. Především
musí vedení a údržba D-SGI probíhat jednotně v závazném
referenčním souřadnicovém systému S-JTSK tak, aby nedocházelo ke znehodnocování výsledků zeměměřických činností pro KN, k rozdílné interpretaci evidovaných právních
vztahů v KN na zemský povrch a tím znejistění vlastnických
vztahů k nemovitostem. Naopak, je nutno postupně zvyšovat technické a kvalitativní parametry vedeného KO.
Takto stanovené zásady vedení a údržby KO jsou též v naprostém souladu se současně platnými zákonnými předpisy
[3,4]. Podrobně byla tato problematika analyzována v [5].
Postupů a řešení, jak vést a udržovat KO sáhových map,
známe z historie KN (respektive evidence nemovitostí - EN)
celou řadu, od velice "akčních" (záměr kompletní náhrady
sáhových map novým mapováním) přes řešení "technické"
(fotogrammetrická obnova a údržba - FúO) až po postupy,
které vlastně řešením ani nejsou a problematiku kvalitního
SGI pouze odsouvají do vzdálené budoucnosti (předpis změn
pro budoucí číselné zpracování, stávající návrhy číselného
zaměřování změn s přizpůsobením grafické nebo digitalizované mapě).
Je zřejmé, že pro technicky a právně nejlepší řešení tohoto
problému, tj. vyhotovení KO novým katastrálním mapováním s šetřením stávajících vlastnických vztahů, se bohužel
v dohledně historicky krátké době nenajdou především finanční prostředky napjatého státního rozpočtu. Tato skutečnost je okrajově dána i tím, že fiskální politika státu není a již
nikdy nebude zásadním způsobem závislá na pozemkové
dani, jako tomu bylo např. v době zakládání stabilního ka-

tastru. Autor je přesvědčen, že na kvalitu právních a technických aspektů KN bude kladen důraz především ze strany
majitelů nemovitostí. Zásadní budou požadavky budovaných
informačních systémů veřejné správy. Katastr nemovitostí,
jehož role se tím bude postupně měnit, musí tyto modifikované požadavky akceptovat. Proto je především z nákladových hledisek postup kompletní náhrady KO novým mapováním využitelný pouze tam, kde je chybovost KO
vysoká, opravy obtížně řešitelné, nebo v těch lokalitách, kde
je pro tuto metodu důrazná společenská objednávka (mapování intravilánů lokalit komplexních pozemkových úprav,
významný pohyb a změny majetkoprávních vztahů apod.).
V řadě lokalit je naopak četnost a náročnost změn KO minimální. Ale i v těchto lokalitách je nezbytné stanovit režim
vedení a údržby KO tak, aby byly výsledky těchto změn do
KN zavedeny a evidovány v maximální stanovené kvalitě
(např. přesnost polohového určení hranice nemovitostí
s KKB 3) se závaznou garancí v čase při současném vyřešení návazných, změnou nedotčených nemovitostí. Zásadní
podmínkou je požadavek vydávání jednotných a katastrem
nemovitostí garantovaných podkladů pro řešení veškerých
budoucích majetkoprávních změn formou geometrických
plánů (GP). Není možné do budoucna připustit širokou variantnost řešení změn, subjektivně závislou např. na volbě připojovacích bodů v daném prostoru změny.

Základní rámcové zásady vedení a údržby jsou obsaženy ve
Vyhlášce č. 190/1996 Sb., [1], která však obsahuje několik
rozporuplných ustanovení s ohledem na vyšší právní normy
[7] a [8], jež působí zásadní problémy nejen při tvorbě digitální KM, ale především v procesu údržby a vedení KO.
V § 13, písmenu c), se připouští vznik katastrální mapy
různého typu (formy) v ucelených částech. Jestliže může mít
toto dělení opodstatnění z hlediska terminologického (s ohledem např. na vznik analogové mapy, přesnost, způsob údržby
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apod.), je nevhodné z hlediska dalšího využití u nově tvořeného digitálního státního mapového díla velkého měřítka.
Další problematické ustanovení obsahuje § 57, odst. 5,
který stanoví, že u grafických map obnovených přepracováním na KM-D (katastrální mapa - digitalizovaná) nedochází
ke změně souřadnicového systému, ve kterém tato mapa původně vznikla. Takto nedochází ke sjednocení obsahu a lokalizace vytvořené digitální KM, ale naopak, k jeho dalšímu
tříštění a komplikacím pří vedení.
V této souvislosti je logickým důsledkem nutnost vzniku
jednotné definice důležitého pojmu pro KN "geometrické
a polohové určení katastrálních území a nemovitostí", který
je v §5, odst. I, písmo a) až c), popisován v závislosti na typu
katastrální mapy. Údaje grafického souboru KM-D nejsou
závazným geometrickým a polohovým určením nemovitostí
podle zmiňovaného paragrafu, kterým i do budoucna zůstává
manuál zeměměřických činností (geometrický plán, ZPMZ
apod.).
Bohužel, již několikaletá praxe takto stanovených pravidel jasně ukazuje, že formálně přebírané výsledky zeměměřických činností v jednotlivých dílčích souřadnicových soustavách, bez možnosti kontroly vazeb podle vyšetřitelné
skutečnosti v terénu, nesplňují ve významném procentu případů [9] onu deklarovanou polohovou závaznost a spokojí se
opět s relativními vazbami (vzdálenosti sousedních bodů dokládané kontrolními oměrnými) a případně závaznou geometrií objektů (pravoúhlost budov) místo toho, aby byla testována kvalita připojení celé změny na jednotlivých
identických bodech metodami vyrovnání, např. dosaženými
středními souřadnicovými odchylkami. Vlastní změna musí
mít předem ověřenou požadovanou vnitřní přesnost.
2.2 Prozatímní
návod pro obnovu
operátu přepracováním
souboru
informací
a jeho vedení

katastrálního
geodetických

Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu [2]
umožňuje široký variantní výklad a ponechává vysoký stupeň volnosti katastrálním úřadům (KÚ), zeměměřickým katastrálním inspektorům respektive ČÚZK při tvorbě projektu
obnovy jednotlivých katastrálních území i celých obcí přepracováváním využitelných podkladů.
Není stanovena priorita při přepracování veškerých využitelných výsledků zeměměřických činností (geometrické
plány, ZPMZ, elaboráty pozemkových úprav, zaměřování
skutečného provedení staveb, inženýrských sítí apod.), nebo
jednoznačné rozhodnutí o nemožnosti přepracování a zamítnutí takovéhoto manuálu jako závazného geometrického určení nemovitosti.
Koncepce vedení DKM podle odst. 3.3 Prozatímního návodu nejen neumožňuje zpřesňování katastrální mapy, ale
navíc přizpůsobuje dobré terénní měření zkreslenému zákresu polohopisu v digitalizované mapě (varianta závazná
mapa - "gumová" změna). Je postupováno obdobně jako
v ,,Instrukci B", a tím vytvářena její obdoba, i když v digitální podobě. Tímto způsobem vedení KM-D neúměrně narůstá objem databáze bodů vedených pro zobrazení jednotlivých zrněnI) a jejich přizpůsobených do KM-D.
V prozatímním návodu nejsou ošetřeny ani případy jednoznačné vazebnosti a posloupnosti zpracování závaz-

1) Každý jednoznačně identifIkovatelný bod v terénu může být v KO
evidován n- dvojicemi místních rovinných souřadnic, vyskytujeli se takový bod n- ZPMZ.

ných manuálů využívaných pro navazující změny. Pro sjednocení předchozích souřadnicových soustav do soustavy řešeného ZPMZ se často volí afinní transformace, kdy je
v pouhé jednoduché analýzy transformačních koeficientů patrné, že důsledkem této transformace dojde ke změnám (např.
ze souřadnic odvozených výměr), i když katastrální zákon
[7] neuvádí výměru jako závazný parametr KN.
K obdobným závěrům dospějeme, zvolíme-li jinou posloupnost zpracování jednotlivých změnových náčrtů nebo
při subjektivní, případně selektivní volbě vazebných identických bodů pro přepracování jednotlivých změnových náčrtů.
Jsou-li tyto změny polohy bodů hranic parcel v dopustných
odchylkách KKB, taktně se tento stav přechází, ale nejsou
řešeny ani ty případy, kdy změny dopustných odchylek (lépe
by bylo hovořit o středních souřadnicových chybách polohy
bodu) tyto meze překračují.
Tyto virtuální změny polohy hranic parcel mají však zásadní vliv na veličinu z těchto souřadnic odvozenou - plochu takto definovaného objektu, kterou v lokalitách "číselně
určených" vydáváme v KN za výměru parcely. Podle stávajících předpisů musí být veškeré tyto změny výměr oznámeny vlastníkovi. Protože ale nedochází k fyzické změně
polohy hranice, vlastník je tímto postupem zbytečně znejisťován. Oznámení změny výměry je relevantní pouze v případech, kdy dojde:
• ke skutečnému zpřesnění určení výměry (změna způsobu
určení výměry v posloupnosti graficky~číselně~ze
souřadnic S-JTSK),
• k zpřesnění polohy všech určujících bodů hranice
(KKB 8~KKB 3),
• k odstranění hrubé chyby při předchozím určení výměry
(grafická výměra opravená v procesu digitalizace KO).
Tyto zásady neplatí pouze v lokalitách sáhových map, ale
mají obecnou platnost i v lokalitách DKM. Uvážíme-li, že
ceny pozemků dosahují za 1 m2 pěticiferných hodnot,2) je
zřejmé, že zájem vlastníků o garanci kvantifikátorů vlastnictví (např. výměra, poloha vlastnických hranic, způsob jejich určení apod.) velice zesílí.
3. Návrh koncepčního řešení údržby DKM3) v přechodném období
Se záměrem koncepčního řešení údržby DKM již byla předkládána metodika tvorby DKM v lokalitách sáhových map
popsaná v [lo]. Návaznost technologických kroků, graficky
znázorněná na obr. 1, schematicky popisuje technologii
tvorby vývojový diagram v [10]. Je zřejmé, že složitost procesu údržby DKM bude závislá na úrovni (typu) přepraco-

2) OfIciálně publikovaná cena pozemku, kterou zaplatila fIrma

COPA Leisture za pozemek v Praze kolem stanice metra Národní
třída, dosáhla téměř 71 tis. Kč/m2 (DNES - Ekonomika, 16. 1.
2003).
3) Pro další výklad bude defInována digitální katastrální mapa
(DKM) s některými atributy odlišně než uvádějí dosud platné legislativní předpisy. Předpokládejme, že DKM se vytváří v S-JTSK v měřítku 1:1000 (pro zobrazení textů a mapových značek). Vede se jako spojitá a bezešvá mapa pro území celé
Ceské republiky prostředky ISKN. Forma a obsah DKM jsou
stanoveny v § 13 Vyhlášky [I]. U podrobných bodů DKM se
uvádí KKB 3 až 8 podle bodu 12. 15 přílohy k Vyhlášce, který
se jim přiřadí s ohledem na příslušnost ke skupině bodů, jimž
odpovídá deklarovaná hodnota základní střední souřadnicové chyby, a to podle původu bodu, způsobu tvorby DKM nebo
podle výsledků ověřovacího měření. Pro zavedení DKM do ISKN
a pro poskytování výstupů obsahu DKM z ISKN se používá výměnný formát podle zvláštního předpisu [14] nebo [15].
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vané digitální katastrální mapy. Cílovým řešením je dosažení
jednotné úrovně DKM vedené v prostředí informačního
systému katastru nemovitostí (SKN). Časový horizont tohoto
stavu však není reálný v několika příštích letech, a proto je
navrhováno postupovat etapově tak, aby byla prioritní záležitostí především jednotnost metodiky údržby a přebírání výsledků zeměměřických činností pro KN s garantovanými parametry přesnosti i garancí majetkoprávních vztahů. Proto je
nezbytné analyzovat zásadní technologické kroky při tvorbě
DKM, které zákonitě ovlivní i technologii následného vedení
a údržby DKM.

Analýza využitelnosti dokumentovaných podkladů pro
tvorbu DKM je podrobně popsána v [10]. Pro následné vedení DKM má zásadní význam rozdělení archivovaných výsledků zeměměřických činností do následujících kategorií
tak, aby se eliminovaly případy, kdy je:
- nezbytné v dokumentaci výsledků zeměměřických činností
trvale označit chybný ZPMZ tak, aby nebyl nadále využíván jako podklad ve smyslu § 64, odst. 3 Vyhlášky,
- obtížné prokázat a doložit chybu zpracovatele a jednoznačným způsobem úředně označit výsledek zeměměřické
činnosti za chybný,

