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Výpočet vybraných kovariancí
při kombinovaném vyrovnání
pro případ řídké matice
normálních rovnic

katedra

Cílem článku je seznámit čtenáře se standardním algoritmem pro výpočet vybraných prvků inverzní matice
k řídké, pozitivně definitní matici (který v naší geodetické literatuře nebyl doposud popsán) a poukázat i na
možnost jeho aplikace pro případ pozitivně semidefinitní matice - tj. na případ, ke kterému vede např. tzv.
kombinované vyrovnání. Dříve než přistoupíme k popisu zmíněného algoritmu, připomeňme si několik základnich pojmů z technologie zpracování řídkých matic.
V geodézii, právě tak jako v řadě jiných oborů, často
řešíme soustavy lineárních algebraických rovnic, jejichž
koeficienty jsou v převážné míře explicitně nulové. Příkladem je (přeurčená) soustava rovnic oprav
Ax

=

I,

kde jednotlivé řádky matice A tvoří koeficienty, vyjadřující po linearizaci vazby mezi měřenou veličinou
a neznámými parametry x . Počet explicitně nenulových prvků v řádku je pro velké soustavy většinou relativně malý. Obvykle je malé i procento explicitně nenulových prvků v matici soustavy normálních rovnic

Hovoříme proto o řídké matici. Existuje řada algoritmů
umožňujících efektivní řešení soustavy s řídkou maticí
koeficientů ([2]).
Významná skupina algoritmů je zaměřena na řešení
soustav s pozitivně definitní maticí soustavy. Pro pozitivně definitní matici N totiž existuje jednoznačný Choleskyho rozklad
N

=

LLT,

kde L je dolni trojúhelniková matice. Tento rozklad,
který je numericky stabilní, umožňuje snadné řešení
soustavy

Ly
LTX

b.
=y.

=

Choleskyho rozklad má oproti rozkladu obecné matice
ve tvaru M = LU (L je dolní trojúhelníková
matice
a U je horní trojúhelníková matice) tu přednost, že při
symetrickém rozkladu pozitivně definitní matice máme
zaručenu možnost výběru pivotních prvků z hlavní diagonály a můžeme proto řešení řídké soustavy rozdělit
na symbolický rozklad, ve kterém určíme nenulovou
strukturu (rozložení nenulových prvků) a vlastní numerické řešení.
Známe-Ii předem výslednou nenulovou strukturu matice L, můžeme v následném numerickém řešení použít
tzv. statické datové struktury pro uložení matice, které
kladou nižší nároky na paměť a obecně umožňují rychlejší zpracování. Protože při rozkladu matice dochází

mapování

obzor
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ke vzniku nových nenulových prvků (zaplňování), snažíme se během symbolické fáze rozkladu vhodnou permutací neznámých zaplňování minimalizovat ~ algoritmy minimalizující zaplňování tvoří základ přímých
řešení úloh s řídkou maticí soustavy.
Požadavek na výpočet některých prvků inverzní matice řídké soustavy normálních rovnic je dán v geodetických aplikacích potřebou určení kovariancí vyrovnaných veličin. Obvykle potřebujeme znát pouze některé
vybrané prvky, např. prvky hlavní a vedlejší diagonály,
inverzní matice normálních rovnic (v případě vyrovnání
rovinné sítě pro výpočet středních elips chyb vyrovnaných bodů apod.). Výpočet vybraných prvků inverzní
matice umožňuje rekursivní algoritmus [4], který publikovali A. M. Erisman a W. F. Tinney. Algoritmus pracuje s daným rozkladem LOU řídké matice bez potřeby
výpočtu L-I a U-I.
Mějme regulární matici N typu n x n a jeji rozklad

kde O je diagonální matice, K dolní trojúhelníková
a U horní trojúhelníková matice a matice L a U mají na
hlavní diagonále pouze jedničky. Označíme-Ii symbolem Q matici inverzní k matici N, je zřejmé, že platí
Q = O-I L-I
Q = U-I O -I

+
+

(I - U) Q,
Q (I - L).

Platnost rovnic (2) a (3) snadno ověříme, jestliže je vynásobíme maticí N zprava, respektive zleva.
Použijeme-li vztah (2) pro výpočet prvků Q nad hlavní diagonálou a vztah (3) pro výpočet prvků Q pod
hlavní diagonálou, nepotřebujeme při výpočtu plnou
matici L-I ani U-I (připomeňme, že také matice L-I
a U-I mají na diagonále vesměs jedničky, matice I U a I - L mají obdobně na diagonále pouze nuly). Při
výpočtu požadovaných prvků qij tedy pracujeme pouze
s prvky matice L, matice U a dříve určenými prvky matice Q. Výše uvedené dva vztahy zároveň určuji, které
prvky Q při rekursivnim výpočtu potřebujeme.
Zvláštní pozornost zasluhuje případ, kdy matice N je
pozitivně definitní a existuje tudíž symetrický rozklad
LOU. Rovnice (2) a (3) přejdou pak na vztah

Podle [4] definujme
předpisem

pro další úvahy matici C danou

_ { I lu nebo Uu
Cu O jinak

*-

O,

Struktura nenulových prvků matice C tedy odpovídá
nenulové struktuře součtu L + U. Uvědomíme-Ii si mechanismus zaplňování při Gaussově eliminačním algoritmu ("promítání
nenulových
prvků") znázorněný
schématem

1994/111
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kde prvky i-tého řádku v k-tém eliminačním
dány vztahem
nlk)
= n(k-I)
- (n(k-I)
1 n1kkk-I»
'.I
'.I
lk

n1k/':'1'
-11

kroku jsou

J' = k, ...

velmi přibližný odhad se někdy uvádí, že výpočet prvků
inverzní matice odpovídajících nenulovým prvkům rozkladu trvá řádově dvakrát tak dlouho jako vlastní výpočet rozkladu.
Většina algoritmů minimalizujících zaplňování klade
důraz právě na (lokální) minimalizaci počtu nenulových prvků Di a Yi' To znamená, že minimalizací zaplnění rozkladu lDU, resp. lDlT, zároveň minimalizujeme
náklady potřebné pro výpočet prvků inverzní matice
uvedeným algoritmem. Například ve speciálním případě tridiagonální pozitivně definitní matice to znamená,
že s daným rozkladem lDl T je pro výpočet každého inverzního prvku zapotřebí jediná operace násobení.
Při řešení soustav na které vedou úlohy vyrovnávacího počtu většinou pracujeme s pozitivně definitní maticí. To ovšem neplatí pro případ tzv. kombinovaného
vyrovnání [I, str. 215-221]. kdy matice normálních rovnic má blokovou strukturu

, n,

je zřejmé, že při i, j > k platí
Cik = I /\ Ckj = I

=*

ci;

= I.

Jak je obvyklé při práci s řídkými maticemi, ignorujeme
skutečnost, že některé prvky ni;) mohou být během procesu Gaussovy eliminace numericky anulovány.
TVRZENí. Libovolný
prvek qi; takový, že Cii = I může být
vypočten jako funkce l, U a prvků q'>I,pro které c'l' = I, r
~ j. p ~ i.
DŮKAZ. Předpokládejme
i < k. Potom z rovnice (2)

I."

qii = k

Uik qkj'

= i+ I

Jestliže Uip *- O, potřebujeme prvek qpj' Podle předpokladu ale z cii = I a Cip= I plyne, že ClI'= I. Prvek qpj tedy vyhovuje podmínkám tvrzení. Obdobný výsledek
získáme pro j < i. Pro j = i s využitím (2)

I."

qii = li;; I k

=

Uik qkj,

i+ 1

pro všechny nenulové prvky Uikjsou Cik = I a prvky qki
také zjevně vyhovují podmínkám tvrzení.
ZÁVĚR.
Podmnožina prvků Q odpovídajících
nenulovým
prvkům CT může být vypočtena s využitím l, U a dalších
prvků Q z této podmnožiny.
DŮKAZ. Ve výše uvedeném tvrzení zvolíme i = j = I.
Máme-Ii určit prvek qi;' začneme výpočtem prvku q""
a postupujeme ve výpočtu dalších prvků nahoru k
prvku qii' Máme-Ii vypočítat prvek qii' pro který Cii = O,
upravíme matici C nastavením prvku Ci' = I a postupujeme zcela analogicky.
Při výpočtu inverzních prvků plné matice jsou náklady (tj. čas, respektive počet aritmetických operací) pro
uvedený algoritmus stejné jako v případě n-násobného
řešení dané soustavy, kde za pravou stranu dosazujeme
postupně vektory kanonické báze ei'
V případě řídké matice označíme o, počet nenulových
prvků v i-tém řádku U a Yi počet nenulových prvků
v i-tém sloupci l. Náklady na výpočet prvků matice Q
jsou úměrné I;':II (n - i) Di pro prvky nad hlavní diagonálou vypočtené podle rovnice (2), I;,:i (n - i) Yi pro
prvky pod hlavní diagonálou
vypočtené podle (3)
a I;'~I
(n - i) min {Di, Yi} pro prvky hlavní diagonály
počítané v závislosti na Di a Yi podle (2) nebo (3). Jako

Význam matic N a C závisí na tom, zda se jedná o vyrovnání zprostředkujících
měření s podmínkami nebo
o vyrovnání podmínkových měření s neznámými. Pro
jednoduchost se v dalším omezíme na první případ, kdy
matice C je matice koeficientů podmínek regularizujících danou úlohu (např. vyrovnání volné sítě) a řešíme
soustavu

kde k je vektor tzv. Lagrangeovych koeficientů. Ze znalosti problému ovšem víme, že matice N je vždy pozitivně semidefinitní a že defekt matice N je obvykle relativně malý (při vyrovnání volných sítí). Z praktické zkušenosti pak navíc víme, že lineárně závislé sloupce (řádky) matice N leží často v oblasti nejvyšších indexů. Z této úvahy vychází řešení soustavy (5) popsané v [3]. Na
matici soustavy (5) aplikujeme standardní Choleskyho
algoritmus, který předčasně ukončíme při nalezení
prvního lineárně závislého sloupce. Jinými slovy, hledáme rozklad ve tvaru

0) lT'

B

kde O je diagonální matice a B je matice "minimálního" řádu. Rovnice (4) přirozeně zůstává v platnosti
i pro blokový rozklad (6).
Řád matice B bude minimální, jestliže všechny lineárně závislé sloupce matice N budou ležet "vpravo". To
můžeme dosáhnout vhodným přečíslováním soustavy,
určení lineárně závislých sloupců ovšem může být poměrně obtížné. V řadě případů se na základě znalosti
řešeného problému můžeme omezit na jednoduchou
heuristiku; za první lineárně závislý prohlásíme sloupec, pro který při standardním Choleskyho rozkladu
klesne příslušný pivotní prvek pod zvolenou toleranci
(vhodněji můžeme testovat poměr mimimálního a maximálního pivotního prvku). Při výpočtu vybraných
prvků kovarianční matice pak invertujeme relativně
malou plnou submatici B. Popsaná metoda byla aplikována v [3] pro případ pozitivně semidefinitní matice řádově o 23 x 103 neznámých na běžném osobním počítači PC 486/50.
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Porovnanie metód spracovania
GPS meraní V súradnicovom
systéme JTS K

Úlohu možno riešiť priestorovou sedemparametrovou
transformáciou. Transformačné parametre - 3 rotácie,
3 translácie a zmenu mierky odhadujeme metódou naj-
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Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej
siete
katastrálnej (S-JTSK) je v súčasnosti na Slovensku aj
v Čechách závazným systémom pre civilnú geodéziu, aj
napriek svojim nedostatkom - chybná orientácia na
elipsoide, premenlivá mierka atd'. Súradnice získané
každou technológíou musia byť uvádzané v tomto systéme. Redukcie a spracovanie terestrických meraní
v S-JTSK sú dobre známe a na trhu je množstvo programového vybavenia. Trochu iná situácia je pri využití
družicového globálneho polohového systému (GPS),
ktorý pracuje vo svetovom geodetickom
systéme
(World Geodetic System - WGS-84) a je u nás novinkou. Jednotnú transformačnú
rovnicu medzi WGS-84
a S-JTSK pre celé územie nie je možné určiť pre spomenuté nedostatky S-JTSK a taktiež preto, lebo výsledkom
GPS meraní sú presné súradnicové rozdiely (vo WGS84), kým umiestnenie lokálne zmeranej GPS siete na
elipsoide je dané presnosťou určenia geocentrických súradníc, 1. j. niekol'ko desiatok metrov. Preto každé GPS
meranie, ktorého výsledkom majú byť súradnice v SJTSK, musí byť pripojené na body JTSK. Takéto meranie m6žeme potom spracovať tromi spósobmi:
- transformáciou
WGS-84 -+ S-JTSK, pričom transformačnú rovnicu určíme z identických bodov,
- redukciou GPS vektorov do S-JTSK a úlohu riešiť
klasickým vyrovnaním ako pri terestrických meraniach,
- transformáciou identických bodov z S-JTSK na elipsoid a vyrovnaním GPS vektorov na elipsoide.

obzor

Lektoroval:
Charamza, CSc.,
VÚGTK, Zdiby

Horemuž, katedra geodetických
základ ov
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

menšich štvorcov (MNŠ), za predpokladu, že máme
aspoň tri identické body so známymi súradnicami aj
elipsoidickými výškami. Takáto transformácia však vyžaduje, aby" obidva systémy mali presne definované súradnicové roviny. Sedemparametrová transformácia nie
je vhodná pre územia, kde nepoznáme priebeh geoidu,
resp. kvázigeoidu. Móžeme ju použiť tam, kde predpokladáme malé zvlnenie geoidu a m6žeme ho v danej 10kalite aproximovať rovinou. Ak meriame v členitých
územiach a nepoznáme tu priebeh geoidu, je výhodnejšie použiť len rovinnú transformáciu, kde určujeme dve
posunutí a, jednu rotáciu a zmenu mierky. Nevýhodou
tejto metódy je, že po transformácii identické body nemajú póvodné súradnice. Túto odchýlku je nutné rozdeliť na ostatné body. Rozdelenie sa robí afinným spósobom graficky alebo počtársky, tzv. Jungovou transformáciou. Ďalšou nevýhodou je, že do výpočtu vstupujú len súradnice a nie póvodné merania (vektory
GPS), a tým nie je možné určiť konfidenčné oblasti stredné elipsy chýb.
Existuje niekol'ko modelova variantov transformácií.
Najvhodnejšie na tento účel sú Buršov- Wolfov a Molodenského-Badekasov
model. Matematická formulácia
týchto modelov je napr. v [2].

Ďal'šou možnosťou výpočtu súradníc JTSK je redukci a
GPS meraní do Křovákovho zobrazeni a a ich vyrovnanie v rovine. Výsledkom relatívneho GPS merania sú
komponenty priestorového vektoru aX, aY, aZ, z ktorých je možné vypočítať d'al'šie veličiny, ako šikmé
a elipsoidické dížky, azimuty normálových rezov, prevýšenia nad elipsoidom a pod. Tieto veličiny je možné
vypočítať na Besselovom elipsoide a redukovať ich do
roviny podl'a známych vzťahov. Redukciu šikmej dížky
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do roviny robíme takým ístým spósobom ako u dial'komerov. Uhly vypočítame ako rozdiel azimutov normálových rezov opravených o redukciu na priamu spojnicu,
ktorá je vo vačšine prípadov zanedbatel'ná. Spomenuté
redukcie súpodrobne
popísané v [I]. Takýmto spósobom dostaneme
sieť, ktorá je "zmeraná"
uhlami
a dížkami a sú tiež známe elipsoidické prevýšenia. Takúto sieť vyrovnáme MNŠ pomocou dostupných programov. Problémom je zavedenie správnych váh pre
dížky a pre uhly. Váhy móžeme vypočítať z apriórnych
stredných chýb, ktoré udáva výrobca, alebo použijeme
údaje z protokolu o spracovaní daného vektora, no najsprávnejšie by bolo použiť stredné chyby vypočítané pri
vol'nom vyrovnaní GPS siete. Z praktického hl'adiska je
tento sp6sob príliš prácny, no je vhodný najma vtedy,
keď nemáme programové vybavenie na vyrovnanie
GPS sietí, ani na transformáciu.

Vzhl'adom na možnosti firemných program ov na vyrovnanie GPS sietí, napr. TRIMNET od firmy Trimble, je
vhodný nasledujúci postup spracovania:
a) GPS sieť najsk6r vyrovnáme s minimálnymi podmienkami, alebo ako vol'nú sieť na Besselovom elipsoide. Výsledkom takéhoto vyrovnania sú vyrovnané
elipsoidické súradnice a ich charakteristiky presnosti
a vyrovnané hodnoty GPS vektorov - azimuty normálových rezov, elipsoidické dížky a prevýšenia. Pomocou štatistických testov vieme posúdiť kvalitu
GPS merania a identifikovať prípadné chyby.
b) V ďal'šom kroku prepočítame súradnice JTSK identických bodov na Besselov elipsoid a pretransformujeme ich podobnostnou štvorparametrovou
transformáciou do GPS-vol'nej siete. Pod pojmom "GPS-vol'ná sieť" rozumieme lokálny súradnicový systém na
Besselovom elipsoide definovaný množinou súradníc
z vol'ného vyrovnania.
c) Výsledkom tejto transformácie budú súradnice identických bod ov v GPS-vol'nej sieti. Tieto súradnice budú pre ďalšie vyrovnanie dané, 1. j. ich hodnota

sa vyrovnaním nezmení. Výsledok tohto vyrovnania
bude horší - vačšie stredné chyby a konfidenčné oblasti, ako pri vol'nom vyrovnaní. Je to dané horšou
kvalitou S-JTSK ako GPS meraní.
d) Nakoniec pretransformujeme
prevyrovnané súradnice do S-JTSK opačnou trensformáciou ako v kroku
b). Charakteristiky presnosti móžeme prebrať z vyrovnania na elipsoide vzhl'adom na malé hodnoty
stočenia medzi oboma systémami.
Výhodou tohto spósobu spracovania je možnosť využitia predností firemných program ov - grafické vyjadrenie výsledkov, výpočet konfidenčných elips, štatistické testy atď.

