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Ing. Ladislav Husár, PhD.,
Katedra geodetických základov

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Analytické vyjadrenie rovnice krivky a elipsy strednej chyby v polámych súradniciach. Význam krivky strednej chyby (KSCH) v modeli vy-
rovnania polohovej siete. Extrémne tvarové odchýlky elipsy od KSCH z hfadiska štruktúry kovarianénej matice. Praktické dosledky nahrá-
dzania KSCH elipsou v interpretácii polohovej presnosti bodu.

Analytic representation of equations of the curve and ellipse of mean error in polar coordinates. lmportance of the curve of mean error (CME)
in the adjustment model of planimetric network. Extreme differences in figure of ellipse and CME as regards the structure of covariance mat-
ru. Practical results of substitution of CME by ellipse in interpretation of planimetric precision of a point.

V geodetickej odbornej literatúre z oblasti projektovania,
optimalizácie a spracovania róznych druhov plošných geo-
detických sietí sa pojem elipsy strednej chyby vyskytuje
často. Charakterizuje apriórnu presnosť (pri navrhovaní ex-
perimentu) alebo aposteriórnu presnosť (po spracovaní ex-
perimentu) v určení horizontálnej polohy jednotlivých bodov
siete a je dóležitým parametrom v hodnotení jej kvality.
Mlčky sa obchádza fakt, že exaktnú informáciu o skutočnej
polohovej presnosti bodu námAprostredkúva tzv. krivka
strednej chyby (KSCH), ktorá má vo všeobecnosti odlišný
tvar od elipsy. Zámena KSCH elipsou je zvyčajne odóvod-
nená malými tvarovými rozdielmi, a tiež jednoduchším vý-
počtom a konštrukciou elipsy. KSCH sa spomína v staršej li-
teratúre, napr. v [1], [2], [3], vždy však len okrajovo bez hlbšej
analýzy jej vlastností. V novšej literatúre sa podrobnejšie ve-
nuje elipse strednej chyby napr. Leick [4], ktorý uvádza aj
zaujímavú geometrickú interpretáciu konštrukcie KSCH
vzhfadom k elipse. V matematickej literatúre sa vyskytuje
KSCH pod názvom Helmertova krivka.

V článku sa detailnejšie zaoberáme analytickým vyjadre-
ním KSCH, jej konštrukciou a extrémnými tvarovými od-
chýlkami od elipsy, ktoré móžu viesť k chybným interpre-
tačným záverom pri posudzovaní presnosti siete.

KSCH je kontinuálnym plošným vyjadrením polohovej pres-
nosti daného bodu a charakterizuje neistotu vjeho určení v fu-
bovofnom smere. Stred krivky sa umiestňuje do určovaného
bodu a plocha ohraničená krivkou vyjadruje oblasť, v ktorej
sa skutočná poloha bodu nachádza s pravdepodobnosťou P =
= 1 - a pri vopred zvolenom malom riziku a.

Všimnime si bližšie parametre ovplyvňujúce vefkosť a tvar
KSCH. Je zrejmé, že nimi budú prvky kovariančnej subma-
tice LB, prislúchajúcej danému bodu B, ktoráje súčasťou ko-
variančnej maticel) vyrovnaných súradníc všetkých bodov sie-
te L. Pri n určovaných bodoch siete je rozmer štvorcovej ma-

tice L rovný 2n, lebo každý bod je určený dvojicou súradníc
XI> X2. Tvar submatice odpovedajúcej i-temu bodu je nasle-
dujúci:

Prvky hlavnej diagnály sú variance a mimodiagonálne prvky
sú kovariancie. Matica LEi je symetrická. Mimodiagonálne
prvky matice L, ktoré ležia mimo submatíc bodov reprezen-
tujú kovariancie medzi súradnicami príslušnej dvojice bodov
a vystupujú v korelačnom koeficiente r, ktorý je nositefom
informácie o vzájomnej závislosti danej dvojice bodov. Napr.
kovariancia CTxil.x"2. na ,,2i-l-om" riadku a 2j-tom" ~ci ma-
tice LV korelačriom koeficiente rxiI.xz. = CTXiI.x"2. / ~CTXiI2 JCTx"22

vyjadruje mieru závislosti v určení lúradnice' Xl i-teho bodu
a súradnice X2 j-teho bodu. Tieto parametre teda vyjadrujú
mieru vlizby medzi i-tou aj-tou KSCH (elipsou), ale nede-
terminujú ich tvar. Parametrami v rovnici KSCH budú len
prvky submatice LB bodu B, ktoré v záujme zjednodušenia
ďalšieho zápisu označíme

Hodnoty p, q predstavujú stredné chyby bodu v smere sú-
radnicových osí a r ich vzájomnú kovarianciu v súradnico-
vom systéme (O, XI> X2).

Uvažujme určenie polohy jedného bodu (n = 1) z okoli-
tých daných bodov niektorou z geodetických metód. Situ-

I) Používáme kovariančnú maticu L = CT.ra, ktorá má viičšiu výpo-
vednú hodnotu pre svoje reálne rozmery (dané jednotkovou dis-
perziou 0"02, ktorá tu vystupuje v úlohe "rozmerového faktora")
namiesto matice kofaktorov a, ktorá tiež jednoznačne definuje
tvarové vlastnosti KSCH.
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ácia v uvedenom systéme nech je popísaná stochastickým
modelom nepriameho merania

~=!(Xo) + Mx+ E, TI = ~- !(Xo), var(~ = var(E) = I~,
M = (ATIf1Atl ATI~-lT1),IB = Iax = erď(ATIflA)-I, (3)

v ktorom vektor meraní ~, charakterizovaný kovariančnou
maticou I~ je v určujúcom vzťahu s vektorom neznámych
prirastkov ~xprostredníctvom matice plánu A a vektora prib-
ližných súradníc xo; vektor E predstavuje náhodné chyby me-
rania. Strednú chybu bodu v IubovoInom smere mimo sú-
radnicových osí určíme pomocou kovariančnej matice bodu
v pootočenom systéme (O, Zb Zl) okolo začiatku O o uhol a,
čo je uhol medzi odpovedajúcimi osami v pootočenom
a povodnom systéme definovaný v smere od kladnej časti osi
Xl ku kladnej časti osi Xl (pozri obr. 1). Uvedený sposob de-
finície uhla aje v súlade s definíciou geodetického smemíka
a umožňuje aplikovať nižšie uvedené vzťahy v IubovoInom
súradnicovém systéme, lebo uhol je jednoznačne daný
vofbou smeru súradnicových osi. Stredná chyba v smere de-
finovanom uhlom a bude daná strednou chybou v smere osi
Zl' Pre vektor neznámych !'.z a jeho kovariančnú maticu I.<1z
v systéme (O, Zb Zl) platí

!'.z = R~x, I.<1z= RI,1x, RT

R = ( co~ a sin a ),
-sma cosa

kde R je rotačná matica. Ak vyjadríme I,1x pomocou vzťahu
(2) a zrealizujeme jej transformáciu podIa vzťahu (4), dosta-
neme I.<1zv tvare

(
pl cosl a + ql sinl a + r sin 2a,

1:.1z =
[(Pl _ ql) / 2]sin 2a + r cos 2a,

[(pl _ ql) / 2]sin 2a + r cos 2a ),

ql cosl a + pZ sinl a - r sin 2a

Je zrejmé, že s, t sú vefkosti stredných chýb v smere nových
súradnicových osí Zb Zz a u je im odpovedajúca kovariancia.
Z porovnania výrazov (5) a (6) vyplýva pre strednú chybu
bodu v IubovoInom smere a

Pre konkrétne hodnoty uhla a plynie zo vzťahu (7) (pozri aj
obr. 1)

Nie je potrebné ďa1ejrozlišovať dvojicu chýb s, t a na výpo-
čet strednej chyby v IubovoInom smere stačí použiť vzťah (7)
pre s(a), ktorý predstavuje sprievodič bodu KSCH. Grafom
KSCH je množina bodov (s, a) v intervale aE (O,21t').Vzťah
(7) reprezentuje rovnicu KSCH v polámych súradniciach s,
av systéme (O, Xb Xz). Jej parametrami ovplyvňujúcimi tvar,
vefkosť a orientáciu KSCH sú prvky kovariančnej matice
bodup, q a r.

Odvodine vzťah pre sprievodič strednej chyby, k čomu po-
trebujeme poznať vefkosť hlavnej a vedIajšej polosi elipsy a,
b a uhol pootočeni a lJI. Pre polosi zrejme platí

kde uhollJlurčuje smer, v ktorom dosahuje s(a= lJI) extrém.
Je to stočenie jednej z polosí elipsy strednej chyby vzhIadom
ku kladnej časti osi Xl' Uhol lJIurčíme z podmienky splnenej
pre extrém funkcie (7)

[
d s(a) ] = O => ds(lfI) = (qZ_ pZ)sin2lJ1+ 2r cos 2lJ1 _ O =>

d a a- dlJl 2s
-p ~)

2r=> tg 2lJ1= -z --Z'
P -q

Výraz (9) pre lJI nedovoIuje jednoznačne určiť, či v smere
lJI nastane maximum a1ebo minimum, lebo pre funkciu tan-
gens platí

a vyjadruje len skutočnosť, že v smere, ktorý zviera s osou
Xl uhol lJI a uhol lJI+ 1t'/ 2 nastane extrém. Hodnotu extrému
funkcie s určíme, ak do vzťahu (7) dosadíme lJI + 1t'/ 2 pros-
tredníctvom výrazu (9) pre tg 2lJ1. Pri úprave sme použili
tieto vzťahy medzi trigonometrickými funkciami

I + cos 2lJ1 . 1 I - cos 2lJ1
cosz lJI = -----, sm lJI = -----2 2

sin 2 lJI = ~~I---c-o-s-z2-lfI,-,
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Obr. 2 Tvarové rozdiely elipsy a KSCH v závislosti od pomeru polosí a: b. Krivky chýb sú zobrazené v romych mierkach Ms cielom
názorného porovnania ich plošných rozdielov: a) a:b = 2:1, b) a:b = 5:1, c) a:b = 10:1, d) a:b = 20:1

= ! p2 (W + p2 _ q2) + q2 (W _ p2 + q2) + 4r2 =
~ 2W

= I W(p2 + q2) + w2 = I p2 + q2 + W .
~ 2W ~ 2

Podobným postupom by sme dospeli k extrémnej hodnote
sprievodiča v smere li'+ 1rI2

Pretože vo výrazoch (13) a (14) má Wkladnú hodnotu (je to
odmocnina zo súčtu štvorcov), je zrejmé, že výraz (13) je
vačší ako (14), z čoho pre polosi elipsy vyplýva (obr. 1)

Rovnicu elipsy strednej chyby je vhodné vyjadriť v polár-
nych súradniciach, podobne ako sme to urobili pre KSCH vo
vzfahu (7). Označme sprievodič bodu elipsy Se a uhol sprie-
vodiča s hlavnou polosou a (a súčasne osou Xol) - /3(obr. 1).
Rovnicu elipsy v základnej polohe vyjadríme v tvare

XOl2 xol .
-2- + -2- = I, XOI= Se COS /3, X02 = Se sin /3 =>

a b
=> s/ = . a2b2 (16)

a2 sm2 /3+ b2 cos2 /3

V pripade pootočenej elipsy (hlavná polos a zviera s osou Xl

uhol lI') použijeme ako parameter sprievodiča Se uhol a (obr.
I) a výraz (16) nadobudne tvar

Čitatefa posledného vzťahu upravíme dosadením výrazov
(15), (14), (13) za a, ba rozpísaním W pomocou (12) na tvar
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Podobne upravíme aj menovateIa, v ktorom použijeme go-
niometrické funkcie rozdielu uhlov a vzťahy (lI), (l2), takže
nadobudne konečný tvar

Rovnica elipsy strednej chyby v polárnych sÚfadniciach Se

(a) prejde s použitím vzťahov (18), (l9) na tvar porovnate-
Iný s výrazom (7) pre KSCH

p2q2 _ ,.z

p2 sin2 a + q2 cos2 a - r sin 2a .

