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Obrázky k článku Hlaváčová, I.–Halounová, L.–Knechtlová, B.: Sledování poklesů na výsypce v severních Čechách
metodou radarové interferometrie

Obr. 1 Proﬁl Ervěnického koridoru s vyznačenými poklesy v mm/rok; přesnost určení poklesů je pro všechny body
přibližně 1 mm/rok

Obr. 2 Zobrazení poklesů v zájmové oblasti; zelenomodrá barva značí poklesy nulové nebo malé
(barevná škála je zobrazena na obr. 3); je zřetelné, že deformace jsou pouze na Ervěnickém koridoru
(čára uprostřed obrázku); zdroj: Google Earth

Obr. 3 Barevná škála velikosti poklesů
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radarové interferometrie
52848:551.501

Abstrakt
Metoda radarové interferometrie zpracovává družicová radarová data za účelem sledování deformací zemského povrchu.
Metoda tzv. „trvalých odražečů“ (persistent scatterers, PS) umožňuje takto zpracovávat velké objemy dat, přičemž bere ohled
i na technologická omezení – zpracovává a uchovává informace jen pro některé body snímku, které považuje za přesné. Touto
metodou bylo zpracováno 35 snímků severočeské pánve z let 1992 až 2000 a je zřejmé, že Ervěnický koridor, kde byla na
výsypce postavena silnice, železnice a potrubí, v tuto dobu stále klesal, a to rychlostí několik desítek milimetrů za rok.
The Results of Interferometric Processing for Subsidence Mapping in Northern Bohemia
Summary
Interferometric method (InSAR) processes InSAR satellite data to monitor deformation of the Earth surface. This method of
persistent scatterers enables to process huge amounts of data this way taking into consideration technological limits as well –
– processes and stores the information just on some points in the image being regarded as accurate. 35 images of Northern
Bohemia basin originated from 1992 to 2000 were processed this way showing that the Ervěnice corridor with built road,
railway and pipeline there was constantly dropping in that time, namely at the speed of tens of millimetres per year.
Keywords: InSAR, persistent scatterers, Ervěnice corridor
1. Úvod
Radarová interferometrie (InSAR) zpracovává vždy dva družicové radarové snímky. Je třeba, aby tyto snímky kromě informace o intenzitě obsahovaly i informaci o fázi. Rozdílem fází
dvou snímků pak vznikne interferogram a ten pak obsahuje
mnoho vlivů. Je zde např. složka úměrná nadmořské výšce, složka úměrná deformaci (poklesu), složka úměrná atmosférickému
zpoždění, složka úměrná nepřesnostem v poloze družic, šum.
K odhadu poklesů je třeba od sebe jednotlivé vlivy oddělit
a případně eliminovat. Je tedy třeba je co nejpřesněji odhadnout. K odhadu vlivu z topograﬁe používáme digitální model
terénu (DMT), při odhadu atmosférického zpoždění spoléháme
na to, že se v prostoru mění jen velmi pomalu [1] a lze ho tedy
aproximovat rovinou. Někdy lze v interferogramu také najít
přechodné deformace terénu – např. půda mění svou výšku po
zmrznutí [3].
Ke spolehlivému oddělení jednotlivých vlivů je třeba mít
k dispozici více snímků. Nejprve odečteme ze všech snímků vliv

topograﬁe na základě dodaného DMT a potom probíhá vyrovnání. Výsledkem vyrovnání je odhad poklesů a oprav DMT a tyto
odhady jsou následně započítány do původních zdrojů (interferogramy a DMT) za účelem zpřesnění. Pak je vyrovnání provedeno znovu a z reziduí vyrovnání je odhadnut vliv atmosféry.
Ačkoli jsou jednotlivé vlivy jen sečteny a rovnice je lineární,
vyrovnání komplikuje fakt, že fáze interferogramu je v intervalu (-π, π), tj. zabalená, ačkoli všechny složky fáze mohou
nabývat jakýchkoli reálných čísel. Před, či během vyrovnání,
je tedy třeba pro každý bod a každý interferogram odhadnout,
jaký celočíselný násobek 2π má být k vypočtené fázi přičten.
Metoda PS (persistent scatterers, trvalé odražeče) [2] je nadstavbou interferometrie. Nezpracovává všechny body (výřezu)
snímku, nýbrž jen vybrané – ty, u nichž se očekává stabilita
a vysoká kvalita fáze. Body jsou předvybrány podle intenzity
(vysoká a stálá) a během zpracování se výběr upravuje – některé body jsou vyloučeny, v jiném kroku zpracování lze naopak přibrat do zpracování body další.
Touto metodou byla zpracována část severních Čech – vý-
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řez obsahuje města Most a Chomutov, obce Horní Jiřetín,
Vysoká Pec, Vrskmaň, Komořany a další.

2. Použitá data, předzpracování a výběr bodů
Pro zpracování byla použita data z družic ERS-1 a ERS-2,
nasnímaná v letech 1992 až 2000. Pozdější data již nelze
použít, protože družice ERS-1 v té době už nebyla na oběžné
dráze a u družice ERS-2 došlo k poruše gyroskopů, takže jednotlivé snímky mají odlišnou Dopplerovskou frekvenci a nelze je tedy párovat s jinými [4].
Nejdříve je třeba snímky tzv. „koregistrovat“, tedy polohově
upravit, aby určitý bod byl na všech snímcích na stejném místě. Toto je třeba provést s přesností na desetinu pixelu. Potom
ze všech snímků vyřízneme zájmovou oblast.
U některých snímků se koregistrace nepovedla. Tyto snímky
(dva z roku 1992 a tři z let 2000 až 2002, kde je pravděpodobně
na vině zmíněná porucha gyroskopů, i když udávaná Dopplerovská frekvence se od ostatních snímků příliš neliší) byly proto
ze zpracování vyloučeny. Zpracováváno bylo 35 snímků.
Dále je třeba provést výběr bodů. Body jsou vybírány podle poměru střední hodnoty a směrodatné odchylky intenzity –
– obojí se počítá pro každý bod snímku ze všech snímků. Je třeba zvolit práh jak pro tento poměr (čím vyšší, tím větší pravděpodobnost, že bude bod kvalitní), tak i pro intenzitu samotnou.
Program GAMMA [5], který pro interferometrické zpracování
používáme, nabízí přednastavené hodnoty prahů. Ty však byly
uznány za nevyhovující, protože počet vybraných bodů byl příliš nízký. Prahy byly upraveny a výsledkem byl výběr 136 000
bodů (cca 2,5 % z celkového počtu).
Nejkvalitnější fázi mají body, které dobře odrážejí radarový
signál zpět ke družici (nejlépe „koutové odražeče“, které jsou tvořeny například dlážděním a stěnou budovy nebo řekou a mostem)
a zároveň se během doby pozorování (v našem případě 8 let)
nehýbaly, resp. mezi dvěma snímky se jejich poloha změnila
maximálně o zhruba 20 mm (toto omezení vyplývá ze samotné
metody, vlnová délka radaru je v tomto případě 56 mm a jeden
cyklus fáze – 2π – odpovídá 28 mm; pokud se poloha změní o více
než tuto hodnotu mezi dvěma daty snímání, nelze už rozpoznat
od případu, kdy se změnila o hodnotu menší než 28 mm [1]).
Problematické jsou tedy oblasti zarostlé (lesy), pole (ta lze sledovat v zimních měsících, ale vzhledem k možnému rozorání nebo
zmrznutí půdy nelze získat spolehlivé údaje), doly (během 8 let se
zde mnoho odtěžilo, naopak jiné oblasti byly rekultivovány).
Problematické jsou i silnice, i když je lze na snímcích obecně
poznat – mají tmavou barvu, protože odráží radarové záření pryč
od radaru. Zbývají tedy obce, průmyslové objekty a železnice.
V 70. letech minulého století byl zkonstruován Ervěnický
koridor – na výsypce byla vybudována železnice, silnice
a potrubí, do kterého byla svedena řeka Bílina. Poklesy v prvních letech po stavbě dosahovaly hodnot až jednoho metru
ročně a tato oblast klesá neustále, i když poklesy jsou už jen
v řádu několika desítek milimetrů ročně. Z Ervěnického koridoru byly vybrány body na železnici – k odrazu dochází s největší pravděpodobností mezi pražci a kolejnicemi. Vybrané
body lze také nalézt na okolních objektech – obce a průmyslové objekty, přehrada retenční nádrže Kyjice.

3. Zpracování
Zpracování probíhá iterativně. V prvním kroku se provede
hrubý odhad deformací a oprav výšek (DMT). V tomto kroku

také dochází k podstatnému snížení počtu bodů, ostatní body
jsou vyloučeny pro vysokou směrodatnou odchylku z vyrovnání.
V našem případě se ukázalo nevhodné zpracovávat veškeré
interferogramy. Lepších výsledků bylo dosaženo při výběru
párů snímků, jejichž rozdíl v datu snímání nepřesáhl 300 dní
a vzdálenost polohy družic, kde snímání proběhlo (průmět do
směru kolmého na paprsek), nepřesáhla 300 m. Celkový počet
interferogramů tím klesl na 120.
Před zpracováním je třeba zvolit referenční bod, ke kterému
budou veškeré výsledky vztaženy. Požadavky na tento bod jsou
protichůdné: je třeba, aby byl stabilní, tj. nebyl vystaven poklesům (nebo je třeba, aby byly jeho poklesy pravidelně měřeny;
poklesy ostatních bodů jsou pak k tomuto bodu vztaženy, stejně tak i oprava z výšky, ale ta není ve výsledcích důležitá), ale
je vhodné, aby byl zájmové oblasti co nejblíže – body, které
jsou blízko referenčnímu bodu, mají menší chyby v odhadech
násobků 2π, protože tyto násobky se očekávají nízké (obecně
se očekává, že se fáze v prostoru mění pomalu).
V okolí koridoru bylo vybráno několik bodů a první krok
zpracování byl proveden pro všechny z nich. Finální referenční bod byl zvolen podle toho, aby bylo ze zpracování vyloučeno co nejméně bodů. Software GAMMA provádí vyrovnání
v této fázi po čtvercích – zpracovávaná oblast je rozdělena do
čtverců, nejprve je zpracován čtverec, ve kterém se nachází
referenční bod, potom se zkušebně zpracují sousední čtverce
a podle výsledků je v každém z nich vybrán „lokální referenční bod“ jako nejpřesnější bod v daném čtverci. Pokud žádný
bod v daném čtverci nesplňuje kritéria přesnosti (která jsou
závislá na předchozích lokálních referenčních bodech a tím
pádem i na zvoleném globálním referenčním bodě), čtverec
se vůbec nezpracuje, což má později velký vliv na množství
zpracovaných bodů. Počet bodů po první iteraci byl cca
13 000, v dalších iteracích poklesl na zhruba 7 000 až 8 000.
Byly vyloučeny i některé body na železnici.
Poklesy odhadnuté v prvním průchodu jsou hrubé. Jsou zde
některé osamocené body, které považujeme za chybně vyhodnocené, jinak jsou poklesy znát pouze na koridoru, nejvíce cca
55 mm/rok. Směrem k okrajům koridoru se poklesy snižují.
Od původních interferogramů byl odečten opravený vliv
topograﬁe a odhadnuté poklesy a provedeno znovu vyrovnání. Počet zpracovávaných bodů poklesl na cca 8 400. Další
odhady chyb ve výšce jsou v prostoru poměrně hladké, nově
odhadnuté poklesy jsou většinou nižší než 10 mm/rok. Na
koridoru je stále dostatek použitelných bodů.
Při důkladnější analýze si lze všimnout tzv. „patching
effectu“, to znamená, že odhadnuté deformace, opravy výšky
i rezidua mění mírně hodnotu na rozhraních čtverců, které se
zpracovávaly odděleně.
Protože po odečtu deformací a opravě výšek už jsou interferogramy z větší části hladké (v prostoru), měla by být v prostoru hladká i rezidua z vyrovnání. Ta je třeba z větší části přičíst
trendům, které vznikají v důsledku atmosférického zpoždění
a chyb ve výpočtu polohy družic (ač je poloha družic známa
s přesností cca 50 až 100 mm, není tato přesnost pro interferometrické účely dostatečná). Atmosférické zpoždění (i trendy
z chybné polohy družic) proto odhadneme ﬁltrací v prostoru
s velkým oknem (nízkofrekvenční složky zahrneme do atmosférického zpoždění, ne však vysokofrekvenční) a toto potom
odečteme od interferogramů. Odhad atmosférického zpoždění
probíhá pro každý interferogram zvlášť.
Po odečtu atmosférického zpoždění (odstranění trendů)
provedeme vyrovnání znovu. Nyní je již možné přejít na „globální referenci“, tj. zpracovat již celý výřez vzhledem k určenému referenčnímu bodu. Pokud by bylo toto zpracování provedeno již na začátku, bylo by pravděpodobně vyloučeno více
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bodů, než by bylo nutné, protože interferogramy obsahovaly
trendy, které by zhoršily přesnost fáze především pro body
příliš vzdálené od referenčního bodu.
Počet bodů je po této iteraci cca 8 200, poklesy jsou téměř
neznatelné (hrubý odhad poklesů z první iterace byl odečten
a bude přičten později), na osamocených bodech činí do
5 mm/rok, směrodatné odchylky poklesů se pohybují okolo
1 mm/rok.
V dalším průchodu se doporučuje zvýšit počet zpracovávaných bodů. Tento krok byl proveden, počet bodů se zvýšil cca
o 100 %, nicméně nepřibyly žádné body na koridoru, kde nás
poklesy zajímají nejvíce. Tento krok tedy není ve výsledcích
obsažen.