Výsledky spracovania GPS meraní ukážeme na troch
konkrétnych sieťach: geodetická integrovaná sieť (GIS)
Dubník, Trstín a Martin. Vo všetkých troch sieťach sa
vykonali G PS merania s ciel'om zhustenia siete. V sieťach Trstín a Martin boli merania vykonané aparatúrami TRIMBLE 4000SST a 4000SE a v GlS Dubník boli
použité prijímače TRIMBLE 4000SST a 4000SSE. Merania bolí spracované metódou transformácie A a metódou transformácie identických bod ov na elipsoid a vyrovnaním GPS vektorov na elipsoide B. Pri obidvoch
metódach sa určovali len súradnice y, x, pretože v daných lokalitách nebol známy priebeh geoidu. Na transformáciu bol použitý software ),lyvinutý vo Výzkumnom
ústave geodetickom, topografickom a kartografickom
Zdiby [3]. Druhý sp6sob spracovania bol vykonaný na
programe vyvinutom na katedre geodetických základov
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity
(STU) v Bratislave. Na obrázkoch 1,2,3 sú znázornené
rozdiely medzi metódami spracovania podl'a B-A.
Čísla uvedené nad vektormi udávajú dížku vektora
v milimetroch. Hodnota mo vypovedá o miere zhodnosti
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•

obidvoch systémov (GPS a S-JTSK) a je vypočítaná za
vzťahu
m"

= (L:(

v} + v/)/ nt',

kde v, a v, sú rozdiely v súradnici x, resp. y na identických bodoch po transformácii a n je počet identických
bodov.
Z obrázkov vidno, že rozdiely v súradniciach vypočítaných róznymi metódamí sú značné. Maximálne hodnoty rozdielov neprekračujú príslušnú strednú chybu
m", teda čím je menšia mlO' tým sú menšie aj rozdiely
medzi transformovanými
a vyrovnanými súradnicami.
Smer a vel'kosť vektorov rozdielov je čiastočne závislý
od polohy bodu voči ťažisku identických bodov. Vačší
vplyv má geometria siete.
Merania neboli spracované metódou redukcie G PS
vektorov do S-JTSK, pretože nebol k dispozícii vhodnýsoftware. Dá sa však predpokladať, že dáva rovnaké,
alebo podobné výsledky ako metóda H, pretože v oboch
prípadoch ide o vyrovnanie GPS vektorov MNŠ.

Výber metódy spracovania GPS siete je determinovaný
najma dostupným softwarom. Testované postupy dávajú iné výsledky, napriek tomu však možno považovať
obidva výsledky za správne, pretože doteraz platný metodický návod [4] pripúšťa vyrovnanie meraní okrem
MNŠ aj transformáciou
(polygónové ťahy). Vel'kosť
rozdielov závisí na relatívnej presnosti identických bodov. Pretože presnosť GPS meraní je asi o rád lepšia
ako presnosť JTSK, kvalita novourčených bodov je daná kvalitou trigonometrických
bodov, na ktoré GPS
merania pripájame.
L1TERATÚRA:
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V návaznosti na konferenci Euro Carto VI (Brno 1987) a zejména na konferencí GIS - Brno 1991 koná se v Brně ve
dnech 28.-31. srpna 1994 pod záštitou rektora Masarykovy
university v Brně mezínárodni konference
EVROPA V POHYBU
V KONTEXTU GEOGRAFICKÝCH INFORMA(:NíCH
SYSTÉMŮ (GIS)
Hlavními tématy jsou:
• Nejnovější světové poznatky z oblasti G IS
• Uplatnění GIS v podnikání a službách
• I.)platnění GIS v soukromém sektoru
• Ulohy instítucí pří zavádění G IS
• Rozšiřování a výuka GIS
• Legislatívní a etícké aspekty GIS
• GIS a dálkový průzkum Země, teorie a aplíkace
V programu budou zařazeny semináře, plenární zasedání,
panelová diskuse, firemní semináře, exkurse a také technická
výstava, která bude přístupná šíroké veřejnosti.
Garantem konference je doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.,
Katedra geografie, Masarykova universita, Kotlářská 2, 611 37
BRNO; tel. 05-42 1283 16, fax 05-4121 12 14,42 128300.

Seminár ,,0 súčasných aktivitách
v kartografii"
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geodetícký ústav Slovenskej akademie vied (GU SAV) v Bratislave pripravujú na deň 13.9. 1994 v Bratislave seminár na tému

Program seminára sa orientuje na tento hlavný okruh otázok:
- teoretická, topografická a tematická kartografia,
- vydávanie máp a podnikanie v kartografii,
- geoinformačné systémy,
- využívanie dial'kového prieskumu Zeme v kartografii.
Odbornými garantmi seminara sú R~Dr. Jan Feranec, CSc.
a Ing. Ján Pravda, DrSc., z GU SAV (Stefánikova 49, 814 73
Bratislava, telefón 49 27 51 linky 219 a 180, fax 49 13 40), od
ktorých možno získať podrobnejšie informácie.
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Ing. Gabriela Pavlíková, Ing. Dubn Fišor,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Tvorba, obnova a vydávanie máp
stredných mierok na území
Slovenskej republiky do roku 2000

Podl'a zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii
má Úrad ~eodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (UGKK SR), okrem iného povinnosť zabezpečovať tvorbu, obnovu a vydávanie štátnych mapových
diel stredných mierok (ŠMD SM) slúžiacich ako aktuálny a dostatočne presný priestorový základ z územia Slovenskej republiky (SR) pre územne orientované aktivity
ostatných rezortov a pre iné civilné potreby.
Tvorba, obnova a vydávanie ŠMD SM sa v období
1969 až 1989 realizovala v súlade s vládnym nariadením
č. 327/1968 ,,0 používaní súradnicových systémov a geodetických a kartografických
materiálov na území
ČSSR". Keďže prestali platiť vecné a politické dovody
tohto vládne ho nariadenia, s účinnosťou od I. apríla
1991, boli mapy pre hospodársku
výstavbu v mierkách I: 10 000 a menšie (t.j. ŠMD SM a odvetvové tematické mapové diela) uvol'nené na využívanie pre potreby orgán ov, organizácií a fyzických osob bez obmedzenia. Napriek tejto zásadnej zmene v oblasti využívania
ŠMD SM nie sú v súčasnosti vhodné ekonomické podmienky na to, aby sa pristúpilo na prepracovanie súboru máp pre hospodársku výstavbu ani na to, aby došlo
k zjednoteniu máp pre civilnú potrebu s mapami pre
obranu štátu.
Vznikom samostatnej SR sa vytvorila nová štruktúra
ústredných orgánov štátnej správy s inou vecnou posobnosťou a kompetenciou ako v období existencie federatívnej republiky. Túto skutočnosť a možnosti štátne ho rozpočtu potreboval ÚGKK SR porovnať s vlastnými vydavatel'skými zámermi, ako aj s kapacitnými
a technickými podmienkami novoorganizovaného
rezortu geodézie, kartografie a katastra.
Vychádzajúc z reálneho odhadu ekonomických možností štátu a výrobných možností rezortu prijal ÚGKK
SR po predchádzajúcom
dohovore s Ministerstvom
obrany SR rozhodnutie, že do roku 2000 bude pokračovať v tvorbe, obnove a vydávaní doterajšieho súboru
ŠMD SM bez zásadných obsahových a formálnych
zmlen.
V priebehu I. polroku 1993 sa vypracovala Koncepcia tvorby a aktualizácie máp stredných mierok na území Slovenskej republiky do roku 2000 (ďalej len "Koncepcia") [1], ktorou ÚGKK SR oslovil zainteresované
ústredné orgány štátnej správy a požiadal ich o stanovisko. Koncepcia analyzuje súčasný stav ŠMD SM
a navrhuje sposob ako pokračovať vo vyhotovovaní
ŠMD analógovou formou s postupným
vytváraním
podmienok na prechod tvorby a obnovy na digitálne
technológie až do úplného prechodu na digitálne mapy.
S takto prezentovaným návrhom Koncepcie vyslovili
zásadný súhlas všetky vyzvané ústredné orgány, takže
ju mohlo prijať i vedenie ÚGKK SR v septembri 1993

ako jeden z rozvojových program ov rezortu geodézie,
kartografie a katastra.
Koncepcia obsahuje dve základné časti, a to analýzu
súčasného stavu ŠMD SM a vydavatel'skú stratégiu. Na
tomto mieste sa uverejňuje analytická časť vo vel'mi zredukovanej a koncentrovanej podobe v prospech vydavatel'skej stratégie, z ktorej sa uverejňuje podstatná
časť.

2. Analýza súčasného stavu ŠMD SM
V koncepci i sa analyzuje každe významné ŠMD SM,
okrem iného z hl'adiska aktuálnosti obsahu, nákladovosti spracovania, predajnosti, využitel'nosti a náročnosti
technológie spracovania. Takto analyzované charakterové ukazatele, zoradené do tabul'ky I možu poskytnúť
aspoň orientačný prehl'ad o viac než dvadsaťročnom
období mapovacích prác a vydavatel'skej činnosti rezortu geodézie, kartografie a katastra v oblasti stredných
mierok.
Dlhodobé sledovanie odbytu ŠMD poukazuje na tú
skutočnosť, že v SR existuje len vel'mi obmedzený počet
používatel'ov ŠMD v úplnej škále, ktoré vydavatel'ský
program ÚGKK SR ponúka. Značne rozdielne boli
záujmy používatel'ov z titulového, priestorového i časového hl'adiska, čo nevytváralo dostatočne silný spol 0čenský tlak na rezort geodézie, kartografie a katastra
aby realizoval povodný projekt z roku 1970 na vytvorenie obsahovo homogénneho súboru základných máp
v mierkach
1: IO000, 1:25 000, I :50 000, I: 100 000
a 1:200000, ktorého hlavným ciel'om bol o nahradiť vojenské topografické mapy používané do roku 1968 v civilnom sektore.

3. Vydavatefská stratégia ÚGKK SR
Napriek tomu, že fond ŠMD SM nie je dosial' dobudovaný homogénne, jednotlivé jeho súbory a mapové tituly plnia svoju funkciu, preto ÚGKK SR nepočíta s výraznejšou zmenou sortimentu vydávaných máp. To znamená, že dominujúcim faktorom vydavatel'skej stratégie na najbližšie 5 až 7ročné obdobie bude maximálne
zhodnotenie doterajšieho mapového fondu bez jeho zásadných obsahových i formálnych zmien a zabezpečenie súrodého relatívne aktuálneho a dostatočne presného grafického podkladu na vytvorenie celoštátneho
geografického informačného systému (GIS).
3.1 Základná
mapa SR 1:10000
(ZM 10)
Najviac kapacít a prostriedkov sa investovalo do roku
1992 do ZM 10. Vzhl'adom na predpokladaný
vývoj
štátnej správy, samosprávy miest a obcí a rozvoj podnikatel'ských aktivít, najma v oblasti stavebníctva, pol'no-
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MO 50
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1971 až 1972 podl'a stavu zásob
dosial' nezačala
1983 až
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I. cyklus
1982 až 1987
2. cyklus
1970 až 1972 do roku 1985 podľa
stavu zásob
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79,0
250,0

1,5

500,0

0,9

300,0

.,

hospodárstva
a ochrany životného prostredia možno
očakávať, že záujem subjektov sa sústredi na túto mapu,
pretože je dostatočne presná a podrobná.
Jej aktuálnosť možno zvyš ov ať posilnením výrobných
kapacit tak, aby sa priemerná doba obsahu 2,5 roka pri
I. vydaní skrátila na 1,3 až I rok pri cyklickej obnove.
Doterajšie tempo obnovy 160 až 230 mapových listov
(ML) ročne sa zvýši od roku 1994 na 300 až 350 ML
ročne tak, aby do roku 1997 (v krajnom prípade do roku 1998) bol skončený 2. cyklus obnovy. Zvyšením objemu obnovy sa zabezpečí rovnomerný prísun aktualizovaných ZM 10 pre všetky regióny SR, tak aby časový
limit cyklov obnovy neprekročil
hranicu 10 rokov.
Predpokladá sa však, že územie centier týchto regiónov
bude potrebné aktualizovať každé 3 roky. Zvýšením
ročného objemu obnovy ZM 10 sa sleduje ďalší vel'mí
významný ciel' - zabezpečiť obsahovo súrodý a relativne aktuálny grafický podklad na vytvorenie lokalizačnej bázy údajov pre celoštátny GIS.
Vydávanie titulu ofsetovou tlačou po skončení I. cyklu obnovy bude od roku 1998 determinované odbytom
štandardných výtlačkov v záujme regulácie zásob. Predpokladá sa, že príčinou takéhoto vývoja bude vzrastajúci záujem o digitálne výstupy z postupne budovanej bázy údajov.
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3.2 Základná
mapa SR 1:25 000 (ZM 25)
V rokoch 1990 až 1992 sa výrazne zvýšili finančné prostriedky na tvorbu ZM 25 v snahe vytvoriť do roku 1998
ŠMD, ktorým by bola pokrytá celá SR. Keďže sa predpokladá, že ZM 10 bude vhodnejším podkladom na vytvorenie lokalizačnej bázy údajov pre celoštátny G IS
ako ZM 25, bude potrebné v rámci disponibilných kapacit a finančných prostriedkov tvorbu ZM 25 v najbližšom období, 4 až 5 rok ov, utlumiť, avšak nie na menej ako 10 ML ročne. Používatel'om máp uprednostňujúcim mierku 1:25 000 sa ponúka (na ich náklady) vyhotovenie zmenšenin zo ZM 10.

3.3 Základná
mapa SR 1:50 000 (ZM 50)
Vzhl'adom na pretrvavajúci záujem o túto mapu bude
sa pokračovať v jej systematickej obnove v 6-ročnom
cykle. Priestory obnovy sa mažu prispasobiť územiu budúcich oblastí, s ciel'om, aby mapové listy pokrývajúce
oblasti boli spracované a vydané v prevažnej miere (tj.
aspoň 80 %) k rovnakému dátumu.
Kvalite údržby obsahu ZM 50 sa bude venovať zvýšená pozornosť, a to tak, aby sa v maximálne možnej miere využili výsledky iných geodetických a kartografických prác vykonávaných alebo dokumentovaných v re-
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zortných organizáciách. Prioritou obnovy mapy bude
udržanie vysokého štandardu jej aktuálnosti (tj. nie viac
ako rok), pretože sa počíta s tým, že ZM 50 sa stane grafickým podkladom ďalších tematických máp (napr. Regionálny územný systém ekologickej stability - mapa
reálneho stavu a navrhová mapa, alebo Mapa ochrany
vod). Výška tlačového nákladu obnoveného vydania
bude regulovaná podl'a stavu zásob v rezortných mapových službách. Nezmenené vydanie sa bude realizovať
len výnimočne.
3.4 Základná
mapa SR 1 :100000
(ZM 100)
K tomuto titulu sa bude pristupovať ako k doplnkovému do súboru základných máp, ktorého obnovené vydania sa budú realizovať podl'a stavu zásob predchádzajúcich vydaní. Informačným zdrojom na aktualizáciu
tlačových podkladov budú zmeny získané z údržby
ZM 50.
3.5 Základná
mapa SR 1 :200 000 (ZM 200)
Predpodkladá sa, že o túto mapu bude naďalej záujem
vzhl'adom na vhodnosť mierky a rozsah zobrazovaného
územia. S príhliadnutím na fakt, že je podkladom iných
odvodených i tematických máp, sústredí sa pozornosť
na zabezpečenie aktmllnosti jej obsahu. Tým sa zároveň
vytvoria podmienky na prípadnú digitalizáciu obsahu
a vybudovania ďalšej bázy údajov na regionálnej (oblastnej) úrovni.
Vydávanie mapy ofsetovou tlačou bude regulované
podl'a stavu zásob v rezortných mapových službách.
3.6 Mapa mest~ SR I: 10 000 (MM 10)
MM 10 nemajú zatial' v SR 4 okresné mesta, a to Komárno, Lučenec, Rimavská Sobota a Vel'ký Krtíš, preto
by bolo účelné skončiť túto edíciu tak, aby každé okresné mesto malo príslušnú tematickú mapu. V súlade
s harmonogramom
obnovy podkladovej ZM 10 bude
možné túto úlohu splniť do roku 1996. Obnova vydaných MM 10, ako aj realizácia I. vydania pre ďalšie sídla SR, tj. tie, ktoré majú štatút mesta, presahujú povodný vydavatel'ský zámer ÚGKK SR, pretože pri schval'ovaní projektu tvorby a vydávania MM lOsa predpokladalo, že financovanie tejto tematickej mapy bude záležitosťou štátnej správy (dnes už aj samosprávy). Túto
problematiku bude ÚGKK SR konzultovať s kompetentnými inštitúciami. Taktiež treba prehodnotiť celý
obsah povodnej koncepcie MM 10 (značkový kl'úč
a klad Iistov) v záujme rozšírenia možností využívania
tejto mapy širokou verejnosťou.
3.7 Mapa okresov
SR 1:50 000 (MO 50)
Predpokladá sa, že po ustálení novej štruktúry územného členenia SR stane sa táto mapa opatovne predmetom záujmu orgánov a organizácií posobiacich
na
okresnej úrovni. Treba sa pripraviť i na túto eventualitu, že MO 50 bude treba vydať v relatívne vel'mi krátkom čase 2 až 3 rokov pre všetky okresy SR. Ďalší cyklus obnovy bude otázkou všeobecného
dohovoru
s najvýznamnejšími odberatel'mi mapy.
3.8 Administratívna
mapa SR 1:200 000 (AM
200) a Mapa adm i n istra tívneh o rozdel en i a
S R 1:200 000 (MAR 200)
Budúcnosť ďalších aktualizovaných vydaní oboch máp
bude taktiež záležať na termíne uzákonenia najvyššej