KSCH je súmemá podIa stredu. Vyplýva to z rovnice (7) po
dosadení uhla a + lr

s(a + lr) = ~p2 cos2 (a + lr) + q2 sin2 (a + m + r sin 2 (a + lr) =
= ~p2 cos2 a + q2 sin2 a + r sin2 2a = s(a). (21)

Podobne možno dokázať súmemosť KSCH podIajednej z osí
elipsy strednej chyby, napr. podIa osi a. Uvedená súmemosť
znamená platnosť výrazu

kde symbol fpqr označuje výraz pod odmocninou v rovnici
(7). Po umocnení poslednej rovnice, anulovaní pravej strany
a dosadení argumentov lfF+ € a lfF- € do rovnice (7) dosta-
neme

f pqr (lfF+ €) - f pqr (lfF- €) = p2 [cos2 lfFcos2 € + sin2 lfFsin2 €
- sin 2 lfFsin € cos €] + q2 [sin2 lfFcos2 € + cos2 lfFsin2 € +
+ sin 2 lfFsin € cos €] + r [sin 2 lfFcos 2€ + cos 2lfFsin 2€] -
- p2 [cos2 lfFcos2 € + sin2 lfFsin2 € + sin 2 lfFsin € cos €] -
- q2 [sin2 lfFcos2 € + cos2 lfFsin2 € - sin 2 lfFsin € cos €] +
+ r [sin 2lfFcos 2€ - cos 2lfFsin 2€] = (q2 _ p2)
sin 2€ sin 2lfF+ 2r sin 2€ cos 2lfF= (23)

2r 2r .= [(q2 _ p2) _ + (p2 _ q2) _] sm 2€ = O.
W W

Výraz v poslednej hranatej zátvorke vo vzťahu (23), ktorý je
nulový, sme získali vyjadrením sin 2lfFa cos 2lfFpomocou
vzťahov (lI) a (l2). Z rovníc (22) a (23) nakoniec vyplýva
(ak je geometrický útvar symetrický podIa stredu a jednej
z pravouhlých osí, musí byť symetrický aj podIa druhej) stre-
dová aj osová súmemosť KSCH podfa osí elipsy, čo sú vlast-
nosti symetrie zhodné s elipsou strednej chyby. Napriek tomu
možu mať uvedené krivky výrazne odlišný priebeh, čo závisí
(ako sme spomenuli v úvode 2. kapitoly) od skladby kova-
riančnej matice.

Zo sposobu zavedenia elipsy strednej chyby je zrejmé, že
obe krivky majú vždy minimálne štyri body spoločné: s(~) =
= se@, ak ~ = lfF,lfF+n:l2 , lfF+lr, lfF+3n:12 (obr. 1). Miera tva-
rovej odlišnosti uvedených kriviek bude závisieť od vzájom-
ného pomeru prvkov kovariančnej matice L: p2, q2, r (pozri
(l), (2)).

Všimneme si najprv špeciálny pripad rovnakej presnosti
budu v smere oboch súradnicových osí, keď p = q. Ak sú-
časne platí r = O, v súlade s výrazmi (7) a (20) obe krivky
nadobudnú tvar kružnice s polomerom p, budú teda zhodné.

V pripade nenulovej kovariance (r =I- O a súčasne p = q) sa
zhodnosť poruší a elipsa strednej chyby bude pootočená voči
súradnicovému systému o uhol lfF= 45°. Orientácia elipsy
bude pritom nezávislá od hodnoty r. Vyplýva to z reciproč-
ného výrazu (9) pre cotg2lfF,ktorý je nulový pri IubovoInej
nenulovej hodnote r a odpovedá mu uhol lfF=45°. Rastúca
absolútna hodnota r sposobí zviičšenie numerickej excentri-
city elipsy, a tým aj zviičšovanie rozdielov medzi elipsou
a KSCH. Je to dosledok vzťahu (20) pre sprievodič elipsy,
ktorý za predpokladu p = q nadobudne tvar funkcie argu-
mentu r

V extrémnom pripade, kedy r = p2, čomu odpovedá kore-
lačný koeficient rovný jednej (a teda lineárna závislosť medzi
oboma súradnicami), Se = O a elipsa degeneruje na úsečku
(b = O) s dlžkou 2a = 2..J2P sklonenú pod uhlom 45°. Na-
opak čím viac sa bude r približovať k nule, tým viac sa bude
elipsa približovať ku KSCH a v limitnom pripade sa stotož-
nia v kružnici. Zmena znamienka kovariancie r sposobí po-
otočenie oboch kriviek odpovedajúce zmene uhla lfFz 1. na
4. kvadrant pri p > q, resp. z 2. na 3. kvadrant (pri p < q) v sú-
lade so vzťahom (9).

V pripade, akje v presnosti bodu preferovaný smer jednej
zo súradníc, 1. j. napr. q inklinuje k nule, KSCH je veImi od-
lišná od elipsy, ktorá je extrémne pretiahnutá a blíži sa k úse-
čke s dlžkou 2p. KSCH svojím tvarom pripomína dve kruž-
nice s polomerom pl2 dotýkajúce sa v strede súradnicového
systému - vo vyrovnanej polohe bodu (obr. 2d).

Možeme teda konštatovať, že maximálna zhoda medzi
elipsou a KSCH nastáva pri dosiahnutí rovnakej presnosti
v obidvoch súradniciach (p = q) a súčasne pri ich vzájomnej
nezávislosti (r = O), kedy je obrazom kriviek kružnica. Tva-
rové odlišnosti medzi uvedenými chybovými krivkami nara-
stajú, ak sa zviičšuje pomer medzi varianciami v jednotlivých
súradniciach (P2/q2 » 1 alebo p2/q2 « 1), alebo ak rastie
kovariancia r, ČO má za následok "zoštíhIovanie" elipsy.

Z praktického hIadiska je pre geodeta dOležitá veIkosť a tvar
elipsy strednej chyby. Snahou je obyčajne minimalizovať
plochu elipsy reprezentujúcu konfidenčnú dvojrozmemú ob-
lasť, v ktorej sa určovaný bod nachádza s pravdepodobnos-
ťou 1 - a. Pri bežných typoch geodetických sietí sa upred-
nostňuje rovnaká presnosť v oboch súradniciach, 1. j. krivka
chýb blízka kružnici. Neželatefná zmena kružnice na elipsu
strednej chyby vzniká ako dosledok nepriaznivej konfigurá-
cie okolitých bodov, prirodných alebo technických prekážok,
pripadne zjednodušenia nákladnej technológie geodetických
prác alebo neakceptovania vysokých nárokov na pristrojovú
techniku, nevyhnutných na zabezpečenie požadovanej pres-
nosti. Pri určitom druhu stavebných prác sa uprednostňuje
zámeme eliptický tvar krivky chýb pred kruhovým. Pri vy-
tyčovaní líniových stavieb, akými sú napriklad tunely, mosty,
železnice, diaInice a pod., je dOležité dodržanie projektova-
ného smeru stavby, najmii, ak sa postupuje protismeme
z oboch koncov stavby. V praxi to znamená, že požadovaná
presnosť v priečnom smere je niekol'konásobne vyššia ako
v smere pozdlžnom, čomu by mali odpovedať elipsy stred-
ných chýb zjavne odlišné od kružníc a orientované tak, aby
boli ich hlavné osi v smere líniovej stavby. Malá os takejto
elipsy potom predstavuje neistotu v dodržaní projektovaného
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Por. Prvky kovariančnejmatice Parametreelipsy PlochaKSCHa elipsy Obr.
č. p q p/q p21q2 r a b lfI' P Pe M'(%}
I I I I I O 1 1 O 3,1 3,1 O
2 2 1 2 4 O 2 1 O 7,9 6,3 20 2a
3 3 1 3 9 O 3 1 O 15,7 9,4 40
4 5 I 5 25 O 5 I O 40,8 15,7 62 2b
5 7 1 7 49 O 7 1 O 78,5 22,0 72
6 10 1 10 100 O 10 1 O 159 31,4 80 2c
7 20 1 20 400 O 20 1 O 630 62,8 90 2d
8 4 1 4 16 1 4,01 0,97 3,8 26,7 12,2 54
9 4 1 4 16 2 4,03 0,86 7,5 26,7 10,9 59

10 4 I 4 16 3 4,07 0,65 10,9 26,7 8,3 69
II 4 1 4 16 3,9 4,12 0,22 13,7 26,7 2,8 90

Pozn.:M' = (P - Pe}IP
Ako dlžkovájednotka na výpočetPaP e bola použitáhodnotaq

smeru, ktorá by mala spíňať prísnejšie kritérium kladené na
krajnú odchýlku. V uvedených prípadoch je elipsa strednej
chyby len aproximáciou KSCH ajej konfidenčná oblasť (plo-
cha) može byť výrazne menšia ako je skutočná konfidenčná
oblasť (plocha) KSCH. Neistota v polohe bodu reprezento-
vaná elipsou strednej chyby tak može byť pozitívne skreslená
oproti skutočnosti. Je to sposobené tým, že KSCH je obalo-
vou krivkou elipsy strednej chyby a pre sprievodiče ich bo-
dov platí

Po dosadení výrazov (7) a (20) do nerovnosti (25) ajej umoc-
není táto nadobudne tvar

pZ cosz a + qZsinz a + r sin 2a 2:

pZqz_ r
2: ------------.

pZ sinz a+ qZcosz a- r sin 2a

Pre prvky kovariančnej matice platí známa nerovnosť r::; pq.
Ak uvážime maximálnu hodnotu kovariancie r = pZqz, na-
dobudne výraz (26) tvar

pZ cos2 a + qZsinz a + 2pq sin a cos a 2:O ~
~ Ip cos a+ q sin alz 2:O, (27)

ktorý zrejme platí pre ťubovoťný uhol a. V prípade mini-
málnej kovariancie r = O sa výraz (26) po jednoduchých úpra-
vách zmení opať na pravdivú nerovnosť

čím je nerovnosť (25) dokázaná pre krajné hodnoty r.
Porovnajme vefkosť plošných rozdielov oboch kriviek

chýb v závislosti od tvaru elipsy strednej chyby. Plochu
KSCH P určíme zo vzťahu na výpočet obsahu uzavretého ob-
razca ohraničeného grafom funkcie (7) vyjadrenej v polár-
nych súradniciach

21C 21r

p= ~ Js(a)Zda= ~ J(pzcosZa+qZsinZa+rsin2a)da=
o o

z [ . 2 ]Z" z [ . 2 r"= l!.- !!.- + sm a +!L !!.- _ sm a _..!.... [cos 2a]6" =
2 2 4 022 4 o 4

= lE- (pz + qZ). (29)
2

Plochu elipsy Pe = nab určíme rozpísaním a, b pomocou vý-
razu (15), resp. (14), (13) a použitím vzťahu (12) pre W

~p
z+qz+w ~ pZ+qZ_WP = nab= 1r ~~-- -

e 2 2

= ~ ~(pz + qZ)Z_WZ = 1r ~ pZqz-r. (30)

Plocha krivky chýb predstavuje konfidenčnú oblasť, v ktorej
sa skutočná poloha bodu nachádza s pravdepodobnosťou P =
= 1 - a, pričom riziko tohto výroku je a. Lubovoťný priemer
zostrojený na KSCH, resp. na elipse v smere e je obrazom
polohovej presnosti bodu v tomto smere a vefkosť priemeru
charakterizuje "smerový" konfidenčný interval. Pre konfi-
denčné intervaly v smere súradníc a v ťubovoťnom smere
e možme písať