- nemožné převzetí chybných výsledků zeměměřických činností pro KD, chybných ZPMZ při tvorbě a údržbě DKM,
- nutné řešit postup katastrálního úřadu vůči vlastníkům pozemků, jejichž hranice byly chybně geometricky a polohově určeny a v terénu chybně trvale označeny a provedeny případné majetkoprávní převody dle takových
manuálů.
Základním kritériem rozdělení manuálů do jednotlivých kategorií by mělo být splnění technických parametrů:
• Manuály využitelné komplexně
Do této kategorie zařadíme manuály, které prokazatelně
splňují pro všechny body KKB 3,jsou lokalizovány v S-JTSK
a identifikace dosavadního stavu evidovaného v KN nevykazuje chyby. Jedná se o manuály typu zaměření stavby uvnitř
jediného vlastnictví až po zaměření rozsáhlých staveb investiční infrastruktury (dálnice apod.). Využití výsledků těchto
manuálů pro KN je bezproblémové a nevyžaduje žádné terénní šetření, doměřování ani kontrolní ověření.
• Manuály s využitelným novým stavem
Jedná se o případy, kdy jsou splněna kritéria přesnosti a parametry pro měření nového stavu, ale bylo např. chybně provedeno šetření dosavadního stavu nebo špatná volba připojovacích bodů nebo identifikace dosavadního stavu. U těchto
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manuálů bude převzat obsah nového stavu a institutem
opravy chyby v katastru změněn původní stav.
• Manuály bez lokalizace v S-JTSK
Velice častý je případ výsledků zeměměřických činností vyhovující dřívějším předpisům pro grafickou údržbu a vedení
katastrálních map, kdy se měření přizpůsobovalo obsahu grafické mapy, ale nikoliv současným kritériím přesnosti.
U těchto manuálů se nikoli výjimečně setkáváme s úpravou
měřených dat tak, aby bylo vyhověno kritériím dopustných
odchylek např. délky měřické přímky a vzdálenosti připojovacích bodů odměřené na mapě. Úroveň využitelnosti těchto
manuálů je závislá na provedeném místním šetření a doměření alespoň připojovacích bodů v S-JTSK a též na případném kontrolním měření.
• Manuály využitelné pouze částečně
Tato kategorie manuálů obsahuje výsledky zeměměřických
činností, které nelze ani po provedeném místním šetření zařadit do kategorie vyšší z důvodu neexistence např. původních připojovacích bodů v terénu nebo z důvodu nemožnosti
nalezení chyb v původním měření apod. V těchto případech
je možné využít pouze dílčí výsledky jako např. kontrolní
oměrné, konstrukční míry, identifikace tvaru objektu apod.
Je zřejmé, že do této skupiny zařadíme i výsledky zeměměřických činností vykonávaných pro potřeby informačních
systémů územní samosprávy (US - informační systém
o území, MIS - městský informační systém), zaměřování inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení staveb apod.
V případech, kdy jsou tyto výsledky garantovány oprávněnýmí pracovníky nebo když přesnost výsledků prací bude
ověřena kontrolním měřením, můžeme je také zařadit do této
skupiny. Je nutné zdůraznit, že tato měření negarantují skutečné majetkoprávní vztahy v daném prostoru, protože pro
tyto činnosti neprobíhá šetření vlastnické držby.
• Manuály nevyužitelné nebo chybné
Tato skupina bude obsahovat manuály, které řešily původní
zaniklý nebo změněný stav na základě novějších výsledků
zeměměřických činností nebo manuály prokazatelně chybné,
které by ani v budoucnu neměly být využívány pro další návazné práce. Měly by být z KO vyloučeny a nemělo by se
s nimi pracovat ani při vyhotovení přehledu ZPMZ.
3.2 Rekonstrukce
map pozemkového
(SK, přídělových
plánů)

katastru

Rekonstrukce mapových listů (ML) obsahuje eliminaci
srážky jednotlivých mapových listů aplikací geometrického
plátování - celkový rastr ML 4) a vytvoření digitálního rastrového obrazu ostrovního zobrazení jednotlivých katastrálních území - celkový rastr k.ú. S). Vyrovnávací transformací,
pro níž jsou zdrojovou soustavou digitalizované body katastrální hranice celkového rastru k. Ú. a cílovou soustavu
body na vyrovnané katastrální hranici, je dosaženo souvislého zobrazení - souvislý rastr v S-SK6). V grafickém zná-

ML
s eliminovanou srážkou.
5) Celkový rastr k.ú. - je rastrový soubor zobrazující celé jedno katastrální území v S-SK (systém stabilního katastru), s eliminovanou srážkou zdrojových rastrů a se spojitou kresbou na styku ML.
6) Souvislý rastr v S-SK - je rastrový soubor zobrazující katastrální
území v souvislém zobrazení s vyrovnanou polohopisnou kresbou
na hranici katastrálního území v souřadnicových systémech SK.

zornění na obr. 1 se jedná o první úroveň v technologii tvorby
DKM. S takto vytvořeným souvislým rastrem by již bylo
možné při údržbě pracovat v místních souřadnicových systémech. Cílové úrovni smysluplného vedení DKM jsou tyto
výsledky ovšem velice vzdálené.
Jako vedlejší produkt tvorby souvislého rastru způsobem
vzniku, nikoli svým významem, dostáváme podrobnou analýzu a kritéria pro hodnocení přesnosti výchozích podkladů
jak po stránce kartografické (síla čáry kresby, čitelnost a úplnost polohopisné kresby, průběh srážky jednotlivých mapových listů), tak po stránce geodetické (geometrická a polohová přesnost objektů). Geodetická přesnost je v této
technologické fázi zkoumána na objektech katastrálních hranic zobrazených duplicitně v sousedních souvislých rastrech
S-SK a na objektech původní triangulace SK.

Souvislého zobrazení v S-JTSK je dosaženo aplikací globálního transformačmno klíče, který je sestaven z identických bodů číselného polohového bodového pole v S-SK
a S-JTSK. Tento globální klíč je sestaven samostatně pro souřadnicový systém gusterbergský i svatoštěpánský tak, aby byl
dodržen jednotný převod nejen v celém prostoru jednotlivých
souřadnicových soustav, ale i na jejich styku. Globální klíč
je implementován do interaktivního grafického systému Kokeš v.5. Tímto technologickým krokem dostáváme souvislý
rastr v S-JTSK.')
Z hlediska vedení a údržby DKM obdržíme kvalitativně
vyšší mapové dílo (obr. 1), jehož kvalitu můžeme poprvé objektivně konfrontovat se skutečností v terénu buď pomocí existujících výsledků zeměměřických činností, nebo přesně cílených kontrolních měření. Na základě analýzy původních
instrukcí pro mapování stabilního a pozemkového katastru
[12, II], důležitosti šetřených objektů, způsobů jejich zaměřování, postupů následné údržby a vedení byla navržena
a ověřena metodika hodnocení kvality a přesnosti souvislého
zobrazení v S-JTSK.
Tato část navrhované technologie vedení a údržby DKM
má zcela zásadní význam. Jedná se o etapu tvorby D-SGI,
jejíž úplné dokončení není technicky ani ekonomicky náročné. Budeme-li uvažovat, že má být zpracováno 11 498 katastrálních území (tab. 3.1)8) s průměrným počtem 4 mapových listů pro katastrální území na jediném vybaveném
pracovišti v kraji (14 krajů) ve dvou směnném provozu a při
výkonu jeden mapový list za hodinu, je reálné počítat s ukončením této etapy za 205 pracovních dní (cca 10 měsíců).
Důležitým výsledkem této etapy je identifikace prostorů
a mapových podkladů nevyhovujících přesnosti a objektivní
rozhodnutí o nutných opatřeních k nápravě tohoto stavu od
opakovaného skenování analogových mapových podkladů,
volby a využití starších mapových operátů až po volbu atypických režimů dočasného vedení, nebo přímo rozhodnutí
o nutnosti nového mapování v těchto nevyhovujících lokalitách.
Výsledkem této etapy bude jednotný lokalizační mapový
podklad zobrazující výchozí majetkoprávní vztahy v digitální formě, ze kterého bude možné vycházet pro veškeré

4) Celkový rastr ML - je rastrový soubor rekonstruovaného

7) Souvislý rastr v S-JTSK - je rastrový soubor zobrazující katast-

rální území v souvislém zobrazení s vyrovnanou polohopisnou
kresbou na hranici katastrálního územi v S-JTSK.
8) Z celkového počtu katastrálních území jsou odečteny lokality
DKM a lokality mapované dle Instrukce A.
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práce v KN. S tímto mapovým podkladem je možné zahájit
jednotný sběr dat a sjednotit především výsledky zeměměřických činností pro KG.
3.4 Přepracování
do S-JTSK

stávajících

lokalit KM-D v S-SKm

Stav digitalizace SGI k datu 30. 9. 2002 vykazuje asi na 6 %
území státu již KM-D vedenou podle [2]. Režim údržby a využitelnost těchto dat jsou však velice problematické s ohledem především na zvolený souřadnicový systém S-SKm
a způsob zpracování nových změn. Proto byla vypracována
technologie [13], časově a nákladově nenáročná, která by ve
spojení s první etapou byla značným pokrokem pro následné
vedení KG.

Soubory souvislých rastrů v S-JTSK a výsledky přepracovaných manuálů využitelných podkladů (viz kapitola 3.1) uložené v databázi pevných bodů (DB PB) tvoří základ D-SGI.

body PBPP urěen4 metodou GPS
vyrovnan6 kata.trÓlnl

hranice

Pro zpřesnění lokalizace objektů zobrazených v souvislých
rastrech je možné využít tyto závazné výsledky zeměměřických činností garantované přesnosti pro KG a navíc je konfrontovat se souvislým rastrem. Pomocí zpřesňujících nereziduálních transformací je možné ztotožnit identické objekty
KG tak, že zůstane zachována jejich vazba a neporuší se ani
relativní přesnost souvislého rastru. Užití těchto zpřesňujících transformací a jejich výsledky je možné kontrolovat s ortofotografickým zobrazením ČR.
Tato technologická etapa však již předpokládá určité terénní práce (šetření a měření). Postup šetření by měl zahrnout především zachované hraniční znaky (mezníky katastrálních a vlastnických hranic). Dále by toto šetření mělo
reflektovat výsledky kategorizace manuálů (viz kapitola 3.1).
Právě na základě analýzy výsledků kategorizace manuálů,
kapacitních možností prováděcího pracoviště, finančních
zdrojů na tyto práce, kvality a přesnosti souvislého rastru
v S-JTSK apod. může nastat široká variantnost dalšího postupu od možnosti komplexního šetření a měření limitně celého nebo části katastrálního území až po situaci, kdy bude
vlastní zaměření vázáno na postupně řešené změny v KG.
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Případy mapování celých k.ú. nebo jejich velkých částí však
nastávají spíše výjimečně v situacích velice nekvalitního KO
(přídělové plány IV. a V. typu), nebo naopak při doměřování
intravilánů lokalit s dokončovanými pozemkovými úpravami, v případech obtížně lokalizovaných chyb původního
měření apod.
Rozhodnutí o volbě varianty musí však být podloženo seriózním rozborem dosažených výsledků stávajících etap přepracování a v žádném případě nesmí být omezením postupu
digitalizace SGI. Prokáže-li se jako vhodné doměření např.
připojovacích bodů pro manuály bez lokalizace v S-JTSK,
nebo je-Ii intravilán významně ovlivněn systematickými chybami (hodnoty systematických chyb jsou větší než trojnásobek apriorně odvozené střední souřadnicové chyby), mohou
být práce provedeny v zásadě těmito dvěma postupy:
1. šetření a zaměření potřebných objektů v procesu tvorby
DKM,
2. šetření a zaměření potřebných objektů v procesu vedení
hybridní DKM.
První postup je součástí technologie tvorby DKM a je popsán v [10]. Výhodou tohoto řešení je kompletní zpracování
celé lokality jednorázově až do stavu, kdy bude D-SGI importován do prostředí ISKN a zde standardními prostředky
veden a udržován. Úskalí tohoto řešení je v procesu poměrně
náročné a nákladné vektorizace, zvýšení časových i finančních nákladů na proces šetření a měření, formálních úpravách nehomogenních dat pro import do ISKN a problematické možnosti vedení nehomogenních dat (KKB 3 až 8)
v prostředí ISKN.
Tento postup byl prakticky ověřen na k. ú. Defurovy Lažany v okrese Klatovy. V katastrálním území o celkové výměře 3,92 km2 je archivováno celkem 74 (stav k 30. 4. 2002)
ZPMZ. Pro zaměření vyšetřených identických podrobných
bodů polohopisu využitelných pro výpočet ZPMZ a zpřesňující transformaci celkového rastru mapy pozemkového katastru bylo dočasně stabilizováno 8 bodů. Souřadnice těchto
bodů byly určeny metodou GPS (Global Positioning System)
v souladu s nově připravovaným předpisem pro určování
bodů metodou GPS pro potřeby katastru nemovitostí. Střední
souřadnicová chyba takto určených bodů v S-JTSK byla
0,02m.
Z těchto bodů bylo provedeno zaměření podrobných bodů
polární metodou s orientacemi na daném bodě. Výsledky měření polohopisu byly vyrovnány MNČ. Maximální střední
souřadnicová chyba bodu doplněné měřické sítě byla 0,01 m,
přesnost určení podrobného bodu nepřekročila 0,05 m. Bylo
zaměřeno celkem 424 podrobných bodů polohopisu (rohy

budova plotů, hraniční mezníky), nebo byly vyšetřeny jako
identické pevné body k výpočtu ZPMZ v místních soustavách do S-JTSK.
Většina ZPMZ (24) byla zpracována v místním souřadnicovém systému a transformována do S-JTSK hodnostní tranformací na zaměřené identické body. Ostatní existující použitelné ZPMZ (37) byly pomocí identických bodů
přepracovány ortogonální metodou nebo konstrukčními
oměrnými. Přepracováním ZPMZ do S-JTSK bylo získáno
dalších 338 bodů, které nebyly zaměřeny při podrobném měření.
Tato množina bodů byla využita pro sestavení tranformačního klíče pro zpřesňující transformaci souvislého rastru
v S-JTSK. Do tohoto transformačního klíče byly dodány
i body zaměřené na katastrální hranici a body vyrovnané katastrální hranice. Průměrná polohová odchylka souboru identických bodů byla přibližně 2 m. Histogramy četnosti odchylek vjejich jednotlivých složkách odhalily systematičnost
odchylek. Souvislý tvar v S-JTSK byl po provedené zpřesňující transformaci použit pro vektorizaci platné kresby polohopisu KM. Kvalita takto vytvořené DKM a vliv na geometrickou přesnost objektů byl testován porovnáním výměr
pozemků digitální mapy s výměrami vedenými v souboru popisných informací (SPI) (87 % výměr bylo v dopustné odchylce). Geometrické vlastnosti vzniklé DKM byly testovány
rozborem délek získaných z již existující KM-D a DKM vytvořené digitalizací celkového rastru po provedené zpřesňující transformaci. Porovnávané oměrné byly rovnoměrně rozložené po celém extravilánu k.ú. Průměrná odchylka
testovaných délek byla 0,66 m, a tím bylo prokázáno, že mapa
pozemkového katastru (PK) nebyla zpřesňující transformací
deformována.
Dále byl také proveden rozbor časové náročnosti prací.
V daném případě trvala práce na zpracování katastrálního
území cca 180 hodin, cožje cca 22 pracovních dní, tedy 1 kalendářní měsíc jednoho pracovníka. Časovou náročnost
ovšem ovlivňuje mnoho faktorů (hlavně terénní práce), proto
je nutné počítat s nárůstem počtu pracovních dnů až o 30 %.
Druhý způsob je založen na postupném shromažďování
a využívání výsledků zeměměřických činností, tvorbě a vedení hybridní DKM. Tento postup je navržen tak, aby umožnil rychlou digitalizaci katastrálních map, užití jednotné technologie šetření a měření změn v KN, postupné zpřesňování
technických parametrů DKM při okamžité znalosti kvality
a přesnosti D-SGI, a tím minimalizoval náklady na geodetické činnosti v terénu katastrálních úřadů v etapě tvorby
DKM.
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Hybridní DKM je navržena jako kombinace průběžně
zpřesňovaného celkového rastru v S-JTSK na základě výsledků zeměměřických činností pro KN a vektorových dat
vedených ve výměnném formátu DKM veškerých přepracovaných i nově řešených ZPMZ na částech katastrálního
území. Nový stav po procesu zápisu do KN postupně nahrazuje polohopis celkového rastru. Vedení této hybridní DKM
je navrhováno na přechodné období, během kterého dojde ke
sjednocení přesností polohopisu celkového rastru na úroveň
grafické přesnosti původní analogové mapy, tj. 0,6 až 1 m.
Přechodné období vedení hybridní DKM až do etapy námitkového řízení a vyhlášení KO může být výhodné z hlediska možnosti zjednodušeného režimu řešení oprav KO.
S hybridní DKM je možné pracovat jako se závazným operátem v místech, kde již byly přepracovány manuály závazného geometrického a polohového určení nemovitostí, nebo
tam, kde bylo provedeno šetření a existují nové platné ZPMZ.
Návazná kresba polohopisu katastrálních map je přizpůsobena zpřesňující transformací na body databáze pevných
bodů (DB PB) tak, aby nedocházelo k porušení relativních