kategórie členenia územia SR. Na druhej strane ÚGKK
SR vytvorí podmienky, aby sa do I roka vydali mapy
tohto obsahu a mierky pre všetky novovytvorené oblasti
(příp. regióny) napriek tomu, že predpokladaná
výrazná zmena plošného rozsahu oblastí, oproti bývalým
krajom, vyvolá zvýšené náklady a pracnosť pri zmene
formátov jednotlivých máp.
4. Distribúcia a predaj ŠMD SM
Distribúcia a predaj vydaných ŠMD SM sa bude i naďalej realizovať cez mapové služby katastrálnych úradov. Na zlepšenie informovanosti
verejnosti bude
ÚGKK SR v 3 až 5-ročných intervaloch vydávať katalóg máp, v ktorom budú prezentované všetky vydávané
tituly (3. vydanie Katalógu máp vyšlo v júli 1993).
Na predaj ŠMD SM vplýva niekol'ko faktorov protichodne, a to:
- všeobecne uvol'nenie predaja právnickým a fyzickým
osobám bez obmedzenia,
- cenová liberalizácia,
- záujem získať čo najvačšiu časť prostriedkov vynaložených zo štátneho rozpočtu na tvorbu, obnovu a vydávanie spať do štátneho rozpočtu,
- tendencia odberatel'ov máp suplovať kvalitu ofsetových výtlačkov jednofarebnými
(príp. viacfarebnými) kópiami cez modernú reprografickú techniku,
- nesúvislosť pokrytia územia SR celým titulom (napr.
ZM 25).
Úlohou ÚGKK SR a predajcov ŠMD bude v najbližšom období nájsť optimálny vzťah medzi týmito faktorami tak, aby vydávanie máp tlačou bolo naďalej účelné.
5. Záver
V dosledku rozvíjajúcej sa automatizácie vo všetkých
odvetviach SR vznikajú informačné systémy roznej kvality. Z toho dovodu analógova forma mapového diela
už nevyhovuje súčasným požiadavkám a narastá dopyt
po informáciách v digitálnom tvare. Prejavuje sa to snahou digitalizovať mapové podklady s ciel'om vytvárať
účelové geoinformačné systémy, ktoré sa vyznačujú celoplošnou nekomplexnosťou
a nekompatibilitou
[2].
Z toho dovodu súbežne s tvorbou, obnovou a vydávaním máp analógovou formou sa v rezorte ÚGKK SR
pripravuje aj automatizovaná tvorba mapy strednej mierky na podklade ZM 10. Budovanie bázy údajov sa bude centralizovať do Geodetického
a kartografického
ústavu Bratislava, ktorý v roku 1993 vykoná časť prípravných prác tak, aby sa v priebehu roku 1994 začalo
na digitalizacii pracovať v prevádzkovom režime. Vybudovanie bázy údajov, ktorá bude spÍňať všetky rozhodujúce kritériá lokalizačného základu pre GIS sa plánuje do roku 1998 pre celé územie SR.
LITERATÚRA:
[I] Koncepcia tvorby a aktualizácie
území Slovenskej rep~bliky
1276/1993). Bratislava, UGKK
[2] Tvorba bázy údajov scanovania
I :10000 z modelového územia
Bratislava, VÚGK 1992.23 s.
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2. Současný stav souboru geodetických informací
katastru nemovitostí
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Ing. Adolf Vjačka.

Problémy digitalizace souboru
geodetických informací katastru
nemovitostí

Potřeba katastru nemovitostí v digitálni formě v České
republice (ČR) roste a resort ČÚZK se v této souvislosti
dostává pod silný společenský tlak. Koncem roku 1993
přijal ČÚZK koncepci digitalizace katastru nemovitostí
a spolupráce katastrálnich úřadů s dalšími správci nově
tvořených informačnich systémů [I] a stanovil strukturu
a výměnný formát digitálni katastrální mapy [2]. Rozvojová pracoviště resortu řešila v roce 1993 rozvojové
úkoly týkajicí se digitalizace katastru nemovitostí. Digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí úspěšně pokračuje s předpokladem
dokončení
v roce 1998. Zejména pro rozvoj územně orientovaných
informačních
systémů (informačních
systémů měst
a obcí) je nezbytné co nejrychleji digitalizovat i soubor
geodetických informací katastru nemovitostí. To znamená přepracovat stávající katastrální mapy v grafické
podobě na digitální katastrální mapy (DKM).

obzor

Katastrální

úřad v Opavě

před její digitalizací není možné ani rozumné zejména
z těchto důvodů:
- katastrální mapy na základě Technickohospodářské
mapy (THM) nebo Základní mapy velkého měřítka
(ZMVM) budou doplněny o parcely v půdních celcích z map pozemkového katastru v sáhovém měřítku. Potřebné transformace lze přijatelně provést jen
při použití digitálních postupů,
- tak rozsáhlé ruční dokreslování na PET fólie, jaké
představuje doplnění parcel v půdních celcích (neznatelné hranice - střídavou čarou) je mimořádně
pracné. Přitom po následující digitalizaci již nebudou mapy na PET fóliích používány,
- ručním překreslováním se zbytečně zhorší přesnost
mapy.
Doplňování parcel v půdních celcích proto musí být
integrální součástí technologie digitalizace. Při tvorbě
DKM se vždy musí digitalizovat jak katastrální mapa,
tak i mapa pozemkového katastru. Ve výsledné DKM
bude polovina obsahu z katastrální mapy, druhá polovina z mapy pozemkového katastru. Tato skutečnost
pochopitelně komplikuje technologii digitalizace a mimo jiné značně omezuje využitelnost automatických
vektorizačních programů.

Celé území ČR je pokryto průběžně udržovanými
katastrálními mapami na plastových fóliích. Nejsou
v nich zobrazeny parcely v půdních celcích ve vlastnictví občanů, užívaných zemědělskými a lesními podniky.
Tyto parcely jsou vedeny v tzv. zjednodušené evidenci
katastru nemovitostí a jsou zakresleny ve 40 let neudržovaných mapách (v mapách pozemkového katastru,
v při dělových mapách, ve scelovacích mapách). 70 %
území ČR je ještě pokryto katastrálními mapami v měřítku I :2880, které mají původ v mapě pozemkového
katastru, vyhotovené grafickými metodami v polovině
minulého století. Tyto mapy nevyhovují svým nedekadickým měřítkem a nehomogenní
přesností. Jen asi
30 % území ČR je pokryto dekadickými katastrálnimi
mapami vzniklými číselnými metodami. V praxi zatím
není uplatněna technologie vedení katastrální mapy ve
formě grafických počítačových souborů. Hustota podrobného polohového bodového pole je na převážné
části území ČR nedostatečná a znesnadňuje tak průběžné doplňování map změnami bez snižování jejich přesnosti.

a) Seznamy souřadnic bodů získaných výpočtem z přímo měřených měr (ZMVM, novější THM).
b) Grafické originály číselně zaměřených map v souřadnicovém
systému S-JTSK v měřítku I: I000
(THM mapované v S-JTSK, mapy pozemkového katastru podle Instrukce A).
c) Stejné jako ad b), avšak v měřítku I :2000.
d) Odvozeniny z grafických originálů čiselně zaměřených map v S-JTSK (THM mapované v souřadnicovém systému S-42, katastrální mapy na PET fólii).
e) Mapy pozemkového katastru v měřítku 1:2880.
f) Katastrální mapy v souvislém zobrazení v měřítku
I :2880 na PET fólii.
g) Grafické mapy bez souřadnicového systému (mapy
pruského katastru, mapy přídělů, mapy scelovací).

Ohlédneme-Ii od nedostatku kapacit (pracovníci, hardware), jsou hlavními problémy tvorby DKM doplňování parcel v půdních celcích a přesnost stávajících katastrálních map.
Po doplnění parcel v půdních celcích z mapy pozemkového katastru se obsah katastrální mapy (počet parcel) přibližně zdvojnásobí. Jednorázové doplnění parcel
v půdních celcích do katastrální mapy na PET fóliích

Prakticky vždy půjde o DKM vzniklou využitím několika druhů podkladů, např. ZMVM + mapa pozemkového katastru v měřítku I :2880 nebo mapa pozemkového katastru + katastrální mapa v souvíslém zobrazení
apod. Přitom jen při přepracování podkladů ad a) bude
zaručeno u lomových bodů linií DKM dodržení kriteria
u" = 0,14 m podle (3) (u lomových bodů parcel v půdních blocích nemá toto kriterium smysl). Podklady ad
a) jsou k dispozici na méně než 10% území ČR. DKM
vzníklá z podkladů ad d) bude mít u" v hodnotě cca
0,40m.

3.1 Podklady

pro tvorbu

DKM

Při tvorbě DKM budou obvykle využity tyto podklady:
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Digitalizací podkladů ad f) vznikne digitální forma
mapy, u níž prakticky nelze kriterium uxy seriozně stanovit. Rozdíly mezi skutečnou polohou bodu a bodu
zobrazeného v digitální formě mapy v S-JTSK mohou
přesáhnout 10 m. Tato nová forma mapy přinese pro
katastrální úřad i pro uživatele řadu výhod vyplývající
z digitálního tvaru. Souřadnice lomových bodů však nelze uživatelům vydávat a měření změn musí být připojováno na identické body mapy. Takováto mapa by neměla být nazývána DKM. Dále je pro ni použito označení "KM-D".
Mapy souvislého zobrazení vznikly na základě n-té
kopie mapy pozemkového katastru. Tyto kopie byly
v 50. a 60. letech používány a vedeny zjednodušenými
postupy jako mapy jednotné evidence půdy. V 60. a 70.
letech byly překresleny do pozemkových map evidence
nemovitostí souvislého zobrazení kartografy bez hlubších znalostí problematiky evidence nemovitostí. Tím
byla jednak výrazně zhoršena geometrická kvalita, jednak narostly nesou lady se souborem popisných informací. Zejména v blízkosti hranic katastrálních území je
mapa souvislého zobrazení prakticky nepoužitelná pro
seriozní práci. Digitalizaci mapy je žádoucí využít i pro
výrazné zlepšení geometrické kvality katastrální mapy.
Vyžaduje to použít pro digitalizaci jako základního
zdroje dat mapu pozemkového katastru. Mapu souvislého zobrazení jen pro ty prvky obsahu, které v mapě
pozemkového katastru chybějí. Výsledkem postupu bude digitální mapa v S-JTSK s úplným obsahem, t.j. včetně parcel v půdních celcích, prakticky bez nepříznivých
vlivů souvislého zobrazení, s přesností jakou má mapa
pozemkového katastru.

3.2 Technologické

etapy

tvorby

DKM

a KM-D

Tvorbu DKM a KM-D lze rozdělit do etap a) až i):
a) Vytvoření souboru parcel v půdních celcích (parcely
PK) a grafického přehledu těchto parcel.
Velká většina parcel PK dosud není zapsána v databázi souboru popisných informací. Záznamy o nich
jsou uvedeny většinou ve výkazech změn, v lepším případě na ručně vedených listech vlastnictví, v horším
případě je potřeba je hledat v právních listinách. Prakticky je potřeba projít všechny ručně vedené listy vlastnictví s poznámkou o dalších pozemcích v užívání organizací nebo se zapsanými částmi parcel katastru nemovitostí a dohledat údaje o nich (parcelní číslo PK, výměru podle pozemkového katastru). Je nezbytné pracovat se sbírkou listin i s operáty pozemkového katastru
včetně map. Je to obtížná a zdlouhavá práce komplikovaná:
- nedostatky v zápisu do evidence nemovitostí, zejména nedostatky vzniklými při komplexním zakládání
evidence právních vztahů k nemovitostem.
Podle
zkušeností jsou největší problémy s kvalitou komplexního zakládání provedeného v prvních letech
účinnosti zákona 22/64 Sb., o evidenci nemovitostí,
- chybami v právních listinách,
- změnami, často několikanásobnými,
parcel PK geometrickými plány.
- opotřebovaností operátů pozemkového katastru,
- nejasnostmi a nejednoznačnostmi
scelovacích a přídělových operátů.

Praxe ukázala, že současně se zakládáním souboru
parcel PK je nutné založit na kopii mapy pozemkového
katastru jejich grafický přehled. Jeho založení a porovnání se souborem parcel PK umožňuje odstranit většinu chyb vzniklých za posledních 45 let a jednoznačně
dokumentovat hranice parcel PK, zejména těch, které
byly často i více krát měněny geometrickými plány. Tento grafický přehled je postradatelný jen v ideálně "klidných" územích bez větší výstavby, bez scelování nebo
přídělů a v územích s minimem parcel PK (některá území ve vysídleném pohraničí).
Založení souboru parcel PK je nutnou součástí programu digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí a musí tak být (usnesení vlády ČR) dokončeno v roce 1998. Z toho vyplývá, že zakládání souborů parcel PK a tím pádem i grafických přehledů parcel PK, bude postupovat mnohem rychleji než následné
přepracování mapových podkladů na DKM nebo KMD. Do té doby bude soubor popisných informací katastru nemovitostí obsahovat kromě parcel katastru nemovitostí zobrazených v katastrální mapě i parcely PK
zobrazené v jejich grafickém přehledu.
Bez založeného souboru parcel PK a bez jejich grafického přehledu nelze vytvořit DKM nebo KM-D.
b) Digitalizace (vektorizace) katastrální mapy a mapy
pozemkového katastru.
Nejsou-Ii k dispozici souřadnice podrobných bodů
z přímého měření, použije se karto metrická digitalizace
přesným digitalizátorem nebo "obrazovková"
digitalizace rastrového souboru mapového podkladu na počítači. Skenery pro pořizování rastrových souborů musí
splňovat požadované parametry přesnosti. Musí být dodržena kriteria pro výběr bodů transformačních
klíčů
a pro střední chyby těchto klíčů a musí být provedeny
předepsané
kontroly výsledné přesnosti digitalizace.
Použitelný je systém kontrol podle (4).
Z ekonomických i technologických hledisek je výhodnější digitalizace rastrového obrazu (levnější hardware, menší spotřeba a snadnější práce, snadnější kontroly a odstraňování chyb).
Vždy, kdy je to možné, je potřeba pro digitalizaci využít
měřický originál mapy. Například při přepracování mapy vyhotovené podle Instrukce A je žádoucí postupovat
podobně, jako při digitalizaci map I: 2 880 (KM-O), tj.
jako prvotního zdroje dat využít mapu pozemkového
katastru.
Při tvorbě DKM na základě THM nebo ZMVM bude mapa pozemkového katastru digitalizována a do
S-JTSK transformována po blocích, jež budou zpracovatelskými jednotkami doplňování parcel PK a jejich
převodu na parcely katastru nemovitostí (odst. c)).
c) Přiřazení parcel PK a jejich převod na parcely katastru nemovitostí.
Při tvorbě DKM na základě THM nebo ZMVM jde
o složitou činnost, jejíž přesná pravidla je obtížné stanovit. Nezbytná je zkušenost pracovníka s vedením
souborů popisných a geodetických informací katastru
nemovitostí. Základním podkladem jsou předběžně digitalizované identické body a lomové body parcel PK
z mapy pozemkového katastru podle grafického přehledu parcel PK. Přiřazení a převod mají tyto dílčí fáze:
- rozdělení katastrálního území do zpracovatelských
bloků,
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předběžná kontrola souladu výměry bloku se součtem výměr parcel PK v bloku, řešení hrubých chyb
ve výměrách,
- transformace digitalizovaných bodů mapy pozemkového katastru v rámci bloku na identické body do
S-JTSK,
- dořešení obvodů jednotlivých parcel PK (průsečíky
s hranicemi parcel katastru nemovitostí, případné
vyrovnání podle výměry pozemkového
katastru,
sloučení parcel v rámci jednoho vlastnictví),
- náhrada parcelních čísel PK parcelními čísly katastru nemovitostí.
Při tvorbě DKM na základě mapy podle Instrukce
A odpadají problémy s definováním bloků a s transformací na identické body. I zde je však situace často komplikována u parcel několikanásobně měněných geometrickými plány (neúplně právně provedené geometrické
plány, drobné zbytkové parcely).
Při tvorbě KM-D se provede jen přiřazení parcel PK
bez jejich převodu na parcely kat astru nemovitostí. Parcely PK budou zobrazeny svými úplnými obvody a parcelními čísly podle pozemkového katastru v samostatné
vrstvě grafického počítačového souboru KM-O. Průsečíky kresby této vrstvy s vrstvou parcel katastru nemovitostí nebudou určovány. Práce je co do náročnosti obdobná jako při tvorbě DKM na základě mapy podle
Instrukce A, je však obtížnější o problémy vyplývající
z chyb a nedostatků katastrální mapy v souvislém
zobrazení v měř. 1:2880.
Při tvorbě DKM na základě THM nebo ZMVM je
nemalým problémem přiřazování parcel PK v lesních
celcích. Tam na rozdíl od zemědělských půdních celků
v terénu hranice těchto parcel často fyzicky existují
včetně mezníků v lomových bodech. Jediným správným
řešením je zde postup obdobný jako při obnově katastrálního operátu novým mapováním, tj. vyšetření těchto
hranic, jejich zaměření a řízení o námitkách. Problémem je velká pracnost, což potvrdily ověřovací práce
provedené Katastrálním úřadem v Pardubicích. Použitelným řešením je také ponechání těchto parcel jako
parcel PK v samostatné vrstvě grafického počítačového
souboru DKM, a to do doby jejich geodetického zaměření.
d) Editace grafického souboru DKM a KM-O.
Jde především o uvedení obsahu grafického souboru
do souladu s definovanou strukturou DKM (KM-O),
o doplnění popisu (parcelní čísla, značky druhů pozemků, místní a pomístní názvosloví).
Součástí editace jsou dále restituce kresby, např.:
- zpřesnění kresby podle geom. plánů,
- vyrovnání budov na pravoúhlost (nezbytné při digitalizaci z map v měřítkách I :2000 a 1:2880),
- vyrovnání kresby do přímky, apod.
e) Výpočet výměr.
Výpočet výměry katastrálního územi, výpočet výměr
jednotlivých parcel katastru nemovitostí a jejich vyrovnání na výměru katastrálního území. Při tvorbě KM-D
také výpočet výměr parcel PK (zobrazených ve zvláštní
vrstvě).
f) Vytvoření změnových dokladů.
Vytvoření záznamů podrobného měření změn (náčrtů) a srovnávacího sestavení parcel a výměr.
Při tvorbě DKM se náčrty vyhotoví pro všechny par-
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cely PK převáděné na parcely katastru nemovitostí.
Srovnávací sestavení parcel a výměr se vyhotoví pro
všechny parcely (v souboru popisných informací budou
u všech parcel stávající výměry nahrazeny nově vypočtenými).
Při tvorbě KM-D se vyhotoví pouze srovnávací sestavení parcel a výměr (v souboru popisných informací
budou zavedeny nové výměry jen v případě hrubých
chyb stávajících výměr - těchto případů je však značný počet).
g) Námitkové řízení (při tvorbě DKM), uvědomění
vlastníků (při tvorbě KM-O).
Podle vyhlášky 126/93 Sb., provede katastrální úřad
při tvorbě DKM námitkové řízení a následně vyhlásí
platnost obnoveného operátu katastru nemovitostí. Při
tvorbě KM-D uvědomí katastrální
úřad vlastníky
o změnách výměr a o změnách parcelních čísel.
h) Nahrazení katastrální mapy na PET fóliích DKM
nebo KM-O.
Nejobtížnější bude na každém katastrálním úřadu zavedení první DKM nebo KM-O, kdy bude nutné současně dodat grafickou stanici s výstupním grafickým
zařízením (plotrem), grafický software, technologii vedení DKM a KM-O. Je nutné rovněž zaškolit obsluhu.
i) Aktualizace souboru popisných informací.
Podle změnových dokladů (odst. f) se:
- při tvorbě DKM změní výměry všech parcel katastru
nemovitostí, zruší všechny parcely PK a doplní úplné údaje o nových parcelách katastru nemovitostí
vzniklých převodem parcel PK,
- při tvorbě KM-D upraví výměry parcel katastru nemovitostí a parcel PK s hrubými chybami.