4. Výsledky
Výsledky potvrzují, že Ervěnický koridor v 90. letech minulého století stále klesal, a to rychlostí řádově několik desítek
milimetrů ročně. Na různých místech klesal různě rychle,
obr. 1 (viz 2. str. obálky) tyto poklesy vyčísluje pro všechny
zpracované body. Ostatní body koridoru byly během zpracování vyloučeny pro nedostatečnou přesnost.
Poklesy zobrazené na obr. 1 jsou udávány ve směru paprsku, tj. cca 20 stupňů od svislice. K převodu na vertikální složku (a případně i horizontální) je vhodné provést zpracování
ještě pro jinou dráhu družice, k čemuž zatím nedošlo.
Obr. 2 (viz 2. str. obálky) zobrazuje mapu oblasti s barevně vyznačenými poklesy. Zelenomodrá barva značí nulu nebo
hodnoty nule blízké. Celá barevná škála je zobrazena na obr. 3
(viz 2. str. obálky). Je znát, že v oblastech mimo Ervěnický koridor (především obce) v uvedeném časovém období
k poklesům nedocházelo nebo byly velmi malé.
Na obr. 2 je série bodů s odlišnou barvou, to je právě Ervěnický koridor – body jsou na železnici. Na tomto obrázku se
však nacházejí několik desítek až stovek metrů nad železnicí,
což je dáno chybou z georeferencování, způsobenou nepřesnou informací o poloze družice v době snímání hlavního
snímku. Tato chyba by měla být přibližně konstantní pro celý
výřez a jsou jí zatíženy i souřadnice na obr. 1.

5. Závěr
Interferometrická metoda prokázala svou schopnost sledovat
poklesy i v oblasti, která je z větší části dekorelovaná. V takovém případě vyžaduje ale ideální podmínky – velké množství
snímků (několik desítek) s relativně krátkými rozestupy jak
v čase, tak v poloze. Je také nemožné sledovat poklesy na silnici
nebo obecně rovných plochách, které odrážejí radarový signál
pryč od družice; nicméně železnice je dobře odrazivá i pro jiné
dráhy družice, kde je jiný úhel dopadu. Pro data z jiných drah se
nepodařilo získat reprezentativní výsledky kvůli nízkému počtu
snímků a dlouhým rozestupům (v čase i prostoru).
Poděkování: Data pro tento výzkum poskytla ESA (European
Space Agency) v rámci projektů Category 1 č. 3423 Repeatpass interferometry used for landslide and land subsidence detection in the undermined area and in the area with open brown
coal mines a č. 5556 Interferometric determination of subsidences caused by undermining by permanent scatterers and phase
unwrapping correction within interferometric stacks. Výzkum
byl ﬁnancován z projektu GA ČR 205/08/0452 Určování poklesů
způsobených poddolováním pomocí trvalých odražečů a opravy
fázového rozbalení v rámci interferometrických bloků.
LITERATURA:
[1] HANSSEN, R. F.: Radar Interferometry: Data Interpretation
and Error Analysis. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers
2001. 308 s.
[2] FERRETTI, A.–PRATI, C.–ROCCA, F.: Permanent Scatterers
in SAR Interferometry. IEEE Transactions on Geoscience and
Remote Sensing, 39, 2001, č. 1, s. 8–20.
[3] KETELAAR, V. B. H.: Subsidence Monitoring Techniques,
série Satellite Radar Interferometry. Remote Sensing and Digital Image Processing, 14, Springer Verlag 2008. 270 s.
[4] ERS-2 goes gyro-less. Dostupné z http://www.esa.int/esaEO/
ASEOTTNW9SC_index_0.html.
[5] Program GAMMA pro interferometrické zpracování. Dostupné
z www.gamma-rs.ch.

Do redakce došlo: 3. 2. 2011
Lektoroval:
Ing. Jaroslav Nágl, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Vektorové mapy katastra
nehnuteľností
371.673:528.932:630

Abstrakt
Úplná náhrada analógových máp katastra nehnuteľností (KN) ich digitálnou formou je jednou zo základných podmienok
spravovania KN ako informačného systému. Vektorové mapy môžu vzniknúť ako výsledok mapovania alebo prepracovaním
existujúcich máp. Podmienka elektronizácie služieb KN sa postupnou digitalizáciou napĺňa, no za „vektorovou formou“ sa
stráca informácia o pôvode, kvalite a obsahu mapy.
Vector Cadastral Maps
Summary
Complete replacement of analog cadastral maps with digitalized form is one of the basic requirements of administration of
the cadastre as an information system. Vector maps are created either as a result of mapping or as remake of existing maps.
Condition of electronization of cadastral services is fulﬁlled by gradual digitalization, but in „vector form“ the information of
origin, quality and content of the map is lost.
Keywords: scan, digitizing, vector form, mapping, land consolidation
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1. Úvod
Funkčný a dostupný kataster nehnuteľností (KN) je jedným
z predpokladov na fungovanie štátu. Zvyšujúce sa nároky na rýchle a kvalitné služby KN a zabezpečenie ochrany
práv k nehnuteľnostiam evidovaným v KN je možné uspokojiť elektronizáciou služieb. Elektronizácia je podmienená
existenciou digitálnych údajov, prednostne údajov súboru
popisných informácií (SPI) a súboru geodetických informácií (SGI). Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra (ÚGKK)
Slovenskej republiky (SR) v roku 2000 prijal „Koncepciu
digitalizácie máp katastra nehnuteľností” [1]. Jej napĺňaním
sa blížime ku dňu, keď všetky mapy KN budú dostupné vo
vektorovej forme.
Súčasnú skladbu máp KN charakterizujú dobovo platné predpisy pri ich tvorbe, postupy aktualizácie a údržby.
V praxi rezonujú otázky: Môžeme nahradiť existujúce mapy
novým mapovým dielom? Je najschodnejšou cestou prepracovanie existujúcich, zväčša nečíselných máp digitalizáciou?
Ukážeme, že obsah pôvodne analógových máp, ktoré pretvárame do vektorovej formy, je častokrát v nežiaducom stave, v nesúlade so skutočným stavom a so stavom právnym,
a navyše, ich geometrický základ v mnohých prípadoch tvoria dnes už historické operáty, ktoré nevyhovujú súčasným
požiadavkám.
Zhrnieme aj súčasné postupy tvorby vektorových máp.
Ďalej bude na čitateľovi, aby sám posúdil, aký je skutočný
obsah, polohová a geometrická presnosť máp, ktoré nesú prívlastok „vektorové“, a tiež ich súlad so skutočnosťou.

2. Mapy KN
KN je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Už
zo samotnej deﬁnície KN vyplýva neoddeliteľnosť SGI, ktorý
reprezentuje polohové a geometrické určenie nehnuteľností,
a SPI, ktorý obsahuje ich popis.
SGI tvoria okrem iného katastrálne mapy (KM) a mapy
určeného operátu (MUO). KM je technickým podkladom
na evidovanie nehnuteľností v KN. MUO zobrazuje pôvodné pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami, ktoré nie
sú v teréne zreteľné a ktoré sú spravidla zlúčené do väčších
celkov.
KM pôvodne slúžili na daňové účely štátu. Značný vplyv
na vývoj, tvorbu a obsah KM mali udalosti na našom území
po roku 1950, keď sa evidencii vlastníckych práv k nehnuteľnostiam nevenovala dostatočná pozornosť. Od roku 1964
KM preberajú aj úlohu preukazovania vlastníckych práv. Nedostatkom vtedajšej evidencie nehnuteľností (EN) bolo, že
zapisovanie vlastníckych práv nebolo povinnosťou, ale iba
možnosťou, a navyše, vlastnícke práva k nehnuteľnostiam
umiestneným v extravilánoch sa vo všeobecnosti zapisovať
nemohli, resp. zapisovali sa len poznámkou typu „Nehnuteľnosti vedené v listine“ alebo „Pozemky v užívaní socialistickej organizácie“, pričom v KM sa právny stav nezobrazil.
V roku 1991, keď sa vlastnícke práva dostali do popredia,
rozbehla sa tzv. 4. etapa zakladania EN. Cieľom bolo založenie a jednotné vedenie vlastníckeho práva k pôvodným pozemkom v operáte EN, a to tak v jeho písomnej časti – v novovytvorenom registri E, ako aj v graﬁckej časti – v MUO.
Určeným operátom sa v každom katastrálnom území (k. ú.)
stal najkvalitnejší operát s údajmi o pôvodných pozemkoch.
Za najkvalitnejší operát sa považoval ten, ktorý v najväčšej
miere spĺňal podmienku zobrazenia pôvodných nehnuteľností v meračskej časti operátu a príslušných údajov v písom-

nej časti operátu. Nevýhodou tohto postupu bola absencia
prešetrovania v obci. Zapisovali sa údaje k nehnuteľnostiam,
ktoré v teréne reálne neexistovali, pretože existovali iba pred
kolektivizáciou. Takto prepísané údaje z pozemkovoknižných vložiek do listov vlastníctva registra E dopĺňali súbežne
existujúci register C, ktorý naopak zahŕňal údaje k reálnym
nehnuteľnostiam, v teréne existujúcim.
Od roku 1950 trvajúca benevolencia a od roku 1964 trvajúce zapisovanie neadresných, nekonkrétnych vlastníckych
práv spôsobili nemalé problémy, ktoré sa dodnes nepodarilo
vyriešiť. Jedným z nich je vedenie dvoch prepojených evidencií, registra E a registra C.
Získať prehľad o mapách používaných v KN vyžaduje
oddelene hovoriť o tých mapách, ktoré plnia funkciu KM
a o tých, ktoré majú plniť funkciu MUO.
Množina KM a MUO v SR je charakterizovaná veľmi pestrou sortimentnou skladbou z hľadiska jednotlivých mapovacích kampaní, z hľadiska spôsobov a presnosti aktualizácie
máp, z hľadiska rôznych druhov odvodenia – prepracovania
máp, z hľadiska podielu číselných a nečíselných máp i podielu máp v analógovej a digitálnej forme [2]. Mapy KN charakterizuje použitý súradnicový systém, matematicko-kartograﬁcké zobrazenie, geodetické základy, presnosť podrobného
mapovania a základná mierka. Územie SR je pokryté cca
51 300 mapovými listami KM a cca 42 900 mapovými listami MUO. V tab. 1 a 2 uvádzame prehľad máp KN (KM
a MUO) podľa druhu máp, v ďalšom texte aj ich početnosť
a zaradenie z hľadiska existencie číselných údajov. Podrobný
inventárny prehľad možno získať z [1].
Dôležitý pohľad na mapy KN je z hľadiska existencie číselných údajov. Číselná mapa je mapa spracovaná na podklade číselných meračských údajov, ktoré sú dokumentované
a umožňujú obnoviť originál mapy. Nečíselná mapa je mapa
spracovaná na podklade graﬁckých výsledkov podrobného
merania, z ktorých je dokumentovaný iba graﬁcký záznam
obrazu vyjadrený fyzikálnou veličinou na fyzickom podklade, napr. čiarami a znakmi na papieri. Originál nie je možné
obnoviť.
Do roku 1927 sa vyhotovovali výlučne graﬁcké mapy,
a to prednostne metódou meračského stola. Graﬁcké mapy
sú mapy nečíselné. Do skupiny nečíselných KM patria mapy
SZb, SZs, SZf, THM42, THML a THMsL. Do skupiny nečíselných MUO patria mapy PKb, PKs, PKf, PKp a PKn.
Spolu tvoria nečíselné KM 34,4 % všetkých mapových listov. MUO sú vo vyše 70 % nečíselné.
Tieto počty sa menia veľmi pomaly. Graﬁcké KM boli dlhodobo prednostne zaraďované na obnovu katastrálneho operátu (OKO) novým mapovaním. Od roku 2008, zrušením Katastrálneho ústavu v Žiline, bola v rezorte ÚGKK SR OKO
novým mapovaním zastavená.

3. Digitalizácia máp KN
Počiatky digitalizácie v KN siahajú do obdobia 60-tych rokov
minulého storočia, keď sa začalo postupne zavádzať automatizované spracovanie údajov SPI vo vtedajšej EN. Tvorba máp
umožňujúcich počítačovú vizualizáciu sa o niekoľko rokov
omeškala. Technicko-hospodárske mapovanie vykonávané po
roku 1971 umožnilo vďaka zoznamom súradníc a predpisom
na kresbu vytvoriť digitálne mapy. V roku 1981 tvorbu THM
nahradila tvorba ZMVM, ktorú bolo možné vyhotoviť nielen
novým mapovaním, ale aj prepracovaním pôvodnej mapy. Po
roku 1989 transformáciou rezortu geodézie a kartograﬁe dochádza k odsúvaniu katastrálneho mapovania do úzadia.
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Tab. 1 Prehľad KM podľa druhu máp; zdroj: Geodetický a kartograﬁcký ústav (GKÚ) Bratislava
Označenie

Druh máp

Rok vydania smerníc

SZb

mapy v bezprojekčnej zobrazovacej sústave, v siahových mierkach a zosúvislené pri obnove

1856

SZs

mapy vyhotovené v stereograﬁckej zobrazovacej sústave, v siahových mierkach a zosúvislené pri
obnove

1865

SZf

mapy vyhotovené vo valcovej zobrazovacej sústave (Fasching), v siahových mierkach, prípadne aj
zosúvislené pri obnove

1909

A

mapy vyhotovené v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)

1931

THM42

technicko-hospodárske mapy vyhotovené v súradnicovom systéme 1942 (S-42) a neskôr prevedené
graﬁckou transformáciou do S-JTSK

1961

THM

technicko-hospodárske mapy vyhotovené v S-JTSK, bez výpočtu súradníc podrobných bodov, resp.
súradnice boli určené kartometricky a použité na výpočet výmer parciel;

(THML)

ak bola v súvislých lesných celkoch mapa spracovaná z tzv. lesotechnických máp

THMs

technicko-hospodárske mapy vyhotovené v S-JTSK, pričom boli súradnice podrobných bodov
vypočítané z priamo meraných mier;

(THMsL)

ak bola v súvislých lesných celkoch mapa spracovaná z tzv. lesotechnických máp

ZMVM

Základná mapa ČSSR veľkej mierky

1981

ZMVMv

Základná mapa ČSSR veľkej mierky vyhotovená v katastrálnom konaní a prevzatá do KN ako
vektorová katastrálna mapa

1993

1969

1969

Tab. 2 Prehľad MUO podľa druhu máp; zdroj: GKÚ Bratislava
Označenie

Druh máp

Rok vydania smerníc

PKb

pôvodné mapy pozemkového katastra vyhotovené v bezprojekčnej zobrazovacej sústave

1856

PKs

pôvodné mapy pozemkového katastra vyhotovené v stereograﬁckej zobrazovacej sústave
(plnia aj funkciu KM)