P {Xl - t1-<11ZP ::; XI ::;XI + t1-<11Zp} = 1 - a

P {Xz- tl-<1lZq ::;Xz::;Xz+ t1-<11Zq} = 1- a (31)

P {se - tl-<1lZs(e) ::; Se::; Se + tl-<1lZs(e)} = 1 - a,

kde Xi Xi predstavujú vyrovnanú hodnotu i-tej súradnice, resp.
jej skutočnú hodnotu a Se, Se označujú vyrovnanú a skutočnú
dížku od pevného bodu v smere e. Symbol tl-<1lZje kvantil
odpovedajúci pravdepodobnosti 1 - al2 normálneho rozde-
lenia N(O, 1) (ak je jednotková disperzia dl známa) alebo Stu-
dentovho rozdelenia s odpovedajúcimi stupňami volnosti (ak
ju nahrádzame odhadom()2) [5]. Významp, q, s(e) je zrejmý
zo vzťahov (2) a (7). Rozdielny tvar KSCH a elipsy sposo-
buje, že skutočný konfidenčný interval v smere e je oproti
elipsoidickému vačší o dvojnásobok rozdielu sprievodičov
KSCH a elipsy, teda o hodnotu 2 [s(e) - se(e)]. Pri KSCH ako
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obrazci chýb je zaujímavé, že šírka konfidenčného intervalu
je síce funkciou smeru E, ale pravdepodobnosť výskytu bodu
v tomto intervale je konštantná a rovná 1 - a (pozri (31)).
Elipsa strednej chyby by mala byť komplexným obrazom
polohovej presnosti bodu. Ak má vefké sploštenie, nemusí
byť spofahlivou aproximáciou KSCH. Dokumentujeme to
v tabufke I a na obr. 2 pre razne tvary elíps. Aby sme zvý-
raznili rozdielnosť plošných obsahov KSCH a elipsy spaso-
bený tvarovými zmenami uvedených kriviek pri meniacom
sa pomere p/q = alb, doďržali sme rovnaký rozmer obrazov
kriviek na obr. 2, čo sme dosiahli zmenou mierky M (napr.
na obr. 2d je pri mierke M = 1 : 10 situácia zmenšená de-
saťnásobne) .

V prvých siedmich prípadoch v tab. 1 je analyzavaný
vplyv pomeru stredných súradnicových chýb p/q, resp. po-
meru ich disperzií p2/q2 na tvar elipsy, a tým i na vefkosť
relatívneho plošného rozdielu ,11>,za predpokladu diago-
nálnej kovariančnej matice bodu (r = O). Ako vidieť z ta-
bufky, už pri paťnásobne vyššej presnosti jednej za súrad-
níc prevýši,11> plochu celej elipsy (,11>= 40,8 - 15,7 = 25,1
> Pe = 15,7). V extrémnych prípadoch, keď je pomer pres-
ností p/q ~ 10 sa stáva plocha elipsy reprezentujúca konfi-
denčnú oblasť zanedbatefnou voči skutočnej konfidenčnej
oblasti KSCH. V riadkoch 8.-11. sme sledovali vplyv ras-
túcej kovariancie pri nezmenenom reálnom pomere p/q = 4
na tie isté parametre kriviek chýb. Vačšia kovariancia sa od-
zrkadlí vo vačšom sploštení elipsy a v jej miemom stáčaní
v smere rastúceho uhla a, čo má za následok opať zvačše-
nie plošnej chyby z hodnoty 54 % na približne 70 % pri
zmene r v rozsahu I až 3. Stanovenie hranice kedy elipsa
nie je dostatočnou reprezentáciou KSCH nie je jednoznačné
a obyčajne závisí od konkrétnej situácie, v ktorej sa uve-
dené krivky používajú na vizualizáciu polohovej presnosti
bodov.

Na základe uvedeného mažme konštatovať, že všeobecne
prijatý názor o zanedbatefných rozdieloch medzi KSCH
a elipsou strednej chyby nemusí byť vždy opodstatnený.
Najma pri presných inžinierskych prácach maže viesť zane-
dbanie faktu, že poloha určovaného bodu nie je obmedzená
plochou elipsy ale plochou KSCH, ktorá ju podstatne pre-
vyšuje, k chybným predpokladom o presnosti bodu, a tým
i k značným škodám v procese výstavby. V praxi sa tento
problém obyčajne rieši zmenšením plochy elipsy, čím sa po-
tlačí rozdielnosť tvarov oboch kriviek. Dosahuje sa to zvý-
šením presnosti kombináciou použitia presnejšej meracej
techniky a presnejšej technológie merania. V každom prípade
to má za následok zvýšenie ekonomickej náročnosti geode-
tických prác.

V geodetickej praxi sa na vyjadrenie polohovej presnosti
bodov takmer výhradne používa elipsa strednej chyby
a mlčky sa predpokladá, že je dostatočnou aproximáciou
skutočnej exaktnej KSCH. V článku sa podrobnejšie ana-
lyzuje matematické pozadie oboch kriviek chýb a uvádzajú
sa prípady, v ktorých použitie elipsy namiesto KSCH vy-
tvára chybný obraz o skutočnej presnosti bodov siete, čo
maže viesť k problémom v ďalších etapách budovania siete
alebo v procese výstavby stavebného diela. Uvedený pro-
blém je aktuálny pri presných geodetických prácach, v kto-
rých tvarové odlišnosti elipsy od KSCH nie sú zanedbatef-
né. V lokálnych sieťach nižšej presnosti alebo v sieťach ho-
mogénnych s krivkami chýb blízkými kružniciam jeho vý-
znam klesá.
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Určení vlivu vertikální složky refrakce
na měřené zenitové úhly Sanchezovou metodou

Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.,
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa,

katedra geodézie a pozemkových
úprav FSv ČVUT v Praze

Cílem příspěvku je aktualizovat 40 let starou metodu, erxperimentálně ověřenou převážně na velké vzdálenosti ve vysokohorském terénu, pro
praktické využití na našem území s cílem přesnějšího určení vlivu refrakce na měřené zenitové úhly a následně i trigonometrických výškových
rozdílů v souvislosti s novými možnostmi určování šikmých délek metodou GPS.

Determination ojVertical Refraction Component lnfluence on Measured Zenith
Distances by Sanchez Method

Summary

The paper tries to update the 40-years-old method that was experimentally tested mostly on large distances in high mountains to practical
application on our territory aiming to more accurate determination of refraction injluence to zenith distances and following to trigonometric
altitude differences in connection with new possibilities to determine oblique distances by GPS method.

Sanchezova metoda podle [4] určuje obecně šest refrakčních
úhlů Pl2, Pl3' •.• , P3Z pomocí měřených zenitových úhlů Z*IZ,

z*l3' Z*3Z (ovlivněných refrakcí) a měřených šikmých délek
S'Z, Sl3, S3Z ve svislém trojúhelníku 123 (obr. 1). Pro praktické
využití metody jsou body 1 a 2, jejichž nadmořskou výšku
chceme určit, na vrcholcích kopců a bod 3 je zvolen Geho
výšku lze určit geometrickou nivelací) v údolí ve svislé ro-
vině proložené oběma určovanými body. Z rozdílu měřených

zenitových úhlů lze snadno určit v tomto trojúhelníku úhly
a*" a* z a a* 3 Gsou ovlivněny refrakcí). Odpovídající úhly
a" ~ a lXj se vypočtou pomocí kosinové věty.

Tento experiment je velmi jednoduchý, ale jeho úspěšnost
je závislá na přesnosti měřených délek, dále na konfiguraci
bodů, respektive tvaru svislého trojúhelníka Geho ploše P).
Klesá od ideálního rovnoramenného trojúhelníka (viz dále)
až po štíhlý trojúhelník a dále vlivem relativních tížnicových
odchylek na měřené zenitové úhly (pro délky do 3 km lze
vliv relativních tížnicových odchylek na měřené zenitové
úhly na území České republiky zpravidla zanedbat).
Poznámka: Mezi měřenými délkami a vypočteným úhlem al

, SZ +S13 - s~ v ,platí vztah a, = arccos 'z 3. Skutecna chyba vypo-
2 Sl2 Sl3

v 'h 001' (()aj () al () a, )ctene o u al Je~, = {i'c --::;-- €sjZ + --::;-- €sl3 + ~ €sZ3 ,
a Sl2 a Sl3 a SZ3

kde () al = Sl3 cos a, - Sl2

() Sl2 SlZ sl3 sin al

Sl2 cos a, - Sl3 () al SZ3

2 P = () SZ3 = TI'

Skutečné chyby všech vypočtených úhlů jsou (E"~" E"dz,
E"~)T = A (~fz, €~f3, €;Ž3)T,

{i'C (Sl3 cos a, - SlZ,
A = - SZ3 cos ~ - SlZ,

2 P SlZ,

je řádu 3.

SlZ cos aj - Sl3,

Sl3,
SZ3 cos a3 - Sl3,

SZ3 )
Sl2 cos ~ - S23

Sl3 cos a3 - SZ3

Kovarianční matice je Ca = ~ AAT, kde ~je variance mě-
řených délek (pro délky určené z měření GPS (Global Posi-
tioning System) jsme položili O'slZ = O'sl3 = O'sZ3= O's)'
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Pro určení optimálního tvaru svislého trojúhelníka uva-
žujme dále rovnoramenný trojúhelník se základnou s (= Sl2)

a úhel při základně a (= al = ~). Variance vy~čteného úhlu

. (O"c)2 - (""C CTs)Z ( t z I+ cos
z 2a _ (""C CTs)Z '['2Je a - tJ S co g a + sinz a - tJ li

(1Je součinitel tvaru svislého trojúhelníka). Variance úhlu na-
bývá svého minima pro a == 76, 144g a součinitel tvaru je ~n =
= 1,9282 (obr. 2); pro rovnostranný trojúhelník je '['2 = 2.

K významnějšímu oživení Sanchezovy metody může
v současné době dojít především díky možnostem přesněj-
šího určení šikmých délek pomocí technologie GPS. vý-
sledkem mohou být nejenom přesněji určené nadmořské
výšky bodů na vrcholcích kopců, např. pro sledování verti-
kálních pohybů zemské kůry, ale především možnosti určení
vertikální složky refrakce nebo ověření platnosti používaných
refrakčních modelů. Před vlastním řešením je nutné nejprve
upravit měřené prvky, tj. redukovat měřené šikmé délky a ze-
nitové úhly na spojnici stabilizačních značek.

Ve svislém trojúhelníku 12 3 lze sestavit šest geometrických
podminek pro určení refrakce z geodetického měření:
a) z rozdílů úhlů vypočtených jednak z délek a jednak z mě-
řených zenitových úhlů dostaneme tři lineární rovnice - obr. I.
Každá obsahuje dva z celkem šesti neznámých refrakčních
úhlů, tedy

stz + St3 - Sf3 • •
l) Pl3 - PlZ = arccos ----- - (Zl3 - Zl3) = Wh

2sl2Sl3

stz + Sf3 - St3 • •
2) PZ3 - PZI = arccos ----- - (ZZ3 - ZZI) = Wz,

2 Sl2 SZ3
St3 + sf3 - stz • •

3) P31 + P3Z = arccos ----- - (Z31 + Z32) = W3;
2 Sl2 SZ3

součet Wl + Wz + W3 je úhlový uzávěr ve svislém trojúhel-
níku, b) druhou skupinu tří lineárních rovnic pro každé dva
neznámé refrakční úhly napíšeme pomocí známých vztahů,
které platí mezi oboustranně měřenými zenitovými úhly
a středovým úhlem q> (obr. 3), tedy

Těchto šet lineárních rovnic se zapíše maticově Dp = I. V ro-
zepsané podobě je

-I I O O O O PlZ WI
O O -I I O O Pl3 Wz
O O O O I I PZI = W3 , (I)
I O I O O O PZ3 W4
O O O I O I P31 Ws
O I O O I O P3Z W6

kde matice soustavy D řádu 6 je singulární, hodnost h(D) = 5.
Soustavu lineárních rovnic (1) řešíme dále pomocí singu-

lárního rozkladu. Podle [3] se určí singulární rozklad matice
soustavy

T'
3,Z ,

,, soo
--------!~

.50,
, '00,

)50,
2,8 ------"1-

'00

'50

'00
2,6 150

100

50

2,4 00 'o •• 60 10 100

, , ,
2.2 - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - -

, ,,
, ,

2 -----'1---------

kde U, V a S označují čtvercové ortonormální matice a dia-
gonální matici s prvky CTu = CTj ~ O. Čísla CTj jsou singulární
čísla matice D; její hodnost je rovna počtu nenulových sin-
gulárních čísel matice

Za matici soustavy (I) se dosadí její singulární rozklad podle
(2)

Potom místo soustavy (1) se řeší soustava Sz = d. V roze-
psaném tvaru je

CTI O O O O O Zl d
O CTz O O O O Zz dz
O O CT3 O O O Z3 d3
O O O CT4 O O Z4 d4
O O O O CTs O Zs ds
O O O O O O Z6 d6

dj

Zj = CT
j
' CTj '" O, i = 1,2, ... ,5,

Zl = (Zh Zz, ... , Z3)T,

Z6 libovolné pro CT6 = O.