4. Výsledky ověřovacích
v Opavě

prací na Katastrálním

úřadě

4.1 Údaje o zpracování
KM-D v katastrálním
území Hrabství
V tomto území je katastrální mapa i mapa pozemkového katastru v měřítku I :2880. Mapy byly přepracovány
digitalizací jejich rastrových souborů na grafické stanici
PC 486 pomocí grafického software KOKEŠ V 6.0. Mapy byly skenovány na skeneru Zeměměřického ústavu,
Praha, kde byla rastrová data jednotlivých mapových
listů transformována
do S-JTSK na základě mílových
tabulek a spojena za katastrální území do jednoho souboru katastrální mapy a jednoho souboru mapy pozemkového katastru.
Jako prvotního zdroje dat při digitalizaci bylo použito rastru mapy pozemkového katastru. Z něj byly digitalizovány všechny prvky polohopisu shodné s katastrální mapou a dále všechny parcely PK. Celkem bylo
z rastru mapy pozemkového katastru digitalizováno
70 % obsahu KM-O. Zbývajících 30 % obsahu bylo doplněno digitalizací rastru katastrální mapy a transformací takto získaných souřadnic bodů po malých blocích pomocí identických bodů obou rastrů. Pokus
o zpřesnění přiřazení grafického souboru KM-D do SJTSK na základě identických bodů nebyl úspěšný. Bylo
vyhledáno a zaměřeno 10 identických bodů rovnoměrně rozložených po katastrálním území. Střední souřad-
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nicová chyba transformačního klíče podobnostní transformace, přes velké vynaložené úsilí a hledání dalších
identických bodů, neklesla pod hodnotu 5 m. Proto nakonec nebyla tato transformace použita.
Na uvedené zkušební lokalitě byly parcely PK převedeny na parcely kat astru nemovitostí. Při postupu s přiřazením parcel PK do samostatné vrstvy by byla pracnost přepracování mírně menší.
Nejvíce problémů při tvorbě KM-O způsobily chyby
a nepřesnosti katastrální mapy v souvislém zobrazení,
zejména v blízkosti hranic katastrálního území.
Souhrnné údaje:
- celková výměra katastrálního území 288 ha, z toho
20 ha intravilánu,
- 4 mapové listy souvislého zobrazení v měřítku
I :2880 - katastrální mapa,
- 3 mapové listy mapy pozemkového katastru v měřítku 1:2880,
- 133 listů vlastnictví,
- velikosti souborů:
- rastr katastrální mapy
2,00 Mb
- rastr mapy pozemkového katastru
2,93 Mb
- výsledný výkres KM-O v binárním tvaru 97,1 kb
- počty parcel
KN
PK
KM-O
stavební
117
17
121
pozemkové
290
417
510
- velikostní skupiny parcel v KM-O:
do 50 ml 51 ml. la la - 3a 3a - 10a 10a· lha nad Iha
stavební
9
II
30
63
8
O
pozemkové
19
23
66
99
266
37
- rozdíly parcel ve výměrách (výměra KM-O ~ Výměra KN nebo PK):
počet
celkem
> UMP<2UMP
>2UMP
<UMP
32
stavební
115
62
21
54

153

40

18
83
22

UMP = 0,60 p';' + 8 (m2)
- spotřeba času v hodinách:
- vytvoření souboru parcel PK v půdních
celcích včetně grafického přehledu a doplňkových údajů o vlastnictví
- digitalizace z rastru mapy pozemkového
katastru
- digitalizace z rastru katastrální mapy
- zaměření identických bodů pro transformaci
- transformace do S-JTSK
- upřesnění digitalizace podle geometrických plánů
- přidělení parcelních čísel a druhů pozemků kat astru nemovitostí, srovnávací sestavení
- parcelní čísla a značky do grafického souboru
- výpočet výměr
- zhotovení náčrtů k Záznamům podrobného měření změn (ZPMZ)
- aktualizace souboru popisných informací
(odhad)
- uvědomění vlastníků, vyřízení námitek
(odhad)

28
148
38

z toho:
- soubor parcel PK a grafický přehled
parcel PK
323
- vlastní digitalizace
110
- činnosti související se změnami
v katastru nemovitostí vyvolanými přeměnou
parcel PK na parcely katastru nemovitostí
179

53 %
18 %

29 %

Z tabulek spotřeby času je zřejmé, že ruční doplňování parcel PK do katastrální mapy na PET fóliích nemůže co do spotřeby času a kvality výsledku konkurovat
digitálnímu postupu. Výsledkem tvorby KM-O je moderní forma katastrální
mapy s úplným obsahem
a s perfektním souladem se souborem popisných informací.

4.2. Údaje
o přiřazení
parcel
PK a o jejich
převodu
na parcely
katastru
nemovitostí
na rozpracované
lokalitě
ZMVM v katastrálním
území Pohoř
Použito metody digitalizace rastrových dat obdobně jako v katastrálním území Hrabství (odst. 4.1).
Výchozí stav - lokalita ZMVM s hotovým souborem
zobrazení (bez parcel v půdních celcích),
- výměra katastrálního území 1078 ha, z toho 26 ha intravilánu,
- v extravilánu 60 parcel katastru nemovitostí + 460
parcel PK,
- extravilán rozdělen celkem na 6 bloků,
- výsledný celkový počet parcel v extravilánu 278,
- rozdíly ve výměrách parcel (výměra ZMVM - výměra PK):
počet
parcel

celkem
166

< UMP
126
76%

> UMP<2UMP
21

13%

>2Uwp
19
11%

- Spotřeba času v hodinách:
- založení souboru parcel PK a grafického
přehledu
700
(spotřeba času ovlivněna značnými nedostatky
komplexního zakládání evidence právnich
vztahů k nemovitostem)
- rozdělení do bloků, výběr identických bodů,
výpočet transformačních klíčů, digitalizace
z rastru mapy pozemkového katastru,
transformace
19
- založení srovnávacího sestavení
19
- doplnění jednotlivých parcel PK,
přidělení parcelních čísel katastru
nemovitostí, doplnění srovnávacího
sestavení
171
- vyhotovení ZPMZ ve formě nových
měřických
náčrtů v extravilánu
171
- nový předpis zobrazení a výpočet
nového souboru zobrazení (MAPA 2)
80
50

612

Celkem doplnění
doZMVM
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5. Varianty souboru geodetických informací katastru nemovitostí

zaměření změny).
ec) Grafický přehled parcel v půdních celcích.

V následujícím více než desetiletém období přechodu
k digitálnímu katastru nemovitostí bude soubor geodetických informací veden v jednotlivých katastrálních
územích v jedné z variant ad a) až e):

V každé z variant ad a) až e) jsou součástí souboru geodetických informací také:
a) Záznamy podrobného měření změn (ZPMZ).
b) Přehled záznamů podrobého měření změn.
c) Protokoly o výpočtu výměr změněných parcel.
d) Geometrické plány.
e) Přehled sítě podrobných bodů polohového bodového
pole a jejího vývoje (dále jen "přehled sítě PBPP").
f) Geodetické údaje o bodech podrobného polohového
pole.
g) Elaboráty určování bodů podrobného polohového
pole.

a) Digitální katastrální mapa typu A (DKM-A). Obsahuje tyto části:
aa) Digitální katastrální mapu v S-JTSK ve formě grafického počítačového souboru s charakteristikou přesnosti souřadnic podrobných bodů nepřevyšující kritérium u" = 0,14 m. Vzniká přímým zpracováním výsledků měření provedeného geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami odpovídající přesnosti.
b) Digitální katastrální mapa typu B (DKM-B). Obsahuje tyto části:
ba) Digitální katastrální mapu v S-JTSK ve formě grafického počítačového souboru s charakteristikou přesnosti souřadnic podrobných bodů nesplňující kritérium
u" = 0,14m. Vzniká kartometrickou digitalizací katastrální mapy v S-JTSK [katastrální
mapy podle
odst. d)].
bb) Soubory změn v S-JTSK nebo v místních souřadnicových systémech (podle způsobu zaměření změny),
uchovávající přesnost určení souřadnic podrobných bodů změn s charakteristikou přesnosti splňující kriterium
u" = 0,14 m. Soubory změn mají podobu grafických
počítačových souborů nebo souborů souřadnic.
c) Katastrální mapa v digitálním vyjádření (KM-D).
Obsahuje tyto části:
ca) Katastrální mapu v digitálním vyjádření, vzniklou
kartometrickou
digitalizací katastrální mapy v sáhových měřítkách [katastrální mapy podle odst. e)] a její
transformaci do S-JTSK.
cb) Soubory změn v S-JTSK nebo v místních souřadnicových systémech (podle způsobu zaměření změny),
uchovávající přesnost určení souřadnic podrobných bodů změn s charakteristikou přesnosti splňující kritérium
u" = 0,14 m. Soubory změn mají podobu grafických
počítačových souborů nebo souborů souřadnic.

5.1 Obsah katastrální
mapy
Obsah katastrální
mapy je stanoven
Vyhláškou
č. 126/93 Sb. Parcely v půdních celcích jsou v ní vedeny takto:
a) v DKM-A [varianta a)] a v DKM-B [varianta b)] jako
parcely katastru nemovitostí rozlišené od ostatních parcel kat astru nemovitostí typem čáry (neznatelné hranice). Parcely v půdních celcích se ze zjednodušené evidence převádějí na parcely katastru nemovitostí, prostřednictvím ZPMZ, jednorázově
při tvorbě DKM.
V připadech, kdy mohou být v terénu zachovány hraniční znaky těchto parcel (v lesích) a parcely v půdních
celcích jsou do DKM přebírány z map pozemkového
katastru v sáhových měřítkách, z map přídělových
a z map scelovacích, vedou se tyto parcely, do doby určení souřadnic jejich lomových bodů přímým měřením,
jako parcely zjednodušené evidence (parcely PK) v samostatné informační vrstvě DKM.
b) V KM-D [varianta c)] jako parcely zjednodušené evidence (parcely PK) v samostatné informační vrstvě
KM-D. V případě potřeby se jednotlivé parcely zjednodušené evidence převedou na parcely katastru nemovitostí prostředníctvím ZMVM a zůstávají-li v půdních
celcích, rozliší se od ostastních parcel katastru nemovitostí typem čáry (neznatelná hranice).

d) Katastrální mapa na plastové fólii v S-JTSK. Obsahuje tyto části:
da) Katastrální
mapu na plastové fólii v měřítku
1 : 1 000 nebo 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000 vyhotovenou podle předpisů pro THM nebo podle předpisů pro
ZMVM nebo podle Instrukce A.
db) Soubory souřadnic bodů určených při tvorbě mapy
v S-JTSK (pokud existují) a bodů změn v S-JTSK nebo
v místních souřadnicových systémech (podle způsobu
zaměření změny).
dc) Přehled čísel bodů na plastové fólii (pokud není nahrazen počítačovou grafikou).
dd) Grafický přehled parcel v půdních celcích.

c) V katastrálních mapách na plastové fólii v S-JTSK
[varianta d)] jako
parcely zjednodušené
evidence
s orientačním zákresem v grafickém přehledu parcel
PK. Do katastrálních map pořízených podle Instrukce A lze prostřednictvím ZPMZ převést parcely zjednodušené evidence na parcely katastru nemovitostí. Zůstávají-li tyto parcely v půdních celcích, rozliší se od ostatních parcel katastru nemovitostí typem čáry (neznatelná hranice). Do katastrálních map pořízených podle
předpisů THM a ZMVM se parcely zjednodušené evidence převádějí na parcely katastru nemovitostí při jejich přepracování na DKM.

e) Katastrální mapa na plastové fólii v sáhovém měřítku. Obsahuje tyto části:
ea) Katastrální mapu v souvislém zobrazení v měřítku
1: 2 880.
eb) Soubory souřadnic bodů změn v S-JTSK nebo
v místních souřadnicových systémech (podle způsobu

d) V katastrálních mapách na plastové fólii v sáhových
měřítkách [varianta e)] jako parcely zjednodušené evidence s orientačním zákresem v grafickém přehledu
parcel PK. V případech potřeby se jednotlivé parcely
zjednodušené evidence převedou na parcely katastru
nemovitostí prostřednictvím ZPMZ a zůstávají-li v půd-
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ních celcích, rozliší se od ostatních parcel kat astru nemovitostí typem čáry (neznatelná hranice).
5.2 Zásady zaměřování
změn
Jako rozumné, odpovídající potřebám digitálního katastru nemovitostí a současným možnostem techniky
a technologie, se ukazují tyto zásady zaměřování změn:
Všechny měřické změny, kromě převodů parcel zjednodušené evidence na parcely kat astru nemovitostí, se zaměřují číselně a určují se pravoúhlé souřadnice připojovacích, pomocných a podrobných bodů. Přesnost měření je stanovena v příloze 13 Vyhlášky Č. 126/93 Sb.
a) V územích s DKM-A se pravoúhlé souřadnice určují
v S-JTSK. Měření změn se připojuje na pevné body polohových polí a na jednoznačně identifikovatelné
podrobné body DKM-A.
b) V územích s DKM-B a s KM-D se pravoúhlé souřadnice určují v S-JTSK s připojením měření na pevné body polohových polí a na jednoznačně identifikovatelné
podrobné body dřívějších změn určených v S-JTSK
s přesností podle těchto zásad zaměřování změn (nikoliv na body, jejichž souřadnice byly určeny kartometrickou digitalizací při tvorbě DKM-B či KM-D). Nejsou-Ii
v blízkosti změny vhodné body polohových polí, lze
menší změny (do rozsahu 100 x 100 m) určit v místním
souřadnicovém systému. Jedna změna může mít jen jeden místní souřadnicový systém.
Pro aktualizaci grafického počítačového
souboru
DKM-B nebo KM-D se u každé změny vždy zaměří
a vypočtou pravoúhlé souřadnice nejméně tří jednoznačně identifikovatelných
podrobných bodů DKM-B
nebo KM-D rovnoměrně rozložených na území změny
a dále nejméně tří trvale označených (stabilizovaných)
bodů rovnoměrně rozložených na území změny.
c) V územích s katastrální mapou v S-JTSK na plastové
fólii s danými souřadnicemi podrobných bodů, určenými při tvorbě THM nebo ZMVM s přesností splňující
kritérium U,y = 0,14 m se postupuje podle odst. a).
d) V územích s katastrální mapou v S-JTSK na plastové
fólii bez daných souřadnic podrobných bodů a v územích s katastrální mapou v sáhových měřítkách na plastové fólii se postupuje podle odst. b).

5.3 Aktualizace
katastrální
mapy
V návaznosti na zásady zaměřování změn (odst. 5.2) lze
zásady aktualizace katastrální mapy v hrubých obrysech stanovit takto:
a) V územích s DKM-A se grafický počítačový soubor
katastrální mapy doplní o body změn se souřadnicemi
vypočtenými podle odst. 5.2 a) a o změny polohopisu
a popisu mapy.
b) V územích s DKM-B nebo KM-D se soubor souřadnic změny vypočtený podle odst. 5.2 b) transformuje
pomocí zaměřených
identických
bodů DKM-B či
KM-D. Body změny s takto transformovanými
souřadnicemi se doplní do grafického počítačového souboru
DKM-B či KM-D a doplní se v něm změny polohopisu
a popisu mapy.
Mezní hodnoty odchylek souřadnic na bodech transformačního klíče lze reálně stanovit takto:

měřítko podkladové katastrální mapy využité
při tvorbě DKM-B či
KM-D

mezní odchylka na bodu
transformačního
klíče
v metrech

I: I 000
I: 2 000
I: 5 000
I: 2 880

0,50
0,55
0,67
2,00

c) V územích s katastrální mapou v S-JTSK na plastové
fólii s danými souřadnicemi podrobných bodů, určenými při tvorbě THM nebo ZMVM s přesností splňující
kritérium u" = 0,14 m se katastrální mapa doplní o body změn se souřadnicemi určenými podle odst. 5.2 a)
a zakreslí se změny polohopisu a popisu.
d) V územích s katastrální mapou na plastové fólii
v S-JTSK bez seznamu souřadnic podrobných bodů
splňujících kritérium přesnosti u" = 0,14 m a v územich
s katastrální mapou na plastové fólii v sáhových měřítkách se soubor souřadnic změny určený podle odst.
5.2 b) transformuje pomocí identických bodů se souřadnicemi odměřenými z katastrální mapy. Katastrální
mapa se doplní o body změn s takto trans formovanými
souřadnicemi a zakreslí se změny polohopisu a popisu.
Mezní hodnoty odchylek souřadnic na bodech transformačního klíče lze reálně stanovit takto:
měřítko katastrální
mapy
I:
I:
I:
I:
I:

mezní odchylka na bodu
transformačniho
klíče
v metrech

I 000
2000
5 000
1440
2 880

0,50
0,80
1,20
1,00

3,00

Technologie
vedení s účinným systémem kontrol,
ochrany dat a archivace dat, od poskytování informací
zpracovatelům geom. plánů, přes převzetí výsledků měření od zpracovatelů a jejich kontrol, až po aktualizaci
grafického souboru DKM (KM-D) a příslušných pomocných evidencí - to je oblast, která potřebuje ještě
hodně řešitelské práce a ověřování. To však neznamená, že nelze DKM či KM-D na katastrálním úřadě vést
už nyní. Grafické systémy, jež jsou k dispozici (KO KEŠ
V 7.0, MICROSTATION
+ MICROGEOS), jsou dobře využitelné.
Problémem je i současný stav polohových bodových
polí. Není v silách resortu ČÚZK vybudovat na celém
území ČR plošné podrobné polohové bodové pole. Návrh resortní koncepce proto počítá na celém území ČR
se zhušťovacími body. Je nezbytné zajistit, aby alespoň
tento záměr byl dostatečně rychle realizován.