1865

PKf

pôvodné mapy pozemkového katastra vyhotovené vo valcovej zobrazovacej sústave (Fasching)

1909

PKp

prevzaté mapy pozemkového katastra, ktoré vznikli prevzatím komasačných alebo iných máp
vyhovujúcej presnosti v rámci dočasnej nápravy katastra po roku 1933

PKn

katastrálne náčrty pozemkového katastra, ktoré vznikli prevzatím komasačných alebo iných máp
nevyhovujúcej presnosti v rámci dočasnej nápravy katastra po roku 1933

A

pôvodné mapy pozemkového katastra vyhotovené podľa Inštrukcie A v S-JTSK

1931

NM

náhradné mapy vyhotovené pri založení jednotnej evidencie pôdy

1956

KN

KM katastra nehnuteľností

MPk

mapy pozemkovej knihy (krokárske náčrty, staré komasačné mapy, mapy iných úprav vyhotovené pred
rokom 1908)

Až v roku 1996 sa upustilo od centrálneho spracovania digitálnych máp a prešlo sa na interaktívne spracovanie máp
a na ich priebežnú interaktívnu aktualizáciu. Ako zlomový
moment možno označiť obdobie späté s využívaním interakčného graﬁckého systému KOKEŠ, deﬁnovanie pevnej
záväznej štruktúry takto vzniknutej digitálnej mapy – vektorovej katastrálnej mapy (VKM) a výmenného formátu graﬁckých súborov (VGI – vektorový graﬁcký interfejs). S malými
odlišnosťami pretrvávajú pravidlá tvorby VKM, ako aj VGI
do dnešných čias [3].
Digitalizácia máp KN sa dnes vykonáva viacerými spôsobmi. Výsledkom je vždy digitálna mapa vo vektorovom
tvare. Digitalizácia sa môže uskutočniť:

1. OKO novým mapovaním,
2. OKO vyhotovením duplikátu,
3. pri tvorbe registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP),
4. pri spracovaní pozemkových úprav.
Uvedené spôsoby ukazujú, že digitalizáciu vnímame buď
ako tvorbu nového mapového diela (1. a 4. spôsob), alebo ako
prepracovanie existujúcich máp. Dnešné požiadavky na polohovú presnosť údajov KN jednoznačne smerujú k využívaniu
máp, ktoré boli vyhotovené číselnými metódami. Napriek tomu
by bolo nereálne domnievať sa, že skupinu nečíselných máp
v krátkom časovom období nahradíme novým mapovým dielom. Z tohto dôvodu je nevyhnutné na digitalizáciu využívať aj
postupy prepracovania existujúcich, zväčša nečíselných máp.
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3 . 1 O KO n ov ý m m a pova ní m
OKO je činnosť, ktorej cieľom je vyhotovenie nového SGI
a nového SPI. OKO nadväzuje na platný katastrálny operát,
jej výsledok nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv
k nehnuteľnostiam. Vykonáva sa v dvoch formách, a to novým mapovaním a vyhotovením duplikátu platného stavu.
Nové mapovanie sa vykonáva v prípadoch, ak katastrálny
operát alebo jeho časti nie sú spôsobilé na ďalšie používanie
buď v dôsledku veľkého rozsahu zmien, poškodenia, zničenia
či straty, alebo v dôsledku zmenených nárokov na presnosť
alebo mierku mapy. Nové mapovanie je katastrálne konanie,
má legislatívne stanovený formálny a vecný postup, pôsobnosť, kompetencie a povinnosti účastníkov. Zahŕňa prípravné
konanie, zisťovanie priebehu hraníc, meračské práce, vyhotovenie nového SPI a SGI, konanie o námietkach a vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu. Predmetom
konania je tá časť katastrálneho operátu, v ktorej sa evidujú
reálne nehnuteľnosti a práva k týmto nehnuteľnostiam, t. j.
nehnuteľnosti skutočne existujúce v teréne, ktoré sú zobrazené na KM a evidované v registri C katastrálneho operátu.
Súčasťou nového mapovania je tvorba ZMVM SR. Výsledná
mapa, ktorá vzniká novým mapovaním a slúži prioritne na
účely KN je význačná tým, že je výsledkom priameho merania v teréne. Výsledkom nového mapovania je vždy číselná
vektorová KM (VKMč).
Nedostatkom nového mapovania je, že výsledok nezobrazuje všetky nehnuteľnosti, ku ktorým sa viažu vlastnícke práva. Tie nehnuteľnosti, ktorých hranice sú v teréne nezreteľné
(údaje registra E), nie sú predmetom prešetrovania a merania.
Preto po novom mapovaní nezaniká register E a MUO ostáva
plniť svoju funkciu. To je aj dôvod, prečo nové mapovanie
smeruje prednostne do zastavaného územia obce, teda tam,
kde väčšina nehnuteľností sú nehnuteľnosti reálne.
Nové mapovanie predstavuje permanentný proces, ktorého časová a ﬁnančná náročnosť spôsobuje neustále meškanie
za požiadavkami praxe. Od roku 1993 bolo zmapovaných 80
celých k. ú., 26 intravilánov a 21 extravilánov.
3 . 2 O KO v y h o tove ní m dupl i ká t u
OKO vyhotovením duplikátu platného stavu sa vykonáva
vtedy, ak sa katastrálny operát stane nespôsobilým na ďalšie
používanie v dôsledku opotrebovania, pričom právny stav ani
skutočný stav sa nezmenili, a nie sú ani iné dôvody na obnovu novým mapovaním. Ak z výsledkov OKO vyhotovením
duplikátu vyplynie potreba prešetrenia údajov KN, merania,
prípadne opravy chýb a následnej zmeny v katastrálnom
operáte, vykoná to správa katastra v osobitnom katastrálnom
konaní. Po OKO vyhotovením duplikátu sa nevykonáva konanie o námietkach, ani vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.
V konaní sa obnovuje KM spravovaná v papierovej podobe. Výsledkom OKO vyhotovením duplikátu v závislosti od
existujúcich podkladov môže byť:
• analógová mapa
– KM,
• nečíselná vektorová mapa – VKMn,
• číselná vektorová mapa – VKMč.
OKO vyhotovením duplikátu nezahŕňa ani zisťovanie stavu v teréne, ani nové meranie. Pri tvorbe VKMč sa spracujú
existujúce číselné údaje, a to súradnice podrobných bodov
získané výpočtom z údajov meraných priamo v teréne. Pri
tvorbe VKMn sa existujúce podklady skenujú, transformujú
a následne vektorizujú.
Aké podklady sa použijú, ako budú skenované, transfor-

mované a vektorizované – to všetko má vplyv na výsledný
produkt – na vektorovú mapu KN.
3.3 RO EP
Zmyslom vyhotovenia ROEP je sústrediť údaje o pozemkoch
a o právnych vzťahoch k nim a zapísať ich do KN. ROEP sa
zostavuje osobitne pre každé k. ú. Platí, že jedno konanie
predstavuje jeden ROEP. V tomto procese obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa riešia
pozemky, ktoré sú od iných pozemkov oddelené hranicou
vymedzenou vlastníckym právom alebo hranicou držby, ak
ešte nie sú evidované v KN. Neoddeliteľnou súčasťou ROEP
je jeho graﬁcká časť, ktorá obsahuje okrem iného aj stav KM
a stav MUO vo vektorovej a rastrovej forme. Po splnení určitých podmienok sa vektorové mapy stávajú súčasťou platného katastrálneho operátu. Výsledkom pri spracovaní ROEP
je aj:
• VKMč alebo
• VKMn a
• vektorová MUO (VMUO).
Stav spracovania ROEP ukazuje tab. 3. Z celkového počtu
3 559 k. ú. rezort ÚGKK SR spravuje 3 542 k. ú. (zvyšných
17 k. ú. tvoria vojenské obvody, ktoré spravuje Ministerstvo
obrany SR a ROEP sa tu nevyhotovujú).
Tab. 3 Stav spracovania ROEP k 27. 1. 20111);
zdroj: ÚGKK SR
Územie

Počet
k. ú.

SR

3 542

ROEP
ROEP ešte
ROEP ukončené,
rozpracované nerozpracované zapísané do KN
956 (27 %)

210 (6 %)

2 376 (67 %)

Podľa údajov v tab. 3 by sme mohli predpokladať, že počet spracovaných vektorových máp by mal byť len o niečo
menší ako počet ukončených ROEP. Skutočnosť je však iná.
V priebehu spracovania ROEP došlo k mnohým nesprávnym
technologickým úpravám a rozhodnutiam, ktoré negatívne
ovplyvnili najmä ich graﬁckú časť. Niektoré z nich uvádza
[4]:
– deformácia geometrického a polohového určenia pozemkov použitím nevhodného programového vybavenia (DIGIMAP),
– nevhodné podklady, nesprávny postup pri digitalizácii graﬁckých podkladov,
– nesprávny postup pri digitalizácii MUO na styku zastavaného územia obce (ZÚO), čoho výsledkom sú napr. „zalomené“ nekorešpondujúce parcely kedysi tvoriace jednu
parcelu,
– nerešpektovanie výsledkov reambulácie MUO,
– neriešenie chýb zistených na hraniciach k. ú., nekoordinovanie prác na styku k. ú., čím vznikali „ostrovné mapy“,
keď sa územia prekrývajú alebo vzniká nepokrytý priestor.
V rokoch 1996 až 2002 sa v dôsledku nedostatočných
technologických úprav vyhotovili vektorové mapy nízkej
kvality (viac ako 500 k. ú.) a od ich vyhotovenia sa doteraz
v niektorých k. ú. ani neaktualizujú.

1)

K 30. 6. 2011 bol stav spracovania ROEP takýto: rozpracovaných 725
(20 %), v štádiu obstarávania 41 (1 %), ukončených 2 776 (78 %),
zapísaných do KN 2 743 (77 %). [Poznámka redakcie. Zdroj: Správa
o činnosti ÚGKK SR za 1. polrok 2011.]
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Zásadným krokom vpred bolo dopracovanie metodiky
tvorby nečíselných vektorových máp KN [5], a tiež rozhodnutie, podľa ktorého výber podkladov, ich skenovanie a transformáciu zabezpečuje rezortná organizácia – GKÚ.
3 . 4 P o z e mkové ú pravy
Podstatou pozemkových úprav je účelné prerozdeľovanie
a nové usporiadanie pozemkov. Zisťujú sa vlastnícke a užívacie pomery a súvisiace vecné práva k pozemkom, riešia
sa technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne
opatrenia. Vzniká nové rozdelenie pozemkov (sceľovanie,
parcelácia, arondácia), dochádza k reorganizácii cestnej siete, vytvára sa nový systém protieróznej a protipovodňovej
ochrany. Z pohľadu vlastníckych práv sú pozemkové úpravy
nástrojom na prekonanie rozdrobenosti pôvodnej pozemkovej držby a na odstránenie nedostatkov v evidencii pozemkov. Obvod projektu pozemkových úprav tvorí zväčša územie extravilánu jedného k. ú.
Pre KN má každý zapísaný projekt pozemkových úprav
rad výhod. Údaje projektu predstavujú pre KN kvalitné, aktuálne a úplné údaje, jednoznačné a úplné práva. Katastrálny
operát je prehľadný (nové číslovanie parciel a listov vlastníctva). Zaniká register E, dochádza k zosúladeniu právneho,
skutočného a evidovaného stavu. V obvode projektu vzniká
VKM, ktorá je vždy číselná. K 27. 1. 20112) bolo do KN zapísaných 109 projektov.

4. Podklady na tvorbu vektorových máp
Podklady na tvorbu VKMč sú jednoznačné. Sú to údaje merané v teréne. VKMč vzniká priamo interaktívnym, prípadne
dávkovým spracovaním číselných a graﬁckých údajov, ktoré
boli získané geodetickou, výnimočne fotogrametrickou metódou.
Ako vidno z počtu ukončených nových mapovaní a projektov pozemkových úprav, z časových, ale aj ﬁnančných
dôvodov je nereálne v krátkom čase nahradiť existujúce analógové mapy digitálnymi. Najschodnejšou cestou je prepracovanie existujúcich podkladov (zväčša nečíselných máp)
digitalizáciou.
Podkladmi sú analógové mapy. Použijú sa najkvalitnejšie
mapy, čím rozumieme originály pôvodných máp a aktuálne
mapy. Použitím originálov pôvodných máp zbavujeme výslednú vektorovú mapu deformácií spôsobených niekoľkonásobnou reprodukciou, kartograﬁckou obnovou a prevodom
do súvislého zobrazenia.
Z aktuálne využívaných KM sú predmetom digitalizácie
najmä mapy vyhotovené v siahových mierkach alebo ich najstaršie odvodeniny (SZb, SZs, SZf) a v prípade, že sa preukáže
potreba, tak aj originály máp vyhotovených v S-42 (THM42)
a mapy vyhotovené v S-JTSK (A, THM a THMs).
Z MUO sa pri digitalizácii využívajú mapy všetkých zobrazení a sústav, pri ktorých je možné vykonať transformáciu
do S-JTSK. Sú to mapy v siahových mierkach (PKb, PKs,
PKf, PKp, PKn), mapy v S-JTSK (A, NM), prípadne mapy
pozemkovej knihy (MPk).

2)

K 30. 6. 2011 bolo do KN zapísaných 122 projektov pozemkových
úprav. [Poznámka redakcie. Zdroj: Správa o činnosti ÚGKK SR za
1. polrok 2011.]