Také platí Zl = Sil B d = Sil B UTw, kde regulární matici
SI řádu 5 dostaneme z matice S vynecháním posledního (nu-
lového) řádku a sloupce a matice

I
O

B= O
O
O

O O O O O
I O O O O
O I O O O je typu (5, 6).
O O I O O
O O O I O
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VII ••• VI5 VI6 Zl Zl

p= VI V2 Z5
=VI +Z6V2=VIZI +Z6V2· (4)

Z5
V61 ••• V65 V66 Z6

Tab. 3 Odhad středních chyb vypočtených refrakčních úhlů;
Gz = 3cc a Gs = 1,5 mm

Spojnice 0"" (cc)
Vliv zenitových Souhrnný vliv

úhlů .

1-2,2-1 2,7 2,7
1-3,3-1 2,7 7,6
2-3,3-2 2,7 7,6

1) Vybere se řešení, které má Z6 = O (z1 + d + ... z~= 1'12 +
+ 1'13 + ... + ~2 = min).

Další možnost jak zvolit volný parametr Z6 v (4) je dána na
základě hypotéz:

2) P12 = P21 (konstantní refrakční úhel, respektive konstantní
refrakční koeficient pro záměru 1-2 a 2-1),

Poznámka. Kovariační matice vypočtených refrakčních úhlů
(4) je

kde O"~je variance měřených zenitových úhlů .
První člen v (5) vyjadřuje vliv přesnosti měřených zenito-

vých úhlů, druhý pak vliv přesnosti měřených délek (vliv
konfigurace) na výsledek (tab. 3).

Spojnice 4.9.2001 4.9.2001 p(cc) 19.4.2002 19.4.2002 p(cc)
Sikmá Zenitový (I) (2) (3) Sikmá Zenitový (1) (2) (3)

délka (m) úhel (g) délka (m) úhel (g)

w = (-6cc; _12cc; + 19cc; : +57cc; +26cc; +32CC)T w = (_16CC;_21cc; +18cc; : +55cc; +16cc; +19"C)T

1-2 100,84419 27,4 28,6 28,5 100,84432 26,1 27,3 26,3
2-1 2887,2638 99,17890 29,7 28,6 28,6 2887,2513 99,17902 28,5 27,3 28,3
1-3 105,91960 21,6 22,7 22,6 105,92053 10,5 11,7 10,7
3-1 1461,0171 94,09170 10,4 9,3 9,4 1461,0085 94,09202 9,0 7,8 8,8
2-3 104,34497 17,3 16,2 16,3 104,34576 7,6 6,4 7,4
3-2 1435,6082 95,66676 8,4 9,5 9,4 1435,6036 95,66692 8,6 9,8 8,8

Středový 4.9.01 k 19.4.02 k

Spojnice úhel (g) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

1-2 0,19 0,20 0,20 0,18 0,19 0,18
2-1 0,0288 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20
1-3 0,30 0,31 0,31 0,14 0,16 0,15
3-1 0,0145 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12
2-3 0,24 0,23 0,23 0,11 0,09 0,10
3-2 0,0143 0,12 0,13 0,13 0,12 0,14 0,12
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Spojnice 4.9.01 h (m) 19.4.02 h (m)
(sklon v %) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

1-2 (1,3 %) -37,757 -37,762 -37,762 -37,756 -37,762 -37,757
2-3 (6,8 %) -97,783 -97,781 -97,781 -97,779 -97,776 -97,778
3-1 (9,3 %) 135,540 135,543 135,543 135,536 135,538 135,536

Spojnice 4.9.01 *h (m) h (m) 19.4.02 *h (m) h (m)
(MNČ) (MNČ)

1-2 -37,762 -37,757 -37,762 -37,757
2-3 -97,773 -97,772 -97,780 -97,779
3-1 135,528 135,529 135,534 135,535
r. *h -0,007 -0,008

Pro lepší představu o možné velikosti vlivu vertikální složky
refrakce podle Sanchezovy metody uvedeme výsledky z na-
šeho měření zenitových úhlů ve svislém trojúhelníku, který
patří do konfigurace výzkumné sítě ve Starém Městě pod
Sněžníkem. Jednotlivé body jsou stabilizovány nivelačními
kameny (body 1 a 2 jsou umístěny v extravilánu, bod 3 na
okraji intravilánu). Do opracované hlavy kamene je shora
osazena hřebová značka s otvorem, který představuje vlastní ('
bod. Body tvoří podle předpokladu svislou rovinu (obr. 1). i

V trojúhelníku byly zaměřeny oboustranně a současně ze-
nitové úhly. Za měřickou jednotku bylo zvoleno zaměření ze-
nitového úhlu na dvě symetrická rozhraní (černá x bílá) zá-
měrného válce. Na každé rozhraní byly zaměřeny dvě
laboratorní jednotky (každá sestává z 12 cílení) - viz [1] nebo
[2]. Měření bylo provedeno 4. 9.2001 za oblačného počasí
teodolitem TheoOlOB a dále 19.4.2002 zajasného dne elek-
tronickým teodolitem Kern E2 (střední empirická chyba mě-
řených zenitových úhlů odvozená z měření je CTz = 3CC). Sikmé
délky byly určeny z měření GPS a jejich střední chyba z vy-
rovnání je CTs = 1,5 mm.

Refrakční úhly vypočtené podle různé volby parametru Z6
jsou uvedeny v tab. 1. V tab. 2 jsou vypočteny refrakční ko-
eficienty k (známá konstantní hodnota k = 0,13 určená Gaus-
sem platí v našem případě pro obě záměry z bodu 3).

Všechny trigonometrické výškové rozdíly z tab. 4 jsou vy-
počteny podle vzorce pro jednostranně zaměřený trigono-
metrický výškový rozdíl
h;j = sij cos (z7j + Pij - qJ;j / 2) / cos (qJ;j /2); platí hij = - hji.

Pro úplnost jsou v tab. 5 vypočteny výškové rozdíly podle
vzorce pro oboustranně zaměřený trigonometrický výškový

rozdíl' hij = S;j sin Zji - zij / cos (qJij / 2); zá předpokladu stejné
2

refrakce na obou koncích záměry se její vliv vyloučí, což
platí pro málo skloněné záměry - viz výsledky vypočtených
refrakčních úhlů v tab. 1 pro oboustrannou záměru 1·2 i výš-
kové rozdíly z tab. 4 a 5; u strmých stran (1-3 a 2-3) již nelze

předpokládat stejnou refrakci na obou koncích záměry a tedy
rozdíly jsou větší.

Podle našich dostupných informací se jedná o první experi-
mentální ověření Sanchezovy metody na území České re-
publiky. Svislý trojúhelník, který byl vytvořen v síti ve Sta-
rém Městě pod Sněžníkem není z hlediska tvarového zdaleka
ideální (maximální výškový rozdíl 135 m na vzdálenost
1460 m odpovídá přibližně 9 % sklonu záměry). Přesto se
podařilo určit vzhledem k vysoké přesnosti měřených šik-
mých délek získaných metodou GPS (CTs = 1,5 mm) refrakční
úhly s přesností charakterizovanou střední chybou CTp == 8cc,

což významně zvýšilo kvalitu trigonometricky určených výš-
kových rozdílů a následně i nadmořských výšek na úroveň
přesnosti dosahované v nivelačních sítích IV řádu (podrobné
výškové bodové pole).

Příspěvek byl vypracován v rámci Výzkumného zameru
MŠMT 210000007, Komplexní inovace technologií v geode-
zii a kartografii.
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30 let vedení údajů o nemovitostech
na počítači

Ing. Zbyněk Souček,
CÚZK

vývoj automatizace údajů o nemovitostech v období 1972-2002. Prostředky automatizace: sálové počítače, osobní počítače, počítačové sítě
a databázové systémy. Zpracovávaná data: parcely, uživatelé a vlastníci, územní jednotky, právní vztahy, budovy, byty a nebytové prostory,
bonitované půdně ekologické jednotky. Využívání dat: tiskové sestavy, mikrofiše, datové soubory, výstupy na obrazovku, dálkový přístup, In-
ternet.

Evolution of real estate data automation in the period 1972-2002. Means of automation: medium-size computers, personal computers, com-
puter networks and database systems. Processed data: land parcels, users and owners, territorial units, legal relations, buildings, apartments
and rooms not destined to dwelling, pedologic-ecological bonity units. The using of data: printed configurations, microfiches, data sets, tube
outputs, remote access, Internet.

Roku 1972 byl zahájen převod základních údajů evidence ne-
movitostí na paměťová média počítačů a od té doby jsou údaje
o parcelách a jejich uživatelích či vlastnících vedeny pouze
automatizovaně. V následujícím pojednání je popsán vývoj
vedení těchto údajů na různých typech počítačů v uplynu-
lých třiceti letech.

V tomto období vedení evidence nemovitostí bylo svěřeno
střediskům geodézie v okresech řízeným Českým úřadem geo-
detickým a kartografickým (ČÚGK), od roku 1993 je veden
katastr nemovitostí katastrálními úřady v Českém úřadu ze-
měměřickém a katastrálním (ČÚZK).

Do roku 1972 byly pozemkové evidence u nás vedeny
pouze ručně, případně s využitím mechanizace - děmoštít-
kových strojů. Byly to: pozemkový katastr do roku 1955,jed-
notná evidence půdy v letech 1956 až 1964 a evidence ne-
movitostí od roku 1964.

Sledované období vývoje automatizace zpracování a ve-
dení písemného operátu evidence nemovitostí, později ka-
tastru nemovitostí lze podle použitých prostředků - výpo-
četní techniky a programových systémů členit na tyto etapy:
- 1972-1977 - uložení základních dat na počítače,
- 1977-1990 - vedení báze dat na počítačích jednotného

systému,
- 1990--2001 - vytvoření centrální databáze řízené databá-

zovým systémem,
- 1993-2001 - vytvoření lokálních databází na všech pra-

covištích,
- 2001 a dále - informační systém katastru nemovitostí.