Tempo digitalizace souboru geodetických
de závislé zejména na:
- počtu disponobilních pracovníků,
- úrovni zaškolení pracovníků,
- počtu grafických stanic.
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Z dosavadních výsledků a zkušeností s tvorbou digitálních map velkých měřítek nejen v resortu ČÚZK lze
očekávat, že přepracování stávajících map na DKM nebo KM-D si v průměrném katastrálním území vyžádá
cca I 000 hod., z toho 500 hod. založení souboru parcel
PK a grafického přehledu parcel PK (ověřeno zpracováním souborů a grafických přehledů pro 100 katastrálních území na Katastrálním úřadě v Opavě) - kapacita
jednoho pracovníka je 1,6 katastrálního
území/rok.
Často je dískutována otázka, do jaké míry je možné do
tvorby DKM (KM-D) zapojít externí zpracovatele. Externě není možné zakládat soubor a grafický přehled
parcel PK - k tomu je potřeba kompletní operát katastru nemovitostí i pozemkového katastru.
Dále není možné tímto způsobem uvědomovat vlastníky o změnách, organizovat námitková řízení a aktualizovat soubor popisných informací. Z celkové spotřeby
času je možné externě pokrýt až 1/ J. V plném rozsahu
lze dodavatelsky zabezpečit určování zhušťovací~h bodů. Jiná otázka je ovšem finanční zabezpečení externich
dodávek. Při tvorbě DKM však přichází v úvahu "placení" informacemi, tj. jako protihodnotu za práce na
tvorbě DKM poskytnout např. provozovateli městského informačního systému data katastru nemovitostí.
Má-li být za jeden rok zpracováno 1000 katastrálních území (z celkového počtu 13 000 v ČR), musí být
na tyto činnosti nasazeno více než 600 pracovníků a cca
300 grafických stanic. Další grafické stanice jsou nezbytné pro vedení DKM a KM-D na katastrálním úřadě ~ ze začátku jedna grafická stanice pro každý katastrální úřad a detašované pracoviště katastrálního úřadu. Vzhledem k potřebě dokončit digitalizaci souboru
popisných informací v roce 1998 je nutné na zakládání
souborů a grafických přehledů parcel PK nasadit v letech 1994-1998 dalších 300 pracovníků.
Velkou pozornost je potřeba věnovat zácviku zpracovatelů a provozovatelů DKM a KM-D. Náročná je jak
samotná technologie, tak i práce s interaktivním grafickým programem. Odborníků pro oblast souboru geodetických informací a pro oblast počítačové grafiky je na
katastrálních úřadech velmi málo. Školení a zácvik jsou
velmi pracné a podle prvních zkušeností budou trvat
u pracovníků se zeměměřickým vzděláním asi 3 měsíce,
u pracovníků bez zeměměřického vzdělání ještě déle.
Přitom nelze dost dobře školit hromadně, ale "sezenim" u grafické stanice se zkušeným pracovníkem. Příštích několik let bude proto ve znamení zaškolování stále dalších pracovníků. Je žádoucí postupně propracovávat metodiku zaškolování a hledat jeho efektivnějši metody.
Diskutabilní jsou priority digítalizace katastrálních
map:
Není možné jako prioritu digitalizace map v S-JTSK
stanovit ty mapy, u nichž jsou k dispozici souřadnice
podrobných bodů vypočtené z přímého měření. Skutečnou prioritu musejí mít větší města, kde jsou zpravidla
starší mapy v S-JTSK (podle Instrukce A, THM) bez
souřadnic.
Na poslední příčku naléhavosti také nelze jednoznačně odsunout tvorbu KM-D; ta by měla předcházet rozsáhlejším pozemkovým úpravám.
V nejbližších 5 -I Oletech nelze, kromě minimálního
rozsahu potřebného pro udržení technické a technologické kontinuity a kontinuity rozvoje, počítat s tvorbou
DKM novým mapováním (s obnovou katastrálního
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operátu novým mapováním). Nové mapování je přibližně 20x pracnější a nákladnější, než přepracování stávajících map. V současné době má jednoznačnou přednost rychlost digitalizace.

8. Technické prostředky (hardware, software)
Pro oblast DKM (KM-D) lze rozhodující technické
prostředky rozdělit do těchto skupin:
- prostředky pro pořizování a základní transformace
rastrových dat, tj. přesné velkoformátové skenery,
výkonné grafické stanice, velkokapacitní paměťová
media, transformační programy,
- prostředky pro digitalizaci (vektorizaci) map, tj. digitalizátory, grafické stanice, plotry, grafické tiskárny,
interaktivní grafický software, velkokapacitní paměťová media,
- prostředky pro vedení DKM (KM-D), obdobné jako
pro digitalizaci (vektorizaci) map.
Největším problémem je potřeba velkého počtu technických prostředků. Potřebu grafických stanic, jejich
periferií a grafického software je nutno pro resort
ČÚZK kalkulovat ve stovkách kusů!

Tento příspěvek si klade za cíl poukázat na jedné straně
na složitosti digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí, dané z podstatné části historickým vývojem posledních 50 let, na druhé straně na skutečnost, že přípravná fáze již v resortu ČÚZK vrcholí
a je reálné ještě v roce 1994 začít s provozní realizací
programu vytyčeného v koncepci [I]. Na jedné straně je
potřeba vyvracet zjednodušující představy o tom, že katastrální úřady doplní obsah katastrálních map na PET
fóliích o parcely v půdních celcích a předají je specializovaným pracovištím, kde je automatickými vektorizačními programy přepracují na DKM, na druhé straně
vyvracet názory, že jediným správným přístupem je
tvorba DKM novým mapováním a že vzhledem k časové a ekonomické náročnosti nového mapování není
koncepce digitálního katastru reálná.
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Znázornění sídel ve státním
mapovém díle podle současného
stavu územněsprávního
uspořádání České republiky

Tvůrcům i uživatelům státních mapových děl (SMD) předkládáme informaci o klasifikaci a popisu sídel a znázornění územních obvodů sídel a jejich částí v SMD podle současného stavu územněsprávního
uspořádání
České republiky (ČR).
Mapové značky pro znázornění územněsprávního
uspořádání v SMD (hranice územních samosprávných
celků, typy písma pro popis sídel a jejich částí) byly stanoveny před
nabytím účinnosti
současně
platného
zákona o obcích
(obecní zřízení) a zákona o hlavním městě Praze.
V zájmu jednoznačného
znázornění
aktuálního
územněsprávního uspořádání
ČR při obnově SMD (tvorba současných SMD byla již vesměs dokončena)
se potřebná
úprava příslušných
seznamů mapových značek uskuteční
až po nabytí účinnosti zákona o vyšších územních samosprávných celcích (regionech) a s tím související stabilizací
této oblasti transformace
naší společnosti.
V přechodném
období se používají pro znázornění aktuálního stavu územněsprávního
uspořádání
ČR dříve vydané a stále platné sezna!TIy mapových značek jednotlivých
SMD.

Postavení sídel (v rozsahu územního obvodu sídla) v územněsprávním uspořádání
ČR upravuje:
- zákon České národní rady (ČNR) č. 410/1992 Sb., který
je úplným zněním zákona ČNR č. 36711990 Sb., o obcích (obecní zřízení), se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 439/1991 Sb., zákonem ČNR č.
485/1991 Sb., zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. a zákonem ČNR Č. 302/1992 Sb.,
- zákon Poslanecké
sněmovny č. 90/1993 Sb., který je
úplným zněním zákona ČNR Č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, se změnami a doplňky provedenými
zákonem ČNR Č. 439/1991
Sb. a zákonem ČNR č.
8/1993 Sb.
Podle zákona Č. 410/1992 Sb., se území ČR člení na
územní celky, kterými jsou:
- obce(§ I) a vojenské újezdy (§ 6),
- města (§ 2),
- statutární města (§ 3).
Podle zákona Č. 90/1993 Sb., je hlavní město ČR Praha
obcí (§ I).
Údaje o územních samosprávných
celcích a jejich členění se průběžně uveřejňují v Ústředním věstníku ČR (Věstník), dále obecně závaznými vyhláškami statutárních
měst
a hlavního města (hl. m.) Prahy a souhrnně k určitému datu v lexikonu obcí.
2.1 Obce

a vojenské

újezdy

Obcemi jsou územní celky s vlastní samosprávou
(obecní
zastupitelstvo,
obecní rada, obecní úřad), které se mohou
členit na části (obce) bez vlastní samosprávy.
Části obce mají samostatné
číslování domů. V rámci
standardu státního informačního
systému (SIS) k územní
identifikaci*) jsou části obce evidenčními jednotkami
číslování objektů domovními čisly. Domovní čísla jsou popis-

ná, příp. evidenční čísla obytných domů a jiných budov
a náhradní čísla ostatních objektů (např. kostel, pomník,
proyizorní stavba apod.) v jedné číselné řadě.
Uzemní obvod obce tvoří jedno katastrální území (k. ú.)
nebo soubor k. ú., jestliže se obec člení na části, které mají
vlastní k. ú.
Sloučení a rozdělení obcí (§ 10, II a 12 zák. č. 410/1992
Sb.), včetně seznamu částí obce ve sloučených a rozdělených obcích, a fyzický zánik obce nebo části obce se po
schválení
Ministerstvem
vnitra ČR (MV) uveřejňuje
ve
Věstníku.
V územněsprávním
uspořádání
ČR se vojenské újezdy
považují za obce.
2.2 Města
Městem je obec, ve které působí orgány městské samosprávy (městské zastupitelstvo,
městská rada, městský úřad);
člení se na části (města) bez vlastní samosprávy.
Obec je městem a přestává být městem, jestliže tak určí
předsednictvo
ČNR (podle zák. Č. 410/1992 Sb., nyní příslušný orgán Poslanecké sněmovny) aktem uveřejněným ve
Věstníku.
Části města i části statutárního města a části hl. m. Prahy
(obdobně jako části obce) jsou evidenčními
jednotkami
číslování objektů domovními čísly; nemají vlastní samosprávu.
Části měst (včetně statutárních
měst a hl. m. Prahy)
vznikly především historickým vývojem, nověji byly vytvořeny podle potřeb městské samosprávy a též je tvoří dřívější obce nebo části obcí, které byly s městem sloučeny.
Oficiální
seznam
částí města ve městech
(§ 2 zák.
č. 410/1992 Sb.) se uveřejňuje ve Věstníku, ve statutárních
městech a v hl. m. Praze obecně závaznou vyhláškou buď
zas!upitelstva
města nebo zastupitelstva
hl. m. Prahy.
Uzemní obvod města tvoří vesměs soubor k. ú., neboť
(většinou) alespoň některé části města mají vlastní k. ú.
Sloučení sousední obce nebo části obce s městem a oddělení části města (sloučení se sousední obcí nebo vznik
nové obce) se uskutečňuje v souladu s §§ 10, II a 12 zák. Č.
410/1992 Sb., a po schválení MV se uveřejňuje ve Věstníku.
2.3 Statutární

města

Statutární město (tj. město, ve kterém působí zastupitelstvo
města, rada města, úřad města nebo magistrát v územně
členěném statutárním městě) má právo uspořádat své vnitřní poměry ve věcech správy obecně závaznou vyhláškou
s tím, že na celém území města nebo jen na části území
města mohou být rozhodnutím
zastupitelstva
města zřízeny
městské obvody nebo městské části s vlastní samosprávou.
Statutárními
městy jsou města (§ 3 odst. I zák. Č.
410/1992 Sb.) Brno, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Havířov, Hradec Králo.vé, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc,
Opava, Pardubice, Ustí nad Labem, Zlín (13 měst) a pří-

*) Usnesení vlády ČR Č. 448 ze dne 18. 8. 1993 o schválení
standardu SIS k územní identifikaci, příloha Týdeníku vlády ČR S '93 Č. 42, platnost standardu ode dne vydání ve
Věstníku Ministerstva hospodářství ČR.

1994/126

Geodetický a kartografický
ročník 46/82, 1994, číslo 6

padně další města, která určí předsednictvo
ČNR (nyní
příslušný orgán Poslanecké sněmovny).
Městský obvod (s orgány samosprávy, kterými jsou obvodní zastupitelstvo,
obvodní rada, úřad městského obvodu) a městská část (s místním zastupitelstvem,
místní radou, úřadem městské části) mohou být shodné s historicky
nebo jinak vzniklou částí města (tj. evidenční jednotkou
číslování objektů domovními
čísly), případně mohou být
složeny z více částí města.
Územní obvod statutárního
města tvoří vždy soubor
k. ú.
Nový městský obvod nebo městskou část ve statutárním
městě lze zřídit rozhodnutím
zastupitelstva
města (§ 10a
zák. č. 410/1992 Sb.); rozhodnutí se zveřejní obecně závaznou vyhláškou.
2.4

Hlavní

město

ČR

Praha

Území hl. m. Prahy (tj. obce, v níž působí zastupitelstvo
hl. m. Prahy, rada zastupitelstva,
magistrát) tvoří v současné době 112 k. ú. (§ 2 odst. I zák. Č. 90/1993 Sb.).
Hl. m. Praha se člení na městské části, v nichž působí orgány obvodní nebo místní samosprávy (§ 2 odst. 2 a § 22
odst. 2 zák. č. 90/1993 Sb.).
V městských částech Praha I až Praha 10 působí obvodní zastupitelstva,
obvodní rady a obvodní úřady, v ostatních městských částech působí místní zastupítelstva,
místní
rady a místní úřady, a to s menšímí pravomocemi
než mají
obvodní
orgány samosprávy.
K 10 městským
částem,
v nichž působí obvodní úřady, se významem řadí 3 nově
zřízené velké městské části, v nichž působí místní úřady;
těmito městskými částmi jsou Jižní Město, Jihozápadni
Město a Modřany.
Městské části, v nichž působí obvodní úřady, se skládají
z historicky vzniklých částí města (tj. evidenčních jednotek
číslování objektů domovními čísly, jako je např. Staré Město, Nové Město, Malá Strana atd.) bez vlastni samosprávy.
Ostatní městské části, v nichž působí mistní úrady, jsou
vesměs bývalými obcemi postupně sloučenými s hl. m. Prahou (např. Ujezd nad Lesy), příp. to jsou nově zřízené
městské části menší rozlohy (např. Troja).
O zřízení nebo zrušení městské části i o změně hranic
městských částí rozhoduje zastupitelstvo
hl. m. Prahy, příp.
souhlasný výsledek místního referenda v této věci, pokud
je podán návrh na jeho konání (§ 4 zák. č. 90/1993 Sb.),
rozhodnutí se uveřejňuje obecně závaznou vyhláškou.
O sloučení sousední obce s hl. m. Prahou a vzniku nové
městské části (z bývalé obce), odloučení městské části od
hl. m. Prahy a vzniku nové obce (z bývalé městské části)
a o jiných změnách území hl. m. Prahy rozhoduje vláda
ČR, v případě odloučení městské části jen na základě výsledku mistního referenda konaného na jejím území (§ 3
zák. Č. 90/1993 Sb.), rozhodnutí se uveřejňuje ve Věstníku.

Typy písma pro popis sidel a jejich částí podle územněsprávní klasifikace (odst. 2) jsou uvedeny v seznamech mapových značek (Vzory pisma) jednotlivých
SMD.
Sídla a jejich části jsou znázorněny v katastrální mapě
(základní mapa velkého měřítka), Státní mapě I : 5 000 odvozené, základních mapách středních měřitek (I : 10 000,
I : 25 000, I: 50 000, I: 100 000 a I: 200 000), mapách
územních
celků (l!1apa okresů
I: 100 000, mapa krajů
I : 200 000 a mapa CR I : 500 000) a mapě správního rozdělení I : 200 000.
Popis obci a měst tvoří pouze jejich geografický název
(přírodní choronymum),
včetně statutárních
měst a hl. m.
Prahy (např. BRNO, nikoliv MĚSTO BRNO).
Popis částí obci, částí měst, městských obvodů a městských částí tvoří jejich úředně stanovený název v rámci

obzor

127

územněsprávniho
uspořádání ČR, tzv. administrativní
choronymum (např. Dobrá 2-Dobratice,
LIBEREC 9-1 STARÉ MĚSTO atd.).
Popis částí měst (tj. evidenčních jednotek čislování objektů domovnimi čisly, bez vlastní samosprávy) ve městech
(odst. 2.2), statutárních městech í hl. m. Praze se uvádí stejným druhem písma o velikosti podle počtu obyvatel části
města.
Popis městských obvodů a městských částí (tj. územních
samosprávných
celků) ve statutárních městech a městských
částí v hl. m. Praze se uvádí jednotným
odlišným druhem
písma než popis částí měst (bez vlastní samosprávy) a velikost odlišného druhu písma se uvádí podle počtu obyvatel
městského obvodu nebo městské části, výjimečně s příhlédnutím k jejich plošnému rozsahu (např. pro popis plošně
malého městského obvodu nebo městské části s velkým počtem obyvatel se volí taková velikost písma, aby celý popis
se vešel dovnitř příslušného územního samosprávného
celku).
K popisu obci (odst. 2.1) a měst (odst. 2.2) MV doporučuje zdůraznit ve vysvětlivkách tohoto popisu samosprávný statut obce a města na rozdíl od částí obce a částí města,
které samosprávný
statut nemají.
K popisu městských obvodů a městských částí (odst. 2.3
a 2.4) MV doporučuje
zdůraznit ve vysvětlivkách tohoto
popisu, příp. přímo v mapovém poli listů státních mapových děl, samosprávný statut těchto územních celků v rámci města (odst. 2.3 a 2.4) na rozdíl od částí města (odst. 2.2),
které samosprávný
statut nemají.