vztahů v okolí řešené změny. Protože je režim vedení hybridní DKM mimo prostory provedených závazných změn
shodný s analogovým režimem vedení katastru mapy, není
nutné (mimo případy odstraňování hrubých chyb v KO)
ohlašovat vlastm'kům změny KO (např. výměr parcel).
V přechodném období vedení hybridní DKMje také podstatně zjednodušen proces přebírání a ověřování výsledků
návazných zeměměřických činností (např. zákres PBPP (podrobné bodové polohové pole) na objektech podle předávaných výsledných souřadnic) a ZPMZ. V nově aktualizovaných rezortních předpisech je možné jednoduše předepsat
počet a kvalitu požadovaných kontrolních bodů, připojení
změn mimo území ovlivněné systematickými chybami apod.
Nevýhodou tohoto řešení je nutnost vyšší úrovně koordinovaností činností KÚ a zpracovatelů výsledky zeměměřických činností pro KN od úvodní etapy poskytování informací
a podkladů až po etapu kontroly a přebírání výsledků. Dále
je nutné doplnit stávající programové vybavení pro práci
s rastrovými daty.
Ukázka využití DB PB postupně naplňované z výsledků
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zeměměřických činností pro KN v k.ú. Kramolín u Nepomuka
pro zpřesňující transformace souvislého rastru v S-JTSK je
uvedena na obr. 5. Podrobné měření polohopisu je prováděno
na síť PPBP etapovitě budovanou podle potřeb podrobného
měření, která je vyrovnávána jako síť vložená na existující
body ZPBP (základní polohové bodové pole) a ZhB. Protože
jsou výpočty podrobných bodů opět prováděny s vyrovnáním MNČ, je pro veškeré i podrobné body polohopisu známa
přesnost charakterizovaná střední souřadnicovou chybou. Při
následných měřeních mohou být podrobné body polohopisu
předchozích ZPMZ použity jako body připojovací při splnění požadavku KKB 3. Vzniká tak velmi kompaktní množina podrobných bodů, které v případě šetřením a kontrolním měřením prokázané identity se zákresem v celkovém
rastru, jsou použity pro zpřesňující transformace. Je možné
konstatovat, že zpracováním pěti ZPMZ bylo dosaženo lokalizace trvalých objektů intravilánu (budovy, ploty) v souvislém rastru do 0,5 m střední souřadnicové chyby následného kontrolního měření navazujících ZPMZ. Toto jsou již
hodnoty grafické přesnosti souvislého rastru (síla rastrové
čáry polohopisu PK je 0,6--0,8 m).
3.6 Vektorizace
platného
obsahu KM a přechod
na standardní
režim vedení DKM v prostředí
ISKN
Tato závěrečná technologická etapa je z časového i technického hlediska nejnáročnější, ale zásadní. Proto je uvažováno
o možnosti vést po přechodné období mapový operát v hybridním tvaru rastr - vektor, provést výslednou vektorizaci
podle potřeby jednotlivých KÚ (v závislosti na četnosti změn
v daném katastrálním území) a v závislosti na kapacitních
možnostech jednotlivých pracovišť. Obsah DKM přepracovaný z manuálů závazného geometrického a polohového určení má atribut KKB 3 nebo 4, obsah přebíraný z celkového
rastru je veden s KKB 8. Limitní situace nastává v okamžiku,
kdy je veškerý obsah KM získán z výsledků zeměměřických
činností pro KN (přebírané výsledky pozemkových úprav,
výsledky vytyčování neznatelných hranic nebo výsledky šetření a měření nového stavu v KN). Tím veškerý obsah DKM
má KKB 3, může být bezproblémově importován do prostředí ISKN a zde standardními prostředky dále veden.

Návrh databáze pevných bodů vychází z potřeby vytvořit nástroj pro správu, evidenci, kontrolu a optimalizované využití
všech výsledků zeměměřických činností v daném území především pro tvorbu digitálních katastrálních map v lokalitách
sáhových měřítek, jejich vedení a údržbu v přechodném období, než bude možné přejít na standardní režim vedení
a údržby v prostředí ISKN. DB PB má sloužit pro integraci
dat pevných bodů polohopisného obsahn katastrální
mapy vznikajících v procesu tvorby DKM a jako zdroj závazných informací pro veškeré navazující zeměměřické činnosti, zejména pro KN. Základní funkcí této DB je řešení
výše zmiňované koordinace prací v přechodném období vedení a údržby hybridní DKM.
Tato DB PB je průběžně plněna jednak v procesu tvorby
DKM přepracováním, při vyhledání a zaměření identických
bodů v terénu, ale především v procesu vedení a údržby
DKM. Využití této databáze je navrženo jednak jako zdroje
dat závazného polohového určení pro měření v terénu, dále
pro vyrovnávací transformaci polohopisu DKM, ale i jako
zdroje pro kontrolu kvality globálního klíče, a případné

jeho zpřesnění. Nezastupitelnou roli má tato DB PB v procesu testování kvality a přesnosti nových změn při aktualizaci KO z výsledků zeměměřických činností.
Režim správy a aktualizace DB PB musí zajistit bezkonfliktní a identický stav D-SGI na katastrálních hranicích nejen v prostoru územní působnosti jednotlivých katastrálních
úřadů (resp. detašovaných pracovišť), ale i na styku hranic
krajů. Protože je tento operát katastrálních hranic jako nejmenších správních jednotek územního členění využitelný pro
aktualizaci např. i Základní báze geografických dat, bylo by
vhodné uvažovat i o možnosti širšího využití vybrané kategorie DB PB.
Při naplňování takto funkční DB mohou být využity a konfrontovány různé zdroje dat (původní grafické mapy, měřické
manuály, nová měření, digitální ortofotomapy apod.). Pro
každý podrobný bod je vedena charakteristika přesnosti, případně jeho původ (KKB). Tvorba D-SGI je takto sjednocena
a může následovat jednotné vedení a obnova D-SGI s tím, že
bude docházet k postupnému zpřesňování celého katastrálního operátu.
Výhodou DB PB je řešení problematiky historického vývoje změn KO a možnost návratu nebo vyloučení chybné
změny. Jednotlivé technologické kroky jsou kontrolovány
systémem následných analýz, jejichž protokolární výsledky
jsou nedílnou součástí technické dokumentace zpracovávané
lokality a jsou navrženy tak, že je v případě nevyhovujících
výsledků každý postupný krok vratný. Průběžně prováděnými rozbory je možné určovat i základní charakteristiky
přesnosti přepracovávané lokality.

DB PB tvoří několik kategorií bodů, které mají specifické
funkce jak v procesu tvorby, tak i v procesu aktualizace. Jednotlivé kategorie bodů mají přesně popsané vlastnosti a úlohu
závislou především na KKB tak, aby vedení a údržba DKM
mohla být jednotně, jednoduše a jednoznačně popsána v metodických předpisech a směřovala k postupnému zpřesňování
DKM a zvyšování celkové technické úrovně D-SGL.
Veškeré výsledky geodetických prací pro KN by měly být
připojovány na body polohových bodových polí (kategorie
1). Protože tyto body jsou součástí obsahu DKM, je zřejmé,
že budou využity i v DB PB. Body základního polohového
bodového pole budou přebírány z centrálních databází Zeměměřického úřadu (ZÚ), body PBPP z dokumentací KÚ,
kde jsou vedeny a podle jednotných předpisů spravovány. Do
této kategorie bodů je nutné zařadit i souřadnice identických
hraničních znaků státní hranice ČR, transformované do
S-JTSK. Tyto body mají zásadní význam pro tvorbu DKM
hraničních katastrálních území.
Naplňování DB PB podrobnými body polohopisového obsahu DKM je kontinuální proces začínající v přípravné etapě
inventarizací využitelných výsledků zeměměřických činností
[10]. Výpočtem těchto manuálů v závazném souřadnicovém
systému S-JTSK je vytvořena základní kostra bodů, které
jsou součástí závazného geometrického určení nemovitostí
v právním smyslu vedeného katastrálního operátu. Při výpočtu je nezbytné klást důraz nejen na bezchybnost výpočtu
souřadnic (systém kontrol výpočtu), ale i na korektní určení
KKB. Tohoto cíle je možné dosáhnout např. vyrovnáním
MNČ. Vzniká tak další kategorie bodů - podrobné body výsledků zeměměřických činností závazného polohového
určení - evidovaných v dokumentaci KÚ (kategorie 2). Souřadnice některých těchto bodů bude možné převzít po kontrole KKB z aktualizovaných registrů evidence souřadnic
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(RES), vedených v dokumentacích KÚ. U těchto bodů můžeme očekávat KKB od 3 až do 7. Do této kategorie bodů je
možné zařadit po ověření i body z výsledků zeměměřických
činností např. pro správce inženýrských sítí, z měřených podkladů územních projektů apod. V těchto případech je však
nezbytné vedle ověření přesnosti výsledků provést šetření
souladu vlastnických hranic zobrazených v katastrální mapě
a zaměřených objektů.

Další body vznikají v procesu tvorby souvislého rastru
v S-JTSK. Jedná se o body významných lomových znaků
katastrálních hranic (kategorie 3), zvolené pro výpočet
shlukové analýzy na katastrálních hranicích. Souřadnice
těchto bodů vznikají vyrovnáním dvojic kartometrických
souřadnic rastrů sousedních katastrálních území, převedených do S-JTSK globálním transformačním klíčem (GTK).
Body této kategorie mohou mít pouze KKB 8.
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Poslední kategorií tvoří body, které budou nově vyšetřeny,
geodeticky zaměřeny a identifikovány s platným polohopisem katastrální mapy, nebo jako identické body volené pro
připojení ZPMZ v místních souřadnicových soustavách, nebo
body nového stavu. Jedná se o body určené ve standardním
režimu aktualizace KO ZPMZ - identické body ZPMZ (kategorie 4), u kterých je platnými předpisy vyžadována přesnost určení KKB 3 a stabilizace bodu trvalým způsobem (budovy, ploty, mezníky). Do této kategorie jsou zařazeny
veškeré body, šetřené a měřené v procesu tvorby DKM přepracováním, především tehdy, jestliže nebyly dodrženy dopustné odchylky v procesu tvorby souvislého zobrazení
v S-SK.
První tři kategorie bodů jsou v dané etapě tvorby DKM
vždy uzavřenými množinami, body kategorie 4 budou průběžně a kontinuálně doplňovány.9) Je zřejmé, že funkce DB
PB skončí v momentě vyhlášení platnosti nového KO a přechodem do režimu vedení KO v ISKN, kdy budou případné
nesoulady řešeny v režimu oprav chyb KO.
4.2 Využití DB PB pro zpřesňující
polohopisu
DKM

transformace

Polohopis celkového rastru k.ú. nebo vektorová kresba KMD transformovaná do S-JTSK pomocí GTKjsou analyzovány
na identických bodech DB PB. Identickým bodům DB PB je
přiřazena kartometrická souřadnice s KKB 8. Tato analýza
provedená na dostatečném počtu identických bodů dává objektivní informace nejen o kvalitě procesu tvorby souvislého
zobrazení, ale i o kvalitě stávajících analogových katastrálních map.
Získané diference v jednotlivých souřadnicích dy, dx na
analyzovaných bodech je vhodné rozlišit v závislosti na kategorii bodu a poloze bodu. Případný výskyt systematických
chyb na bodech vyšetřených a zaměřených katastrálních hranic v prostoru několika katastrálních území může lokálně
zpřesnit GTK nebo taková katastrální území, na nichž nebyly
při vyrovnání katastrálních hranic splněny dopustné odchylky.
Obvyklé systematické chyby v intravilánech obcí odstraní
zpřesňující nereziduální transformace. Je však nutné zahrnout do transformačního klíče pouze takové body, které nebyly ovlivněny např. chybným zákresem změn v průběhu vedení a údržby katastrální mapy. Lokalizace výskytu těchto
hrubých chyb je možná pomocí dostupných ortofotomap. Takovéto případy je nezbytné řešit individuálně podle závazných měřických manuálů.
Pro zpřesňující transformaci zdrojovou soustavou jsou kartometrické souřadnice bodů DB PB získané z rastrových souborů (resp. vektorové kresby KM-D) s KKB 8, cílovou soustavou souřadnice bodů DB PB se stejným nebo nižším
KKB. Do transformačního klíče jsou především zařazeny
body kategorie 1 - body polohových bodových polí, jsou-li
voleny na trvalých objektech. Jedná se např. o body číselné
a grafické triangulace zobrazené na mapách PK (SK) a také
o body PBPP na objektech, jsou-li stávající objekty v polohopisu rastrových souborů (resp. vektorové kresbě KM-D)
identifikovatelné. Důležitými body jsou identické body hraničních znaků státní hranice ČR.

9) Teoretický limitní cílový stav úplného naplnění DP PB by nastal

v okam~iku, kdy DB PB bude obsahovat veškeré podrobné body
polohopIsu KM S KKB 3 (body vlastnických hranic, označené trvalými stavbami - budovy, ploty - zaměřeny, hranice převzaté vytyčeny a zaměřeny).