1. Založení databáze údajů o nemovitostech
(1972-1977)

V roce 1970 byl ve Výzkumném ústavu geodetickém, topo-
grafickém a kartografickém v Praze (VÚGTK) dokončen vý-
zkum, zabývající se možností automatizovaného zpracování
operátů evidence nemovitostí (EN) na počítači. Návrh řešení
připravil Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc., ve výzkumné
zprávě [1] a ten byl ověřen zpracováním programů na počí-
tači MINSK 22. Na tento počítač byly v roce 1971 Středis-
kem geodézie převedeny údaje EN z 20 obcí okresu České

Budějovice v rámci experimentálního poloprovozu. Násle-
dující rok byly tyto údaje aktualizovány a rozšířeny o údaje
z dalších 31 obcí. Všech 51 obcí pak bylo v roce 1973 znovu
aktualizováno. V závěrech z vyhodnocení poloprovozu bylo
konstatováno, že navržený postup je realizovatelný, ale pro
aktualizaci větších obcí je použitý počítač málo výkonný.
Bylo doporučeno pro zpracování údajů EN využít výkonnější
počítač. Proto mělo být resortní výpočetní středisko vyba-
veno počítačem TESLA 200. Podle výzkumné zprávy [2]
byly zahájeny přípravy programového vybavení pro tento po-
čítač, a to společně s Výskumným ústavom geodetickým
a kartografickým v Bratislave (VÚGK). Od zakoupení re-
sortního počítače bylo později odstoupeno a byla přijata na-
bídka Podniku výpočetní techniky (PVT) na zpracování EN
najejich počítačích v krajských závodech se současným pro-
gramovým zabezpečením. Protože PVT neměl ve všech teh-
dejších krajích jednotné počítačové vybavení, byly zpraco-
vány programy pro tři druhy počítačů:
- TESLA 200 (pro Prahu, kraj Středočeský, Západočeský

a Severomoravský),
- ZPA 600 (pro kraj Severočeský, Východočeský a Jihomo-

ravský),
- MINSK 32 (pro kraj Jihočeský).
Programy zajišťovaly závody PVT v Praze (převod dat na po-
čítač TESLA), v Plzni (tiskové výstupy na počítači TESLA),
v Ostravě (aktualizace na počítači TESLA), v Hradci Krá-
lové (pro počítače ZPA) a v Českých Budějovicích (pro po-
čítač MINSK). Základní programy byly zpracovány během
šesti měsíců roku 1972 a koncem tohoto roku byly pro jejich
ověření na počítače převedeny údaje z prvních katastrálních
území ve všech okresech a samostatně byly převedeny i údaje
z 51 obcí zpracované v předchozích letech na počítači
MINSK 22. Po vyhpdnocení zkušeností byl od roku 1973 za-
hájen postupný převod údajů v celé České republice (ČR),
který byl ukončen v polovině roku 1977.

Koncepce zpracování EN na počítači byla připravena tak,
aby celý postup byl co nejméně náročný pro pracovníky stře-
disek geodézie, kteří EN vedli. Bylo rozhodnuto, že prvotní
doklady pro pořízení základního stavu datové báze budou vy-
cházet z dosavadních částí písemného operátu, který byl do
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té doby zpracováván s využitím děrnoštítkové techniky, s co
nejjednoduššími úpravami a pro pořízení dat pro aktualizaci
budou využity jako prvotní doklady výkazy změn.

Pro přenos údajů EN na paměťová media počítačů byly
připraveny dva prvotní doklady na podkladě částí dosavad-
ního písemného operátu:
- pro údaje o parcelách soupis parcel vyhotovený z děrných

štítků, aktualizovaný a upravený podle požadavků na ob-
sah souboru C,

- pro údaje o uživatelích a vlastnících ručně vyhotovený a ve-
dený seznam nebo rejstřík uživatelů a vlastníků doplněný
o nové údaje souboru B.

Data byla podle prvotních dokladů děrována v PVT do 90ti
sloupcových děrných štítků a ukládána počítačem na mag-
netické pásky do sekvenčních souborů. Z děrovaných údajů
byly počítačem kontrolovány pouze výměry parcel a dále
počty děrovaných objektů. Po kontrole a případné opravě
byla data uložena do výstupních souborů. V pražském zá-
vodě PVT byly od roku 1974 údaje o parcelách děrovány do
80ti sloupcových děrných štítků a údaje o uživatelích poři-
zovány záznamem na magnetickou pásku na zařízení KEY-
TAPE.

Programový systém pro založení databáze EN na počítači
a její další vedení a využívání byl zpracován v programova-
cím jazyku COBOL a byl členěn na tří etapy:
- Etapa A zajišťovala uložení všech údajů EN na paměťová

media počítačů do souborů B (údaje o uživatelích a vlast-
nících) a C (údaje o parcelách).

- V etapě B se údaje souborů B a C aktualizovaly změnami
z výkazu změn.

- Etapa C vydávala informace tiskem, popř. na děrnou nebo
magnetickou pásku.

Čtvrtá etapa D měla umožnit sestavení a zpracování sumari-
začních výkazů, ale na těchto počítačích nebyla realizována,
protože nebyla k dispozici data ze všech obcí.

Uvedeným programovým systémem byly všechny údaje
o parcelách a jejich uživatelích a vlastnících uloženy v letech
1973 až 1977 na paměťová média počítačů. Popis systému
byl publikován v [3].

Výsledkem zpracování dat byly dva druhy souborů:
- soubor B pro údaje o uživatelích a vlastnících, věta B ob-

sahovala údaje o jednom uživateli, vlastníkovi nebo spolu-
vlastníkovi,

- soubor C pro údaje o parcelách, věta C obsahovala údaje
o jedné parcele či dílu parcely.

Spojení údajů mezi soubory zajišťovala čísla obcí a evidenč-
ních listů. Data obou typů souborů Registru evidence nemo-
vitostí (REN) byla uložena na magnetických páskách, kde
soubor byl tvořen všemi větami B nebo C z jednoho okresu.
U velkých okresů tak vznikly v pozdějších letech i víceko-
toučové soubory Ueden soubor byl uložen na dvou či více
páskách).

Převodem základních údajů EN na paměťová media po-
čítačů byl vytvořen REN, který byl definován jako sou-
stavně aktualizovaný záznam informací o nemovitostech na
paměťovém mediu počítače. V polovině roku 1977 bylo na
nich uloženo celkem 14 milionů vět, z toho 11 milionů vět
s údaji o parcelách a 3 miliony vět s údaji o uživatelích
a vlastnících. Na jednotlivých typech počítačů bylo ulo-
ženo:
- na počítači TESLA 200: 5943 tisjc vět (tj. 41,5 %),
- na počítači ZPA 600: 6904 tisíc ,(,ět (tj. 48,2 %),
- na počítači MINSK 32: 1468 tisíc vět (tj. 10,3 %).

Změny údajů se zapisovaly průběžně do výkazu změn,
který byl navržen tak, aby mohl být prvotním dokladem pro
pořizování změn. Pro kontrolu pořízených dat z dokladu byly

sloupce výkazu změn očíslovány a pro každou změnu byl vy-
počten součet všech hodnot zapsaných v řádku a vynásobe-
ných číslem sloupce. První aktualizace na počítačích byla re-
alizována v první polovině roku 1974, kdy byly v údajích EN
do té doby uložených na počítači, provedeny změny z vý-
kazů změn za rok 1973.

Cyklus aktualizace údajů databáze byl z počátku zvolen
jako při ručním zpracování. Změny se celý rok zapisovaly do
výkazu změn, který se na konci roku uzavřel a předal k dě-
rování do PVT. Data byla děrována do 90tisloupcových děr-
ných štítků dávkově vždy za celý rok. Z aktualizovaných dat
souborů B a C se vytiskly dodatky k soupisu parcel, popř.
k seznamu uživatelů a vlastníků, které se ručně zařadily do
dosavadního operátu.

Protože objem dat zpracování změn se každoročně zvět-
šoval a aktualizace byla časově náročná, bylo dodání vý-
sledků (dodatků písemného operátu) často opožděné. Pro-
tože kapacity pořizování dat v PVT byly omezené, byla
postupně data pořizována vlastními silami v podnicích Ge-
odézie, a to buď děrováním do pětistopé děrné pásky na dál-
nopisech nebo přepisem dat na psacím stroji písmem OCR-
A, později OCR-B s následným optickým snímáním
a převodem na magnetickou pásku. Optimalizace těchto
prací si vyžádala změnu v organizaci aktualizace a údaje
z výkazů změn se začaly zpracovávat průběžně během ce-
lého roku.

Písemný operát EN s výjimkou listů vlastnictví se od roku
1973 vyhotovoval tiskovým výstupem z počítače. Protože EN
se vedla podle obcí, byla automatizovaně vyhotovovaná část
operátu tvořena dále uvedenými částmi pro každou obec: sou-
pis parcel, evidenční listy, seznam a rejstřík (abecední) uži-
vatelů a vlastníků, seznam domů s čísly popisnými a staveb
s čísly evidenčními. Všechny tyto části operátu se tiskly do
sestav formátu A4 naležato a vázaly se do pevných desek se
šrouby.

Souběžně s převodem údajů EN na počítače byl v letech
1970 až 1975 ve VúGTK řešen úkol státního plánu rozvoje
vědy a techniky Informační systém geodézie a kartografie
(lSGK). ČÚGK byl pověřen vybudováním tohoto systému
usnesením vlády ČSSR č. 20 z 24. 1. 1973 o zdokonalování
informačních soustav a o perspektivách jejich integrace.
Jeho realizovanou částí byl REN v následující etapě auto-
matizace.

Souhrnné výsledky řešení ISGK byly obsaženy ve vý-
zkumné zprávě [5] a pro další vývoj údajů EN byly významné
výzkumné zprávy [4, 6]. Obsahovaly mimo jiné návrhy na
doplnění údajů EN o:
- čísla obcí a katastrálních území nezávislá na správním čle-

nění státu podle Jednotného číselníku územních jednotek
ČSSR (bylo realizováno při přechodu na počítač EC 1030),

- čísla organizací podle Jednotného číselníku Federálního
statistického úřadu a rodná čísla občanů (realizace probí-
hala od roku 1977 až do současné doby),

- globální lokalizaci nemovitostí a územních celků pro-
střednictvím definičních bodů (definiční body byly dopl-
něny pouze u katastrálních území, u parcel jen v hlavním
městě Praze na základě požadavku Útvaru hlavního archi-
tekta, a to v samostatném souboru),

- klasifikaci nemovitostí vyznačením způsobu využití a způ-
sobu ochrany nemovitosti (bylo realizováno při přechodu
na počítač EC 1030),

- příslušnost nemovitostí k stálým statistickým obvodům
(bylo realizováno pouze v hl. městě Praze pro Útvar hlav-
ního architekta) a k intravilánu (nebylo realizováno),

- bonitu pozemků zemědělského půdního fondu (realizace
až od roku 1997).
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HI-CI8

R9- rl7

V polovině roku 1977 byly sice všechny údaje EN převedeny
na počítače, ale různorodost počítačů v jednotlivých krajích
neumožňovala tyto údaje dále automatizovaně využívat
v rámci celé republiky, zejména získávat souhrnné údaje
o půdním fondu. Proto bylo v roce 1977 využito inovace vý-
početní techniky v PVT a ve VÚGTK byl připraven převod
EN na registr evidence nemovitostí (REN) pro jednotný typ
počítače tzv. třetí generace EC 1030. Projekt řešení byl ob-
sažen ve výzkumných zprávách [7, 8, 9] a realizace popsána
v [16].

Vzhledem k tomu, že v předchozím systému zpracování
EN na počítačích druhé generace byly na paměťová media
uloženy všechny údaje o nemovitostech a jejich uživatelích
a vlastnících, byla databáze v novém systému vytvořena pře-
vážně transformací z dosavadních dat. Tak byl vytvořen sub-
registr B údajů o uživatelích a vlastnících z údajů souboru
B a subregistr C údajů o parcelách z údajů souboru C. Na-
víc byl nově založen subregistr A údajů o katastrálních úze-
mích. Jeho data byla pořízena děrováním do 90tisloupcových
děrných štítků. Transformace dosavadních dat musela být při-
pravena pro každý typ počítače samostatně, protože každý
měl jiný způsob zobrazení dat v počítači. Probíhala v dru-
hém pololetí roku 1977, takže od počátku roku 1978 byl REN
veden jednotně v celé ČR na počítačích EC 1030. Později
byl též nově vytvářen subregistr D doplňkových údajů o vlast-
nictví.