Správní hranice územních obvodů sídel a hranice územních celků na území sídel jsou uvedeny v seznamech mapových značek (Hranice) jednotlivých
SMD (odst. 3).
V SMD až do měřítka I : 100 000 včetně jsou hranice obci a měst (též statutárních měst) znázorněny jednotnou mapovou značkou stanovenou pro dané měřítko, s výjimkou
měst, jejichž hranice je shodná s hranicí vyššího územního
samosprávného
celku (statutární města Brno, Ostrava a PIzeň, hl. m. Praha).
Ve statutárních městech a hl. m. Praze jsou hranice městských obvodů a městských částí znázorněny samostatnou
společnou
mapovou značkou stanovenou
pro jednotlivá
SMD.
V územním obvodu obci a měst, na území městských obvodů a městských částí ve statutárních
městech a městských částí v hL m. Praze jsou vesměs znázorněny hranice
k. ú. charakteristickou
mapovou značkou v jednotlivých
SMD. Při souběhu hranic územních samosprávných
celků
různé kategorie a hranic k. Ú. je podle obecných zásad generalizace znázorněna pouze hranice nejvyššího územního
samosprávného
celku.

Při obnově SMD se znázorňuje
současný stav územněsprávního uspořádání ČR značkami podle seznamů mapových značek jednotlivých
SMD stanovenými před nabytím
účinnosti zákonů Č. 410/1992 Sb. a 90/1993 Sb. Dosavadní
mapové značky umožňují věcně správné (hranice), v případě popisu však ne vždy jednoznačné,
znázorněni územněsprávního uspořádání,
zvl. územně členěných statutárních
měst (např. v základních mapách I : 10 000 a I :25000 jsou
typy písma pro popis městských obvodů shodné s typy písma pro popis měst a pro popis městských částí s typy písma pro popis částí měst). Vypovídaci hodnota SMD není
v tomto případě trvale ochuzena, neboť územní členění statutárních měst není zatím definitivní (jedna fáze vývoje členění bude ukončena k termínu konání komunálních
voleb).
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Náučná, vedecko-technická
akcia Kartografickej spoločnosti
(KS) Slovenskej republiky (SR) sa uskutočnila
10. 2. 1994
v Bratislave a 17. 2. 1994 v Košiciach s rovnakým programom.
Zameranie výučbového seminára malo motto "Nové prístupy
na využívanie priestorových informácií pri tvorbe a obnove máp".
Akciu pripravila KS SR v budove Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave a v budove Hutných stavieb,
a. s., Košice. K úspešnosti akcie prispeli: Alfa Omega Software, spol. s r. o., Glas, spol. s r. o., Micro CAD Systems, spol.
s r. o. a Sova, spol. s r. o.
Odborný program tvorili 3 bloky prednášok: technologická
a údajová počitačová prezentácia pripravenosti a realizácie
nových pristupov využivania priestorových informácií.
Prvý blok tvorili 4 prednášky: Koncepcia tvorby digitálneho
mapového podkladu na Slovensku - O. Vojtičko. V prispevku
sa sústredil na Automatizovaný informačný systém geodézie,
kartografie a katastra a súbor geodetických informácii informačného súboru katastra nehnutel'ností, a to spósoby prepracovania póvodných máp, spracovanie výsledkov merania pomocou interaktivnych grafických systém ov, tvorba digitálnych
rastrových súborov údajov katastrálnych máp a máp bývalého
pozemnkového katastra a tvorba základnej bázy pre geografický informačný systém (GIS). Analýza informačných vlastností
dlgitalizovaných údajov z hfadiska používatefa - I. Mitášová,
M. Hájek. Vystúpenie zamerali na počítačové technologie
uspokojovania potrieb priestorových informácii o reálnom priestore, na ich vlastnosti a ich kvalitu vo vytváraných bankách
údajov o priestore. Orientovali sa na údaje vytvorené na podklade mapovej dokumentácie doterajších generácií. Približili
údaje rastrované a vektoriz.ované v počítačovom prostredí
a vystúpenie končili rozborom zdrojov chýb v procese ich zberu a spracovania. Stav a možnosti využívania satelitných údajov
diafkového prieskumu Zeme (DPZ) pri tvorbe tematických máp
na Slovensku - J. Feranec. Predstavil charakteristiky satelitov
a snímacích systémov na ziskavanie údajov DPZ aplikovatel'ných na tvorbu tematických máp. Porovnal priestorové rozlišovacie schopnosti údajov róznych snímacích zariadení a charakteristiky satelitných údajov DPZ. Na projekte CORINE vysvetlil využitie digitálnej bázy údajov o formách krajinného
krytu Európy. Digitálne mapové podklady pre pozemkové úpravy - E. Geissé, J. Čižmár, J. Val'ko. Problematikou matematických základov katastrálnych
máp, transformáciou
súradníc
a metódami určovania kartografických údajov vstúpili do aplikácie v pozemnkových úpravách. Ťažisko bolo venované určeniu obvodu pozemkových úprav (vnútornému, vonkajšiemu)
a obvodu róznych plóch vylúčených z pozemkových úprav.
Metodikou pozemkových úprav sa skončil tento blok prednášok.
Druhý blok prednášok začal témou: Digitálne spracovanie leteckých snímok - P. Kružliak. Popísal rastrový a vektorový
obraz na tvorbu a obnovu máp digitálnym spracovaním leteckých snímok. Digimap 1 a 2 predstavil S. Glézl. Podstatou bola
obrazová digitalizácia mapových podkladov programom DIGIMAP I a podrobnejšie rozviedol DIGIMAP 2, ako otvorený grafický informačný systém vzťahu katastra nehnutel'nosti
a jeho použivatel'ov. Charakteristiky
a výsledky GEOSCAN
predstavil A. Krendl. Formuloval rastrový obraz a problémy
skenovania vyúsťujúce do zásad použiti a najkvalitnejšej predlohy, zistenie jej presnosti a vol'by vhodnej rozlišovacej
schopnosti scenera. Popísal program GEOSCAN a podporu
nadvazných geodetických programov. MAP MANAGER predstavil L. Luby. Uvedený programový systém vyvinutý na využívanie rastrových a vektorových máp pre potreby miest, pozemkových úprava pod. Programový systém pracuje v prostredí
MicroStation PC a uviedol jeho funkcie. V tomto bloku predstavili výsledky rastrovania a vektorizácie máp F. Marko, J.
Martinovi~. Systém TOPOL predstavila D. Kusendová. V priebehu predlženej prestávky účastníci sa zoznámili so systémami
a výsledkami predvádzanými na počítačoch.
Tretí blok prednášok uzatváral seminár problematikami:
Hot!notenie digitálnych mapových podkladov máp na Slovensku
- S. Špaček. Prezentoval požiadavky na digitálne údaje, rozviedol róznu kvalitu a geodetickú hodnotu získavaných číselných informácií z máp vel'kých mierok. Apeloval na chýbajúce

rázne rozhodnutie a usmernenie tejto činnosti. Predstavil digitalizačné zaríadenia, vektorizáciu prostredníctvom rastrového
obrazu, ako i tvorbu digitálnych údajov máp stredných mierok
na Slovensku. Končil výzvou dotvoriť systém na získavanie
ucelených súborov digitálnych priestorových údajov, zabezpečiť ich aktualizáciu a distribúciu k používatel'om. Skúsenosti
z výberovej digitalizácie máp predniesla D. Kusendová (požiadavky sú z literatúry známe). Uviedla a zadefinovala mierkovú
úroveň bázy údajov v GIS, spósoby a druhy transformácií údajov a kvalitu prvkov na mape. Analyzovala digitalizačné programové produkty s uvedením skúsenosti z Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského.
V diskusi i vystúpilo viacero účastníkovo Otázky vysvetlili
prednášatelia, a tiež aj prítomní experti. Na záver odborný garant konštatoval, že zámer seminára sa splnil. Účastníci seminára vyslovili spokojnosť s jeho organizáciou. Zo seminára bol
vydaný zborník prednášok.
Doc. Ing. Milan Hájek. CSc ..
odborný garant

o

mezinárodní činnosti oboru
geodézie a kartografie
Fakulty stavební CVUT v roce 1993
Již po páté se uskutečňuje bezdevizová výměna studentů našeho oboru se studenty Fachhochschule
(FH) Frankfurt am
Main. Němečtí studenti navštívili pod vedením prof. H. Mokrische výcvikový geodetický kurz na Mariánské, Fakultu stavebni ČVUT, Geodetickou observatoř Pecný a Astronomickou
observatoř v Ondřejově.
Katedru speciálni geodézie navštivili prof. Ch. K. Jambajev,
DrSc., prorektor MIIGAiK (Moskovskij Institut Inženerov
Geodezii, Aerofotosemki i Kartografii). Zhodnoceny byly výsledky při řešeni grantového projektu a závěry ze zasedání pracovní skupiny 6E FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů).
Byla diskutována společná publikace Lasery v inženýrské geodézii.
Prof. EI-Sayed Mohamed Abdelrahman, Ph. D. z káhirské
univerzity navštivil katedru vyšši geodézie, kde proslovil přednášku, "A Least Squares Minimization Approach to Depth
Determination from Moving Average Residual Gravity Anomalies".
Naše návštěvy v zahraničí
Rovněž naši studenti - pod vedením Ing. M. Kašpara, CSc.,
- navštivili FH ve Frankfurtu, kde se seznámili s historií školy a přistroji včetně optického tří rozměrného měřicího systému.
Ing. J. Ratiborský, CSc., se účastnil konference v Polsku, jež
se zabývala tzv. středoevropskou iniciativou v oboru geodézie,
a přednesl referát (spoluautor prof. J. Kabeláč): Geodynamical Works of Technical University of Prague in the High Tatras-Montains.
Prof. Ing. M. Cimbálník, DrSc., navštívil vojenskou technickou univerzitu (TU) v Mnichově, Institut prof. Dr.-Ing. Rudolfa Sigla a Bavorskou akademii věd. Obsahem návštěv byly
úmluvy o předáváni odborných materiálů, plánů mezinárodních aktivit, publikací, učebnic a přednášek.
Prof. Ing. J. Kabeláč, CSc., se zúčastnil VIII. astrometrického Lohrmannova kolokvia v Drážďanech přednáškou: The
Disturbing Inf1uence of the Albedo Acting on the Satellite's
Orbit.
Ing. L. Mervart přednesl na půdě mnichovské vojenské TU
přednášku: Strategien zur Losung von Phasenmehrdeutigkeiten bei der Auswertung von GPS-Signalen, zúčastnil se IGS
(International
GPS Service for Geodynamics)
Workshop
v Bernu a 2. mezinárodniho semináře GPS, (Global Positioning System) in Central Europe v maďarském Penc referátem:
Ambiguity Resolution Strategies Using the Results of the International GPS Geodynamics Service.
Ing. M. Kašpar, CSc., navštívil geodetické instituty v Bonnu,
Aachenu a Darmstadtu, kde se seznámil s činností, se způso-
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bem získávání grantů a se způsobem spolupráce s firmami.
Jednání bylo zaměřeno na laserovou techniku v inženýrské geodézii.
Velmi bohatou mezinárodní činností se mohou pochlubit
členové katedry mapování a kartografie.
Ing. M. Huml, CSc., se zúčastnil dlouhodobého
kurzu
s postgraduální prací: The New Czech Cadastre. Doc. Ing. B.
Veverka, CSc., přednesl zprávu: LlS Education in Postgraduate Courses of CTU Prague a Ing. M. Huml, CSc.: The Czech
Cadastral Information System and its Education Application.
Oba na druhém semináři ELlS (Education in Land Information Systems) v Londýně.
Doc. B. Veverka, CSc., se dále stal členem Evropské komise
pro výchovu v geografických informačních systémech (GIS)
a Ing. M. Huml, CSc., členem v projektu EUROLlS s návrhem
na TEMPUS 1994-95.
Doc. Ing. J. Kolář, CSc., přednesl referát: Model národního
informačního systému o národním prostředí v Grazu a referát:
Agricultural
Potentials
of ERS-I Data na 2. konferenci
o ERS-I v Hamburku.
Doc. Ing. M. Mikšovský, CSc., přednesl výroční zprávu na
XVI. Mezinárodní kartografické konferenci v Kolíně nad Rýnem.
Ing. L. Holounová se zúčastnila v Utrechtu semináře DISDECO '93 se zaměřením na aplikace GIS v rozvojových zemích.
Ing. M. Huml, CSc., na 8. kartografické škole ve Vroclavi referoval o současných zdrojích dat pro GIS v České republice.
Ing. A. Čepe k, CSc., společně s Ing. J. Vondrákem, DrSc.,
a Ing. C. Ronem, CSc., publikoval práci o novém řešení pohybu pólu v letech 1900 až 1978 na VIII. Lohrmannově kolokviu
v Drážďanech.
Ing. P. Dvořáček a Ing. K. Pavelka absolvovali ve Vídni
kurz pro fotografický systém ORIENT.
Jiné způsoby spolupráce
Katedra mapování a kartografie zahájila spolupráci v rámcí
kanadsko-českého
projektu v DPZ (dálkový průzkum Země)
a GIS, viz GaKO, č. II, r. 1993.
Doktorandské studium Ing. L. Mervarta na Astronomickém
Institutu Univerzity v Bernu.
Ing. Milan Ka.5par. CSc..
Prof Ing. Josef Kabeláč. CSc.,
FSv ČVUT v Praze

Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU
Stručná historie katastru
v českých zemích