Do klíče zpřesňující transformace jsou dále zahrnuty analýzou potvrzené body kategorie 2 a 4. Jestliže se některé body
těchto kategorií týkají vyšetřených a zaměřených bodů katastrální hranice aje potvrzena jejich identita, nahrazují body
v cílové soustavě kategorie 3 s KKB 8.
Po úspěšné provedené zpřesňující transformaci jsou v DB
PB kartometrické souřadnice všech bodů (KKB 8), zařazených do transformačního klíče, nahrazeny souřadnicemi
bodů cílové soustavy. Tyto body jsou takto automaticky zařazovány do všech následných zpřesňujících transformací
a jejich poloha se může v následném procesu aktualizace
změnit pouze v případě zpřesnění polohy bodu při zlepšení
KKB.
4.3 DB PB jako zdroj závazných
informací
zujících zeměměřických
činností

nava-

Body DB PB budou vydávány jako závazný podklad pro připojování navazujících zeměměřických činností. Podle kategorie a KKB je okamžitě zřejmé, kterých bodů je možné využít jako bodů připojovacích, které body byly zvoleny do
klíče zpřesňujících transformací, a které body jsou určeny
jako nový platný stav. Doplněním šetřených a zaměřených
identických podrobných bodů polohopisu do DB PB je
možné exaktně stanovit mezní hodnoty diferencí na identických bodech pro použití zpřesňující transformace a určit, kdy
je možné a vhodné přejít na standardní režim vedení a údržby
DKM v ISKN. Optimální okamžik přechodu do tohoto režimu nastane, pokud nebudou diference na identických podrobných bodech polohopisu větší než grafická přesnost sáhové mapy, tj. 0,6 až 0,8 m.
Zpřesňující transformace polohopisu DKM na současný
platný stav a pokojnou držbu, vyšetřenou přímo v terénu, eliminuje někdy i značné systematické chyby v současném zákresu polohopisu katastrálních map, především v intravilánech obcí vedených již v S-JTSK, v prostorech, kde se
kumuluje většina nových geometrických plánů.
Z návrhu DB PB je zřejmý i režim aktualizace a postupného zpřesňování KO. Souřadnice bodů již jednou určené
s KKB 3 se považují za správné, neprokáže-li se zeměměřickou činností v terénu opak. Výsledky navazujících zeměměřických činností pro obnovu a údržbu KO je možné nahradit, a tím zpřesnit polohu podrobných bodů polohopisu
s nižším KKB body s vyšším KKB. Poloha bodů s KKB 3
může být upřesněna pouze v případě prokazatelné chyby v prvotním určení polohy těchto bodů.

Na základě zkušeností s obnovou operátu přepracováním,
prováděnou podle stávajících platných předpisů, a nových
zkušeností, získaných účastí na pilotním projektu k ověření
předložené technologie na lokalitách po celém území ČR, je
možné tvrdit, že je k dispozici technologie, jejíž aplikací je
možné vytvořit digitální katastrální mapu kvalitativně vyšší
úrovně než dosud, s moderně stanovenými parametry požadovanými širokým spektrem uživatelů (souvislé zobrazení,
závazný a jednotný souřadnicový systém) a současně eliminovat subjektivní postupy.
V procesu vedení takto vytvořené DKM je kladen důraz
na kvalitu šetření a zaměřování vyšetřených skutečností
a společně s odpovědným doplněním veškerých přepracovatelných výsledků, čímž se kontinuálně zvyšuje technická
a právní spolehlivost katastrálního operátu. Aby byly vý-
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sledky digitalizace využitelné v dohledně krátké době pro
veškeré zeměměřické
činnosti, které ze stávajícího KO vycházejí nebo na tento operát navazují, případně jej aktualizují, je navrženo etapové řešení digitalizace s prioritním důrazem na vytvoření souvislého zobrazení map PK na celém
území státu, zeměřování změn v S-JTSK a vedení DKM ve
formě hybridní digitální katastrální mapy, která umožní kontinuální zpřesňování obnoveného operátu KN. Zásadní je návrh vytvoření a plnění DB PB pro širokou škálu činností.
Nesmírně důležitá je snaha o vytvoření takového prostředí,
které bude komerční sféru zabývající se činnostmi v katastru
nemovitostí motivovat a nikoli ji od prací v lokalitách s KMD odrazovat.
Pokud nebudou uskutečněna taková opatření, je zbytečné
vkládat do tvorby DKM tolik prostředků a úsilí. Proč nákladným procesem tvořit mapy, do kterých nelze vložit závazné rozdělení pozemku podle výsledku zeměměřických
činností? Takto vedené mapy budou za několik let považovány za nevyhovující a v následné etapě přepracování katastrálních map začneme opět do začátku.

[I] Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996
Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Ceské republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve
znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 11312000Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
[2] Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu přepr!1cováním souboru geodetických informací a jeho vedení. [CUZK
č. j. 5238/1998-23.] Praha, CÚZK 1998.
[3] Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění zákona č. 120/200 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb.

Analýza úrovně zeměměřických služeb
evropských zemí na základě národních
zpráv prezentovaných na CERCO
a EuroGeographics (2. část)

4.7

Financování
a ekonomický
model
zeměměřických
služeb
- míra závislosti
na státním
rozpočtu

Způsob hospodaření souvisí do určité míry s pozicí národní
zeměměřické služby v soustavě státních orgánů nebo mimo
ní. Bez ohledu na dále uvedené rozdělení je všude v Evropě
vyvíjen zřetelný politický i ekonomický tlak, aby národní zeměměřické služby pokrývaly stále větší část svých výdajů
příjmy za poskytované produkty a služby, ať již jde o přímé
příjmy státního rozpočtu nebo o příjmy s nimiž může organizace v rámci své hospodářské činnosti disponovat dle uvážení. Národní zeměměřické služby v Evropě působí jako:
o rozpočtové
organizace napojené všemi výdaji a příjmy na
státní rozpočet, přičemž míra dotace vlastních výdajů ze
státního rozpočtu dosahuje

[4] Návod pro obnovu ~atastrálního operátu mapováním ze dne
30. dubna 1997. [CUZK č. j. 21/1997-23, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 21. prosince 1998, č. j. 5239/1998-23.]
[5] CADA, V.: Závazné souřadnicové systémy v CR. In: Aktuální
Qroblémy inženýrské geodezie 1999. Brno 1999.
[6] CADA, V.-JAKUBCOvA, L.: Návrh technologie tvorby DKM
v lokalitách sáhových map a ověření přesností. GaKO, 48 (90),
2002, č. 7.
[7] Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Ceské republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona
č. 10312000Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
[8] Nařízení vlády CR č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém
území státu a zásady jejich používání.
[9] Zápis II. pilotního projektu. Praha, CÚZK 2003.
[10] CADA, V.: Návod pro obnovu katastrálního opt;rátu přepracováním ze systému stabilního katastru. Praha, CUZK 2001.
[11] Instruktion zur Ausfůhrung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen, behufs Herstellung neuer Plane
flir die Zwecke des Grundsteuerkatasters. Vídeň 1887.
[12] Instruktion zur Ausfiihrung der in Folge der AllerhOchsten Patente vom 23. December 1817 angeordneten Landes-Vermessung. Wien 1824.
[13] CADA, Y.: Návod postupu transformace lokalit KM-D do
S-JTSK. Ověření na lokalitě Mladíkov (okr. Prachatice). [Interní dokument CÚZK.] Praha, CÚZK 2002.
[14] Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované a souboru popisných informací katastru nemovitostí Ceské republiky a digitálních dat BPEJ, verze
q č. j. 5270/1999-22 ze dne 24. 11. 1999.
[15] CUZK č. j. 295712000-1 ze dne 28. června 2000 v aktuálním
znění (nový výměnný formát).
Do redakce došlo: 7. 7. 2003

Lektoroval:
Ing. Stanislav Žofka,
KÚ Plzeň-město

Ing. Jiří Síma, CSc.,
Fakulta aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni

90 a více %:
GR, SI, SK,
80-89 %:
AT, CH, CZ, HU, IT,
70-79 %:
BE,IS,
o příspěvkové
organizace, státní podniky nebo veřejné organizace, přičemž míra příspěvku či dotace ze státního rozpočtu dosahuje
60-69 %: JE, PT, SE, Severní Irsko,
50-59 %: FI, NL, LV
40-49 %: DK, FR,
30-39 %: NO,
o hospodářské
organizace,
akciové společnosti apod., kdy
většina výdajů je kryta příjmy, které mohou zahrnovat též
státní granty na úhradu nevýdělečných geodetických a kartografických prací ve státním zájmu. V roce 2001 to byla
GB - Ordnance Survey: pokrytí 98,8 % výdajů příjmy, zahrnujícími z 15 % grant Parlamentu.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 49191, 2003, číslo 12

254

Zvláštním případem je způsob pokrytí výdajů národní zeměměřické služby Ukrajiny:
UA - Hlavní odbor geodezie, kartografie a katastru při Ministerstvu životního prostředí a přírodních zdrojů: pokrytí 89 % díky úspěšnému prodeji geodetických a fotogrammetrických
přístrojů ukrajinské
výroby,
protože jinak by bylo finanční zabezpečení geodetických a kartografických činností ze státního rozpočtu
katastrofálně nízké.
4.8 Míra kompenzace
činnosti

výdajů

příjmy

z vlastní

Vlastní činností národních zeměměřických služeb v Evropě
se rozumí
• poskytování geodetických údajů o bodech bodových polí,
• prodej otisků státních mapových děl v papírové formě,
• prodej státních mapových děl v digitální rastrové formě na
CD-ROM, prostřednictvím Internetu nebo elektronického
obchodu,
• poskytování geografických dat z vektorových topografických databází (digitálních modelů území a digitálních modelů reliéfu) za úplatu,
• udílení licencí k využití kartografických děl v jejich působnosti a inkaso poplatků za autorská práva k těmto dílům,
• prodej leteckých měřických snímků a produktů z nich vyhotovených (např. ortofotomap) nebo materiálů dálkového
průzkumu Země s přidanou hodnotou.
Mnohé služby dosahují značného procenta přijmů prodejem tematických map a atlasů (nově i na CD-ROM) pro veřejnost, které samy vyhotovují a distribuují ve vlastních prodejnách nebo prostřednictvím dealerů (CH, DE, DK, ES, GB,
FR, IS, LU, NO, SE). Ty služby, které se rovněž zabývají
správou katastru nemovitostí (aťjiž komplexně jako CZ, SK,
HU) nebo jeho technickou častí (viz 4.14), vytvářejí část
svých příjmů v tomto oboru. Často však jde jen o vybírání
správních poplatků, které jsou přímým příjmem státního rozpočtu (CZ, SK).
Míru kompenzace výdajů příjmy z vlastní činnosti lze
snadno odvodit z údajů uvedených v oddílu 4,7 dopočtením
do 100 %, např.
10 a méně %:
GR, SI, SK,
10-20 %:
AT, CH, CZ, HU, IT, atd.
V evropských podmínkách se zdá být pro vykonávání
geodetických a kartografických činností ve veřejném zájmu
nejvýhodnější formou příspěvková organizace, státní podnik
nebo veřejná organizace s převažující majetkovou účastí
státu, protože
• umožňuje reinvestovat část zisku podle vlastního uvážení,
• umožňuje dotovat ztrátové avšak nezbytné činnosti,
• dovoluje realizovat pružnou mzdovou politiku,
• zaměstnanci se necítí úředníky, ale byznysmeny.
4.9 Otázky zpoplatnění
a poskytování
kých (geoprostorových)
dat

gové i digitální formě. Lze však najít případy bezplatného
poskytování geografických dat, např.:
CH - pro federální vysoké školy, federální úřady a armádu,
LV - pro orgány státní správy,
FI - rastrové mapy 1:8 mil. až 1:50000 přes Internet,
EE - rastrová mapa 1:50 000 a digitální ortofota 1:10 000
přes Internet,
NO - rastrové mapy 1:50000 a menších měřítek přes Internet,
GB - GlS files (vektorová databáze velkých měřítek v sídle
školy) pro 1. a 2. stupeň, pedagogy a studenty vysokých škol.
Obvyklé jsou slevy poskytované dodavatelům dat (zejména atributových), kteří jsou zpravidla správci tematických
databází (silniční, železniční, vodních toků apod.), např. v CZ
a PL. Od roku 2000 je zřetelná tendence zlevňovat geografická data, informace či produkty z nich odvozené a zjednodušovat licenční podmínky (zejména AT, DK, FR, GB, SE).
Jsou uzavírány dohody s orgány místní samosprávy a správci
sítí infrastruktury s příslibem pravidelné aktualizace za zlomek pořizovací ceny dat (DK). K oživení trhu s geografickými daty přispívá vyspělý marketing a spolupráce se sítí
dealerů (DK, FI, GB, IS, NL, SE).
V Evropě byly zaznamenány dva případy masivního politického působení na národní zeměměřickou službu, aby poskytovala geografická data zdarma. V roce 1994 byla vydána
směrnice Evropské hospodářské rady (EEC), aby do dvou let
byla takto poskytována data pro ochranu životního prostředí.
CERCO protestoval, že jde o zvýhodnění jednoho odvětví
a zpoplatnění je nutné ke krytí části výdajů, na které státní
rozpočet neposkytuje finanční prostředky. Druhým případem
byl požadavek nizozemského Parlamentu, aby státní orgány
měly bezplatný přístup ke geografickým datům. V tomto případě úspěšně lobovala podnikatelská sféra poukazem na to,
že by takto byla znevýhodněna v obchodní soutěži.
4.10 Oborová
legislativa
buzné zákony

- zeměměřické

a pří-

V řadě evropských zemí, zejména postkomunistických, byly
v letech 1994-2001 vydány speciální zákony o zeměměřictví (geodezii a kartografii) nebo o zeměměřických činnostech, reagující na změněnou politickou situaci, ochranu soukromého vlastnictví a vytvoření privátní podnikatelské sféry
v zeměměřictví. Jde o tyto země: BG (200l), CZ (1994), IS
(1997), HR (2000), HU (1996), LT (2001), PT (1996), RU
(1995), Sl (2000), SK (1995).
V některých zemích, připravujících se na vstup do Evropské unie, již byla vydána novela zeměměřického zákona
umožňující práci občanů EU v oboru, jakmile se příslušná
země stane její součástí (např. CZ, PL).
4.11 Uplatnění
autorských
kým produktům

práv

ke kartografic-

geografic-

Na rozdíl od tendence poskytovat geografická data, vytvořená ve Spojených státech amerických za prostředky z federálního rozpočtu, bezúplatně, je v celé Evropě obvyklý způsob poskytování těchto dat a z nich vytvořených informací
a produktů za úplatu, jejíž výše jen z menší části pokrývá náklady na sběr a zpracování geografických (geoprostorových)
dat, zahrnuje licenční poplatky za další komerční využití a zohledňuje autorská práva ke kartografickým dílům v analo-