5. Skenovanie a transformácia
Prvoradým úsilím v procese skenovania je, aby sa neznížila
graﬁcká presnosť analógového podkladu po spracovaní do
rastrového formátu. Z tohto predpokladu vychádzame pri návrhu parametrov skenovania (typ skenera, hustota snímania)
a spôsobu úpravy súborov (programové vybavenie, spôsob
transformácie a pod.).
Pri mapách vyhotovených graﬁckou stolovou metódou
presnosť bodu hranice zobrazenej na mape bola ovplyvnená presnosťou geodetických základov, polohovou odchýlkou
stolových ťahov a presnosťou vlastného zamerania podrobných bodov graﬁckým pretínaním. Presnosť zobrazenia sa
kontrolovala hneď v teréne tak, že sa zisťoval rozdiel medzi
dĺžkou zmeranou v teréne a dĺžkou odmeranou na meračskom stole – tento rozdiel nesmel prekročiť hodnotu s/200,
kde s bola dĺžka vyjadrená v metroch. Iné kritériá relatívnej
presnosti pôvodné inštrukcie neuvádzali [6].
Z hľadiska kartometrického získavania súradníc podrobných bodov z analógových máp vyhotovených v siahových
mierkach je významné vnímať deformáciu mapového listu,
a teda aj polohopisnej zložky mapy. Volia sa také matematické postupy transformácií, ktoré tieto skutočnosti zohľadňujú
v maximálnej možnej miere. V súčasnosti sa na transformáciu máp KN aplikuje podobnostná transformácia s využitím
Coonsovho plátu v programovom prostredí KOKEŠ. V minulosti bola využívaná aﬁnná transformácia 3. rádu v programovom prostredí Microstation s nadstavbou IRAS B a Descarte.
Pre skenovanie máp sa vyžaduje presnosť skenovania charakterizovaná strednou súradnicou chybou mxy = 0,10 mm.
Hustota snímania, ako jeden z technických parametrov skenera, nie je explicitne predpísaná. Jej hodnota je závislá od
kvality, zaplnenosti a kontrastu polohopisnej kresby podkladu a pohybuje sa v rozsahu od 400 do 600 dpi. Tým skenovacie zariadenia zabezpečili dodržiavanie geometrických
rozmerov predlohy, sýtosť kresby a dostatočnú hustotu rastrového súboru.
Výsledkom transformácie je súvislé pokrytie k. ú. rastrovou mapou umiestnenou v S-JTSK, s minimálnymi deformáciami vo vnútri mapových listov. Transformácia nerieši lokálny nesúlad rastra s S-JTSK. Povolené formáty rastrových
súborov sú RTL, RLC a CIT.
V súčasnosti skenovanie vykonáva skenovacie pracovisko,
ktoré v plnej miere zodpovedá za kvalitu skenovania, uloženie a archiváciu rastrových súborov, ako aj za dokumentáciu
k týmto súborom. Skenovacím pracoviskom je GKÚ.

6. Vektorizácia
Vektorizácia predstavuje tvorbu vektorovej mapy graﬁckým
systémom v počítači z digitálnej rastrovej mapy. Pri vektorizácii sa určujú súradnice lomových bodov hraníc objektov
s presnosťou na 0,01 m. Lomové body sa určujú tak, aby ležali na bodoch rastra a súčasne aby priebeh celej úsečky medzi susednými lomovými bodmi ležal na bodoch rastra. Body
textu a body so značkou sa do vektorovej mapy umiestňujú
tak, aby bola dodržaná väzba k objektu.
Vo vektorizovaných mapách sa zobrazujú parcely v pôvodnej forme. Môže byť vykonané len doplnenie chýbajúcich alebo zmenených hraníc. Ďalej sa vyrovnávajú styky
mapových listov, ale len v rozsahu trojnásobku graﬁckej
presnosti príslušnej mapy. V ostatných prípadoch sa chybný styk medzi mapovými listami považuje za chybu KN
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a musí sa odstrániť v zmysle platných predpisov. Priebeh
hranice k. ú. sa prevezme z operátu číselne určenej hranice
k. ú. Najdôležitejším predpokladom správnej digitalizácie
KM a MUO je voľba najvhodnejších podkladov, z ktorých
sa mapy digitalizujú. Platí zásada, že na digitalizáciu sa použijú najstaršie pôvodné mapy, ktoré sa upravia na platný
stav.
V graﬁckom systéme sa vektorizujú jednotlivé graﬁcké
prvky do vrstiev a následne s využitím typologických operácií sa generujú plošné, líniové, bodové a textové objekty.
Ak v časti k. ú. existuje číselná vektorová mapa, vytváraná
nečíselná vektorová mapa sa na styku zosúladí, pričom každá
mapa sa spravuje v samostatnom súbore.
Výsledkom tvorby pri spracovaní KM je VKMn – graﬁcký
súbor s úplným obsahom pre celú technickú jednotku spracovania (k. ú. alebo časť k. ú.).
Výsledkom tvorby pri spracovaní MUO je VMUO – graﬁcký súbor, ktorý obsahuje objekty (parcely) len v tej časti
k. ú., kde parcely registra C nemajú založený list vlastníctva.
Vektorizácia MUO sa vykonáva v rámci spracovania ROEP
časovo až po spracovaní KM do vektorovej formy.
Po splnení určitých podmienok sa vektorové mapy stávajú súčasťou platného katastrálneho operátu. Táto skutočnosť
sa zverejňuje v Spravodajcovi ÚGKK SR a správe katastra
vzniká povinnosť tieto mapy aktualizovať. VKMč sa stáva súčasťou platného katastrálneho operátu po vyhlásení jej platnosti správou katastra. Nečíselné mapy – VKMn a VMUO
sa preberajú do KN, ak o tom rozhodne správa katastra po
vykonaní príslušných kontrol.
Vektorové mapy sa vyhotovujú v S-JTSK. Sú zobrazené
v rovine konformného kužeľového zobrazenia vo všeobecnej
polohe (Křovákovo zobrazenie).

7. Stav pokrytia územia SR vektorovými mapami
Stav pokrytia územia SR vektorovými mapami ukazuje tab.
4. Vykazuje stav k 27. 1. 2011. Počet všetkých VKM (VKMč
+ VKMn) – cca 50 % k. ú. – poukazuje na meškanie dopracovania vektorových máp po ukončení ROEP (67 % k. ú.). Časť
tohto rozdielu pravdepodobne tvoria ROEP s nízkou kvalitou
graﬁckej časti.
Tab. 4 Prehľad pokrytia územia SR vektorovými mapami;
zdroj: ÚGKK SR
územie

VKMč

VKMn

VMUO

celé k. ú.

1 023 (28,9 %)

723 (20,4 %)

743 (21 %)

ZÚO

354 (10 %)

163 (4,6 %)

1

extravilán

308 (8,7 %)

144 (4,1 %)

3

VKMč sa tvorí v tých k. ú. alebo ich častiach, v ktorých
existujú číselné výsledky z merania buď v podobe zoznamov
súradníc (predpisov na kresbu), alebo v podobe zápisníkov
z merania, z ktorých je možné vypočítať súradnice bodov.
Tvorba VKMč prebieha v procese nového mapovania, spracovania ROEP a pozemkových úprav. VKMč je spracovaná
v 1 023 celých k. ú.
VKMn sa tvorí v tých k. ú. alebo ich častiach, v ktorých
síce existujú číselné výsledky z merania, ale sa nedajú použiť, prípadne vôbec neexistujú a využije sa digitalizácia.

Tvorba VKMn prebieha v procese OKO vyhotovením duplikátu a spracovania ROEP. VKMn je spracovaná v 723 celých k. ú.
VMUO sa spravidla tvorí digitalizáciou pôvodných analógových máp vyhotovených graﬁckou metódou v nedekadických mierkach. Tvorba prebieha v procese spracovania
ROEP, výnimočne účelových digitalizácií za predpokladu
dodržania platných technických predpisov. Je spracovaná
v 743 celých k. ú.

8. Záver
Vláda SR schválila 21. 5. 2008 návrh Národnej koncepcie
informatizácie verejnej správy (uznesenie č. 331/2008),
kde sú deﬁnované úseky verejnej správy, ktoré budú prioritne digitalizované. Katastrálne služby sú v tomto dokumente zaradené medzi 20 základných kategórií služieb tak
v kategórii služieb pre občanov, ako aj v kategórii služieb
pre podnikateľov. Digitalizácia máp KN je v súčasnosti nevyhnutnou podmienkou na kvalitné spravovanie KN
a zabezpečenie zákonom deﬁnovaných spoločenských potrieb a funkcií. Komplexná digitalizácia údajov KN nadväzuje na ukončenie procesu obnovy evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim – na vyhotovenie
ROEP. Ukončenie tejto úlohy je závislé od ﬁnančných
prostriedkov.
Získať predstavu o časovom horizonte úplného pokrytia
územia SR vektorovými mapami pomôžu čitateľom niektoré
ďalšie informácie:
– Predpoklad ukončenia spracovania ROEP je rok 2015.
– Spracovanie projektov pozemkových úprav v súčasnosti
zaznamenáva útlm. Dôvodom je presun záujmov z vyhotovovania projektov na realizáciu navrhnutých zariadení v už
ukončených projektoch.
– Katastrálne mapovanie stojí na polceste pred prechodom
do komerčnej sféry. Technologické zabezpečenie ani ﬁnancovanie nie sú doriešené. V súčasnosti sa nevykonáva.
Čitateľom sme priblížili postupy tvorby vektorových máp.
Pri ich využívaní a aktualizácii je dôležité mať na zreteli, ako
tieto mapy vznikli, pretože majú odlišný pôvod, kvalitu a obsah.
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Abstrakt
Vizualizace je běžnou a zároveň velmi důležitou součástí hodnocení výsledků prostorových analýz. Vhodně zvolené metody
kartograﬁcké vizualizace mohou napomoci lépe a rychleji rozhodovat o kvalitě výstupů. V první části je diskutována vhodnost
použití různých metod vizualizace digitálních výškových modelů (DEM) ve vztahu k hodnocení jejich kvality. Na konkrétních
příkladech jsou dokumentovány možnosti použití vizualizace pro identiﬁkaci chyb vzniklých v důsledku základních faktorů
ovlivňujících kvalitu DEM. V poslední části jsou výsledky hodnocení DEM pomocí vizualizace, kterou lze považovat za značně
subjektivní metodu, srovnány s výsledky objektivnějších metod hodnocení.
Cartographic Methods of Visualization of DEM for its Quality Assessment
Summary
Visualization is a common and very important part of evaluation of spatial analysis results. Appropriately chosen methods of
cartographic visualization can help to make better and faster decisions about the quality of outputs. The ﬁrst part is devoted to
discussion of suitability of using various visualization methods of digital elevation models (DEM) in relation to the assessment
of their quality. The real examples document the possibilities of using visualization to identify errors resulting from fundamental
factors affecting the quality of DEM. In the last section the results from DEM assessment using visualization are compared with
the results of more objective assessment methods, which are not regarded as highly subjective methods like visualization.
Keywords: shaded relief, gross and systematic errors, DEM accuracy, RMSE, total absolute error, hammock index

1. Úvod
Vizualizaci lze použít jako plnohodnotný nástroj pro hodnocení kvality DEM (Digital Elevation Models). Vizualizace
obecně napomáhá lepšímu chápání vztahů v prostoru, ať již
mezi hodnotami odhadů nadmořských výšek v DEM navzájem či mezi hodnotami nadmořské výšky, hodnotami morfometrických parametrů a hodnotami chyb.
V letech 2005 až 2010 byl na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prováděn výzkum zaměřený na hodnocení kvality DEM pomocí
různých neprostorových či prostorových metod včetně vizualizace. Jako vstupní data byl využit datový Digitální model
území 1:25 000 (DMÚ25), zejména vrstva vrstevnic s ekvidistancí 5 metrů. Pro tvorbu ukázek DEM v článku byla
využita interpolační metoda regularizovaný splajn, splajn
s tenzí a metoda vážených inverzních vzdáleností (IDW),
na jejichž výsledcích lze velmi dobře dokumentovat použití
vizualizace jako metody pro hodnocení DEM.

2. Základní metody vizualizace DEM
Mezi základní metody pro vizualizaci digitálních modelů
reliéfu patří barevná hypsometrie použitá pro rastrový (grid)
či vektorový (TIN) DEM, stínovaný reliéf, zobrazení pomocí
vrstevnic či sítě na sebe kolmých vertikálních řezů. Existují
samozřejmě i další metody používané pro vizualizaci DEM,
využívající techniky vlastní spíše počítačové graﬁce než
geograﬁckému informačnímu systému (GIS), např. bumpmapping, multipass algorithm [6]. Tyto pokročilejší metody
však pro vizualizaci DEM za účelem hodnocení jeho kvality
nemají příliš velký význam.

Ze základních metod vizualizace jsou pro hodnocení
kvality DEM vhodnější zejména ty metody, které zobrazují
vlastní strukturu reliéfu a nejen rozložení hodnot nadmořské výšky. Strukturu reliéfu vyjadřují vrstevnice, síť vertikálních řezů a stínovaný reliéf. Použití prvních dvou metod
je však do značné míry limitováno hustotou vrstevnic či
řezů, a proto se s jejich použitím pro vizualizaci struktury
DEM příliš často nesetkáme. Vrstevnice lze bez ohledu na
jejich hustotu přesto použít k hodnocení kvality interpolace DEM, a to pro srovnání původních vrstevnic a vrstevnic
zpětně vygenerovaných z DEM. Třetí metoda, stínovaný
reliéf, vytváří grid, kde každému pixlu je přiřazen odstín
šedi podle velikosti úhlu, který svírá normála pixlu se
směrem potencionálně dopadajících slunečních paprsků
[3]. Výsledný grid tedy vždy odpovídá rozlišení vstupního
DEM a lze pomocí něj identiﬁkovat výskyt jak hrubých,
tak systematických chyb. Další výhodou metody stínovaného reliéfu je uplatnění jeho vypovídající schopnosti
o struktuře DEM v ortogonálním (rovinném, 2D) zobrazení i v perspektivním (2,5D) zobrazení [4].
Měnící se struktura reliéfu je důsledkem změn rozložení
hodnot nadmořské výšky odhadnutých při interpolaci. Toto
primární rozložení hodnot je vyjadřováno právě metodou
barevné hypsometrie. Při vizualizaci pomocí barevné
hypsometrie dochází k přiřazení barevného tónu jednotlivým pixlům spadajícím do zvolených intervalů – výškových stupňů, kdy hranice intervalů odpovídají některé ze
standardních stupnic [9]. Tento typ použití barevné hypsometrie však umožňuje detekci pouze extrémních hrubých
chyb, drobnější odchylky způsobující systematické chyby
(např. tvorbu umělých teras) mohou zůstat uvnitř intervalu skryty. Pro identiﬁkaci hrubých či systematických chyb
pomocí této metody je vhodnější použití spojité (plynulé)
barevné stupnice. Ani poté však není zaručeno, že budou
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chyby při zobrazení ve 2D jasně identiﬁkovatelné [6]. Zde
je tedy více než vhodné použití perspektivního zobrazení ve 2,5D, nejlépe v kombinaci se stínovaným reliéfem
v podkladu.