l. Vznik stabilního katastru
Poloha rakouské říše a dynastická politika vedly k tomu, že říše byla jevištěm mnoha válek, které ji hospodářsky vyčerpávaly. Výrazný vliv na přetvoření finančního hospodářství Evropy
měly polítické a hospodářské ideje Velké francouzské revoluce. Z těchto politicko-hospodářských
podmínek vycházely
myšlenky na potřebu nového rakouského daňového mechanizmu.
Rozkazem císaře Františka I. z 2 I. srpna 1810 přešlo vypracování nového systému pro pozemkovou daň z působnosti
Dvorské kanceláře do působnosti nově vzniklé sedmičlenné
samostatné dvorské komise pro úpravu daně pozemkové, v jejímž čele byl Krístian Wurmser. Rok 1810 tedy můžeme považovat za začátek formování myšlenky vzniku mimořádného díla - stabilního katastru. Komise pracovala vysoce koncepčně,
cílevědomě, takticky, efektivně a na vědecké bázi.
Komise začala svou práci důkladnými přípravami a zkouškami, včetně prověrek všech dosavadních znalosti a zkušeno-
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stí. Všechny dosavadní dílčí měřické zkoušky podrobila přísnému kritickému rozboru. Precizně si komise ~ v počátcích
z taktických důvodů pouze pro sebe - definovala cil a jednotlivé etapy postupu.
Souběžně s technickou
stránkou
připravovala
komise
i stránku legislativní. Trpělívým vysvětlováním dosáhla postupně vydání všech potřebných dílčích aktů, i když v některých případech nesměla prozradit jejich návaznost, aby neohrozila celkový výsledek. Legislativní činnost vyvrcholila
v roce 1817, kdy byl vydán dne 23. prosince patent Františka I.
o pozemkové dani. Podle patentu měly být podrobeny dani
pozemkové všechny plodné plochy bez ohledu na příslušnost
pozemku k rustikálu nebo dominikálu. Po 7 letech usilovného
snažení dospěla komise k začátku dila, jehož významu si sama
určitě nemohla být vědoma.
Teoretická příprava byla rovněž velmi důkladná. První otázkou byla volba zobrazovací soustavy. Na podkladě zkušeností
z Bavorska bylo zvoleno Cassiniho příčné válcové zobrazení
v Soldnerově úpravě. Pro zmenšení zkreslení bylo území říše
rozděleno do 7 pásů, z nichž každý tvořil samostatný souřadnicový systém. Pro Čechy byl určen pás s počátkem v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horních Rakousích, pro Moravu
pás s počátkem v trigonometrickém bodě na věži dómu svatého Štěpána ve Vídni.
Zajímavá je podstata měřítka I: 2 880. Měřítkové číslo
vzniklo z požadavku, aby čtvercová plocha v terénu o výměře
jednoho dolnorakouského
jitra se zobrazila na mapě jako
čtvercová plocha o straně jednoho palce. Jitro mělo stranu
o délce 40 sáhů, sáh se dělil na 6 stop a stopa na 12 palců. Takže: 40x6x 12 = 2880, tedy jeden palec v mapě se rovná 2 880
palcům v přírodě.
Po teoretické a legislativní přípravě bylo přikročeno k zahájení měřických prací. Komise správně respektovala koncepci
jednotnosti díla a zásadu "z velkého do malého" a tak první
fází prací bylo vybudování sítě katastrální triangulace. Práce
byly zahájeny v roce 1821 pod vedením plukovníka Fallona
z generálního štábu.
Po vybudování sítě I.-III.
řádu a jejím vyrovnání začala
první etapa měření. V jejím počátku bylo zjištění, označení
a popis hranic katastrálních obcí. Tuto činnost svěřila komise
nejlepším a nejzkušenějším ze svých zeměměřičů, přestože bylo - až na výjimky - využito popisu a označení hranic obcí
z josefského katastru. Další fází bylo zjišťování držebnostnich
hranic. Po vykolíkování a komisionelním určení všech hraníc
začaly vlastní práce podrobného měření.
Základ podrobného měření tvořila trojúhelníková síť graficky určených bodů, sloužících jako stanoviska stolové měřícké
metody. Detailní měření se uskutečňovala převážně grafickým
protínáním, doplněným popř. měřením po obvodě, křížovými
mírami nebo buzolním měřením. Přímo v terénu tedy vznikal
originál katastrální mapy.
Po ukončení polních prací se mapa doplnila v zimním období dorýsováním hranic, vypočetly se výměry, origínální mapa
se pak vykolorovala a popsala. Včas se také pamatovalo na zajíštění originálu a propícháním byly vyhotoveny jeho kopíe,
které byly vybarveny jako originály. K pořizování otisků z kopií originálních map se používalo lítografické metody tisku
z vápence.
Celá uvedená náročná etapa prací trvala í s několikaletým
přerušením zhruba 12 let a skončila v Čechách v roce 1843, na
Moravě a ve Slezsku již v roce 1836. V těchto zemích bylo za tu
dobu zaměřeno téměř 12700 katastrálnich obcí o výměře zhruba 79 300 km' s téměř 15 400 000 parcel zobrazených na 50000
mapových listech. Celé rozsáhlé mapové dílo si vyžádalo vcelku skromné náklady ve výši přibližně 3 088 000 zlatých.
První krok v budování stabilního katastru - zjištění správné výměry - se zdařil. Druhým krokem bylo vystižení určitých dalších vlivů výnosnosti na dané ploše neboli vceňování
pozemků. Tato fáze je obtížnější, neboť nevychází z exaktních
podkladů, závisí na více čínitelích a je mimořádně ovlivnitelná
lidským faktorem. Práce na vceňování byly zahájeny v návazností na postup mapování již v roce 1827. Čechy byly celkově
vceněny až v roce 1860, takže velice dlouhá doba, v jejímž průběhu se pochopitelně měnily i hospodářské a společenské poměry v zemí, způsobila značné problémy v odhadech čistých
výnosů. Na závěr prací pak proběhla důkladná reklamační řízení.
Kromě mapového operátu - tedy katastrální mapy - vzníkal souběžně i písemný operát. Podle měřického návodu z roku 1824 obsahoval parcel ní protokol pozemkových parcel,
parcelní protokol stavebních parcel, obecní výkaz druhů kul-
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tur, rejstřík držitelů a výkaz parcel, u kterých nebyl znám držitel. K těmto částem byly podle rozšířeného návodu z roku
1865 připojeny ještě další, a to okresní a krajský výkaz hlavních kultur, výtah z písemného operátu pro jednotlivé držitele
- pozemnostní arch a úhrnné hodnoty jednotlivých držitelů.
Velký význam pro úspěšné dokončení díla měla i organizační stránka. Všechny práce byly vykonávány poměrně jednotně
podle vydaných instrukcí. Dvorská komise stanovila nejenom
jednoznačnou hierarchii povinností od zemského ředitele mapování až po figuranta, ale i technické vybavení měřické čety.
Mimořádný důraz byl kladen na kontrolu a odpovědnost.
Vlastní měření detailních prvků prováděl pod dozorem zeměměřiče zpravidla měřický adjunkt. Zeměměřič jeho práci
soustavně kontroloval a opravoval. Zeměměřič sám byl kontrolován příslušným inspektorem a závady odstraňoval na svůj
náklad. Inspektor byl kontrolován krajským náměstkem ředitele mapováni, jehož povinností bylo nejméně třikrát v letním
období zkontrolovat činnost všech podřízených inspektorů přímým opakovaným měřenim v terénu. Jím zjištěné závady byly
odstraňovány ze dvou třetin na náklad zeměměřiče a z jedné
třetiny na náklad inspektora. Všechny práce mohl nakonec
kontrolovat i zemský ředitel mapování. Rovněž závady objevené v reklamačním řízení se odstraňovaly na náklady zeměměřiče a inspektora.
Důležité bylo i personální zajištění. Všichni funkcionáři od
zeměměřiče až po ředitele měli odborný výcvik a museli se
před ustanovením do funkce osvědčit výtečně nebo alespoň
dobře. Měřičtí pomocníci - adjunkti - byli vybíráni ze zvlášť
způsobilých poddůstojníků a jako figuranti působili většinou
vojáci řadové služby, tedy lidé mladí, zdraví a proto obratní.
I to mělo vliv na závěrečnou kvalitu díla.
Patentem z roku 1817 byl stabilní katastr zaveden pro veškeré provincie říše, s výjimkou Uher, Sedmihradska, Chorvatska,
Slavonie, Vojvodiny a Banátu. Na dobu, než byl stabilní katastr vyhlášen, bylo nařízeno obecné provizorium pozemkové
daně, založené na josefském katastru.
2. Reambulovaný katastr
Značný rozsah změn majících původ v prudkém růstu hospodářství, podněcovaném objevem a užíváním parního stroje,
budováním továren, železnic, silnic apod. způsobil zastarání
stabilniho katastru. Dlouhá doba od vzniku prvních částí
a skutečnost, že jinak výborně zhotovené předpisy opomněly
potřebu doplňování díla, byly příčinou, že pojem "stabilní"
v názvu katastru začal být iluzorní. Proto byla zákonem ze dne
24. května 1869, č. 88 ř. z., o revizi katastru daně pozemkové,
nařízena reambulace katastru.
Nedostatek času, kvalitativní zhoršení v personálním zabezpečení, snížení požadavků na kontrolu a jistá benevolence
v přístupu způsobily, že reambulační zásahy dílo značně poškodily. Kupř. odchylky při měření se připouštěly v hodnotě
1/80 délky, zatímco při původ nim měření nesměly překročit
1/200 délky.
Zákon Č. 88/1869 ř. z., uložil dále povinnost pravidelných
revizí katastru v patnáctileté periodicitě. Revize měly probíhat
v daných termínech zároveň ve všech říšských zemích a provinciích. Proto se pro tento kata str používá obou názvů: reambulovaný katastr i revidovaný katastr.
3. Evidovaný katastr
Trpká zkušenost se zastaráváním stabilního katastru při neexistenci právního nástroje vyžadujícího aktualizaci byla příčinou vydání zákona ze dne 23. května 1883 ř. z., o evidenci
katastru daně pozemkové. Zákon stanovil, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným i právním stavem.
Všichni držitelé obdrželi opisy svých pozemnostních archů,
aby věděli, jak je jejich majetek zapsán v reambulovaném katastru. Držitelé byli ze zákona povinni oznamovat každou změnu
skutečností vedených v katastru. Ohlašovací povinnost měly
také soudy a ostatní úřady. Povinně si provedené změny musely sdělovat oba evidenční nezávislé instituty - pozemková
kniha a pozemkový katastr. Konečně zákon ukládal pravidelnou revizi údajů v tříletých cyklech. Ohlašovací povinnost
a pravidelné revize údajů pak přešly i do pozdějšich evidencí.
Od tohoto období se stabilní katastr také někdy označuje jako
evidovaný katastr.
Další etapou ve vývoji katastrálniho operátu bylo obnovováni map. Různé požadavky, předevšim urbanistické, technické
a stavebně plánovací, si vynutily i dílčí změny ve způsobu měření. Instrukce z roku 1887 umožnila měřeni metodou čísel-

nou, zvláště polygonometrickou,
a připustila v husté zástavbě
i používání většich měřítek I : I 440 a I : 720, později dokonce
I : 2 500 či I : I 250.
Zákon z 12. července 1896, č. 121 ř. z., o revizi kat astru daně
pozemkové uložil revizi především ve vceňování pozemků. Po
stránce měřické neměla revize velký rozsah, neboť většina
změn byla podchycena při reambulaci. Touto revizí vyvrcholilo veliké mapové dílo, které při dodržování stanovených pravidel mohlo desítky let fungovat jako dobře udržovaný stroj.
4. Pozemkový katastr
Po vzniku Československé republiky (ČSR) se v souvislosti se
změnami v právních a technických normách začalo poslání
stabilního katastru měnit. Kromě dosavadní fiskální funkce
začal stabilní katastr plnit i funkci všeobecně hospodářskou
a technickou. Státní území ČSR vzniklo spojením historických
zemí, kde platily bývalé rakouské zákony, Slovenska a Podkarpatské Rusi (Zakarpatské Ukrajiny), kde platily bývalé uherské zákony, a konečně i části Horního Slezska (někdy též Hlučínska), kde platily bývalé pruské zákony.
Uvedené okolnosti vyžadovaly vydání unifikačniho předpisu. Stal se jím zákon Č. 127/1927 Sb., o pozemkovém katastru
a jeho vedení (katastrální zákon), s účinností k I. lednu 1928.
Zákon převzal všechna užitečná ustanovení evidenčního zákona z roku 1883; do zákona bylo dáno ustanovení o zakládání
a vedeni pozemkového katastru a organicky i přechodné ustanovení platící pro území Slovenska, Podkarpatské Rusi a přivtělených obcí z Horního Slezska. Zákon obsahoval všeobecnou ohlašovací povinnost změn skutečností vedených v pozemkovém katastru, povinnost zjišťovat neohlášené změny při
občasných přehlídkách a povinnost pravidelných přehlidek
držebnostniho stavu v tříleté periodicitě. K souladu pozemkového katastru se skutečným a právním stavem přispívaly í práce civilních geometrů a oprávněných státních úřadů a podniků, jakož i vzájemné předávání informací mezí pozemkovým
katastrem a pozemkovou knihou.
Postupné nahražení převzatého stabilního katastru modernějším nástrojem uložil Návod A z roku 1932. Do katastru byly zavedeny přesné geodetické základy a moderní kuželové
zobrazení (lokálního významu) se souřadnicovým systémem
Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Rozsáhlé katastrální
měření četných měst nahradilo zastaralé a nevyhovujíci zobrazeni budov moderním, přesným a přehledným zobrazením
zpravidla v měřítku I : I 000.
Pozemkový katastr se dělil na měřický operát (katastrální
mapu či její otisk a příruční mapu katastrální), písemný operát
(rejstřík parcel, parcelni protokol, pozemnostní archy, seznam
pozemnostních archů, rejstřik držitelů, seznam parifikační půdy, tj. půdy odňaté zemědělskému či lesnímu uživání, a záznam změn), sbírku listin (výpisy z triangulačních údajů, popisy hranic katastrálnich územi, zápisniky, polní náčrty, geometrické plány, ohlašovací listy, výkazy změn apod.) a úhrnné
výkazy (přehledy pozemnostních archů, výkazy katastrálnich
hodnot a úhrnné výkazy a sestavení jakostních třid, rozptýlenosti půdy a velikostních skupin držitelů).
Pozemkový katastr, ať už v podobě pokračovatele stabílního
katastru a nebo v moderní formě, se stal nepostradatelnou
součástí všech právních jednání o nemovitostech a podkladem
většiny hospodářských a technických jednáni týkajicích se nemovitostí. Ukončením jeho živé funkce a zařazením mezi archiválie došlo na dlouhá léta k degradaci institutu, který pro
širokou veřejnost odbornou i laickou představoval symbol vysoké právní a technické úrovně.
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Mezník je podle SI~vníku geodetické~~ a ~a.rtografického. názvosloví (Praha, VUGTK 1975) stablltzacm znak, zpravI~la
opracovaný
kámen, který označuje lomové body hramce
správní, vlastnické nebo užívacÍ.
Vznik a upřesňování hraníc je součástí vývoje všech světových civilizací. Jejich počátek je možno hledat ve vědomém vymezení prostoru pro lov a sběr určitou skupinou lidí. Význam
hranic vzrostl přechodem k pastevectví a usedlému zemědělství, stoupal s rostoucí hustotou a diferenciací ob~vatelstva
a následným hierarchickým uspořádáním vztahů v lIdské komunitě, se vznikem státu se správní mocí a kodifikací práva.
Důsledkem je nutnost postupného zpřesňování označení hranice od ztotožnění s přirozenými terénními čarami (údolí,
hřbet, vodoteč) nebo hranami staveb (palisády, zdi, hra~by),
případně se spojnicí markantních objektů (balvany, solItérní
stromy) přes znaky úplně či částečně umělé (záseky v kůře
stromů, tj. tzv. lizy, mohyly z kamenů, kůly, příkopy) až po
osazování jednoznačných a nezaměnitelných hraničních znaků
- mezníků. Podle významu hranice byly někdy mezníky jištěny podzemními značkami. Hranice i ~ra.t;tiční znaky byl~
a jsou chráněny úměrně významu, který Je JIm ve společnostI
přikládán. Dopřejme si několik krátkých ohlédnutí do historie
mezníku, alespoň v našem kulturním prostředí.
Do 2 L stoleti př. n. I. je datována hliněná destička z okolí
babylonského Lagaše, nesoucí zručný. zákres zat~ěření a v~po:
čet plochy pozemku rozkladem na Jednoduche geometncke
obrazce. Hranice je kreslena přímkovými úseky lomené čáry.
Domnívám se, že předpoklad stabilizace lomového bodu není
příliš odvážný.
V období III. dynastie egyptské Staré řiše, tj. v 3. tisíciletí
před naším letopočtem, vznikaly spisy nazývané našimi význačnými egyptology Františkem Lexou knihami mravních nauk a Zbyňkem Žábou knihami moudrých rad do života. Tato
pojednání obsahovala pravidla konáni jedince (obvykle ve formě rad otce synovi), jejichž účelem bylo "dosáhnout úspěchu
v souladu s potřebami státu a etickými normami" (E. Strouhal: Život starých Egypťanů, 1989). K vrcholům tohoto písemnictví patří naučení hornoegyptského
písaře Amenehopa,
vládního úředníka Nové říše v II. stoL př. n. 1., synovi Hermachorovi, které se zachovalo v opisu ze 7. stol. př. n. I. V 6. kapitole čteme v překladu Z. Žáby: Neposouvej (ve svůj prospěch)
mezník na polí / a neměň místo měříčského provazce: / nelační po jediném loktu (cizí) půdy; / neporušuj hraníce polností patřících vdově.'
Ozvěnu těchto imperativů nacházíme v knihách Starého zákona, posvátném a závazném textu společném judaizmu
a křesťanství (ve znění podle Bible Kralické z r. 1613): Nepřenášej mezníku starodávního. kterj'ž uc'inilí otcové tvoji v Knize
přísloví, kap. 22, verši 28 a znovu v PřísL 23,1 O: Nepřenášej
mezniku starodávního a na pole sirotků nevcházej. Porušení zákonů božich bylo trestáno: Zlořečený kdož přenáší mezník bližního svého, i řekne veškeren lid Amen (Mojžíš 25,18; srovnej
v předmluvě Šimona Podolského z Podola k jeho dílu Knížka
o měrách zemských, 1617, tiskem 1680.)
V starověkém Řecku byly mezníky, nazývané horos, známy
v I. tisíciletí př. n. I. Byly osazovány na hranicích soukromých
a chrámových pozemků a na hranicích státních. Měly normalizované rozměry a často byly opatřeny popisnými údaji. Nacházely se pod ochranou bohů, ale nepatřily ke kultovním
předmětům. Svévolná manipulace s mezníkem byla trestána.
Zvláštní vápencové kameny připomínající nízký převrácený
jehlan s nápisy na horní ploše označovaly zadlužené pozemky.
Jsou doloženy zejména v Attice v 7.~4. stol. př. n. I. (Solón);
s určitou nadsázkou byly obdobou tzv. plomby v souboru popisných informací našeho katastru nemovitostí.
V Římě podle pověstí mezníky, lat. terminus, zavedl král Numa Pompilius (8.-7. stoL př. n. 1.), původem Sabíňan. Měly
tvar hranolu nebo válce. Osazení v terénu bylo provázeno náboženskými obřady. Mezníky byly pod ochranou boha Termina, jehož oltář byl od dob posledního etruského krále města
Tarquinia Superba (vyhnán roku 510 př. n. 1.) přímo v Jovově
chrámu na Kapitolu. Na Terminův svátek 23. února sousedé
zdobili mezníky věncí a mastmi, obětovali koláče, obilí, med
a víno. Tyto oslavy (terminalía) spojené s hostinami se na venkově udržely až do 4. stol. n. L V době největšího rozmachu
rozlehlé říše se konaly celostátně symbolicky u 6. mezníku
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(milníku) na Via Laurentia. Terminus motus, tj. posunutí mezníku, bylo přísně trestáno, dokonce i smrtí, za vlády císaře Hadriáoa (117 -138) vyhnanstvím a propadnutím části majetku.
(Poznámka: Slovo termínus pochází z řeckého therma - hranice, mez. Protože označovalo všeobecně známou, neměnnou
a neporušitelnou věc, rozšířilo se v latině jeho použití ve smyslu omezení. lhůta. definíce. V tomto významu přešlo do jiných
jazyků, do češtiny v podobě termín. Ostatně i slovo definíce vychází z jinis - mez, konec. Srovnatelný významový 'posun postihl i slovanská slova hranice, mez, mezník.) V Rímě byly
některé mezníky označovány též slovem cippus. (Encyklopedie
antiky, Academia 1973; Malá čs. encyklopedie, 1986).
Na našem území vedl podle Kosmovy Kroniky české (1125)
v 9. století spor (známý i z Jiráskových Starých pověstí českých) o nejednoznačnou hranici, rozhodovaný mýtickou kněžnou Libuší, k nástupu první české panovnické dynastie Přemyslovců. Ani po přijetí křesťanství se však situace príliš nezměnila. Kupř. v Právech a zřizení zemském království českého z
roku 1564, odstavci L 45 je uvedeno: Kdož by kolivěk komu
mezníky vymetal anebo přesekal. anebo jinam přesadil, anebo
překopal, aneb jak koli jinak předělal hez vuole a vědomí toho.
s k~'m ty mezníky spolu má: tehdy ten tomu nebo těm propadni
20 kop gro.~uov česk.~'chz toho každého mezníku jednoho aby z té
pokuty viniti mohl před saud větší zemskj:.
Autor textu, nejvyšší písař království českého Wolff z Vřesovic, zřejmě akceptoval precedens z roku 1486, zaznamenaný
v "bielych puohonných" (tj. knize soudních výnosů v bílé vazbě).