V hlavním městě Praze byly založeny ještě subregistry A3
(údaje o základních sídelních jednotkách) a CX (doplňkové
údaje o parcelách - definiční body parcel), obsahující údaje
pro potřebu Útvaru hlavního architekta v Praze, který v po-
zdější době hradil i jejich vedení.

Data subregistrů B, C i D byla uložena na vícesouboro-
vých magnetických páskách, údaje každého katastrálního
území tvořily soubor. Subregistr A byl vytvořen na disku vje-
diném indexsekvenčním souboru pro celý kraj. Pro práci se
soubory byl na disku založen soubor KATALOG, který ob-
sahoval pro každý soubor subregistru B a C, později i D, větu
s údaji: úplné číslo evidenční jednotky (kraj, okres, obec, evi-
denční jednotka), pořadové číslo katastrálního území v obci,
číslo magnetické pásky, na níž byl soubor uložen a pořadové
číslo souboru na magnetické pásce.

Pro automatizované vedení a využívání údajů EN byl vy-
tvořen programový systém REN, který byl rozdělen do tři
subsystémů:
- subsystém REN I - AKTUALIZACE vytvářel a kontrolo-

val změnový soubor Z a aktualizoval údaje báze dat REN
změnami z tohoto souboru,

- subsystém REN II - TISKY vyhotovoval všechny stan-
dardní i účelové tiskové výstupy z báze dat a vytvářel su-
marizační soubor U z údajů REN,

- subsystém REN III - SUMARIZACE aktualizoval soubor
U a z jeho údajů vyhotovil tiskem sumarizační výkazy.

Programy subsystémů AKTUALIZACE a TISKY vyho-
tovil PVT České Budějovice v programovém jazyku Cobol
a subsystém SUMARIZACE zpracovali v resortním výpo-
četním středisku Geodetického ústavu (GÚ) Praha v jazyku
PUl.

Při návrhu obsahu jednotlivých subregistrů REN pro jed-
notný systém počítačů v roce 1976 byly využity výsledky ře-
šení ISGK tak, aby odpovídal potřebám integrace s jinými
informačními systémy. Schéma datové báze REN je na obr. 1.
Kursivou jsou vyznačeny názvy údajů, které spojovaly pří-
slušné věty subregistrů:
- BO - číslo evidenční jednotky (později katastrálního

území),
- CO a DO- číslo katastrálního území,
- Bl a Cl8 - číslo evidenčního listu (uživatele),
- B9, C17 a Dl - číslo listu vlastnictví (vlastníka),
- CXO - číslo stálého statistického obvodu
- CXl - parcelní číslo.

Do roku 1976 byl operát EN veden vždy po obcích, kromě
povolených výjimek ve velkých městech. Znamenalo to, že
evidenční listy byly číslovány v každé obci samostatnou čí-
selnou řadou pro všechna katastrální území obce. Při slou-
čení dvou obcí bylo nutno provést jejich přečíslování. Pro-
tože během let 1975 a 1976 došlo k velkému slučování obcí,
byla zavedena ještě třetí možnost evidování - skupina ka-
tastrálních území, která odpovídala bývalé obci. Pro jejich
odlišení a pro větší stabilitu souborů byl zaveden na pře-
chodnou dobu údaj Evidenční jednotka. Údaj byl využíván
pouze do doby úplného rozdělení operátu EN podle katast-
rálních území v roce 1980. Důvodem pro rozdělení bylo roz-
sáhlé slučování obcí, při němž by se musely vytvářet nové
evidenční jednotky nebo přečíslovávat evidenční listy (EL)
a listy vlastnictví (LV). Při rozdělení po katastrálních úze-
mích čísla EL i LV zůstala zachována. Změna byla prove-
dena automatizovaně bez potřeby živé práce.

V průběhu vedení REN na jednotném typu počítače došlo
i k obměně počítačů za vyšší typy, ale bez vlivu na strukturu
dat. V PVT došlo roku 1987 k převodu na počítače EC 1033
a EC 1027, ale zpracování Severomoravského kraje bylo pře-
vedeno do resortního výpočetního střediska v Geodetickém
a kartografickém podniku (následník GÚ) na nově instalo-
vaný výkonnější počítač EC 1045, na který byly během roku
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1989 postupně převedeny databáze REN ze všech krajů.
Na těchto počítačích se v průběhu 13 let obsah jednotli-

vých subregistrů REN měnil takto:
- subregistr A údajů o katastrálních územích měl 19 tisíc vět,
- subregistr B údajů o uživatelích a vlastnících se rozšířil

z 3191 tisíc vět v roce 1978 na 4578 tisíc vět v roce 1990,
- subregistr C údajů o parcelách se jen mírně zvětšil z 11392

tisíc vět v roce 1978 na 11907 tisíc vět v roce 1990,
- subregistr D podrobnějších údajů o vlastnictví měl v roce

1990 pouze 454 tisíc vět.
Hlavní principy aktualizace těchto údajů se proti před-

chozímu systému nezměnily. Nově bylo zavedeno vyznačení
kategorie změny přímo do výkazu změn kódem. Byly zvo-
leny tyto kódy kategorie změn: I - zrušení objektu, 2 - změna
údajů o objektu, 3 - vytvoření nového objektu, 4 - změna
pouze identifikátoru objektu bez změny ostatních údajů, 5 -
hromadná změna jednoho údaje u více objektů v katastrál-
ním území, 6 - hromadná změna údajů organizace v celém
okrese a 9 - zrušení všech vět v katastrálním území (celého
souboru).

Změny zapsané do výkazů změn se převedly na média
přímo zpracovatelná počítačem: děrné štítky 80ti nebo 90ti
sloupcové, děrná páska pětistopá, magnetická páska, nebo
pružný disk. Nejrozšířenějším způsobem pořizování dat se
změnami údajů EN v tomto období byl přepis změn na psa-
cích strojích s následným uložením dat na magnetickou
pásku. Pro snížení lidské práce při pořizování dat byl ve
VÚGTK navržen speciální výkaz změn pro optické snímání
ručního písma [11, 13]. Pořizování dat i následná aktuali-
zace údajů na počítači probíhaly průběžně během celého
roku.

Pro přípravu dat v EN bylo významné jednotné zavedení
systému malých počítačů SM-4120 ve všech krajích, které
bylo zahájeno v roce 1981. Na těchto počítačích byly pra-
covníky resortu pod vedením VÚGTK sestaveny programové
systémy pro různé činnosti podniků Geodézie, mezi nimi též
systém GEOREN pro podporu automatizovaného vedení
REN (viz [23]). Tento systém výrazně zvýšil kvalitu pořizo-
vaných dat a tím i kvalitu aktualizace REN.

výstup písemného operátu tiskem byl obdobný jako
v předchozím systému, sestavy byly formátu A4. Protože tisk
byl náročný na strojový čas počítače, na počet a kvalitu rych-
lotiskáren a na úložný prostor v dokumentaci na pracovišti,
kde byla EN vedena, byly hledány cesty, jak tento proces ra-
cionalizovat. Již v roce 1978 podle výzkumné zprávy [10]
byly zkoušeny možnosti využít pro písemný operát jiné me-
dium než papír - mikrofilm. Na počítači byly vyhotoveny
magnetické pásky obsahující sestavy písemného operátu a ty
byly zpracovány na zařízení v Ústředí vědeckotechnických
a ekonomických informací (ÚVTEI) v Praze, později v n. p.
Kancelářské stroje Teplice, kde byl operát uložen na mikro-
fiše formátu A6. Na jedné mikrofiši bylo umístěno 62 tisko-
vých stran (polí mikrofiše). Obsah každého pole odpovídal
tisku na papír formátu A3 ve zmenšení 24x. Plně obsazená
1 mikrofiš odpovídala 100 stranám dosavadního operátu for-
mátu A4. Ke čtení obsahu mikrofiše sloužily čtecí přístroje,
které zvětšily pole mikrofiše přibližně do původní velikosti.
Pro vyhotovení kopie částí operátu se používaly zpětně zvět-
šující přístroje. Písemný operát EN na mikrofiších se vyho-
tovoval až do roku 1993.

V roce 1978 byl zahájen výzkum automatizace vedení
vlastnických vztahů k nemovitostem a výsledky výzkumu
byly dokumentovány ve výzkumných zprávách [12,14]. Ná-
vrh na řešení automatizace byl ověřen v 7 okresech všech
krajů, a to společně s návrhem na doplňování jednotných

identifikátorů uživatelů a vlastníků (čísel organizací a rod-
ných čísel občanů) do REN. Výsledek ověření byl vyhodno-
cen ve výzkumné zprávě [15].

Řešení spočívalo v
- doplnění obsahu údajů o uživatelích a vlastnících o zápis

všech vlastníků a spoluvlastníků bez užívání a jejich po-
dílů,

- rozšíření významu údaje vlastnický vztah v údajích o par-
celách na další druhy (kromě osobního užívání, trvalého
užívání celých pozemků byly doplněny stavba na cizím po-
zemku a vlastnictví nebo trvalé užívání části sdruženého
pozemku),

- vytvoření nového subregistru D doplňkových údajů o vlast-
nictví.
Nejvýznamnější částí automatizace právních vztahů k ne-

movitostem bylo vytváření doplňkových údajů o vlastnictví.
Jednotlivé věty subregistru D umožňovaly automatizované
vyhotovení všech částí listu vlastnictví, popř. výpisu z EN.
Každá věta tohoto subregistru - věta D byla označena kó-
dem, který umožnil vyjádřit zápisy ve všech částech LY.Rov-
něž jednotlivé druhy listin, podle kterých se údaje do KN za-
pisovaly, byly rozlišeny kódy. Jejich názvy stejně jako texty
D-vět byly standardizovány a uloženy do číselníků.

Popis automatizace vedení vlastnických vztahů k nemovi-
tostem byl publikován v [17]. Ověření návrhu na založení
doplňkových údajů o vlastnictví bylo realizováno ve 328 ka-
tastrálních územích (2,5 % v ČR) na 30197 LV (1,2 %). Z vy-
hodnocení výsledků ověření vyplynulo, že automatizace
vlastnických vztahů navrženým způsobem je reálná a zkva-
litní celkový obsah EN. K další realizaci však došlo až v le-
tech 1984-5, kdy byly automatizovány právní vztahy k ne-
movitostem ve všech katastrálních územích okresů Mělník
a Písek. Teprve od roku 1991 bylo umožněno vytvářet do-
plňkové údaje podle možností jednotlivých okresů. Tento
proces byl dokončen až digitalizací katastru nemovitostí v le-
tech 1994 až 1998.

Důležitým přínosem systému REN byla možnost automa-
tizovaně zpracovat sumární výkazy o půdním fondu v jed-
notlivých správních jednotkách i za celou republiku. Auto-
matizovaná sumarizace údajů EN byla navržena v [9],
realizována od roku 1979 a popsána v [18].

V rámci řešení Automatizovaného informačního systému geo-
dézie a kartografie (AISGK) v letech 1981 až 1986 byl spo-
lečně s VÚGK připraven též návrh na jeho část - informační
soubor nemovitostí (ISN) s databázovou organizací údajů.
Technický projekt pro přechod z dosavadního systému REN
byl připraven v roce 1987 (viz [19]). Návrh bylo možno re-
alizovat až po získání odpovídajícího technického vybavení
- výpočetní techniky i databázového systému, tedy až po roce
1989. Datová základna byla získána převodem údajů REN
a součástí převodu byly i dlouhodobě připravované a od-
zkoušené inovace některých údajů. Byla tak vytvořena cent-
rální databáze ISN.