3. Hodnocení metrické přesnosti a tvarové věrnosti
reliéfu
Standardně jsou chyby v DEM popisovány jako metrická
přesnost hodnot nadmořské výšky (rozdíl mezi modelovanými hodnotami a skutečnými hodnotami). Zaměření se
pouze na metrickou přesnost však není vždy úplně nejvhodnějším přístupem, neboť aplikace využívající DEM většinou
nevyžadují úplnou metrickou přesnost nadmořské výšky,
ale spíše věrné zobrazení povrchu reliéfu [1]. Například
při modelování odtoku tolik nevadí, že nadmořská výška je
např. o 5 m vyšší než ve skutečnosti, ale spíše je vyžadováno přesné vyjádření tvaru svahů a údolí. V takovém případě
nabírají artefakty na významu. Artefakty mohou představovat poměrně malou chybu, co se týká změny absolutní
hodnoty nadmořské výšky, avšak pokud se artefakty systematicky opakují, mohou vytvářet ve výsledném DEM systematické chyby.
Většina metod využívaných k hodnocení DEM, ať již globálních (např. střední kvadratická chyba – RMSE, střední
chyba, Moranovo I) nebo lokálních (např. povrch přesnosti,
LISA), se zaměřuje na hodnocení metrické přesnosti DEM
nebo dále na výzkum shlukování chybových hodnot získaných rozdílem mezi odhady nadmořské výšky získanými pomocí interpolace a referenčními daty. Všechny tyto
metody slouží k jednoznačné kvantiﬁkaci přesnosti. Carlisle [2] se ve své práci pokusil kvantiﬁkovat i tvarovou věrnost DEM pomocí několika globálních charakteristik, jako
např.:
– contour bias (vliv vrstevnic) vyjadřující podíl pixlů s hodnotami odpovídajícími násobkům intervalu vrstevnic
±0,5 m,
– ﬂatness index (index zploštění) vyjadřující podíl pixlů
s hodnotami sklonu do 0,5 %,
– pit volume (objem prohlubní) vyjadřující objem bezodtokých lokálních depresí.
Globální charakteristiky vyjádřené pouze jednou hodnotou však již ze své podstaty nemohou být ideálním prostředkem pro hodnocení tvarové věrnosti v celém území.
V tomto případě je totiž důležitější vizualizace tvarů reliéfu než jejich kvantiﬁkace. Využití vhodných vizualizačních (kartograﬁckých) metod nám může napomoci odhalit
zásadní nedostatky interpolace i systematické opakování
drobnějších chyb, které však může mít v konečném důsledku velký vliv na hodnoty odvozených morfometrických
parametrů.

4. Sledování projevů faktorů ovlivňujících kvalitu DEM
pomocí vizualizace
Kvalita a přesnost DEM je limitována mnoha faktory vycházejícími z podstaty tvorby modelu. Vizualizací výsledných
DEM v perspektivním pohledu (2,5D) nebo ve 2D s použitím
stínovaného reliéfu lze identiﬁkovat chyby či změny struktury modelovaného reliéfu vázané na použití různých metod
sběru vstupních dat, různou hustotu vstupních dat (členitost
reliéfu), velikost pixlu či způsob interpolace.

Obr. 1 DEM obsahující hrubé chyby vzniklé v důsledku
špatného zápisu výškových hodnot při měření

4.1 M etody s běru vs tupních dat
V závislosti na výběru metody lze již dopředu odhadnout
výsledný vzhled DEM, resp. typ chyb, který se v DEM
v důsledku použité metody může vyskytovat. Metody sběru
vstupních dat lze rozdělit do tří skupin: metody využívající pozemních měření, metody dálkového průzkumu Země
(DPZ) a metody využívající již existujících analogových dat.
Metody první skupiny, pozemního měření, zahrnují geodetická měření a měření pomocí GPS. Oba způsoby produkují velmi přesná data použitelná přímo pro tvorbu DEM. Při
tomto způsobu pořizování dat jsou vždy zachyceny všechny
důležité singularity v terénu a je zajištěna dostatečná hustota
vstupních dat. V případě výskytu chyb v DEM vytvořeném
na základě pozemního měření se jedná nejčastěji o hrubé
chyby (způsobené např. špatným odečtením hodnot z přístroje), které lze však při vizualizaci snadno identiﬁkovat (obr. 1)
a editací vstupních dat je jednoduše odstranit. Nevýhodou
těchto metod je značná časová i ﬁnanční náročnost.
Skupina metod DPZ zahrnuje fotogrammetrické metody, radarové a laserové snímání. Společnou výhodou těchto
metod je právě možnost pořizování dat na dálku i pro značně
rozsáhlá území s menší časovou a často i ﬁnanční náročností.
Nezbytným krokem u těchto metod je nutnost dalšího zpracování surových dat před tím, než budou moci být použita pro
tvorbu DEM. Často se totiž jedná o digitální model povrchu
(DMP) zachycující i povrch vegetace a budov, a ne o vlastní
DEM zemského povrchu (obr. 2). Přesnost metod DPZ se
různí, může se pohybovat v řádu centimetrů (laserové snímání, letecká fotogrammetrie, radarová altimetrie, diferenční
interferometrie) i metrů (družicová fotogrammetrie, radarová
interferometrie).
Poslední skupina představuje pouze digitalizaci existujících analogových výškových dat, zejména vrstevnic. Přesnost takovýchto dat tedy značně závisí jak na metodách sběru
původních dat, tak na přesnosti (podrobnosti) vlastní digitalizace. Častým jevem v DEM vytvořených na podkladu vrstevnic je vznik systematických chyb (umělých teras, obr. 3),
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Obr. 2 DMP z dat získaných pomocí laserového snímání
zachycující aktivní povrch, tzn. i vegetační pokryv
či zbytky budov

Obr. 3 DEM vytvořený ze zdigitalizovaných vrstevnic
obsahující systematické chyby, které způsobují vznik
umělých teras

které jsou do značné míry podmíněny nejen použitou metodou sběru dat, ale také i speciﬁckým rozmístěním vrstevnic
a nevhodně zvolenou interpolační metodou.

prvky různé velikosti [8]. Zatímco při velikosti pixelu 40 m
je možné identiﬁkovat pouze průběh hlavního údolí či hřbetu, při velikosti pixelu 10 m jsou dobře patrné i jednotlivé
drobné morfologické prvky na svazích.

4 . 2 H u s to ta v s tu pní c h da t
4.4 Interpolační metody
Hustota vstupních dat (včetně jejich rozmístění) je dána
metodami vzorkování v návaznosti na členitost reliéfu. Jak
je patrné z obr. 4, hustota vstupních bodů působí na míru
shlazení výsledného DEM. Malá hustota vstupních dat má za
následek větší míru vyhlazení výstupního DEM, které může,
ale nemusí být vždy žádoucí. Naopak příliš velká hustota
vstupních dat s sebou nese riziko zbytečné redundance dat
a vyšší výpočtové náročnosti.
V následující ukázce byla využita metoda interpolace
regularizovaný splajn se stejným nastavením parametrů pro
výpočet obou DEM na obr. 4 (váha shlazení w = 0,2, počet
okolních bodů vstupujících do výpočtu neznámé hodnoty
n = 15, velikost pixelu 5 m). Změna hustoty vstupních dat
však druhotně ovlivnila výsledky, neboť při stále stejném
počtu vstupních bodů (n) dochází při snížení hustoty vstupních dat k záběru většího okolí a do výpočtů jsou zohledňovány i výrazně vzdálenější body. Výsledný DEM je proto
více shlazený.
4 . 3 P r o s to r ové r o zl i še ní (ve l i kost pi xe l u)
Pro demonstraci vlivu změny velikosti pixelu byla opět
využita metoda interpolace regularizovaný splajn se stejným
nastavením parametrů pro výpočet všech digitálních výškových modelů na obr. 5 (váha shlazení w = 0,2, počet okolních
bodů vstupujících do výpočtu neznámé hodnoty n = 15, konstantní hustota vstupních dat). Porovnáním DEM s různým
rozlišením (velikostí pixelu) je patrný vliv nejen na samotné
shlazení povrchu, ale zejména na podrobnost struktury povrchu. S měnícím se měřítkem DEM lze sledovat morfologické

Snad nejzávažněji může výsledný DEM ovlivnit výběr interpolační metody či nastavení jejich parametrů. DEM v ukázce byly vytvořeny pomocí metody splajn s tenzí a metody
vážených inverzních vzdáleností (nastavení parametrů je
uvedeno v popisu k obr. 6, viz 3. str. obálky). Kromě parametru určujícího počet okolních bodů (n) pro výpočet odhadu
nadmořské výšky je u metody splajn s tenzí měněn parametr
váhy (w) ovlivňující napětí povrchu a u metody vážených
inverzních vzdáleností parametr (p), což je mocnitel, který
určuje, jak rychle bude se vzdáleností klesat váha hodnot
okolních bodů na výpočet odhadu.
Na obr. 6 je možné sledovat změny výsledných DEM při
použití různých interpolačních metod a jejich nastavení.
V případě metody splajn s tenzí je zřejmé, že změna parametru váhy způsobuje jen drobné rozdíly mezi DEM patrné
pouze při bližším pohledu. U interpolační metody vážených
inverzních vzdáleností však změnou nastavení parametru
mocnitele vznikají výraznější rozdíly. Se vzrůstající hodnotou dochází ke zdůrazňování umělých teras na svazích, které
jsou znakem systematických chyb v DEM. Je zřejmé, že ani
při použití stínovaného reliéfu pro vizualizaci, nelze vždy
odhalit všechny chyby či rozdíly mezi DEM vytvořenými
různým nastavením jejich parametrů (viz použití splajnu
s tenzí). Díky jevu nazývanému „šíření chyb” (error propagation), který způsobuje přenos chyb ze zdrojových dat do
digitálních modelů reliéfu a z něj dále do odvozených morfometrických parametrů, lze chyby sledovat nejen v původních
datech a DEM, ale také v gridech derivací nadmořské výšky.
Pokud tedy nelze odhalit chyby ve vlastním DEM, ale přesto
si nejsme jisti jeho kvalitou, je třeba dále odvodit alespoň
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Obr. 4 Vliv hustoty vstupních dat na kvalitu výstupního DEM; pro oba DEM (a, b) bylo použito stejné nastavení základních
parametrů interpolační metody regularizovaný splajn (w = 0,2, n = 15); pro tvorbu DEM v levé části (a) však bylo použito
pouze 10 % ze vstupních výškových bodů (c), což způsobilo značné shlazení povrchu; pro tvorbu DEM v pravé části (b) pak
bylo použito 70 % výškových bodů (d), které umožňují zachování detailů

základní morfometrické parametry jako je sklon, orientace
či křivost reliéfu.

5. Subjektivní a objektivní hodnocení kvality DEM
Vizuální hodnocení lze považovat za značně subjektivní přístup, neboť pro něj neexistují žádné striktní limity deﬁnující
korektnost DEM. Navíc je třeba, aby uživatel měl alespoň
základní znalosti o svém zájmovém území, např. zda se zde
nachází výrazné zlomy, terénní hrany či třeba závrty.
Součástí každého hodnocení by tedy mělo být i použití
objektivnějších metod. Z neprostorových globálních metod
zde bude použita běžně uváděná RMSE, dále celková absolutní chyba a hammock index (H). RMSE vyjadřuje míru,

s jakou se interpolované hodnoty liší od skutečných hodnot
[5]. Větší hodnota RMSE odpovídá většímu rozptylu mezi
dvěma datovými sadami. Matematicky je vyjádřena jako [7]:

RMSE Z

1 n
¦ Z di  Z ri
ni1

2

,

kde: Zdi je i-tá hodnota nadmořské výšky z povrchu DMR,
Zri je korespondující původní nadmořská výška,
n je počet kontrolovaných bodů.
Celková absolutní chyba (absolute error – AE) vyjadřuje
skutečnou velikost (sumu) všech odchylek od referenčních
dat v kladném i záporném směru. Vzorec pro výpočet celkové absolutní chyby je následující [10]:
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Obr. 5 Vliv velikosti pixelu na kvalitu výstupního DEM; pro oba DEM (a, b) bylo použito stejné nastavení základních parametrů
interpolační metody regularizovaný splajn (w = 0,2, n = 15); při použití velikosti pixelu 40 m (a) lze sledovat maximálně průběh
hlavního údolí a hřbetu, při velikosti pixelu 10 m (b) však lze pozorovat i drobné morfologické prvky na svazích
n

AE

¦Z

di

 Z ri ,

i 1

kde: Zdi je i-tá hodnota nadmořské výšky z povrchu DEM,
Zri je korespondující nadmořská výška z referenčních dat,
n je počet kontrolovaných bodů.
H sleduje rovnoměrnost rozložení interpolovaných hodnot mezi známými hodnotami a také nadměrný výskyt pixlů
s nadmořskou výškou odpovídající hodnotám původních dat.
Výpočet této charakteristiky se provádí zejména tehdy, pokud
jsou vstupními daty vrstevnice. Základem získání hodnoty je
převedení DEM na celočíselný grid a výpočet modul (zbytků
po celočíselném dělení), kdy dělitelem je číslo odpovídající ekvidistanci původních vrstevnic [10]. Rozložení hodnot
modulu může být zobrazeno ve formě povrchu (gridu) nebo
histogramu a je nazýváno hammock plot. Vlastní globální
hodnota H je vypočítána jako [10]:
n 1

H

nf 0  ¦ f i
í 1

n 1

¦

,

fi

i 0

Tab. 1 Výsledky statistického hodnocení DEM vytvořených
metodou splajn s tenzí (n = počet vstupních bodů, w =
= váha) a metodou IDW (p = mocnitel), RMSE, AE
aH
Interpolační
metoda

Nastavení parametrů
n

w

p

RMSE

AE

H

splajn s tenzí

15

5

–

0,91

230,98

0,29

splajn s tenzí

15

15

–

1,03

258,06

0,36

splajn s tenzí

15

30

–

1,14

283,64

0,43

IDW

15

–

0,5

3,37

956,62

0,25

IDW

15

–

2

2,48

667,07

0,59

IDW

15

–

6

2,67

697,34

2,25

kde: n je interval vrstevnic,
f0 je četnost mod0 (pixlů se zbytkem 0),
fi je četnost ostatních mod.
Rozsah hodnot H se pohybuje v intervalu <-1, n-1>. Ideální hodnoty, které vyjadřují vyrovnané modulo, tj. vyrovnanou četnost ve všech intervalech a rovnoměrné rozložení
interpolovaných hodnot mezi vstupními daty, se pohybují
okolo nuly.
Při pohledu na výsledky hodnocení metrické přesnosti
pomocí globálních metod (tab. 1) lze konstatovat, že v případě DEM vytvořených metodou splajn s tenzí si výsledky
vizuálního i statistického hodnocení odpovídají. Hodnoty RMSE, AE i H jsou u těchto DEM srovnatelné a zároveň nízké, což ve všech případech naznačuje, že se jedná
o kvalitní DEM. Také při vizuálním hodnocení (obr. 6, viz
3. str. obálky) byly všechny tyto DEM označeny jako velmi
podobné, bez přítomnosti výrazných hrubých či systematických chyb.
Rozpor v hodnocení pomocí statistických charakteristik nastává částečně u DEM vytvořených metodou IDW,
a to zejména při použití nastavení parametru p na 0,5 či 2.
V těchto případech nízká hodnota H naznačuje rovnoměrné rozmístění interpolovaných hodnot, avšak značně vysoká
hodnota RMSE a AE indikuje poměrně vysoké odchylky
odhadnutých hodnot w od referenčních dat. Právě v takovémto případě, kdy dojde k rozporu mezi hodnotami jednotlivých statistických charakteristik, je nutné využít vizuálního
hodnocení a rozhodnout, zda se jedná o kvalitní či nekvalitní
DEM.