Dalším literárním svědectvím je spis O mezech, hranicích,
soudu a rozepři mezní, jejímž autorem je místosudí království
českého Jakub Menšík z Menštejna. Kníha, na jejímž titulním
listu bylo vyobrazeno zhlížení mezníků, přísaha svědků a zasedání mezního soudu pod stanem, byla vydána roku 1600 v Praze. V § 74-§ 86 autor na základě své bohaté praxe podrobně
pojednává o hraničních znameních (zejména o lízování) a meznících a o úkonech spojených s ověřováním polohy starých
a osazováním nových znaků, např.: Kde mezníků v není. lízy
a prostější ta znamení sau nedokonalá a nebezpečná znamení
k pravému saudu. Však žádný sám o své újmě mezníku sázeti nebo znamení mezního vysekávati nemá. než snesauce se oba sousedé, mají oba přítomni toho býti ... ; jinak z toho pochází hadruňky a nesnáze. i na budaucí časy nevole. Mezník má státi na
místě zřetedlném. aby s jedné každé strany druh.V k němu a na
něj rovně ukazoval. Mezník kamenný má býti obzvláštního spůsobu, rozdí/n.V od jíného kamene. jakž velíkostí, zvláště na dlouhost.
tak také jiného jádra kamene.
(Citace z vydání v Codex Juris Bohemici od H. Jirečka, Praha
- Brno 1867).
Za určitý (svou formou kuriozní) druh mezníku lze považovat jednu ze dvou soch křesťanského vojína od Matyáše Brauna. František Antonín hrabě Špork, majitel panství Kuks, ji
nechal roku 1731 vztýčit na hranici s panstvím žirečských jezu-
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itů. (Roku 1746 byla přenesena do špitální zahrady.) Při mapování stabilního katastru (v Čechách 1824-1843, na Moravě
1824-1836) musely být držebnostní hranice 2 týdny před podrobným měřením označeny kameny (mezníky) nebo kůly. Při
osazování mezníků na katastrální hranici býval několika vybraným bystrým a zdravým chlapcům udělen citelný výprask
(pardus). Psychologický účinek byl stejný jako u římských
obřadů: účastník si díky mimořádnému
osobnímu prožitku
místo trvale podržel v paměti.
Podoba hraničních znaků byla v Československu upravena
vládním nařízením Č. 64/1930 Sb. Čtenář nalezne bližší informace např. v knize Františka Maška Pozemkový kata str (Ministerstvo financí 1948), odkud je převzat obr. I. Nejnověji se
v České republice označováním. hranic pozemků a územních
hranic obce zabývá vyhláška ČUZK Č. 126/1993, oddíl II.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
stavební fakulta ČVUT v Praze

Doc. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.
profesorem pro obor geodézie

Prof. M. Cimbálník se narodil 13. března 1929 v Brně, v roce
194~ maturoval na reálném gymnáziu v Brně a téhož roku začal studova.t na zeměměřickém směru stavební fakulty Vysoké
školy technické Dr. E. Beneše v Brně. Studium ukončil II. státní zkouškou v roce 1952.
Již jako student 2. ročníku byl asistentem u profesora Bohma na katedře vyšší geodézie a od roku 1953 do roku 1956 řádným vědeckým aspirantem v oboru vyšší geodézie a matematické kartografie. V letech 1962-63 absolvoval třísemestrový
postgraduální kurs numerické matematiky na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Od roku 1951 přednášel v Brně
a později v Praze postupně předměty: vyrovnávací počet, numťrické metody, vyšší geodézii a matematickou kartografii. Až
do svého příchodu na stavební fakultu ČVUT v Praze
(I. I. 1984) tamtéž přednášel vybrané části vyšší geodézie a matematické kartografie. Každoročně vedl nebo byl oponentem
několika diplomových prací. Byl vedoucím a oponentem řady
kandidátských disertačních prací a oponentem dvou disertačních prací doktorských.
Po obhájení kandidátské disertační práce v roce 1956 pracoval ve Výzkum'1ém ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VUGTK) v Praze (nyní Zdiby u Prahy), od roku
1962 jako samostatný vědecký pracovník, od roku 1967 jako
vedoucí oddělení teoretické geodé~ie.
V roce 1971 byl nucen opustit VUGTK a byl přijat v Geofyzikálním ústavu ČSAV. Krátce .před faktickým nástupem však
byl přinucen setrvat v resortu CUGK a nastoupit v Geodetickém ústavu (nyní Zeměměřický ústav). Od roku 1984 pracuje
na katedře vyšší geodézie stavební fakulty ČVUT jako samostatný vědecký pracovník I, kde mu nakonec bylo povoleno
předložit doktorskou disertační práci "Řešení problému modernizace geodetických polohových základů ČSSR" (obhajoba 12.6. 1990).
Dne II. dubna 1991 obhájil habilitační práci na téma "Geodetické polohové základy". S účinností od 10. září 1991 byl
jmenován docentem pro obor geodézie a následně převzal výuku základního dvousemestrového
předmětu Vyšší geodézie.
Prof. M. Cimbálník řešil výzkumné úkoly z oboru vyšší geodézie a matematické kartografie na bázi geometrie křívek
a ploch, později zejména v oboru přesných geodetických základů, lokální, prostorové a družicové sítě, transformace souřadnic, recentni pohyby zemské kůry, analýzy přesnosti měřených a zpracovaných veličin. Výzkumně např. řešil a prakticky
zabezpečoval realizaci převodu čs. geodetických základů do
mezinárodní soustavy spojených sítí bývalého SSSR a států východní Evropy - "Souřadnicový systém 1942" (S-42). Později
v letech 1971-74 přípravoval Československou astronomickogeodetickou síť pro nové zpracování v rámci mezinárodní Jednotné astronomicko-geodetické
sítě. V letech 1976-80 vý-

zkumně řešil spojení sítí ČSSR a NDR. V 80. letech řešil nový
převod čs. geodetických základů do nově vyrovnané astronomicko-geodetické sítě (AGS) v S-42/83 a vypracoval návrh na
vytvoření nového, zpřesněného souřadnicového
systému pro
civilní potřeby, který bude realizován.
V roce 1990 ínicioval za ČSFR spojení AGS s celoevropskou
sítí (ED 87) a spolupracoval na přípravě zapojení sítě v rámci
komise Mezinárodní asociace geodetické (IAG "EUREF").
Prof. M. Címbálník publikoval vědecké a odborné práce
v domácích i zahraničních publikacích; práce byly citovány
v čs. i zahraničních publikacích a učebnicích vyšší geodézie.
Zúčastnil se aktivně (znovu v poslední době po několikaleté
pauze) četných domácích í zahraníčních symposií a konferencí
a domácích i mezinárodních porad.
Blahopřejeme ke jmenování a jsme si jisti, že to přispěje ke
zvýšení vážnosti oboru geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT a přejeme prof. M. Cimbálníkovi, DrSc., další
úspěchy profesionální i pohodu v osobním životě.

Doc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.
profesorem pro obor geodézie

Prof. J. Kabeláč se narodil v Jičíně 13. října 1929, kde také vystudoval reálné gymnázium s maturitou v roce 1948. Vysokou
školu specíálních nauk absolvoval v letech} 942-52 s vyznamenáním a již během studií byl asístentem Ustavu astronomíe
prof. Emila Buchara. Své první publikace, které byly citovány
i v zahraničí, sepsal již během studia a později publikoval v časopise Geodetický a kartografický obzor. Následně byl jmenován odborným asistentem. Do vědecké aspirantury byl přijat
teprve na základě řady cizojazyčných publikací v časopise Studia geophysica et geodaetica. Titul kandidáta matematicko-fyzikálních věd obhájil již po dvou letech aspirantury. Habilitační práci předložil v roce 1969, leč hodnost mu byla přiznána
téměř o deset let později. V tomto směru však byl po roce 1989
rehabilitován a inaugurační přednášku pro jmenování profesorem přednesl v červnu 1993 na téma z oboru kosmické geodézie.
Prof. J. Kabeláč studoval zeměměřictví s pocitem hlubokého
vztahu k exaktním předmětům, především k astronomii a matematice.
Uplatníl se jako vynikající pedagog a zapsal se v dobrém do
životních pocitů a osudů mnoha absolventů. Někteří z nich, ač
po dlouhá léta odloučeni od naší země, vzpomínají na jeho
přátelské vedení. Vedl téměř sto diplomových prací našich
i zahraničních; mnohé byly publikovány a většina přednesena
na studentských konferencích. Byly vždy náročné a mnohé
z nich na úrovni prací doktorandských.
I když odborná či vědecká práce pedagogů nebyla v minulosti přiliš podporována, publikoval prof. J. Kabeláč přes sto
prací, z nichž většinu v zahraničí nebo v cizím jazyce u nás.
V zahraničí rovněž přednesl více než dvacet sdělení a odborně
spolupracoval
a spolupracuje s řadou vědeckých pracovišť
u nás i v zahraničí.
Zorganizoval tzv. "Projekt triangulace na vysoké cíle".
V rámcí tohoto projektu vytvořené teoríe a praktické postupy
byly převzaty v SRN, Rakousku a Maďarsku. Původní je jeho
použití Gaussovy křivky četnosti pro vyhlazení dat atd. V současnosti spolupracuje s Astronomickým ústavem AV na přípravě a vyhodnocení mikroakcelerometrických
měřeni pomocí
speciální družice. V oboru radiačních rušivých vlivů sleduje
možné poruchy družíc GPS (Global Positioning System). Jeho
odborná erudice je potvrzena padesáti citacemi u nás a třiceti
v zahraničí.
K popisu jeho osobnosti patří i fakt, že nebyl nikdy členem
žádné politické strany a vstup do KSČ opakovaně odmítal.
Dobře znám je i jeho vřelý vztah ke klasické hudbě a literatuře, ale na druhé straně i k toulkám ve zbožňované přírodě
a konečně i k srdečným přátelským posezením se studenty.
Blahopřejeme ke jmenování a jsme si jisti, že to přispěje ke
zvýšení vážnosti oboru geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT a přejeme prof. J. Kabeláčovi, CSc., další úspěchy
profesionální i pohodu v osobním životě.
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MELlCHER,
J.-FIXEL,
J.-KABELÁČ,
J.: Geodetická
astronómia a základy kozmickej geodézie. Bratislava, Vydav atel'stvo Alfa 1993. 400 str., 145 obr., 40 tab., lit. 93.

Kniha tří vysokoškolských učitelů z Bratislavy, Brna a Prahy
byla asi koncipována jako celostátní, "federální" učebnice pro
stavební fakulty - obor geodézíe a kartografie. Slovenština se
střídá s češtinou podle jazyka autorů jednotlivých kapitol.
Kniha je rozdělena do čtyř částí, velmí rozdilného rozsahu,
který však odpovídá jejich relativnímu významu i obtižností,
Jsou to: I. Sférícká astronomie (se základy nebeské mechaníny), která je nejrozsáhlejší (asi 44 % objemu knihy), 2. Geodetická astronomie (20 %), 3. Kosmická geodézie (31 %) a nejkratší 4. Přístroje a pomůcky geodetické astronomie (5 %).
Vzorce sférické astronomie jsou v I. části odvozeny většinou
elegantním způsobem transformací z pravoúhlých souřadnic.
Dosti podrobně jsou probrány základy nebeské mechaniky
a dynamika družic, nejsou opomenuty ani relativistické efekty
(čas, relativistické aberace a gravitační ohyb světelných paprsků). Kupodivu jsem v knize nenalezl odvození, vysvětlení,
ani prostou definici pojmu paralaktická refrakce, tj. refrakce
pro objekty v konečnu, příp. přímo v atmosféře. Na str. 267 ve
stati o družicové geodézii je jen zmínka o zvláštním případu,
kdy je tento vliv eliminován. Dojde-li však ke slibované renesanci měření směrů k družicím využitím CCD prvků (str. 256),
bude problém refrakční paralaxy (jak se jev také nazývá) opět
aktuální. Definice časové rovnice (str. 93) by pro představu
měla být doplněna grafem jejího ročního průběhu a v přehledu hvězdných katalogů by mohlo být uvedeno jejich stručné
zhodnocení (např. že Bossův General Catalogue je v důsledku
nepřesných vlastních pohybů již prakticky nepoužitelný pro
přesné práce). Součet rektascenze výstupního uzlu dráhy a ar,
gumentu pericentra, měřeného v její rovině, ovšem není skutečnou rektascenzí pericentra (str. 54). Bylo by třeba upozornit, že jde o konvencionální pojmenování (jako je obdobně
označovaná délka perihelu v ekliptikální souřadnicové soustavě). Některé obrázky (např. 1.2.5 - referenční a geocentrický
rovníkový systém, nebo 1.6.6 - vlív precese na rovníkové souřadnice) jsou poněkud přeplněné a méně přehledné.
Část 2. Geodetická astronomíe začíná měřením azimutů, načež následuje určování souřadnic, pohyb zemského pólu a redukce měřených souřadnic a azimutů. Jsou probrány všechny
prakticky užívané metody (nikoliv různé kuriozíty), důsledně
roztříděné podle požadované přesnosti a uvedené chybovou
analýzou. Postupy měření jsou popsány dosti stručně, výpočty
pak zpravidla jen v podobě komentovaného přehledu vzorců,
bez číselných příkladů. Ve statích o azimutech i souřadnicích
jsou zařazeny přehledové odstavce o provedených měřenich
" ... na území bývalé ČSFR". Při studiu metod geodetické
astronomie asi bude místy vadit nevýrazné odlišení významu
indexů u veličin (S značí někdy jih, jindy střední hodnotu nebo
odlišení korekce na greenwichský hvězdný čas ... ). O vlivu nepravidelnosti čepů vodorovné osy universálu je jen zmínka
v souvislosti s azimuty; byl by vhodný alespoň orientační údaj
o velikosti jejich možného vlivu - ostatně nejen na azimuty.
Těžiště části 3. Kosmické geodézie je v popisu metod i výsledků využití měřených veličin v rámcí všech geometrických,
polodynamických
a dynamických úloh družicové geodézie,
hlavně laserové lokace družic, Měsíce a radioínterferometrie
z velmí dlouhých základen (VLBI). Ta je v našich jazycích podrobně popsána asi poprvé. O technice (komorách, laserových
radarech aj.) se pojednává stručněji, což odpovídá jak rychlému vývoji v této oblasti, tak skutečnosti, že učebnice nemůže
být návodem k používání těchto složitých aparatur. Jen krátce
jsou zmíněny družicové altimetrie, gradientometrie,
měření
mezi družicemi, mikroakcelerometry i její historické využití zákrytů hvězd Měsícem, zatmění Slunce a měřicích fotografických komor. Poněkud příliš stručná je stať o globálních polohových systémech (GPS), dnes pro geodetickou praxi nejdůležitější družícové technologii. Chybí např. vysvětlení principu
diferencovaných měření nebo orientačni údaje o vlivu různých
zdrojů chyb (atmosféra, chyby drah, nepřesnosti hodin atd.).
Družice neměly paladiový, ale rubídiový oscilátor. V tabulce
přijímačů jsou sice uvedeny nejnovější přijímače Leica SR 299

a Trimble 4000 SSE, ale jako ilustrace je dán snímek přijimače WM 101 z r. 1986. - Pasáž o GPS obsahuje odkaz "podrobně uváděno v předmětu vyšší geodézíe", její poměrná
stručnost je však ke škodě vyváženosti obsahu třetí části o kosmické geodézii, kde by mohla být i informace o pracích vykonaných u nás.
Nejkratší část kníhy 4. Přístroje a pomůcky geodetické
astronomie
stručně charakterizuje
astronomické
teodolity
a universály, pasážník, vizuálni a fotografický zenitteleskop,
z přístrojů pro metodu stejných výšek popisuje převodní
Claud-Driencourtův
astroláb a cirkumzenitál (ne již jiné dnešni astroláby), mechanické stopky a chronometr, křemenné hodiny staršího data, psací chronometr a nikdy sériové nevyráběný tiskací chronograf Elektročas. Podrobnější je stať o časové
službě a signálech, dobře vystihující současný stav. Postrádám
zde jen zmínku o televizním srovnání hodin a o času z G PS,
což má velký význam pro expedični práce.
Seznam literatury je dosti podrobn~ (93 položek) a obsahuje
práce světových í domácích autorů. Skoda však, že kniha nemá ani věcný rejstřík, ani přehled hlavních uživaných symbolů. Téma recenzované knihy je velice široké a zejména oblast
kosmické geodézie se rychle vyvíjí. Autoři asi také byli poněkud omezeni stanoveným rozsahem knihy. Tím vším lze vysvětlit zmíněné nedostatky, které jsou poměrně malé vzhledem
k celkové hodnotě díla. Od doby Lukešových Základů geodetické astronomie (1954) je to asi prvni kniha z dané oblasti, vydaná v českém nebo slovenském jazyku (pomineme-Ii skripta).
Má podobu úhledné lepené brožury s lesklou obálkou, na které je znázorněno schéma drah družic systému G PS Navstar.
Bylo by dobré, aby se tato kniha dostala ke všem vážným zájemcům o moderní geodézii.
Ing. Georgii Karskí'. CSc..
VÚGTK, Zdihy

International Symposium
on Resource and Environmental
Monitoring
(September 26-30,1994,
ro, RJ-Brazil)

Hotel Intercontinental,

Rio de Janei-

The International Society of Photogrammetry and Remote
Sensing - Commission VII - Resource and Environmental
Monitoríng has the pleasure of cordially ínviting you and your
organization to participate in the INTERNATlONAL
SYMPOSIUM ON RESOURCE AND ENVIRONMENTAL
MONITORING - ECO-RIO'94, which is a midterm event of
ISPRS-COMMISSION
VII.
Two years after the Rio 1992 Conference (United Nations
Conference
on Environment
and Development
UNCED'92), the ECO-RIO'94 represents an opportunity for the
technical-scientific community and the organizations involved
in resource and environmental monitoring to expose their activíties, methodologies and technologies for monitoring resources and environment. Recalling that during the Rio'92 Conference, several policies were established regarding development and envíronment, henceforth, the ECO-RIO'94 yields
a unique opportuníty for individuals or organizations to present, either through the technical program or through the technical exhibition, what is being done or can be done for the
purpose of resource and environmental monitoring using remote sensing. I certainly will appreciate your participation
and I hope to see you in Rio in September, 1994.
Sincerely yours,
Roherto Pereira da Cunha.
President ISPRS Commission VII.
1992-1996

Použiti hydraulické plo§iny umistěné na podvozku Tatry T 813 při odstraňováni poškozené měřické věže
se zděného observac'ního pilíře trígonometrického bodu Sadská
Foto: Josef Strnad, Zeměměřickí'

ústav, Praha