Zeměměřické služby většiny evropských zemí vydaly vlastní
pravidla, upravující kromě způsobů zpoplatňování a poskytování geografických dat a kartografických produktů též určitou formu ochrany autorských práv k analogovým i digitálním dílům vydaných v jejich působnosti, např. CZ Pravidla pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl
a údajů z dokumentačních fondů, jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností.
Dosud problematické je však stále uplatnění autorských
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práv k digitálním topografickým a kartografickým databázím, které je ve většině zákonů vydaných v 90. letech uplynulého století nebo dříve nedostatečně ošetřeno (CZ, SK). Na
světovém fóru zeměměřických služeb v Cambridge (1995)
byla zdůrazněna zásadní úloha národních zeměměřických
služeb jako vykonavatelů autorských práv ke státním mapovým dílům a základním bázím geografických dat s výjimkou
užití děl pro vlastní potřebu. Za zcela uspokojivé promítnutí
ochrany autorského práva ke kartografickým produktům do
autorského zákona označuje v národních zprávách pouze LT
aPT.
4.12 Personální
městnanců

politika,

počty

a vzdělávání

za-

Převažujícím rysem personální politiky většiny národních zeměměřických služeb v Evropě v uplynulém desetiletí je postupné snižování počtu zaměstnanců související s komputerizací a elektronizací většiny geodetických a kartografických
činností nebo se zaváděním informačního systému katastru
nemovitostí. Mírně narůstající počty i po roce 2000 vykazuje
pouze CH a HU v souvislosti s přijatými novými úkoly. Setrvalý stav po celé období vykazuje BE, EE, LV a NL.
Podle celkového počtu zaměstnanců jsou evropské zeměměřické služby obtížně srovnatelné, protože zásadní úlohu
zde hraje případná správa katastru nemovitostí, vyžadující síť
podřízených služeben (regionálních úřadů) s markantně větším počtem zaměstnanců (CZ - 88 %!). S uvážením této
okolnosti lze podle celkového počtu zaměstnanců rozdělit evropské národní zeměměřické služby na:
• malé (do 100 zaměstnanců): IS, PL
IS (35) - pouze kartografická příprava státních mapových děl
PL (72) - pouze ústřední úřad zadávající geodetické
a kartografické práce státním podnikům
a podnikatelské sféře
• střední (od 101 do 1000 zaměstnanců): BE, CH. DK. EE,
ES, GR, EI, IT,
NL, PT. RO. SI,
Severní Irsko
• velké (více než 1000 zaměstnanců): AT. CZ. DE. H, FR,
GB,HR.HU.LV,RU,
SK. SE
Poznámky:
• Podtržené služby se též zabývají správou katastru nemovitostí.
• Některé služby neuvádějí počty zaměstnanců v národních
zprávách.
Zásadní změny technologií vyžadují všude organizovat
a zajišťovat rekvalifikaci a celoživotní vzdělávání zaměstnanců. Nejvyšší úroveň těchto činností vykazuje AT,DK, ES,
H, FR, GB, HU, IT, NO. Vlastní velkokapacitní školící zařízení má zeměměřická služba FR, IT, NO.
4.13 Vztahy
tví

k podnikatelské

sféře

např. v BG, LT a PL. Jejich objem je pochopitelně závislý na
možnostech státního rozpočtu a má všeobecně sestupnou tendenci (v CZ pouze zajištění leteckého měřického snímkování). V některých zemích byly určité odborné činnosti vyhrazeny podnikatelské sféře (např. geometrické plány,
vytyčování a výkony inženýrské geodezie v CZ a SK), jinde
však tyto činnosti provádějí výhradně orgány státní správy
zeměměřictví a katastru nemovitostí (H, řada spolkových
zemí DE). V každém případě udílejí zeměměřické služby
úřední oprávnění nejen k potvrzování výsledků zeměměřických činností (CZ, SK aj.), ale dokonce i k jejich vykonávání (BG, HR, RU, UA), pokud mají být výsledky přejaty do
státních geodetických či mapových děl a databází.
Při distribuci kartografických děl a základních bází geografických dat je evidentní nárůst spolupráce se soukromými
dealery (FR, GB, IS). V České republice je prvním případem
distribuce digitální rastrové Základní mapy ČR 1:10 000,
1:50000, Mapy ČR 1:500 000 a ortofotomap vybraných
měst v měřítku 1:10 000 (správcem je Zeměměřický úřad)
firmou ESPACE Morava, s. r. o., která používá technickou
infrastrukturu pro hostování geografických dat a poskytování
aplikačních služeb německé firmy TerraMapServer.
4.14 Je katastr
nemovitostí
zeměměřickou
službou?

zajišťován

národní

Pro správu katastru nemovitostí v evropských zemích je stále
typický model dvou institucí - pozemkové knihy (zpravidla
v podřízenosti ministerstvu spravedlnosti) a katastrálních
úřadů zajišťujících technické agendy katastru (katastrální měření, vedení údajů o vlastnících, pozemkových parcelách, budovách a někdy i o bytech, vedení katastrálních map a informačního systému katastru nemovitostí). Katastrální úřady
s touto pracovní náplní jsou součástí národní zeměměřické
služby v těchto zemích: AT, BG, CH, CY, DE, DK, EE, HR,
H, LT, LU, LV, MD, NO, RO, SE, Severní Irsko.
Modelem pro 21. století je uspořádání správy katastru nemovitostí tak, jak bylo realizováno v roce 1993 v České republice, Slovenské republice a Maďarsku, tj. v působnosti jediného orgánu státní správy, kterým je zeměměřická služba.
Toto řešení bylo doporučeno ve Směrnicích pro pozemkovou
správu zpracovaných předními odborníky CERCO spolu
s komparativní studií o stavu katastru v evropských zemich
v letech 1993-1994. Zajímavou skutečností je probíhající legislativní příprava zavedení tohoto modelu v Norsku (2002).
Po rozhodnutí XVI. plenárního zasedání CERCO ve Vídni
(1994) nerozvíjet další aktivity v oboru katastru nemovitosti
převzalo tyto agendy sdružení MOLA (Setkání představitelů
pozemkových správ) pod patronací Hospodářské komise pro
Evropu při Spojených národech (UN ECE) - nyní WPLA
(Pracovní sdružení pro správu pozemků). Na této změně se
podílelo působení významných zeměměřických služeb (zejména zakládajících členů CERCO), které se správou katastru
nemovitosti nezabývají - konkrétně BE, ES, FR, GR, JE, IT,
IS, NL, TR. Nejnovější inciativou je 1. katastrální kongres
v Evropské unii, konaný v květnu 2002 v Granadě.

v zeměměřic-

Předmětem zájmu podnikatelské sféry v zeměměřictví jsou
především státní (nejlépe dlouhodobé) státní zakázky financované z prostředků státního rozpočtu. Ty se realizují automaticky tam, kde příslušná zeměměřická služba nemá potřebné vybavení a kapacity (kartografické polygrafie, pro
měřické práce v bodových polích a v katastru nemovitostí),

4.15 Doporučený
geodetický
a kartografická
zobrazení

referenční
systém
pro Evropu

Výchozí situace pro tvorbu panevropských kartografických
děl a bází geografických dat je značně složitá, protože v evropských zemích se používá 5 různých referenčních elipsoidů a 8 různých kartografických zobrazení pro státní mapová
díla ve středních a malých měřítkách. Z iniciativy CERCO
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zahájila v roce 1999 dceřinná organizace MEGRlN ve spolupráci s Vědeckotechnickou výzkumnou laboratoří Evropské unie (JRC) řešení projektu, jehož výsledkem jsou doporučení z 2. workshopu v Mame-la-Vallée (2000):
• jako geodetické datum používat Evropský terestrický referenční systém (ETRS 89) na elipsoidu GRS80,
• pro evropské statistické účely používat ETRS 89 Lambertovo azimutální stejnoploché zobrazení (ETRS-LAEA),
• pro panevropské mapovací projekty v měřítku 1:500 000
a menším používat ETRS 89 Lambertovo kuželové konformní zobrazení (ETRS-LCC),
• pro konformní panevropské mapovací projekty v měřítku
1:250 000 a větším používat ETRS 89 Transverse Mercator (příčné Mercatorovo zobrazení ETRS- TMzn), které je
identické s UTM pro severní polokouli při použití elipsoidu GRS80, přičemž zn je číslo příslušné zóny,
• jako výškový systém pro praktické celoevropské využití
přijmout EVRF2000 (viz 4.24),
• definovat rovnice a transformační parametry mezi národním geodetickým referenčním systémem a ETRS 89 s přesností na 1 až 2 metry.
EuroGeographics doporučuje členským zemím, aby v případě, že stojí před rozhodnutím, jaký geodetický referenční
systém a kartografické zobrazení zvolit pro tvorbu státních
mapových děl nové generace a základní báze geografických
dat, které mohou být součástí panevropských projektů (viz
oddíl 4.4), se řídily výše uvedenými závěry. Některé země to
již učinily (používají zobrazení UTM, ale referenční systém
WGS84, protože současně vyhotovují mapy pro potřeby armády) - např. AT, CY, EE, LT, LV, avšak volí odlišně střední
poledník od standardních zón UTM, aby dosáhly minimálního kartografického zkreslení na vlastním územi. Doporučení používat ETRS 89 na elipsoidu GRS80 a zobrazení
UTM hodlají výhledově realizovat národní zeměměřické
služby DE a FI.
4.16 Stav digitalizace
v rastrové formě

státních

mapových

děl

Téměř ve všech evropských zemích byla v 90. letech uplynulého století digitalizována státní mapová díla středních
a malých měřítek (1: 10 000 až 1:1 000 000) do rastrové
formy v bezešvém uspořádání nebo po mapových listech
v souvislém kladu. Splnění tohoto úkolu ohlásily v národních zprávách zeměměřické služby těchto zemí:
CH - TM 25, TM 50, TM 100, TM 200, TM 1000,
CZ - ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 200,
DE - TM 200, TM 500, TM 1000,
DK -TM 25,
GR -TM 5,
FI - TM 20, TM 50,
FR - TM 25, TM 50, TM 100, TM 250, TM 1000,
HU -TM 10, TM 100, TM 200,
NL -TM25,
NO -TM 50,
RU -TM 200, TM 1000,
SK - ZM 10, ZM 50, ZM 200,
SE -TM 10.
V rastrové formě je též v řadě evropských zemí vytvořeno
souvislé ortofotografické zobrazení státního území, často
v měřítku 1:10000 s rozlišením obrazového prvku (pixelu)
0,50 m. Jako příklad lze uvést:
CZ - digitální ortofotomapy 1:10 000 a 1:5 000 pro údržbu
ZABAGED, tvorbu IACS a jako příložné mapy k SM 5,

EEFRLT PT SI -

digitální ortofotomapy
BD ORTHO 1:25000
digitální ortofotomapy
digitální ortofotomapy
digitální ortofotomapy

1:10000 (2001- 100 %),
(2001 - 50 %),
1:10 000 (2001- 100 %),
1:10 000 (200 1 - 66 %),
1:5000 (2001- 94 %).

4.17 Tvorba a aktualizace
digitálních
vektorových bází topografických
a kartografických
dat
CERCO sledoval po celou dobu své existence (1980-2000)
postup digitalizace katastrálních map do vektorové formy,
protože považoval digitální katastrální mapy (DKM) za důležitý zdroj změnových dat pro aktualizaci základních bází
geografických dat vzniklých vektorizací státních mapových
děl ve středních měřítkách (ve většině zemí) nebo novým fotogrammetrickým vyhodnocením (např. BD TOPO - FR
nebo ZB GlS - SK).
V České republice je převod katastrálních map do digitální
vektorové formy důležitou etapou Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a proto informace o stavu plnění tohoto
úkolu v jiných evropských zemích mohou být nejen zajímavé,
ale i inspirující:
AT - 70 % (2001), DK - 100 % (1999), FI - 100 % (1999
kromě Laponska), GB - 100 % 1:1250 intravilány (1991),
100 % 1:2500 extravilány (1995), HR - 73 % (2000), IB100 % (1993), SI - 87 % (2001), Severní Irsko - 100 %
(2000).
Ve většině evropských zemí byly v průběhu 90. let uplynulého století zahájeny a případně i završeny projekty
tvorby základních bází geografických dat, které mají formu
souvislého topologickovektorového topografického nebo
kartografického modelu státního území s podrobností odpovídající měřítku topografické (základní) mapy středního
měřítka, jež byla jeho zdrojem (obvykle 1: 10 000 nebo
1:25 000). Tyto databáze mají být především zdrojovými vrstvami regionálních geografických informačních
systémů (GlS). Jejich atributová složka nejen popisuje
vlastnosti zobrazovaných objektů, ale obsahuje většinou
i kód kartografického znaku (značky), jíž se objekt zobrazí
v kartografickém modelu a na příslušné mapě v analogové
či digitální formě. Lze tedy vytvářet základní nebo topografické mapy nové generace na bázi údajů aktualizované
základní báze geografických dat (případ CZ: ZABAGED
po aktualizaci ~ Základní mapa ČR 1: 10 000 ~ Základní
mapa ČR 1:50 000).
Pro srovnání bude vhodné uvést stav tvorby digitálních
vektorových bází topografických a kartografických dat v Evropě:
AT - topografický model DLM 1:10 000 (1998),
kartografický model KM 1:50000 (1993),
BE - TOPv-GlS (do roku 2005),
CH - VECTOR25 (2001),
VECTOR200 (2000),
CZ - ZABAGED 1:10 000 (2000, s atributy do 2003),
DE - ATKlS 1:25 000 (1999) ve struktuře Basic
DLM 1:25000 a odvozené DLM 50, DLM 250
aDLM 1000,
DK - TOP1ODK (2000),
EE - ENTD 1:10000 (2002),
ES - kartografická databáze BCN200 (1992),
kartografická databáze BCN25 (2003),
FI - topografická databáze 1:20000 (1998),
FR - BD TOPO 1:25 000 (2006),
BD CARTO 1:50 000 (1995),
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BD GEOROUTEl:50 000 - silniční databáze (1995),
GEOFLA - databáze administrativních hranic (1997),
GB - národní topografická databáze 1:1250, 1:2500,
1:10000 (1995),
HR - topografická databáze STOKIS 1:25 000, 1:200 000 (?),
IS - topografická databáze 1:25 000 (2003),
IS 50v 1:50000 (2003),
LT - LT DBK 50 ooo-v (2001),
LU -BD-L-TC 1:20000(1994),
NL - TOPIO Vector (1998),
TOP50 Vector (1997),
TOP250 Vector (1995),
TOP50 Wegen - silniční vektorová databáze (1994),
NO - silniční vektorová databáze (1998),
PT - SCN IOK 1:10 000 (2000 - 50 %),
SK - ZB GlS 1:10 000 (?),
Severní Irsko - NIGIS 1:1250 a 1:2500 (2000).
Následnou akcí po vytvoření digitální vektorové báze topografických a kartografických dat je periodická údržba tohoto díla. V evropských podmínkách je typická aktualizace
užitím metod digitální fotogrammetrie. Ty představují letecké měřické snímkování celého státního území v měřítku
1:21000- 1:30000 v cyklu 3-6 let, vyhotovení digitálních
ortofotomap s vhodným rozlišením (často 0,50 m v území)
a jejich superimpozici s vektorovou databází, případně analytické fotogrammetrické vyhodnocení změn v intravilánech.
Popsaná technologie je již rutinně provozována např. v těchto
zemích: AT, CH (cyklus 6 let), CZ (3-6 let), DE (1-5 let),
DK, NL (4 roky).
4.18 Disponibilita
v celostátním