6. Závěr
Vizualizace pomocí stínovaného reliéfu (či dalších vhodných
technik pro zobrazování struktury DEM) je velmi účinným
a jednoduchým nástrojem pro identiﬁkaci nejzávažnějších
hrubých či systematických chyb. V případě, kdy si nejsme
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jisti rozdíly mezi jednotlivými DEM, je možné použít vizualizaci odvozených morfometrických parametrů, pro které
platí, že jakékoli chyby vzniklé při interpolaci jsou v těchto
gridech ještě více zdůrazněny.
Jak vyplývá z předchozího textu, vizualizace může být
použita na počátku i na konci procesu hodnocení kvality
DEM. V prvním případě slouží k rychlé identiﬁkaci extrémních chyb, v druhém případě pak pro ověření výsledků statistického hodnocení. Kartograﬁckou vizualizaci tedy lze
doporučit vždy, neboť pouze díky ní leze sledovat rozložení
a rozsah chyb v prostoru a z tohoto hlediska je správná vizualizace nenahraditelná.
Do určité míry mohou vhodnost použití kartograﬁcké
vizualizace ovlivnit i další zmiňované faktory jako je velikost
pixlu či hustota vstupních dat, které mají vliv na podrobnost
či shlazení DEM. Se zvětšující se velikostí pixlu či naopak
s klesající hustotou vstupních dat se budou rozdíly mezi
DEM vytvořenými různými interpolačními metodami stírat a nebude možné je při vizualizaci postihnout. Konkrétní
limity, kdy již vizualizace z hlediska zvolené velikosti pixlu či hustoty vstupních dat nemá smysl, však nelze dopředu
přesně stanovit, neboť vždy záleží i na celkové velikosti
modelovaného území.
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Abstrakt
Staré mapy představují jednu ze součástí našeho kulturního dědictví. Různorodost starých map daná řadou hledisek ovlivňuje
rovněž jejich hodnotu. Takto staré mapy získávají i významnou hodnotu komerční a staly se jednou z kategorií draženého zboží
na internetových aukcích. Článek se zabývá problematikou internetových aukcí starých map na příkladu internetového portálu
Aukro.cz. Článek ukazuje na relevantnost internetových aukcí jako místa prodeje starých map nejrůznějšího druhu. Současně
se potvrzuje intuitivní předpoklad o rostoucí ceně mapového díla v závislosti na jejím stáří. Zvláštní pozornost je věnována
vybraným raritním mapám, které byly nabízeny k prodeji na internetových aukcích.
Old Maps as a Sale Item: Focused on Internet Auctions
Summary
Old maps represent a part of our cultural heritage. The diversity of old maps related to various attributes inﬂuences also their
value. Thus, old maps gain their commercial value and become an item sold at internet auctions. This article deals with the
topic of old maps and internet auctions, using the internet auction portal Aukro.cz as an example. The article points at the
relevancy of internet auctions as a sale point of old maps. Moreover, the intuitive assumption on the direct relationship between
price and age of maps is conﬁrmed. A special attention is given to selected rarity maps offered at the internet auction portal.
Keywords: cartography, cultural heritage, internet sale, historical geography
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1. Úvod
Středoevropský region, ve svém historickém kontextu,
s relativně stabilními politickými útvary a bohatou kartograﬁckou minulostí je charakteristický rovněž nabídkou
vysokého počtu map z různých časových období. Staré
mapy jsou součástí dobového vyjadřovacího jazyka společnosti a zobrazují tehdejší pohled zejména na strukturu
osídlení a topograﬁi terénu. V čase, v souvislosti se stále
lepšími a dostupnějšími kartograﬁckými metodami a měřickými přístroji, se zlepšily i technické parametry map a do
pozadí ustoupily umělecké prvky znázornění krajiny. Pro
svou obecně dokumentární hodnotu představují staré mapy
našich zemí významnou součást kulturního dědictví středoevropského prostoru.
Regionální, tematická a technologická různorodost starých
map je častým předmětem zájmu kartografů či historických
geografů, a to v různých kontextech. Takto na jedné straně poskytují staré mapy náhled do historických souvislostí
vývoje mapování daného prostoru. Kuchař [6] a Semotanová [11] se například věnovali poznání historického vývoje
mapování Čech, Moravy a Slezska, přičemž poukázali na
raná mapová díla zájmového území. Mikšovský a Zimová
[9] řadí mezi nejznámější, skutečně dochované, staré mapy
Čech, Moravy a Slezska díla Klaudyána, Crigingera, Aretina,
Sticha, Vogtra, Fabricia, Komenského, Helwiga a dalších. Až
18. a 19. století však můžeme považovat za období soustavného mapování těchto historických území, zejména v rámci
prvního (Josefského), druhého (Františkova) a třetího vojenského mapování (viz např. Vichrová a Čada [12]).
Staré mapy chápané jako unikátní dobový datový soubor
nabízí na straně druhé jedinečnou příležitost studia změn území (krajiny) v čase. Předpokladem v tomto směru jsou dostatečně podrobné a přesné informace v mapách, které umožňují porovnávat data z různých časových období pro stejné
území (např. Cajthaml a Krejčí [2]). Výstupem pak může
být dokumentace vývoje přírodních (např. vodních toků) či
antropogenních krajinných prvků (např. silniční síť či osídlení). Takto se např. Hánek [5] zabýval dobovými tematickými
mapami z rudolfínské doby. Celkově staré mapy představují
významný nástroj historické geograﬁe pro studium a poznání
dobových souvislostí.
Třetí významné téma studia starých map se týká kartometrických analýz, jejichž výstupem jsou nové poznatky
o vzniku, technikách zpracování a tvorby starých děl. Bayer,
Potůčková a Čábelka [1] považují kartometrické analýzy
za vhodnou metodu, jak ověřit či upřesnit fakta dokládající
způsob konstrukce mapy, existenci geometricko-kartograﬁckých základů či použití reprograﬁcké techniky. Kartometrické analýzy starých map tak poskytují cenný zdroj informací
a vhodně doplňují klasické metody kartograﬁckého výzkumu. Tyto metody a analýzy využívají složitý matematický
aparát, založený zejména na aplikaci robustních statistickogeometrických analýz, se snahou identiﬁkovat a interpretovat nové vztahy mezi obsahovými prvky, které nemusí být za
použití klasických analytických metod patrné.
Komplexní přístup ke studiu starých map, kombinující tři
výše uvedená témata, je pak možné dokumentovat na příkladu již jednou zmiňovaného vojenského mapování Čech,
Moravy a Slezska. Takto jsou, vedle popisu historického
vývoje vojenského mapování (např. Mikšovský a Zimová
[8] či Zimová, Pešťák a Veverka [13]), častým předmětem
studia tohoto rozsáhlého mapového díla především analýzy
a interpretace jeho velmi podrobných vyjadřovacích metod
(např. Brůna, Buchta a Uhlířová [3], či Molnár a Timár
[10]). Vedle vlastního obsahu mapového aparátu je pak
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pozornost věnovaná i vlastní technice zpracování (viz např.
Čada [4]).
Celkově mapy Čech, Moravy a Slezska od mapových
děl Klaudyána až po třetí vojenské mapování představují
významný kulturní odkaz naší historie a jsou součástí kulturního dědictví. Historická hodnota a krása dobového mapového obsahu, často doprovázená kartušemi a vedutami, utváří
atraktivní cíl mnoha sběratelů z odborné i laické veřejnosti.
A právě problematika starých map jako prodejního artiklu
je hlavním předmětem zájmu tohoto článku, přičemž naše
mikrosonda do problematiky se zaměřuje na stále módnější
prodejní místo v podobě internetových aukcí. Je internetová
aukce relevantním místem pro prodej starých map? S mapami jakého stáří je možné se na internetových aukcích setkat?
Lze na internetových aukcích zakoupit i raritní mapová díla?
Jaká je tradiční a naopak, jaká je nejvyšší prodejní cena starých map na internetových aukcích? Potvrzuje se očekávaný
vztah, že starší mapy jsou prodávány za vyšší cenu? Toto
jsou hlavní otázky, na které se snaží odpovědět tento článek,
který je strukturován následujícím způsobem. Druhá kapitola
se věnuje širší analýze nabídky starých map v prostředí internetového aukčního portálu Aukro.cz v referenčním období
září-prosinec 2010. Třetí kapitola představuje vybraná raritní
mapová díla dražená na tomto aukčním portále a čtvrtá kapitola shrnuje hlavní závěry.

2. Nabídka starých map Čech, Moravy a Slezska
na portálu Aukro.cz
Staré mapy představují jeden z prodejních artiklů, který je
možné zakoupit na různých místech. Mezi stále módnější
cesty prodeje starých map patří i internetové aukce. Internetový portál Aukro.cz se řadí v tomto směru k nejvýznamnějším, když nabízí široké spektrum předmětů, které jeho
uživatelé poskytují do aukce. Staré mapy se nachází v kategorii „Starožitnosti a umění“ a člení se na podkategorie „před
rokem 1800“ a „po roce 1800“. Toto členění bylo využito
i pro účely tohoto článku, kdy pojem stará mapa je chápán
v rámci kategorie „před rokem 1800“. Vlastní analýza se pak
zaměřila na soubor mapových děl, který byl nabízen v aukci
v referenčním období měsíců září-prosinec 2010. V dalším
textu jsou shrnuty hlavní poznatky vztahující se k formulovaným výzkumným otázkám.
V referenčním období analýzy bylo v internetové aukci
nabízeno celkem 369 map, přičemž týdenní aktivita na portále se liší s nejvyššími hodnotami v druhé polovině listopadu
a začátkem prosince a naopak, s nejnižšími hodnotami těsně
před Vánocemi a na konci roku (viz obr. 1). Takto lze staré mapy považovat za relevantní prodejní artikl pro vánoční
dárky, přičemž doba nejvyšších nákupů je logicky posunuta
v kontextu dodací doby internetového prodeje.
Tab. 1 zachycuje vztahy mezi stářím a cenou map nabízenou v internetové aukci. Obě proměnné byly v tomto směru
reklasiﬁkovány do tří, respektive pěti tříd. Z hlediska stáří
map převažují relativně mladší mapy vydané v 18. století,
nicméně relativně vysoký počet v analyzovaném souboru
pochází z období před rokem 1600. Tato skutečnost potvrzuje relevantnost internetové aukce jako místa nákupu cenných map z hlediska stáří. Z hlediska ceny mapy je pak nejvyšší podíl zastoupen v kategoriích relativně levných map
s cenou do 4 000 Kč, nicméně poměrně časté jsou i předměty
s nabídkovou cenou vyšší než 10 000 Kč. Poznamenejme,
že průměrná nabídková cena jednoho draženého mapového
díla dosahuje částky 3 150 Kč a že nejvyšší zaznamenaná
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Tab. 1 Absolutní a relativní rozložení četností souboru map
podle období vydání a ceny
Cena / Období

před r. 1600 1601–1700 1701–1800

Celkem

0–2 000 Kč

11 / 17 %

26 / 24 %

103 / 52 %

140 / 38 %

2 001–4 000 Kč

6 / 10 %

39 / 36 %

65 / 33 %

110 / 30 %

4 001–7 000 Kč

3/5%

27 / 25 %

20 / 10 %

50 / 14 %

7 001–10 000 Kč

16 / 25 %

7/6%

4/2%

27 / 7 %

10 001 Kč a více

27 / 43 %

10 / 9 %

5/3%

42 / 11 %

Celkem

63 / 100 % 109 / 100 % 197 / 100 % 369 / 100 %

Zdroj: Aukro.cz, vlastní zpracování

cena pak hodnoty 42 000 Kč. Hodnoty v tabulce pak jasně
naznačují existenci vztahu mezi stářím a cenou mapy, kdy
ve struktuře nejstarších map vydaných před rokem 1600 převládá nejvyšší kategorie ceny vyšší než 10 000 Kč a naopak
ve struktuře nejmladších map z 18. století nejlevnější mapy
do 2 000 Kč.