V roce 1990 byly pro ověření připraveného systému pře-
vedeny údaje REN okresů Mělník a Písek s následnou aktu-
alizací změnami. V průběhu roku 1991 došlo k postupnému
převodu všech údajů REN do ISN. Převod sekvenčních sou-
borů REN byl realizován tak, že ihned po poslední aktuali-
zaci byly v jejich obsahu provedeny inovace, které:
- sjednotily číselné řady pro listy vlastnictví a evidenční listy,
- umožnily rozlišit jednotlivé druhy uživatelů-vlastníků

a druhy listu vlastnictví,
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- vytvořily okresní číselníky uživatelů a vlastníků, čímž bylo
odstraněno vícenásobné opakování jejich jmen se shodným
rodným číslem občana nebo číslem organizace,

- doplnily spoluvlastnický podíl u všech spoluvlastníků
a hodnoty podílů byly rozšířeny tak, aby obsahovaly čtyř-
místný čitatel a pětimístný jmenovatel,

- nahradily dosud nevyšetřené (nulové) identifikátory uživa-
telů a vlastníků (rodná čísla občanů, identifikační čísla or-
ganizací) fiktivními čísly generovanými počítačem tak, aby
v jednotlivých okresech nevznikly duplicity,

- rozšířily kódy ochrany nemovitosti o jedno místo a kódy
byly transformovány do nového číselníku.
Bázi dat ISN tvořilo v závěrečné fázi celkem 12 typů vět,

které jsou i s jejich vazbami vyznačeny na schématu na obr. 2
(názvy spojovacích směrníků jsou vyznačeny kurzívou).
Údaje EN byly převedeny do těchto typů vět:
- údaje o katastrálních územích do typů OKRES, OBEC

aKATUZ,
- údaje o uživatelích a vlastnících (spoluvlastnících) do typů

OBORG (jména a adresy), EL (údaje o uživatelích, později
nájemcích), LV (údaje o listech vlastnictví) a VLA (údaje
o vlastnících, spoluvlastnících),

- údaje o parcelách do typu PAR,
- doplňkové (podrobnější) údaje o vlastnictví do typů DO-

PLVLA a TEXT,
- údaje o částech obcí do typu COBCE,
- údaje o vztahu kódů BPEJ k parcelám do typu BONITA.

Obsah prvních 9 typů vět byl získán transformací z před-
cházejícího systému REN při vytvoření centrální databáze,
další byly zakládány později.

Centrální bázi dat ISN tvořilo 76 více méně samostatných
databází pro jednotlivé okresy ČR o zcela shodné struktuře
a velikosti. Velikost všech dílčích databází, bez ohledu na
skutečné zaplnění daty, musela být shodná proto, aby celá
databáze mohla pracovat podle jednotného schématu, shod-
nými programy. Databáze byla řízena databázovým systé-
mem IDMS s organizací dat hierarchicko-síťovou na počítači

IBM 4361, později IBM 4381 v Zeměměřickém ústavu,
Praha. Údaje ISN v ní byly uloženy nejdříve v 9 typech vět,
později byly vytvořeny další dva typy vět ajeden datový sou-
bor mimo centrální databázi. Mezi typy vět byly předem de-
finovány vazby, které většinou byly povinné. Později vytvo-
řené typy vět byly připojeny do databáze bez vazeb, aby
nebylo nutno celou databázi restrukturalizovat. Vazby mezi
typy vět byly realizovány speciálními databázovými údaji -
směrníky, které umožňovaly, že klíčový údaj se v podříze-
ném typu věty neopakoval. Např. typ věty PAR s údaji o par-
celách neobsahoval údaj kód katastrálního území, do kterého
parcela přísluší, ale byl nahrazen směrníkem na toto katast-
rální území, který se při změně čísla katastrálního území nebo
při změně jeho příslušnosti k obci neměnil.

Programové vybavení pro vedení centrální databáze ISN
bylo sestaveno v jazyku PUl a bylo tvořeno pěti skupinami
programů:
- Aktualizace - skupina obsahovala programy pro práci se
změnovými větami z počítače SM-4120 (konverze, archivace,
výběry), pro vlastní aktualizaci základních datových sou-
borů, pro aktualizaci katalogu územních jednotek a pro spe-
cielní druhy aktualizace (obnova operátu, dělení katastrál-
ních území).
- Základní a účelové výstupy (výstup písemného operátu EN

a jeho částí).
- Doplňkové a výběrové výstupy.
- Sumarizační výstupy.
- Pomocné programy.

Centrální databáze ISN byla popsána v [21, 22] a byla ve-
dena až do roku 2001, i když od roku 1993 souběžně s lo-
kálními databázemi katastrálních úřadů. V průběhu jejího ve-
dení se rozsah údajů v databázi měnil, jak je shrnuto v tab. I.

Značné rozšíření obsahu bylo důsledkem digitalizace KN.
Rozšíření počtu typu věty PAR bylo způsobeno zavedením
parcel ve zjednodušené evidenci.
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Stav k Počet záznamů typu věty (v tisících vět)
31. 12. OBCE KATUZ OBORG EL LV VLA PAR DOPL TEXT COBCE BON Celkem

1991 6 13 3919 2570 3367 4477 11973 506 - - - 26831
2000 6 13 5076 2613 4162 7103 21436 22683 13584 15 13649 90340

Vytvoření centrální báze dat ISN umožnilo zpracovávat veš-
keré údaje EN v ČR jednotným způsobem a celkem snadno
provádět výběry údajů nad rámec jednoho okresu, popř. za
celou ČR podle požadavků různých uživatelů. Databáze se
ovšem nijak nepřiblížila těm, kteří s údaji pracovali, aktua-
lizovali ji či jinak využívali. Veřejná přenosová síťpro přímé
využívání údajů centrální báze dat na jednotlivých pracoviš-
tích v okresech byla v té době těžko dostupná a tak byl vý-
voj orientován na vytvoření lokálních bází dat na všech pra-
covištích - střediscích geodézie, později katastrálních
úřadech. Využití osobních počítačů v EN bylo připravováno
již od roku 1987 a návrh řešení pro tehdy dostupnou výpo-
četní techniku byl ve výzkumné zprávě [20].

V roce 1992 byl vydán nový katastrální zákon a od 1. 1.
1993 přešly údaje EN na údaje katastru nemovitostí KN a je-
jich uložení v počítači bylo od té doby označováno jako Sou-
bor popisných informací. Současně dosavadní střediska ge-
odézie přešla na katastrální úřady.

Lokální báze dat SPI vznikla jako speciální výstup všech
údajů centrální báze dat. Jednotkou vytváření lokální báze
dat byl okres nebo jeho ucelená část, která byla spravována
zjediného pracoviště katastrálního úřadu. V 76 okresech bylo
celkem 112 pracovišť, bylo tedy vytvořeno 11210kálních da-
tabází. Instalace lokálních počítačových sítí a přenos dat na
ně probíhaly v letech 1993 až 1994. Postupně byl každý za-
městnanec katastrálního úřadu pracující s daty KN vybaven
stanicí zapojenou v lokální síti.

Lokální báze dat SPI byla vytvořena v prostředí relačního
databázového systému dBASE IV Údaje SPI v ní byly ulo-
ženy v šesti typech datových souborů, jejichž jména měla pří-
ponu .db! Později byly ještě vytvořeny další soubory.

Soubory lokální databáze SPI byly vytvořeny jako speci-
ální výstup z centrální databáze SPI v letech 1993-4. Lokální
databázi tvořily následující soubory a relace mezi nimi:
- údaje o katastrálních územích v souboru NYSKATAL, jedi-

ném v bázi dat, vznikl z údajů typů vět OKRES, OBEC
a KATUZ, jeho vazbou na všechny soubory pro katastrální
území bylo třímístné pracovní číslo katastrálního území
jako součást názvu každého souboru (relace jsou vyzna-
čeny čárkovanou čarou),

- údaje o parcelách (včetně parcel ve zjednodušené evidenci)
v souboru NYSPAxxx, pro každé katastrální území (xxx =
pracovní číslo katastrálního území), který vznikl z typu
věty PAR,

- údaje o vlastnících, nájemcích a jiných oprávněných v sou-
borech NYSOBORG (jediný v bázi dat), který odpovídal
typu věty OBORG a NYSUVxxx pro každé katastrální
území, jehož údaje byly vytvořeny z typů vět LV,VLA a EL,
vazbu mezi nimi tvořily údaje /DENT - jednotný identifi-
kátor (rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo

právnické osoby s doplňkem) a UVCHAR - kód charakte-
ristiky vlastníka-nájemce, vazby mezi soubory NYSUVxxx
a NYSPAxxx byly dvě a tvořily je údaje ELClS - číslo evi-
denčního listu a LVClS - číslo listu vlastnictví,

- podrobnější údaje o právních vztazích v souborech NYSVL-
xxx s vazbou na soubor NYSUVxxx v údaji LVClS - číslo
listu vlastnictví a NYSTXxxx s vazbou na soubor NYSVL-
xxx v údajích DLVClS - číslo listu vlastnictví a DOPLPOR
- pořadové číslo podrobnějšího údaje, oba soubory pro
každé katastrální území, které odpovídají typům vět DO-
PLVLA a TEXT,

- údaje o částech obcí v souboru NYSCOBCE, jediném v bázi
dat, vznikl z typu věty COBCE, vazbou mezi soubory
NYSCOBCE a NYSPAxxx byl údaj PORClS - pořadové
číslo části obce v obci,

- vztah mezi BPEJ a parcelou v souboru NYSBOxxx pro
každé katastrální území, který odpovídá typu věty BONITA
s vazbou na soubor NYSPAxxx v údaji PARClS - úplné číslo
parcely.

Schéma lokální báze dat s vyznačením relačních vztahů mezi
soubory je uvedeno na obr. 3.

Rychlý přístup k datům u relační databáze umožňovaly in-
dexové soubory, které byly vytvořeny pro předem vytypo-
vané klíčové údaje v souborech. Tyto indexy se automatizo-
vaně aktualizovaly současně s aktualizací údajů v základních
souborech.

Nově byl do SPI zaveden třímístný údaj - pracovní číslo
katastrálního území, kterým byla všechna katastrální území
v okrese průběžně očíslována, zpravidla v abecedním uspo-
řádání, a to bez ohledu na jejich příslušnost k obci. Toto číslo
bylo využito k označování všech datových souborů pro ka-
tastrální území (např. v názvu souboru parcel NYSPAxxx.dbf
bylo xxx pracovní číslo).

Pro vedení a využívání údajů SPI v lokální databázi byl
sestaven programový systém KN v prostředí dBASE IV. Byl
tvořen těmito subsystémy:
- AKTUALIZACE - zajišťoval pořízení údajů se změnami,

jejich kontroly a následnou aktualizaci údajů SPI,

- INFORMACE - podával informace ze souborů s údaji SPI,
včetně základních výstupů operátu SPI a nejčastěji použí-
vaného Výpisu z KN,

- POMOCNÁ EVIDENCE - obsahoval programy pro pří-
pravu aktualizace, vedení protokolů VaZ a vyznačování
plomb,

- PODPORA - obsahoval jednotlivé programy potřebné ze-
jména pro činnost správy počítačové sítě.

Provádění změn údajů SPI uložených v lokální databázi
bylo komplexně automatizováno. Každá listina obsahující



Geodetický a kartografický obzor
ročník 49191, 2003, číslo 4 77

/DENT
UVCHAR

:XXXI-------------------------------------~-----------------------j-----------------
o o
o o

FTrT.~

LVCIS
,,,,

.-------------------------------------~---------------.------- -----------------)
• o ,
, • o, , ,

DLVCIS

DOPLPOR

změnu údajů SPI byla zaznamenána v počítači buď do pro-
tokolu V - vklady nebo protokolu Z - záznamy. U nemovi-
tostí dotčených změnou byla vyznačena plomba. Změny
v údajích se vyznačovaly průběžně v dialogovém režimu.
Jednotkou provádění změn byla položka, což byly všechny
změny doložené zpravidla jednou listinou. Změny v rámci
položky se provedly na pracovních datech a po logické kon-
trole navržených změn a případné opravě byly změněny údaje
v databázi. Současně se změny uložily do změnového sou-
boru, z něhož byl vytištěn výkaz změn jako doklad o prove-
dené změně. V pravidelných intervalech (cca 2 týdny) byly
dávky změnových vět zasílány k aktualizaci údajů centrální
databáze, aby obě databáze byly v souladu.