digitálního
rozsahu

modelu

NO - 100m DMR, z vrstevnic TM 1:50 000 (1992),
SI - 100 m DMR, z vrstevnic TM 1:10 000 (1985!),
25 m, z vrstevnic TM 1:5000 (2001),
SK - vrstevnicový model z TM 1:25 000 a ZM 1:10 000
s intervalem 5 nebo 2 m (2002 - 80 %),
TR - 30 m, z vrstevnic TM 1:25 000 (?).
Nové technologie získání dostatečně přesného digitálního
modelu povrchu nebo reliéfu jsou zkoušeny v Německu (pomocí laserového skeneru na letadlovém nosiči) a ve Slovinsku (radarovou interferometrií z družic ERS-l,2).
4.19 Tvorba
kového

kartografických
děl z materiálů
průzkumu
Země

dál-

Evropské země patří mezi nejlépe a nejúplněji zmapované
země na světě a proto využití materiálů DPZ pro tvorbu a aktualizaci základních státních mapových děl (tj. topografických respektive základních map středních měřítek) patří spíše
k výjimkám. Mezi ně náleží např. vyhotovení aktuálních ortofotomap v měřítku 1:10 000 z obrazových záznamů z družice LANDSAT 5-TM pro celé území státu (ES, IT, IS, PT)
a ortofotomap v měřítku 1:50 000 z obrazových záznamů
z družice SPOT (EE, ES, IT, LT).
Celoevropskou akcí v druhé polovině 90. let uplynulého
století bylo vyhotovení tematických map v měřítku 1:100 000
v rámci vytvoření databáze půdního krytu pro koordinaci informací o životním prostředí (CORlNE). Některé země (GR,
HU) pokračují v dalším zpřesnění kategorií užívání půdy klasifikací aktuálních obrazových záznamů z družic IRS a SPOT
s podrobností mapy 1:25 000 respektive 1:50 000.

reliéfu

Digitální model reliéfu je nezbytným podkladem pro tvorbu
ortofografického zobrazení státního území (ortofotomap)
z leteckých měřických i družicových snímků a obrazových
záznamů. I když je vedlejším produktem analytického nebo
digitálního fotogrammetrického vyhodnocení snímkovacích
dvojic, pokrytí celého území státu se většinou dosahuje odvozením výškových kót mřížového modelu z vrstevnic na
existujících topografických (základních) mapách v měřítku
1:10 000 až 1:200 000. Rozměr čtvercové mříže je 5-200 m,
jak to ilustruje následující přehled situace v různých evropských zemích:
AT - 10m DEM, fotogrammetrickým vyhodnocením včetně
terénních hran, celkem 85 mil. bodů (2001 -70 %),
CH - 25 m DHM 25, z vrstevnic TM 1:25000 včetně hr'betnic (2001),
CZ - vrstevnicový model ZABAGED ze ZM 1:10 000 s intervalem 2 m (2000),
ES - 200 m MDT 200, z vrstevnic TM 1:200 000 (1993),
25 m MDT 25, fotogrammetrickým vyhodnocením
(2000),
FI - 25 m, z vrstevnic TM 1:10 000 (1993),
FR -75 m BD ALT!, z vrstevnic TM 1:10 000 a 1:25000
(2000),
GB - ? LandFromProfile (2000),
GR - vrstevnicový model z TM 1:50 000 s intervalem 20 m
(1995 - 40 %),
HR - 25 m DEM 25/1, fotogrammetrickým vyhodnocením
(2001- 20 %),
HU - 100 m DDM-1O (1994),
5 m ! z vrstevnic TM 1:10 000 (2001 - 26 %),
IT - 20 m DlG ITALIA, z vrstevnic TM 1:25 000 (1998),
NL - 100 m TopPhoogte MD (1993),

Rozvoj informační společnosti na prahu 21. století přináší též
nové formy sdílení a zpřístupňování geografických dat, nejen analogovou formou (papírovými mapami, atlasy a glóby),
ale ve stále větší míře digitální formou (na kompaktních discích CD-ROM nebo prostřednictvím světové počítačové sítě
WWW). Prvními případy v Evropě byly publikace obsáhlých národních atlasů na CD-ROM (ES, GB, SE), následovaly kompletní edice státních mapových děl v měřítkách
1:20 000 až 1:500 000 na témže nosiči (AT, CH, DE, DK,
HU, FI, IS, LT, NL, NO). V některých zemích byly vydány
tematické CD-ROM s turistickými informacemi (např. Discover Norway, Map Explover Denmark, Flying over Island).
Finská národní zeměměřická služba byla první, která umístila státní mapová díla v měřítkách od 1:8 mil. do 1:50000
(zčásti bezúplatně) na Internetu. Obdobná akce v České republice je popsána v oddílu 4.13.
4.21 Národní
formační

a evropské
systémy

metakartografické

in-

Metainformační databázové systémy obsahují popisné údaje
(metadata) o existujících informačních zdrojích. V případě
metakartografických systémů na národní i evropské úrovni
jde o informace o dostupnosti sad geografických dat v analogové, ale zejména v digitální formě, ojejich správcích, podmínkách poskytování, lokalizaci, přesnosti a dochvilnosti
(aktuálnosti).
Některé národní zeměměřické služby provozují vlastní
metakartografický informační systém ve formě informací
publikovaných tiskem nebo na Internetu, např. AT - metainformační systém BEV (1992), DE - metainformační systém
BKG o bázích geografických dat spolkových zemí, HU - me-
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tadata o existujících geodetických a kartografických databázích FlSH Web Site (l999).
V České republice je provozován Českou asociací pro
geoinformace (CAGI) metainformační systém MIDAS, který
obsahuje informace o sadách geografických dat (geodat),
které existují v orgánech a organizacích veřejné správy nebo
u soukromých subjektů. Struktura metadat je konformní
s příslušnou evropskou normou CEN a připravuje se přechod
na strukturu podle mezinárodní normy ISO. Zeměměřický
úřad vydal publikace obsahující metadata o digitální rastrové
Základní mapě ČR 1:10 000 a 1:50 000 a umístil další informace o topologickovektorové topografické databázi
ZABAGED na webových stránkách ČÚZK a ZÚ.
V evropském měřítku plní obdobnou roli metakartografický informační systém GDDD (viz oddíl 4.2). S podporou
Evropské unie byl v letech 1999-2000 realizován projekt "la
Cleť', zahrnující též metadata shromážděná a vedená
v systému GDDD. Tento systém zahrnuje i údaje o základních státních mapových dílech České republiky a o Základní
bázi geografických dat (ZABAGED). Metakartografický informační systém je důležitou složkou geoinfonnační infrastruktury na národní i evropské úrovni.
4.22 Integrace a modernizace
hových základů v rámci

geodetických
Evropy

polo-

Evropský výbor představitelů národních zeměměřických služeb (CERCO) a konkrétně jeho pracovní skupina WG VIII
- Geodesy vyvolala v devadesátých letech uplynulého století rozsáhlou sérii kampaní integrace geodetických polohových základů většiny evropských zemí do Evropského referenčního rámce (EUREF). Na jejich realizaci má největší
podíl Ústav pro užitou geodezii (lfAG) ve Frankfurtu nad
Mohanem pod vedením prof. H. Seegera, a to jak vytvořením celkové koncepce ve spolupráci s podkomisí EUREF
Mezinárodní geodetická asociace (lAG), tak vedením často
obtížných politických jednání (v některých východoevropských a balkánských státech), zásadním podílem na vlastní
realizaci měření (účastí pracovníků IfAG a zapůjčením aparatur GPS) a nakonec i početním zpracováním naměřených
dat a vyrovnáním sítí v Evropském terestrickém referenčním
systému (ETRS 89).
V období 1989 - 2000 byly takto zapojeny do EUREF
geodetické polohové základy těchto 35 zemí:
AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, lB, IS, LT, LU, LV, MD, MK, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA.
Z politických důvodů zůstaly dosud mimo pouze Bělorusko, Ruská federace (členové CERCO - nyní EuroGeographics), Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina.
Integrace a modernizace geodetických polohových základů má ve všech zúčastněných zemích podobný postup,
který lze ilustrovat na příkladě České republiky:
• připojení k EUREF: 3 národní referenční body v rámci
kampaně EUREF-CS/H-91,
• zaměření sítě nultého řádu technologií GPS v rámci kampaně CS-NULRAD-92 (l0 bodů),
• doplnění nultého řádu sítí zhušťující nadřazenou síť
NULRAD v rámci kampaně CZ-DOPNUL-94 (l66 bodů),
• údržba vybraných 4000 bodů České státní trigonometrické
sítě včetně určení souřadnic v systému ETRS 89 technologií GPS (do roku 2006).
Důležitým článkem mezinárodní spolupráce jsou národní
a evropské permanentní referenční stanice (v České republice Geodetická observatoř Pecný - GOPE).

4.23 Budování
operativní

sítí permanentních
určování polohy

stanic GPS pro
a navigaci

Na rozdíl od národních a evropských permanentních referenčních stanic GPS sloužících pro vědecké účely, jsou v řadě
evropských zemí, používajících masivně progresivní měřickou techniku a s frekventovanou silniční dopravou, budovány
sítě permanentních stanic GPS v odlehlosti 25-40 km, které
slouží k operativnímu určování polohy bodů diferenční metodou GPS (D-GPS)s centimetrovou přesností nebo k určování okamžité polohy osob, vozidel a lodí v reálném čase
s přesností několika metrů pro účely navigace.
Příkladem je zejména německá síť SAPOS s 223 permanentními stanicemi (200 1) vybudovaná z finančních příspěvků zeměměřických služeb spolkových zemí, které také
odpovídají za její provoz. 3 různé technologie okamžitého
nebo následného zpracování naměřených dat poskytují polohovou přesnost 0,3-3 m (EPS), 0,01-0,05 m (HEPS)
a 10 mm (GPPS). Další kompletní sítě permanentních stanic GPS již fungují v těchto evropských zemích:
AT - 9 stanic (2001),
CH - SWIPOS a AGNES - 29 stanic (2002) s 3 technologiemi (NAV, GlS a GEO),
DK - 3 stanice,
ES - DGPSIRASANT s jednou stanicí v Madridu (přesnost
navigace cca 5 m),
NO - SATREF - 11 stanic (i pro pobřežní vody),
SE - SWEPOS - 21 stanic (1996).
V České republice byla pro tyto účely založena akciová
společnost by/S@T Group, která zahájila v roce 2001 výstavbu předpokládané sítě 25 permanentních stanic vybudováním a zkušebním provozem 4 stanic (2002) ve Středočeském kraji, umístěných na objektech telekomunikačních
středisek Českých drah v Benešově, Berouně, Kolíně a Všetatech. Některé české soukromé firmy používají vlastní permanentní referenční stanici GPS v regionu svého převážného
působení pro vlastní potřeby určování polohy bodů podrobného bodového pole nebo pro podrobné měření polohopisu
a vytyčovací práce.
4.24 Integrace
geodetických
v rámci Evropy

výškových

základů

Výchozí situace pro integraci geodetických výškových základů evropských zemí byla ještě na počátku 90. let uplynulého století značně komplikovaná, neboť národní výškové
systémy jsou vztaženy k různým nulovým výškovým bodům,
jejichž výška byla odvozena ze střední hladiny přilehlého
moře (Baltického, Severního, Středozemního, Černého nebo
Atlantického oceánu). Rozdíly na stycích sousedních zemí
pak činí až několik decimetrů. V Evropě se používají 3 druhy
výšek - ortometrické (BE, DK, FI, IT, CH), normální - (DE,
FR, SE, postkomunistické země střední a východní Evropy)
a normální ortometrické.
Integrace geodetických výškových základů náleží do odborné působnosti subkomise "Kontinentální sítě" Mezinárodní geodetické asociace (IAG). Impulzem pro zahájení
konkrétních prací však byla až iniciativa CERCO, který
v roce 1994 vyslovil požadavek na disponibilitu jednotných
evropských normálních výšek s nulovým výškovým bodem
v Amsterdamu pro nadnárodní kartografické účely, a to
s přesností alespoň na 0,10 m do dvou let. V témže roce byl
zahájen projekt UELN-95 s hlavním cílem začlenění středoa východoevroských postkomunistických zemí do západoevropského bloku. V letech 1995-1998 byla vyrovnána síť
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více než 3000 uzlových bodů nivelačních sítí 1. respektive
2. řádu zúčastněných států a připojena k nulovému výškovému bodu v Amsterdamu. V roce 2000 definovala subkomise EUREF Mezinárodní geodetické asociace Evropský
výškový referenční systém (EVRS) nulovým výškovým bodem v Amsterdamu a soustavou geopotenciálních kót a normálních výšek 3063 uzlových bodů sítě UELN 95/98, rozšířenou o uzlové body nivelačních sítí Pobaltských republik
(EE, LT, LV) a Rumunska. Rozdíly vyrovnaných výšek
oproti národnímu výškovému systému dosahují od - 0,50
m (ES) až do + 0,22 m (Fl), v České republice činí průměrně
+ 0,11 m.
Současně s UELN je realizován projekt Evropské jednotné výškové sítě (EUVN) s cílem sjednotit výškové datumy
v Evropě na několik centimetrů a to i v zemích, které nejsou
pokryty sítí UELN, a připravit základy pro vybudování Evropského geodynamického systému a podklady ke zpřesnění
evropského geoidu. Síť má 196 stanic (66 stanic sítě EUREF,
13 národních a evropských permanentních stanic, 54 vybraných uzlových bodů nivelačních sítí a 63 slapových stanic
určujících střední hladinu moře). Projekty UELN 95/98
a EUVN představují realizaci Evropského výškového referenčního systému, která je označována jako Evropský výškový referenční rámec (EVRF 2000).