3. Raritní staré mapy dostupné na portálu Aukro.cz
Internetový aukční portál se může stát místem prodeje rovněž raritních mapových děl, které jsou logicky nabízeny za
relativně vysoké ceny. S touto skutečností se bylo možné
setkat rovněž v případě souboru analyzovaných map, přičemž pro bližší představení byla vybrána dvě raritní mapová
díla. Poznamenejme, že nabídková cena obou map byla vyšší
než 20 000 Kč a že se jedná o nabídkovou, nikoliv skutečnou,
prodejní cenu.
• De Jode: Maravaniae seu Moraviae (1593)
Mapové dílo v podobě originálního mědirytu z roku 1593
disponuje rozměrem listu o hodnotách 55 x 42 cm a rozměrem tiskové plochy o hodnotách 45,5 x 37 cm. Tato raritní
stará mapa Moravy pochází z druhé edice atlasu Speculum
Orbis Terrae, který vydal syn Gerrarda de Jode Cornelius
v Antverpách roku 1593. Krogt [7] uvádí, že de Jode, ač znamenitý kartograf, nebyl ve srovnání se svým konkurentem
Abrahamem Orteliem zdatným obchodníkem. Proto se jeho
atlas dočkal pouhých dvou vydání a předpokládaný počet
vytištěných exemplářů je nižší než 250 kusů. Poznamenejme, že pro srovnání se uvádí pro Orteliovu Mapu Moravy
5 775 vytištěných exemplářů.
• John Speed: Bohemia (1626)
Mapové dílo v podobě originálního mědirytu z roku 1626
disponuje rozměrem listu o hodnotách 57 x 45 cm a rozměrem tiskové plochy o hodnotách 52,5 x 41,5 cm (obr.
2, 3. str. obálky). Tato raritní stará mapa Čech byla vydána Rogerem Renem. Mapa obsahuje i veduty českých měst
Čáslav, Chomutov, Hradčany, Praha, Polná, Slaný a Louny na horní liště a vyobrazení českých obyvatel různých
společenských postavení (král, šlechtic, měšťan obchodník
vesničan a jejich ženské protějšky) po stranách. Na rubu
mapového díla lze nalézt anglický text The Description the
Kingdom of Bohemia.

Obr. 1 Týdenní nabídka počtu starých map (před rokem
1800) v referenčním období analýzy
(Zdroj: Aukro.cz, vlastní zpracování)

4. Závěr
Internetové aukční portály nabízí velmi široká a různorodá
portfolia dražených předmětů, přičemž staré mapy nejsou
v tomto ohledu výjimkou. Poznatky tohoto článku naznačují, že internetové aukce jsou relevantním místem pro prodej mapových děl různé ceny i stáří. Předmětem obchodní
transakce se mohou stát i zcela raritní mapová díla, což se
odráží ve výši prodejní ceny. Obecně lze pozorovat existenci
vztahu mezi stářím mapového díla a jeho cenou. Tento článek představuje úvodní sondu do problematiky internetové
dražby mapových děl a nabízí i celou řadu námětů pro další
výzkum, který se může zaměřit jednak na rozšíření okruhu
analyzovaných atributů mapových děl, jednak na rozšíření
referenčního období analýzy a jednak na rozšíření analyzovaných míst prodeje.
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
25. mezinárodní kartograﬁcká
konference Mezinárodní kartograﬁcké
asociace se konala v Paříži
061.2:528.9

Ve dnech 4. až 8. 7. 2011 se konala v Paříži 25. mezinárodní kartograﬁcká konference, jejíž součástí bylo i 15. zasedání Valného
shromáždění Mezinárodní kartograﬁcké asociace (ICA). Těmto
akcím předcházela zasedání několika komisí a pracovních skupin
ICA, která se uskutečnila v období mezi 30. 6. až 2. 7. 2011. Jednání konference se konalo v sálech 2. poschodí Kongresového paláce
(Palais des Congrès – obr. 1) na náměstí Porte Maillot.
15. zasedání Valného shromáždění ICA, které je nejvyšším orgánem asociace, proběhlo ve dvou jednacích dnech. První z nich bylo
celodenní a uskutečnilo se 3. 7. 2011, druhé pak 8. 7. v dopoledních
hodinách. Jednání Valného shromáždění ICA se za Českou republiku (ČR) zúčastnili předseda Kartograﬁcké společnosti ČR doc. Ing.
Miroslav Mikšovský, CSc., a místopředseda doc. plk. Ing. Václav
Talhofer, CSc. (na druhém jednacím dnu byl zastoupen prof. RNDr.
Vítem Voženílkem, CSc.).
Valné shromáždění ICA:
– schválilo zprávu o činnosti ICA, hospodaření ICA za období 2007
až 2011 a rozpočet ICA na léta 2011 až 2015,
– zvolilo nového presidenta ICA pro období 2011 až 2015, jímž se
stal prof. Georg Gartner (Rakousko),
– zvolilo nového generálního sekretáře a pokladníka ICA pro období 2011 až 2015, jímž se stal prof. Laszlo Zentai (Maďarsko),
– zvolilo vicepresidenty ICA pro období 2011 až 2015, jimiž se stali
Paulo Menezes (Brazílie), Sukendra Martha (Indonézie), Menno-Jan Kraak (Nizozemsko), Tim Trainor (USA), Derek Clarke
(Jihoafrická republika), Anne Ruas (Francie) a Liu Yaolin (ČLR);
funkci past-presidenta bude podle stanov vykonávat odstupující
president prof. W. Cartwright (Austrálie),
– schválilo ustavení komisí a pracovních skupin ICA pro období
2011 až 2015 a zvolilo jejich předsedy; dosavadní pracovní skupina Cartography in Early Warning and Crisis Management, řízená
prof. RNDr. Milanem Konečným, CSc. (ČR), byla ustavena jako
nová komise ICA a do jejího čela byl zvolen prof. M. Konečný,
– přijalo za řádného člena ICA Uruguay, kterou bude vůči ICA
reprezentovat State Authority for Geodetic Works a schválilo
změnu v zastoupení Bulharska, které namísto dosavadní Union of
Surveyors and Land Management bude vůči ICA reprezentovat
nově utvořená Bulgarian Cartographic Association,
– přijalo nové přidružené členy ICA, a to Chinese Society of Cartography (Taiwan), Land Information New Zealand (Nový Zéland),
Polish Cartographical Society (Polsko), United Nations Cartographic Section (OSN) a US Geological Survey (USA),
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– rozhodlo, že 16. zasedání Valného shromáždění a 27. mezinárodní
kartograﬁcké konference ICA se bude konat v roce 2015 v Rio de
Janeiru (Brazílie).
V závěru zasedání vystoupil odstupující past-president ICA prof.
M. Konečný s poděkováním za podporu při výkonu své funkce jak
předsedovi Kartograﬁcké společnosti ČR doc. M. Mikšovskému,
tak jmenovitě i řadě významných funkcionářů a spolupracovníků
z vedení ICA. Zasedání bylo zakončeno projevem nově zvoleného
prezidenta ICA prof. G. Gartnera, který byl zaměřen na další programové cíle asociace.
25. mezinárodní kartograﬁcká konference ICA byla 4. 7. 2011
zahájena dopoledním slavnostním ceremoniálem v hlavním sále
Kongresového paláce. S úvodním referátem na téma „Mapy jako
pomůcka pro výuku, obyvatelstvo a politiku“ vystoupil prof. J. C.
Victor (Francie).
Jednání konference pak pokračovalo po polední přestávce v osmi
sekcích. Obdobně pokračovalo i v následujících dnech až do 8. 7.
2011 odpoledne. Celkem bylo do programu konference zařazeno
500 referátů a 200 posterů, které byly umístěny na chodbách Kongresového paláce a probíhaly souběžně s přednáškami.
Do programu ústního přednesu na konferenci bylo zařazeno celkem 15 referátů připravených v ČR, a to:
Kubíček, P.–Sašinka, C.: Selected issues of geodata uncertainty
visualization efﬁcienty,
Janata, T.–Zimová, R.: On improvement of the web map portals for
tourism: the use of adaptive cartography,
Bláha, J. D.–Hátle, J. a kol.: Cartographic research of mental maps
at Charles University in Prague,
Talhofer, V.–Hofmann, A. a kol.: Spatial data quality and decision
making process,
Friedmannová, L.–Staněk, K.: A map in a movie – the role and the
usage,
Bláha, J. D.: Aesthetic aspects of early maps – inspiration from
notes by Univ. Prof. Karel Kuchař,
Stachoň, Z.–Kozel, J.: Map archive accessibility using thesauri,
Brychtová, A.–Voženílek, V.: 3discworld: Automatic preparation
and visualization of 3D spatial data with use of planar data,
Veverka, B.: Cartometric analysis and georeferencing of special
(1:75 000) and general (1:200 000) scale sheets of the third military survey,
Přidal, P.: Maptiler: tile map publishing à la Google maps,
Cajthaml, J.: Methods of georeferencing old maps on the example
of Czech early maps,
Přidal, P.: Georeferencer online service and maprank search,
Voženílek, V.–Hájková, L. a kol.: Project of Phenological atlas of
Czechia,
Vondráková, A.–Voženílek, V.: Advanced semi-automatic visualization of spatial data using instant atlas,
Voženílek, V.: Cartometric analysis of Jaume Olives´ portolan atlas
of 1563.
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Do posterů byly zařazeny příspěvky českých autorů:
Čerba, O.: Ontologies in cartography: power of reasoning,
Kubík, T.: The use of Internet services and recources in geospatial
context.
V rámci konference se konala ve večerních hodinách i speciální
zasedání. K nim patřila beseda kolem kulatého stolu o práci a vlivu
Jacques Bertina na rozvoj teoretické kartograﬁe, zasedání mladých
vědců – kartografů, celodenní zasedání národní a regionálních
mapových agentur Francie a celodenní konference geoinformatiků SAGEO. Po celou dobu jednání byly pro účastníky otevřeny
v Kongresovém paláci výstavní stánky komerčních ﬁrem, zpřístupněna mezinárodní výstava tištěných a digitálních map a atlasů
a výstava dětských kreseb, dodaných členskými zeměmi v rámci
mezinárodní soutěže o cenu Barbary Petchenikové. Po dobu jednání konference byla též pro její účastníky otevřena výstava historických map, která byla umístěna v Estival africaines, BnF François
Mitterrand a výstava Art & Cartographie v Mairie de Saint-Mandé,
place Digeon.
Na mezinárodní výstavě map a atlasů patřila česká část expozice
k jedné z největších. Výstavu připravila z pověření Kartograﬁcké
společnosti ČR katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením prof. V. Voženílka. Vystaveno bylo celkem 42 českých map a atlasů, jejichž popis
a technické údaje byly uvedeny ve výstavním katalogu. Na výstavě
dětských kreseb bylo představeno 6 českých prací, které byly rovněž uvedeny ve výstavním katalogu. Dětské kresby byly vybrány
z národní soutěže, kterou z pověření společnosti zorganizovala
rovněž olomoucká katedra geoinformatiky pod vedením prof. V.
Voženílka.
Pro delegáty konference byly připraveny exkurze do National
Geographic Institute (IGN France), National Library of France
(BnF) a French Institute for Development (IRD), jejichž návštěva
byla hrazena z vložného na konferenci. Dále byla organizována jako
předkonferenční akce dvoudenní návštěva French Naval Hydrographic and Oceanographic Service (SHOM).
Ze sportovních aktivit pořádaných pro účastníky v době konání
konference lze uvést „Chůzi po poledníku“, která se uskutečnila
6. 7. 2011 v ranních hodinách a dále „Orientační běh“, uspořádaný
v Parc du Tremblay 8. 7. 2011 v dopoledních hodinách.
Ke společenským událostem pak patřil aperitiv, uspořádaný 5. 7.
2011 večer v Musée National de la Marine (v blízkosti Eiffelovy
věže) a galavečer v National Library of France.
Program konference byl uzavřen závěrečným ceremoniálem,
který se uskutečnil v odpoledních hodinách 8. 7. 2011 Účastníci
zde byli seznámeni s výsledky jednání 15. Valného shromáždění
ICA a s nově zvoleným Výkonným výborem ICA. Poté vystoupili
předsedové poroty pro vyhodnocení výsledků mezinárodní soutěže
o nejlepší mapu a atlas výstavy a o nejlepší dětskou kresbu. V kategorii atlasů se na prvním místě umístil Atlas krajiny České republiky, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, který zvítězil
i v naší národní soutěži Mapa roku 2010 (v kategorii Atlasy, soubory
a edice map).
Program závěrečného ceremoniálu pokračoval udělováním členských vyznamenání ICA. Čestné členství v asociaci obdrželi prof.
Yasuo Masai (Japonsko), Dr. Monique Pelletier (Francie) a prof.
Michael P. Peterson (USA). Návrh na udělení Carl Mannerfeltovy
zlaté medaile odstupujícímu past-presidentovi ICA prof. M. Konečnému za jeho dvacetiletou obětavou práci v asociaci, který předložila
Kartograﬁcká společnost ČR komisi ICA pro udělování členských
vyznamenání, a která jej jednomyslně doporučila, nebyl odstupujícím Výkonným výborem ICA bez vysvětlení přijat.
25. mezinárodní kartograﬁcká konference ICA přinesla řadu
zajímavých poznatků, jak z oblasti teorie, tak i kartograﬁckého
výzkumu a praxe. Konferenční sborník spolu s katalogy výstav
byl pořadateli připraven na ﬂash-disku a předán všem účastníkům
spolu s dalšími konferenčními materiály. Konference se zúčastnilo
namísto předpokládaných 3500 pouze cca 1100 delegátů, z toho 17
z ČR. To se pravděpodobně nepříznivě odrazilo i v úsporách, které
pořadatelé promítli do kvality i kulturní úrovně poledního stravování delegátů.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
předseda Kartograﬁcké společnosti ČR
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ŠURÁŇ, J.: Hvězda betlémská a chronologie života Ježíše Krista.
Praha, NS Svoboda 2011. 279 s., 20 tab., 6 obr., 5 map, 8 fot.
ISBN 978-80-205-0621-4. Cena asi 249 Kč.
(001.9)27:521