Některé evropské země budují a využívají geodynamické
sítě, z jejichž opakovaného měření vyvozují důležité závěry
např. o recentních vertikálních a horizontálních pohybech
zemské kůry. V České republice je takovým přikladem síť
GEODYN zahrnující 35 bodů na kterých byla opakovaně určena poloha technologií GPS, výška nivelací a provedeno tíhové měření. Ve Slovenské republice je budována obdobná
geodynamická síť SLOVGERENET (43 bodů v roce 2002).
V seismicky neklidných částech Evropy jsou obdobné sítě
používány při geodetické dokumentaci následků eventuálně
k predikci zemětřesení (zejména TR - síť 257 stanic GPS,
HR - 22 stanic, SI - 13 stanic, AL - 4 stanice).

V uplynulém desetiletí byla zaznamenána rozsáhlá měření
tohoto druhu zejména v těch částech Evropy, kde došlo k rozpadu postkomunistických mnohonárodních států (bývalý
SSSR a FSRJ (AL, EE, LT, LV, SI, HR, MK, GR). Pozornost
v evropském měřítku vzbudilo nejen pokojné rozdělení
ČSFR, ale i moderní způsoby geodetické a kartografické dokumentace nově vzniklé mezistátní hranice. V souvislosti
s rozšiřováním Evropské unie ztratí vnitřní hranice mezi členskými zeměmi původní politické poslání a budou napříště jen
významnými administrativními hranicemi nejvyšší kategorie a hranicemi vlastnickými.

Zeměměřická služba České republiky, reprezentovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, se od roku 1993

aktivně podílí na činnosti Evropského výboru představitelů
zeměměřických služeb evropských zemí (CERCO, nyní EuroGeographics). Jednání této mezinárodní vládní organizace
a rozbory každoročně předkládaných národních zpráv poskytují cenné poznatky o vývojových trendech ve státní
správě geodezie a kartografie v evropských zemích, její organizaci a způsobech hospodaření. Zobecněné poznatky byly
promítnuty do zásadních koncepčních dokumentů resortu
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterými jsou
zejména
• Koncepce Základní báze geografických dat. Praha, ČÚZK
1994, Č. j. 500511994-1.
• Koncepce 2. etapy vývoje Základní báze geografických dat.
Praha, ČÚZK 1999. Č. j. 1209/1999-1.
• Projekt Národní geoinformační infrastruktura. Praha,
ČÚZK 2001, Č. j. 10312001-1.
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Už můžu prozradit, že ona říkánka (asi z Werichovy pohádky) byla kdysi heslem na mé vkladní knížce. Bavil jsem se já i úřednice ve spořitelně. Pak přišla digitalizace a bylo po ptáku. Nemohl jsem tušit, že se někdy v životě na Hokajdo podívám a že
se přesvědčím, že tam kuká Kukajdo. A ne jedno. Místní kukačky mají barvu zelenou a červenou. Zatímco u nás semafor prostě svítí, zde ještě zpívá či kuká. Když přestane, je to pro chodce znamení, že brzo přijde červená. Vyjma romantických semaforů a parku Odori v samém centru města mě v Sapporu nic nezaujalo: zcela moderní město bez duše. Okolí ovšem zvláštní
je, zejména díky sopečné činnosti.
Letos se XXUI GA IUGG (General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics) konalo pod názvem State
of the Planet ve městě Sapporo, na ostrově Hokajdo, v severním Japonsku, a to od 30. 6. do 11. 7. 2003. V rámci oficiálního
zahajovacího ceremoniálu bylo oznámeno, že celková účast je v historii IUGG rekordní, kolem 4500 jedinců. Tomu odpovídá
tlustospis s abstrakty: jejich tištěná dvousvazková forma má celkem asi 1200 stran a programový přehled symposií je další
kniha o 317 stranách. K dispozici totéž na jednom CD.

Uvítací ceremoniál nebyl příliš organizačně zvládnut. Jeho
druhá část, koncert, se tak protáhl až do doby recepce, takže
mnozí hosté dali přednost jídlu před uměním. Na ty, kteří to
neudělali, moc občerstvení nezbylo. Vrcholným číslem ceremoniálu byla účast japonského panovníka s chotí. Císař dokonce osobně přečetl projev, což je pro IUGG jistě velká čest
a cosi to znamená o významu vědy pro japonskou společnost
(jak by to asi probíhalo u nás?!). Císaře jsme nesměli fotografovat ani filmovat a před vstupem do budovy byla kontrola bezpečnostním rámem jako na letišti. Po císařově odchodu se zvedlo cca 50 osob z prvních řad, takže bylo zřejmé,
s jakou péčí a důkladností bylo postaráno o bezpečnost Jeho
Veličenstva. Každý funkcionář, který měl před námi a Jeho
Veličenstvem proslov, nejprve na pódiu předstoupil do předepsané vzdálenosti od císaře a vedle sedící císařovny, hluboce se uklonil a pak teprve začal mluvit. Analogicky na závěr. Před odchodem z ceremoniálu se císař lehce uklonil
svým poddaným, více nám směrem do sálu a následován několik kroků za sebou svou chotí důstojným, pomalým až šouravým krokem odešel ze scény. Byl to zajímavý exkurz do
středověku.

Jeden člověk neměl samozřejmě šanci navštívit všechna symposia. Kolegové geodeti z VÚGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický) Jaroslav Simek a Petr
Holota se vzhledem ke svým specializacím účastnili částečně
jiných zasedání než já. Podrobnosti by zájemce měl nalézt
v příslušné cestovní zprávě VÚGTK.
CHAMP-GRACE-GOCE jsou tři družice, jejichž měření
se týkají především (ale nejen) tíhového pole Země. V Sapporu byla ke slyšení a vidění řada výsledků z misí CHAMP
a GRACE (GOCE se přípravuje k vypuštění).
CHAMP (Challenging Minisatellite Payload, viz např.
GaKo, 49191, 2003, č. 1, s. 1-7) je německá družice na nízké,
skoro polární dráze (sklon roviny dráhy k rovině rovníku
1=87°), vybavená koutovýrni odrážeči pro sledování dráhy
laserovými dálkoměry (SLR), anténou pro určování dráhy
pomocí družic NAVSTAR GPS, anténou pro bistatickou altimetrii (BA, vysvětlení dále v textu), mikroakcelerometrem

pro měření a následné odstranění negravitačních poruch
dráhy, magnetometrem aj. Družice pracuje od července 2000
s tím, že byly problémy s rnikroakcelerometrem (které dosud nebyly stoprocentně odstraněny). Dráha CHAMP je nyní
známa s přesností ± 5, 10, 10 cm v radiálním směru a ve směrech podél a napříč dráhy. CHAMP přispěl a přispívá ke
zpřesnění a zjemnění popisu gravitačního a magnetického
pole Země. Více na www.gfz-potsdam.de/champ.
GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) je dvojice družic NASA konstrukčně podobných družici CHAMP.
Létají jedna za druhou na nízkých, téměř polárních drahách
(/=89°) v odstupu 220 km. Měří variace vzájemné vzdálenosti
působené proměnlivým silovým efektem na obě družice. Na
jedné je rnikroakcelerometr, opět francouzský, jako na rnisi
CHAMP, se stejným cílem. Dráha je určována opět pomocí
SLR a GPS. Má být dvakrát přesněji známa než dráha družice
CHAMP, čemuž odpovídá i vyšší rozlišovací schopnost a přesnost v určení parametrů gravitačního pole Země. Více na
www.gfz-potsdam.delgrace nebo www.jpl.nasa.gov/grace.
Dráhová a rnikroakcelerometrická data misí CHAMP
a GRACE již posloužila k vyhotovení nových modelů gravitačního pole Země, nejen v GFZ a CNES (GeoForschungsZentrum Potsdam a Centre National ďEtudes Spatiales), ale
i v jiných evropských a amerických institucích (viz níže).
GOCE (Gravity field and Steady-State Ocean Circulation
Explorer Misison) bude vybaven gradientometrem k přímému měření druhých derivací gravitačního potenciálu. Datum vypuštění se odhaduje na r. 2006-2007. Existují dva typy
diametrálně odlišných, konstrukcí gradientometru pro kosmický experiment. V tomto případě (projekt ESA, opět francouzská účast) je gradientometr kombinací mikroakcelerometrů, konkrétně třech párů nasměrovaných do tří souřadných os, s kontrolovanou orientací. Určení dráhy opět pomocí SLR a GPS. Existuje celá řada studií simulujících měřené veličiny a odvození a přesnost určení parametrů gravitačního pole.
Družice ICESat (lce, Cloud, and Land Elevation Satellite,
NASA) létá od prosince r. 2002 na nízké kruhové a téměř polární dráze (výška 600 km, 1=94°) a zaměřuje se na výzkum
zalednění hlavně v Antarktidě a Grónsku a na celosvětové
klimatické změny. Má laserový altimetr GLAS (Geoscience
Laser Altimeter System) k pořizování výškových profilů zalednění i k měření výšek na pevnině a vegetačního pokrytu.
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Obr. 1 Chyba ve dráze v radiálním směru způsobená nepřesnou znalostí parametrů gravitačního pole Země EIGEN 2 pro družice ve třech různých výškách letu na kruhových drahách. Na x-ové ose je sklon roviny dráhy k rovině zemského rovníku ve
stupních, na y-ové radiální chyba v centimetrech. Radiální chyba se vypočítá Z formální variančně-kovarianční matice modelu Země. Zde použitý model EIGEN 2je založen výhradně na datech z jedné jediné družice, z družice CHAMP. Ctenář může
porovnat tento výsledek s výsledkem pro před-champovské modely (GAKO, 49/91, 2003, Č. 1, str. 5). Zjistí obrovský pokrok,
co se přesnosti týče, zejména pro některé intervaly sklonu. Zdejší obrázek ukazuje další pozoruhodnost. Radiální chyba se jeví
malá nejen pro sklon dráhy družice CHAMP (asi 87 stupňů), ale je malá i v jeho širokém okolí, tedy pro dráhy dosti odlišné
od dráhy družice CHAMP. Teprve pro sklony asi pod 50 a nad 120 stupňů je radiální chyba znatelně větší. S modelem Země
EIGEN 2 dokážeme tudíž přesně predikovat dráhy družic i dosti odlišných od dráhy CHAMP. V tom je velký potenciál dat misí
CHAMP a GRACE a v budoucnosti GOCE. Toje něco, co tradiční dráhová dynamika družic dříve neumožňovala.

K určení dráhy slouží GPS a SLR. Srovnatelnou misí bude
evropský CryoSat (ESA) plánovaný na počáteční výšku letu
800 km a sklon dráhy 1=92°. Sklon byl pečlivě vybrán jako
kompromis mezi množstvím křížících se bodů vzestupného
a sestupného oblouku dráhy v polárních oblastech a hustotou pokrytu altimetrickými měřeními. Na palubě je radarový
(ne laserový) altimetr SILAR, schopný pracovat v režimu
SAR, určený ke sledování změn výšek zalednění. K určení
dráhy slouží odzkoušený francouzský dopplerovský systém
DORIS s nejméně padesáti přijímacími stanicemi na zemském povrchu (včetně Antarktidy) a SLR. Dráha má být
známa s přesností ± 5,20 a 20 cm postupně v radiálním
směru, ve směru dráhy a kolmo na něj v rovině dráhy.
Zajímavý je i projekt ARGO (Advanced Ocean Observing

System) s japonskou účastí (JAMSTEC, Japan Marine Science and Technology Center, www.jamstec.go.jp). Je určen
pro sledování El Nina, pro meteorologii a oceánografii. Lodě
vyvezou až 3000 bójí vybavených anténou pro příjem GPS
k určení polohy (dosud v Tichém oceánu rozmístěno kolem
800 bójí). Některé plavou a driftují s proudy, některé se potopí a přisají dočasně na mořské dno (lze jít až do hloubky
2 km).

Jiné bóje na mořské hladině (v testovací oblasti Korsiky),
též s anténou pro GPS, slouží ke kalibraci radarové altimetrie
a výsledky jsou k dispozici pro družice TOPEXlPOSEIDON
aJASON.
Pro studium interakce oceánu a atmosféry s aplikacemi na
oblast Japonska je zapojena družice ADEOS II s mikrovln-
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ným skenujícím radiometrem (na dráze od prosince 2(02).
Data použije Centrum pro výzkum systému klimatu v rámci
University v Tokiu, např. k odvození trendů globálního oteplování, ke studiu variability ve výměně tepla mezi atmosférou a oceánem v rámci dekád a nepravidelností jako je El
Nino.
VERA je japonský interferometrický projekt pro studium
pozic a vlastních pohybů maserů v Galaxii s přesností 10 obl.
mikrovteřin skupinou antén o průměru 20 m na čtyřech místech v Japonsku se základnami v délkách 1000 až 2700 km.
Supravodivé gravimetry (SG) poskytly data z kampaně
1997-2003 (Global Geodynamic Project) z 18 stanic. Měří
se každých 1 až 10 sekund s vnitřní měřickou přesností lepší
než 1 nanoGal, s kalibrovanou přesností údajně až 0,1 mikroGalu. Měření jsou kalibrována sporadičtějšími výsledky
z absolutních gravimetrů (AG). Aplikace měření zasahují od
detailního studia slapů, rotace Země, přes interakci atmosféra-oceán až do projevů rotace jádra Země. O jednom možném netradičním použití SG aAG se zmiňuji v závěru článku.
Další fáze IODP (Integrated Ocean Drilling Program),
v rámci japonsko-americké spolupráce, proběhne od října
2003. Dvě lodě vybavené pro hloubkové vrty pod mořským
dnem mají přinést další výsledky o výměně energie a hmoty
mezi pevninskou částí zemské ,,kůry" a oceánem. IODP přispívá ke studiu klimatických změn a jejich důsledků. Z dat
lze rekonstruovat historii vývoje jádra a pláště Země, litosférických pohybů a změn biosféry.

Zúčastnil jsem se vybraných symposií a přednesl společný
referát. Ústní presentace je vzhledem k počtu nabídnutých
presentací sama o sobě vyznamenáním pro naši práci, neboť
dominantní část referátů se presentovala formou posterů. Program byl nabitý.
Zúčastnil jsem se těchto symposií respektive jejich částí:
a) JSP05 Worldwide sea level change,
b) G02
Advanced space technology,
c) G03
Determination of the gravity field,
d) G04
General theory and methodology,
e) JSGOl Secular, transient and periodic crustal movements and their geophysical implications,
f) GAI.06 Paleomagnetism and fabrics,
g) U
Union lecture for U6
h) U6
New sensors of our planet. What is possible,
i) JSG02 Interdisciplinary Earth science from improved
gravity field modeling.
Častou bolestí akcí tak rozsáhlých jako je GA IUGG (totéž platí pro EGS či AGU) je překrývání se jednotlivých zasedání tak, že člověk zajímající se o určité téma nemá šanci
některé příspěvky vyslechnout. Překryty na letošním zasedání IUGG, zejména mezi geodetickými symposii, dělaly dojem, jakoby se někdo o ně záměrně snažil. Nejvíce překrytů
jsem zaznamenal v pátek a sobotu první zasedací týden; pro
geodety to znamenalo buď sedět na G02 anebo na G03 či
G04 nebo přebíhat sem tam, což bylo ovšem komplikováno
jednak tím, že jednotlivá symposia se odehrávala současně
až ve čtyřech různých budovách a jednak tím, že některé referáty byly zrušeny na poslední chvíli, takže se měnil časový
harmonogram jednotlivých zasedání bez předchozího varování.
Přednesl jsem referát "Geometry and accuracy of satellite
bistatic altimetry" autorů J. Klokočníka, J. Kosteleckého, C.
A. Wagnera a M. Kočandrlové. Bistatickou altimtetrií (BA)
nazýváme alternativní způsob altimetrických měření, kdy

místo vysílání a přijímání téhož pulsu z jedné družice směrem k nadiru k mořské hladině a zpět na palubu (viz např.
GaKO, 44/86, 1998, č. 5, s. 97-116) přichází signál od jedné
družice (na vysoké dráze, např. GPS) k družici na nízké dráze
(LEO, Low Earth Orbiting satellite, např. CHAMP), patříčně
pro příjem vybavené, a to jednou přímo a jednou odražený
od mořské hladiny a tím pádem příjatý na LEO se zpožděním. Toto zpoždění je měřenou veličinou (viz GaKO, 49/91,
2003, č. 1, s. 1-7). Pod pojmem "geometrie BA" rozumíme
množství a geografické rozložení teoretických reflektivních
bodů na zemském povrchu (zejména ve srovnání s tradiční
nadirovou altimetrií), "přesností" pak rozumíme vertikální
chybu v poloze reflektivního bodu jako funkci chyb měření
zpoždění signálu mezi jeho přímou a od moře odraženou trasou od GPS k LEO a jako funkci chyb drah jak vysílajících
družic tak i přijímající družice LEO. Výsledky ukazují obrovský potenciál BA pro různé geovědní obory (geodézii,
oceánografii, glaciologii ... ) za předpokladu, že technologie
pokročí a bude možné další družice vybavit anténami a o citlivosti větší než je ta dnešní. Dnes na družicích CHAMP
a SAC-C, pokud vůbec měření proběhnou, jde jen o technologické experimenty s anténami s nedostatečnou citlivostí
pouze 6-9 dB, avšak potřeba je pro vědecké využití mít složité a drahé směrované antény s citlivostí nad 25 dB. Vedle
BA existují konkurenční postupy, ICESat nebo Cryosat (viz
výše).

Inspirací pro naši další práci jsou hlavně výsledky z misí
CHAMP a GRACE a teoretické studia BA. Byly vyhotoveny
modely gravitačního pole, z nichž se buď kombinují výsledky
ze jmenovaných družic s výsledky z družic ostatních, včetně
historických dat, patříčně méně váhových, popř. i s terestrickými daty, jednak modely založené vysloveně jen na datech
z družic CHAMP či GRACE. Určit parametry charakterizující globální gravitační pole nějaké planety z rozboru dráhy
jedné družice by klasikové kosmické geodézie považovali za
nesmysl a příslušný student by třeba u prof. E. Buchara nesložil zkoušku. Tehdy oprávněně ... Dnes je určení globálních parametrů z dráhy jedné družice realitou, viz modely
EIGEN 2, EIGEN 2ee, EIGEN-GRACE (GFZ a CNES),
GGM01S (OSU, Columbus) nebo PGS 7772p24 (NASA
GSFC), i když pro některé z nás stále ještě nestravitelnou.
Modely poskytují rozvoj v řadu sférických harmonických
funkcí, kompletně většinou do stupně a řádu 120, a dávají
velmi malé chyby v drahách testovacích družic nepoužitých
v těchto modelech nejen pro dráhy se sklonem roviny dráhy
a hlavní poloosou dráhy podobnou dráze družice CHAMP
respektive GRACE, ale i pro dráhy značně odlišné. V tom je
síla dat z uvedených misí. Tak například EIGEN 2 (viz obr. 1
s podrobnějším výkladem) pro polární dráhu ve výšce 800
(respektive 450 km) poskytuje formální radiální chybu ± 0,2
cm (respektive ± 5 cm), zatímco nejlepší modely před misí
CHAMP dávaly cca 10 (respektive 110) cm!
Inspirací pro další práci je i nedostatek dostatečně přesných dat, na nových modelech gravitačního pole nezávislých,
která by mohla nové, údajně nepřesnější modely testovat.
Tradiční postupy již selhávají nebo brzy selžou a tak nebude
k dispozici globální datový soubor schopný objektivního odhadu přesnosti modelu z dat GRACE a GOCE. Prof. Dr. Ch.
Reigber (GFZ, Potsdam) ve svém přehledovém referátu předložil perfektní výsledky ohledně gravitačního pole z dat z družic CHAMP a GOCE, ale za jejich skutečnou přesnost se
nemá čím zaručit. Otázka zní: Jak chcete objektivně posou-

dit přesnost modelu, který je patrně opravdu nejpřesnější ze
všeho, co je o gravitačním poli dnes k dispozici, když jakákoli další data než ta v modelu použitá jsou zjevně méně
přesná?
Nikdo dnes pořádně odpověď nezná. Zatím nejsou na dráze
družice s gradientometrem (jako bude GOCE). Přímé měření
druhých derivací gravitačního potenciálu bude právě takovým kýženým datovým souborem, ovšem až se zvládnou systematické chyby tohoto postupu. Proto uvažujeme o tom, že
přesnosti modelů gravitačního pole Země by bylo možné testovat podle dlouhodobých výsledků gravimetrických měření
z těch nejlepších světových gravimetrů (absolutních i supravodivých, AG, SG). Data sice nejsou globální, ale jsou nejpřesnější z dnes dosažitelných pro tento účel, s přesností,
která by mohla "dlouho vydržet".
Nejlepší globální modely tíhového pole (před misí
CHAMP) určovaly průběh plochy geoidu s chybou řádově
decimetrovou nad oceány a až ± 1,5 m nad většinou pevnin,
pro modely s daty CHAMP je to snad už decimetr globálně
a pro modely s daty GRACE to brzy bude několik centimetrů.
AG i SG může měřit s přesností jednoho mikrogalu (podle
některých zdrojů je formální přesnost až O, I mikroGal) s tím,
že největší problém činí asi oceánské slapové a lokální hydrologické korekce, takže lze vnější přesnost ve výšce odhadnout pesimisticky na ± 1 cm. Data z dlouhých sérií měření na nejlepších stanicích jako je i Pecný, by tak mohla
sehrát roli kalibračních dat modelů gravitačního pole Země
na dlouhou dobu dopředu.

K šesfdesiatke Ing. Juraja Kadlica,
PhD., podpredsedu redakčnej rady
GaKO
Čas sa zastaviť nedá, a tak 22. I. 2003 nameral riadite1'oviVýskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave Ing. Jurajovi Kadlicovi,
PhD., samostatnému vedeckému pracovníkovi,
60 rokov. Toto významné životné jubileum inšpiruje k hodnoteniu
a k sumarizácii jeho práce.
Jubilant sa narodil v Bratislave, kde i študoval. Stredoškolské štúdium skončil na jedenásťročnej strednej škole maturitou v roku 1960
a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v roku 1965. V tomto roku nastúpil dráhu geodeta v Ústave geodézie a kartografie v Bratislave Stredisku geodézie Bratislava-vidiek, kde sa zúčastňoval geodetických prác pri odstraňovaní následkov povodne na Dunaji. V marci
1968 prešiel do Československých štátnych dráh - Správy Východnej dráhy v Bratislave, kde ako samostatný geodet odboru investičnej výstavby vykonával geodetické práce pri výstavbe železničných
staníc a tratí. I. 9. 1970 prišiel do novozriadeného VÚGK, kde sa
ihneď zapojil do riešenia výskumných úloh (VÚ). Najsk6r ako spoluriešitel' a od roku 1972 zodpovedný riešitel', riešil základné úlohy
automatizovaného spracovania geodetických údaj ov, evidencie nehnutel'nosti (EN) a návrhu a tvorby automatizovaného informačného
systému geodézie a kartografie. Okrem riešenia VÚ si prehlboval
teoretické vedomosti a súčasne pracoval na kandidátskej dizertačnej
práci, ktorú obhájil 14. 3. 1979.
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti zhrnul Ing. Kadlic, PhD.,
do 8 výskumných správ (VS), ktorých realizačné výstupy našli uplatnenie v praxi, 25 vedeckých a odborných prác (z toho 5 v zahraničí)
a viacero odborných referátov na domácich a medzinárodných konferenciách, seminároch a sympóziách. Vypracoval viaceré lektorské
a oponentské posudky na kandidátske dizertačné práce, VS, odborné

Pracovalo se i v sobotu, ale neděle byla volná. Zvolili jsme
výlet na jezero Shikotsu, asi 50 km najihozápad od Sappora
v nadmořské výšce asi 500 m, se sopkami Mt Eniva
(1320 m.n.m.) a Mt Tarumae (1038 m) v okolí. Jezero je
v kaldeře bývalé sopky. Obvod je minimálně 20 km. Po jezeře se lze projíždět parníkem nebo malými loďkami ve tvaru
labutě. Od jezera vedla vycházková poznávací trasa pralesem. Pak jsme se vydali na sopku Tarumae, ale mapové podklady, které jsme měli, za moc nestály. Dostavilo se překvapení: cesta byla asi dvakrát delší než podle mapky vycházelo
a času bylo málo a ubytování dost daleko. Sopečným tufem
jsme se vydrápali na lem kráteru. Je to jako chodit cementem. Odměnou byl kouzelný výhled na jezero a okolní hory,
na Pacifik a letiště pod Sapporem. Z kráteru se ještě místy
kouřilo. Impozantní podívaná. Vstup dovnitř lemu byl bohužel zakázán. Cestičky vyšlapané, ale nesmělo se ... prý bychom se mohli udusit. Geodeti zde měřili pomocí GPS, jak
si sopka "oddechuje". Dozvěděli jsme se jen, že denní variace výšky měřických bodů jsou "značné". Na cestě zpět jsme
naštěstí chytili stop - autobusové spojení už nebylo k dispozici - a tak jsme nemuseli přespat někde v lese mezi medvědy.
Doc. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
AsÚ AV ČR, Ondřejov

a vedecké články, dočasné vysokoškolské učebnice, diplomové práce
a práce postgraduálneho štúdia (PGŠ).
Ing. Kadlic, PhD.,
vyše 32 rokov p6sobenia vo VÚGK prešiel všetkými riadiacimi funkciami: vedúci oddelenia automatizácie
(od I. 4. 1976), nesk6r vedúci oddelenia automatizácie a racionalizácie, námestník riaditel'a (od I. I. 1986) a riaditel' od I. I. 1988.
Automatizovanému spracovávaniu údaj ov katastra nehnutel'ností
(EN) zostal verný dodnes a zaslúžil sa o jeho rozvoj v rezorte Úradu
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR).
Ing. Kadlic, PhD., aktívne pracoval a pracuje vo viacerých odborových ~ vedeckých komisiách a orgánoch. Je členom Kolégia
predsedu UGKK SR, podpredsedom redakčnej rady (RR) Geodetického a kartografického obzoru (GaKO) bol od 15. 5. 1991 do
31. 12. 1993; od I. I. 1994 je striedavo jeden rok predsedom a jeden rok podpredsedom RR (pričom rotáciu vo funkcii predsedu RR
každý rok navrhol J. Kadlic), ďalej je predsedom komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru geodézia a kartografia
(GaK) SvF Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, členom komisie pre obhajoby doktorandských prác z vedného odboru
GaK SvF STU, členom vedeckej rady SvF STU a členom vedeckej
rady Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Zdiby. Externe prednášal v I. až 5. behu PGŠ odboru GaK
na SvF SVŠT (teraz STU) a v rokoch 1971 až 1976 externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave geodetické
predmety. V rokoch 1999 až 2001 bol vedúcim pracovnej skupiny
"Bázy údaj ov" v rámci medzinárodného spoločenstva EuroGeographics.
Od roku 2000 Ing. Kadlic, PhD., externe p6sobí na Katedre
geodetických základov SvF STU, kde prednáša predmet priestorový
informačný manažment (v 4. ročníku GaK). Za pracovné úsilie bol
vyznamenaný na ústavnej a rezortnej úrovni.
Pri priležitosti významného životného jubilea sa k dlhému radu
gratulantov pripája aj kolektív redaktorova RR a želá Ing. Jurajovi
Kadlicovi, PhD., skromnému a priatel'skému človekovi, vel'a pevného zdravia, nové vedecké úspechy a osobnú pohodu.
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