Kniha známého geodeta Ing.
Josefa Šuráně, CSc., který
pracovně prošel mnohá místa
Blízkého východu a Asie, je
na první pohled velmi vzdálená okruhům geodetických
činností a zájmů. Ale prostředky, použité při zkoumání dané
tematiky, jsou nám již bližší
– úvahy o vzhledu oblohy,
tvarech krajiny, mapy či nauka
o čase a kalendáři. V knize je
ovšem mnohem více věcí, které zvídavého čtenáře zaujmou
– exkurze do analýz textů Bible a jiných antických spisů, historická hodnocení neúplných
či rozporných zpráv, starověké
kalendářní systémy atd., vše
zkoumáno s využitím nejnovějších prostředků teorií pohybů nebeských těles, Slunce, Měsíce
a planet.
Autor zřetelně vychází ze základní myšlenky, že starověké texty
v podobě, v jaké je po množství opisů, úprav a překladů dostáváme dnes do rukou, obsahují historické jádro skutečných událostí.
I když např. poslední evangelia byla sepsána dlouho po popisovaných událostech – Matoušovo kolem roku 80, Janovo až koncem
1. století, a třeba Skutky apoštolů asi v rozmezí let 70–90, jak nám
sdělují úvodní výklady v ekumenickém překladu Bible. Takže lze
konfrontovat údaje Bible i nekřesťanských textů s moderními astronomickými výpočty, vzájemně srovnávat popisované události
a jejich datování v různých textech (dny týdne, „v X-tém roce vlády Y“, „když se konal soupis lidu...“ apod.), a za použití poznatků o dávných kalendářích, často navazovaných na nebeské úkazy,
a s astrologickými úvahami odvozovat datování událostí v systému
našeho dnešního kalendáře, i nalézt vysvětlení zaznamenaných jevů
na obloze. V tomto směru autor za řadu let vykonal mnoho práce.
Nemůžeme zde podrobněji probírat jeho úvahy a pouze naznačíme
celkové uspořádání knihy a uvedeme hlavní výsledky. – Poznamenejme jen stručně k problému kalendáře. Jelikož rok neobsahuje
celistvý počet dnů (ale přesně 365,2422) a je žádoucí, aby se data
kalendáře příliš nevzdalovala od ročních dob (astronomicky deﬁnovaných např. jarní rovnodenností), je nutné tento soulad udržovat
vkládáním (či ubíráním) přestupných dnů (příp. týdnů i měsíců).
Toto astronomické navázání se v historii řešilo různými způsoby.
O řadě z nich Šuráň píše, i o tom, jak převést staré datování do našeho, gregoriánského kalendáře. Ten byl zaveden roku 1582 papežem
Řehořem XIII. a všichni víme, že roky dělitelné čtyřmi jsou přestupné. Méně se ví, že sekulární roky (1900, 2000 …) jsou přestupné jen
tehdy, jsou-li zároveň dělitelné 400 – čímž se délka kalendářního
roku v průměru za 400 let dostává na hodnotu 365,2425 dnů. A jen
málokdo ví, že zbývající chybička se má vyrovnat ustanovením, že
rok 4840 nebude přestupný. To prozatím stačí a můžeme se vrátit
k Šuráňově práci.
Kniha je rozdělena do tří částí. První část – Datování Ježíšova
narození, vychází ze svědectví Matoušova evangelia. To jako jediné
se zmiňuje o tzv. hvězdě betlémské, v textu často nazývané prostě
Hvězda, která při svém po dvou letech opakovaném návratu „vedla“
mudrce (prý lépe „mágy“) z východu do Betléma k novorozenému
Ježíšovi. Na základě astronomických výpočtů, astrologických úvah,
topograﬁe krajiny či analýzy nekřesťanských textů autor zavrhuje
představy, že Hvězdou mohla být trojí opakovaná konjunkce (těsné
přiblížení) Jupitera a Saturna, kometa, nebo vzplanutí nové hvězdy.
A dovozuje, že Hvězdou byla planeta Venuše v západní elongaci
(úhlové vzdálenosti od Slunce), kdy se jevila jako jitřenka, a že Ježíš
se narodil v judském Betlémě ve středu večer, 22. 11. (ano!) roku
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10 př. n. l. Když se mágové později blížili k Betlému v ranních hodinách od západu po staré cestě, mohla tato Hvězda skutečně jakoby
„jít před nimi“, jak praví Matoušův text.
Druhá část – Datování ukřižování Ježíše Krista je hlavně analýzou textů a kalendářů, ale všímá si i zatmění Slunce v roce 26 n. l.
a 10 př. n. l., jakož i „tmy“, která měla nastat v čase ukřižování. Jde
opět o zkoumání textů Nového zákona a mimokřesťanských pramenů, které též obsahují zmínky o Ježíšovi. Datování se vede od jeho
narození, ale také podle židovských velikonoc. Židovský kalendář,
v němž se vyjadřují biblické události, se astronomicky korigoval
podle prvního pozorovaného nového srpku Měsíce na západě. Je tu
opět mnoho astronomických výpočtů a také úvah o možnostech jeho
pozorování v konkrétních podmínkách Palestiny. Podle Josefa Šuráně byl Ježíš ukřižován v pátek 22. 3. roku 26 n. l. a zatmění Slunce
ze dne 6. února toho roku nemá podle autora žádný vztah ke „tmě“,
která nastala při popravě na Golgotě. Šlo nejspíše o meteorologický
jev, zamračenou oblohu s prachem z okolních aridních oblastí, příp.
o prach v atmosféře z nějaké vzdálené sopečné erupce apod. Zato
zatmění z 30. června roku 10 př. n. l. mohlo být pro babylonské mágy
důležitým astrologickým signálem pro cestu do Palestiny. Vypravili
se na ni asi s průvodním listem svého krále Phraatese IV., aby mohli
bezpečně putovat ke králi Herodesovi. Oba tito panovníci byli bezskrupulózními krutovládci, neváhajícími podle potřeby popravovat
své nejbližší, manželku, syny či bratry. V tomto místě vkládá Šuráň
do textu „moralistní“ dvoustránku (s. 206–207), kde nás upozorňuje,
abychom nezdůrazňovali více, než je nezbytné, negativní rysy těchto panovníků. Vždyť i v naši době jsme byli svědky nevídaného barbarství a zvěrstev vůči lidem i celým národům, a „homo sapiens“ ve
jménu svého sobectví ničí okolní přírodu a ohrožuje rozvoj samotné
lidské společnosti – při vší své technologii a vědeckém poznání.
Třetí část knihy má název Datování Ježíšova veřejného působení a celkové shrnutí. Její obsah je patrný z názvu a kromě přiřazení kalendářních dat biblickým i jiným událostem, uvedeným
v (neočíslované) „Přehledné chronologické tabulce“ na str. 247
(má 23 vročení), se věnuje otázce historičnosti osoby Ježíše Krista. S odvoláním na staré texty, které včetně Nového zákona jsou
historickými prameny své doby, i na provedené astronomické výpočty, považuje autor Ježíšovu dějinnou existenci za plně prokázanou. Aniž by se (moudře) pouštěl do teologických úvah o Ježíšově
božské podstatě, která nemůže být předmětem výzkumu historiků či
dokonce astronomů.
V závěru knihy je připojen slovníček některých odborných
výrazů, převážně z oblasti sférické astronomie, astrometrie a chronologie, kterému lze vytknout snad jen to, že jsou v něm (nikoliv
ve vlastním textu knihy) zaměněny výklady východní a západní
elongace.
Kniha obsahuje velké množství tabulek, shrnujících provedené
výpočty, a také grafy a mapy. Ty jsou v první a druhé části rozumně
vyčleněny do zvláštních stránek na jejich koncích, takže neztěžují
běžné čtení, a přitom jsou veškeré údaje k dispozici pro bližší zkoumání. Šuráňova práce může být velmi zajímavá pro ty, kdo se rádi
seznamují s dávnou minulostí, která v podobě křesťanského učení
podstatně ovlivnila evropskou civilizaci. Ale i skeptikové, považující Ježíše za pouhý mýtus, mohou v knize nalézt zajímavá poučení o dávných kalendářích, o uplatnění astronomických výpočtů pro
chronologické výzkumy, či o metodách uvažování nad starými texty.
Odkazy na webové stránky, dotýkající se pojednávané tématiky:
a) Souhrn alternativních názorů na tematiku Šuráňovy knihy je např.
v článku Jiřího Grygara – Datování biblických událostí na http://
www.vira.cz/Texty/Knihovna/Astronomie-a-data-biblickychudalosti.html nebo v přizdobené podobě na http://petraﬂeischmanova.blogspot.com/2010/12/pro-ty-kdo-radi-pocitaji.html.
b) Ekumenický překlad Bible nalezneme např. na http://www.uloz.
to/3327368/bible-ekumenicky-preklad.pdf, poněkud diskutabilní
překlad Bible 21. století můžeme číst a stáhnout (pdf) z http://
www.bible21.cz/preklad_bible/bible21.
Poznámka autora knihy: Všechny tři – ve třech nezávislých dílech
knihy – vědecko-historicky vyvozené datace jsou ve vícenásobné,
nezávislé a také vzájemné úplné shodě.
Ing. Georgij Karský, CSc.,
Praha

OSOBNÉ SPRÁVY
60 rokov Ing. Štefana Lukáča
92.Lukáč:528

Čas plynie, roky ubiehajú, a tak zisťujeme, že aj mladým sa posúva hranica veku. Dôkazom toho je aj jubilujúci Ing. Štefan Lukáč,
člen redakčnej rady (RR) časopisu Geodetický a kartograﬁcký obzor
(GaKO) a odborný asistent Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorý
dňa 6. 7. 2011, v dobrom zdraví a plný tvorivej aktivity, rozšíril rady
šesťdesiatnikov. Toto významné jubileum dáva možnosť pripomenúť
si jeho životnú dráhu a pracovné úspechy.
Jubilant sa narodil v Slanci, okres Košice-okolie. Stredoškolské
štúdium, odbor geodézia, skončil na Strednej priemyselnej škole
v Košiciach maturitou v roku 1970 a odbor geodézia a kartograﬁa
(GaK) na SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1975. V tomto roku nastúpil do geodetického útvaru
Povodia Dunaja, podnikové riaditeľstvo v Bratislave, kde zabezpečoval mapové podklady na úpravu vodných tokov a rôzne stavebné
objekty a vykonával meranie posunov a pretvorení vodohospodárskych stavieb.
1. 3. 1978 bol Ing. Lukáč, na základe konkurzu, prijatý na KG
SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 STU) ako asistent, neskôr odborný asistent. Najskôr viedol cvičenia z predmetu geodézia pre študentov
odboru GaK a od roku 1983 z predmetu inžinierska geodézia (IG).
Od roku 1996 prednáša predmety geodézia v priemysle a legislatíva
geodetických činností. Je autorom a spoluautorom 3 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt) a 197 odborných prác v časopisoch
a v zborníkoch (z toho 40 v zahraničí). Referoval na viacerých konferenciách, seminároch a sympóziách doma i v zahraničí. Aktívne
sa zapája do riešenia výskumných úloh (17) a realizácie projektov
geodetických prác pre prax (163) v rámci podnikateľskej činnosti. Je
odborným garantom a zároveň organizátorom mnohých konferencií
a seminárov z oblasti IG.
Od 10. 8. 2004 je Ing. Lukáč členom RR GaKO, od roku 2006
predsedom RR Slovenského geodeta a kartografa – bulletinu Komory geodetov a kartografov (KGK), od roku 1999 členom technickej komisie Geodézia a kartograﬁa Slovenského ústavu technickej
normalizácie, od roku 2011 členom výkonného výboru Slovenskej
spoločnosti geodetov a kartografov a od roku 1999 členom vedeckej
rady Ústavu súdneho znalectva SvF STU za KGK. V rokoch 1995
až 2009 bol členom RR časopisu Slovak Journal of Civil Engineering (časopis SvF STU) a v rokoch 1997 až 2010 predsedom Slovenského zväzu geodetov.
Ing. Lukáč aktívne pracuje v KGK. V rokoch 1997 až 2002 bol
členom predstavenstva a v rokoch 2002 až 2008 podpredsedom
Predstavenstva KGK. Ďalej od roku 1997 je predsedom komisie
IG KGK, v rokoch 2008 až 2011 bol členom skúšobnej komisie
KGK a od roku 2011 je jej podpredsedom.
Ako predseda komisie IG KGK sa Ing. Lukáč zaslúžil o vypracovanie a predloženie návrhu na novú legislatívnu úpravu geodetických a kartograﬁckých činností vo výstavbe, ktoré sú deﬁnované vo
vyhláške Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky (SR) č. 300/2009 Z. z., ako aj v jej novele č. 75/2011 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartograﬁi v znení neskorších predpisov.
Ing. Lukáč má úspešnú spoluprácu s geodetickou praxou, ktorá
je orientovaná najmä na meranie posunov a pretvorení mostných
a vodohospodárskych objektov, ďalej objektov atechnologických
zariadení jadrových elektrární, ako aj na meranie geometrických parametrov technologických zariadení (napr. žeriavové dráhy).
Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov udelil Ing. Lukáčovi
dekan SvF STU „Plaketu prof. Gála“ za dlhoročnú pedagogickú
a vedecko-odbornú činnosť, za prácu v RR odborných a vedeckých
časopisov z oblasti geodézie a kartograﬁe, ako aj za činnosť smerujúcu k propagácii štúdia geodézie a kartograﬁe na SvF STU.
K dlhému radu gratulantov sa pripája aj kolektív redaktorov a RR
a želajú Ing. Štefanovi Lukáčovi, priateľskému človekovi, do ďalších rokov veľa pevného zdravia, dostatok síl v ďalšom rozvoji IG
a osobnú pohodu.
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K článku Svobodová, J.: Kartograﬁcké metody vizualizace DEM pro hodnocení jeho kvality

Obr. 6 Vliv interpolační metody a nastavení jejich parametrů na kvalitu výstupního DEM; pro všechny DEM bylo použito
stejné nastavení velikosti pixelu 5 m a parametru počet okolních bodů vstupujících do výpočtu neznámé hodnoty n = 15;
horní řadu představují DEM vytvořené metodou splajn s tenzí s nastavením a) w = 5, b) w = 15, c) w = 30; dolní řadu
představují DEM vytvořené metodou vážených inverzních vzdáleností s nastavením a) p = 0,5, b) p = 2, c) p = 6

K článku Hájek, O.–Novosák, J.: Staré mapy jako prodejní artikl: zaměřeno na internetové aukce

Obr. 2 John Speed: Bohemia, 1626 – výřez části mapy (Zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)