Prakticky ihned po provedené aktualizaci údajů SPI bylo
možno podávat informace z lokální databáze. Teprve její exi-
stence spolu s postupující digitalizací SPI umožnily racio-
nální vyhotovování základního výstupu Výpisu z katastru ne-
movitostí jako úřední listiny. Tím byla dovršena automatizace
písemné části KN. Písemný operát KN byl nahrazen počíta-
čovými soubory dat a tisk částí operátu byl prováděn pouze
podle potřeby.

Protože s přechodem na katastr nemovitostí bylo zrušeno
evidování sektorů, bylo zrušeno vyhotovování sektorových
přehledů o plochách kultur a sumarizačními výkazy zůstaly
Úhrnné hodnoty druhů pozemků, doplněné o počty objektů
a Rozčlenění orné a zemědělské půdy do výrobních podo-
blastí. Tyto výstupy byly zpracovány za okresy, kraje a ce-
lou ČR. Výsledné tabulky pro Statistickou ročenku o půdním
fondu byly získány s minimální lidskou účastí přímo z údajů
lokálních databází. Pro každé katastrální území byla zpraco-
vána jedna věta sumarizačního souboru se stavem k 31. pro-
sinci každého roku. Tyto věty se dále zpracovaly na centrál-
ním počítači za celou republiku.

V roce 1993 zpracoval ČÚZK Koncepci digitalizace ka-
tastru nemovitostí, jejíž hlavní směry a cíle projednala vláda
ČR a svým usnesením č. 492 z 8. září 1993 uložila její rea-
lizaci. Pro realizaci této koncepce v oblasti SPI vydal ČÚZK
dne 18. 11. 1993 Opatření k digitalizaci souboru popisných
informací katastru nemovitostí, v kterém byl stanoven ter-
mín pro její ukončení - konec roku 1998.

Cílem digitalizace SPI bylo umožnit plnou automatizaci
vedení a využívání údajů SPI a současně doplnit údaje SPI

v souladu se standardy státního informačního systému (SIS).
Koncepce obsahovala v oblasti SPI tyto dílčí úkoly:

a) Digitalizace listů vlastnictví - Digitalizované údaje z LV
byly ukládány do souboru podrobnějších údajů katastru
(NYSVLxxx.dbf) a do souboru doplňkových textů
(NYSTXxxx.dbf). Kromě toho byly do souboru parcel
NYSPAxxx.dbf ukládány údaje o parcelách ZE podle je-
jich zápisů ve výkazu změn (protože tam byly zapisovány
v závorkách, byly dříve označovány jako "závorkové par-
cely").

b) Doplnění chybějících identifikátorů vlastníků a jiných
oprávněných - Rodná čísla fyzických osob a identifikační
čísla právnických osob (IČo) byla postupně zaváděna do
údajů o vlastnících a uživatelích nemovitostí od roku 1977.
K jejich jednorázovému doplnění byl využit Informační
systém evidence obyvatel Ministerstva vnitra a registr eko-
nomických subjektů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

c) Zavedení částí obcí do SPI pro jednoznačnou identifikaci
budov pomocí čísel popisných a evidenčních. V řadě ka-
tastrálních území je více sídelních celků se samostatnou
číselnou řadou, v nichž se jednotlivá čísla popisná opa-
kují. Pro jejich rozlišení byla mezi údaji o parcele pone-
chána již v roce 1977 dvoumístná rezerva, jejíž naplnění
však nebylo jednotně stanoveno. Rezerva byla využita pro
vyznačení příslušnosti čísel popisných nebo evidenčních
k části obce. Tuto jednotku zavedl Standard územní iden-
tifikace SIS, který ji zároveň definoval jako skupinu domů
s čísly popisnými v jedné číselné řadě a s vlastním ná-
zvem. Číselník částí obcí byl do SPI převzat v roce 1995
od bývalého Ministerstva hospodářství (dnes Ministerstvo
pro místní rozvoj), pro které jej vedl Terplán, a. s. Pro účely
KN bylo každé části obce přiřazeno dvoumístné pořadové
číslo v rámci obce a toto číslo bylo u parcely připojeno
k číslu popisnému nebo evidenčnímu. Ve většině katast-
rálních území je právě jedna část obce.

d) Zavedení diakritiky (české abecedy) do údajů SPI - Alfa-
betické údaje v databázových souborech SPI (názvy územ-
ních jednotek, jména a adresy vlastníků a doplňkové texty
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k podrobnějším údajům) byly od jejich založení vedeny
bez diakritiky. V roce 1995 byly vytvořeny technické
podmínky (úpravy tiskáren a přepracování programového
vybavení) pro zavedení českého prostředí do celého
systému zpracování SPI. Od listopadu 1995 byly ve všech
výstupech z lokální báze dat SPI na každém katastrálním
úřadě počeštěné standardní texty (nadpisy, hlavičky apod.)
a texty popisující zakódované údaje. Názvy územníchjed-
notek s diakritikou byly převzaty z Registru prostorových
jednotek ČSÚ. Od té doby se též všechny nové alfabetické
údaje ukládaly do databáze v češtině.

e) Přiřazení kódů BPEJ k vlastnickým parcelám KN země-
dělské půdy - Základní jednotkou bonitační klasifikace
provedené v resortu zemědělství v šedesátých a sedmde-
sátých letech minulého století byla bonitovaná půdně eko-
logická jednotka (BPEJ), označená pětimístným kódem.
Její hranice (obvod) byly vyznačeny zeleně v Mapě BPEJ
- otisku Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené. Usnesením
vlády z 18.3.1992 č. 177 bylo Ministerstvu zemědělství
ČR a ČÚZK uloženo zavést tyto kódy BPEJ k zeměděl-
ským pozemkům v KN. V letech 1997 až 1998 byl úkol
z větší části splněn ve spolupráci katastrálních úřadů
s Okresními pozemkovými úřady. Číselník kódů BPEJ vy-
daný Ministerstvem zemědělství obsahuje od roku 2001
celkem 2207 kódů a z nich bylo dosud uloženo do KN
1825.

Úkoly digitalizace SPI, stanovené koncepcí, byly velmi ná-
ročné. Jejich splnění by bylo nemyslitelné bez vybavení ka-
tastrálních úřadů potřebnou výpočetní technikou. Lokální
sítě počítačů instalované na všech pracovištích katastrálních
úřadů umožnily průběžně aktualizovat údaje SPI a poskyto-
vat z nich potřebné informace. Digitalizace tak dokončila
proces automatizace popisné části katastru nemovitostí.

5. Informační systém katastru nemovitostí (od roku
2001)

Řešení informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
bylo zahájeno v polovině roku 1997. Projekt ISKN vycházel
z koncepce digitalizace KN, zpracované v roce 1993. ISKN
nahradil předcházející automatizovaný systém KN a inte-
gruje vedení a správu KN do jednoho informačního systému.
Zahrnuje zejména vedení popisné a geodetické části katast-
rálního operátu, dále podporu správního řízení katastrálního
úřadu, využívání dat z jiných informačních systémů státní
správy, zavedení dálkového přístupu k datům KN prostřed-
nictvím internetu, a to vše za zvýšení bezpečnosti celého
systému.

Návrh řešení celého systému a vývoj aplikačního progra-
mového vybavení (APV) zajišťoval systémový integrátor,
společnost APP Czech, s. r. o. v letech 1997 až 2001. V ob-
dobí duben až září 2001 byl ISKN implementován na všech
112 pracovištích katastrálních úřadů i na centru.

Cílem řešení ISKN bylo vytvořit informační systém na
vyšší úrovni než byl dosavadní systém s těmito předpoklá-
danými hlavními přínosy:
- Sjednocení databázové struktury a prostředí pro vedení

centrální a lokálních databází (dosavadní IDMS pro CDB
a dBaselV či FoxBase pro LDB byly nahrazeny databázo-
vým systémem ORACLE). Tím odpadlo periodické po-
rovnávání a následně slaďování obsahu obou databází.

- Integrace údajů souboru popisných informací i souboru ge-
odetických informací do společné databáze se současnou
aktualizací obou částí.

- Zvýšení bezpečnosti kombinací prostředků operačního
systému, databáze a aplikačního programového vybavení.
Sledování provozu a aktuálního stavu systému zajišťují spe-
ciální moduly, tzv. bezpečnostní logy. Všechny údaje v da-
tabázi obsahují informace o tom, kdy a kým byl každý záz-
nam (řádek v tabulce) vytvořen nebo změněn.

- Zjednodušení a zrychlení aktualizace údajů CDB replika-
cemi databázových tabulek LDB a naopak v případě cent-
rálně vedených číselníků.

- Využívání dat jiných registrů státní správy pro přípravu ak-
tualizace (registr obyvatel, registr ekonomických subjektů,
územně identifikační registr aj.).

- Dodržení standardů státního informačního systému (SIS).
- Centrální správa číselníků, která podporuje zvýšení kvality

dat.
- Uchování všech dat včetně změněných a zrušených umož-

ňující poskytovat výstupy k historickému datu (od doby za-
ložení databáze ISKN).

- Možnost poskytovat data na každém pracovišti z území celé
ČR interním dálkovým přístupem.

- Možnost poskytovat data veřejnosti externím dálkovým
přístupem prostřednictvím internetu.
Základem ISKN je architektura klient-server s relačním

databázovým serverem na každém pracovišti KÚ a s cent-
rální databází vybavenou velkými databázovými a aplikač-
ními servery a operačním systémem UNIX. Báze dat ISKN
i APV jsou provozovány s využitím databázového systému
ORACLE a produktů Bentley v síti WAN (Wide Area Net-
work). V centru je též server pro poskytování údajů na ve-
řejné síti Internet. Lokální sítě pracují pod operačním systé-
mem Windows NT.

Údaje popisné části ISKN (SPI) byly převedeny z dosa-
vadního systému migrací lokálních databází. Migraci dat
tvořila soustava kroků, v nichž byla data ze souborů dbf
podrobena řadě kontrol a nebylo možno pokračovat dále
bez odstranění těch zjištěných závad, které by porušovaly
integritu dat. Výsledkem migrace byly údaje v databázo-
vých tabulkách systému ORACLE, a to společně pro po-
pisnou i geodetickou část a jednotně v lokální i centrální
databázi. Kromě tabulek s údaji SPI byly vytvořeny i ta-
bulky obsahující číselníky pro všechny kódované údaje.
Schéma popisné části databáze ISKN je ve zjednodušené
podobě na obr. 4, v němž tabulky číselníků jsou popsány
kurzívou. Vztah mezi objekty v tabulkách zajišťují odkazy
na unikátní generovaná čísla.

Datových bloků ISKN (tabulek) v části SPI je 13 a jsou
uspořádány do šesti skupin:
- Nemovitosti: tabulky údajů o parcelách, budovách, částech

budov, přiřazení způsobu ochrany k nemovitosti.
- Jednotky: tabulka údajů o jednotkách.
- Bonity: tabulka bonitních dílů parcel.
- Vlastnictví: tabulky údajů o oprávněných subjektech, vlast-

nictví a listů vlastnictví.
- Jiné právní vztahy: tabulka údajů o právních vztazích mimo

typu vlastnictví.
- Řízení: tabulky údajů o listinách, vazeb listin na další údaje

listiny a dalších údajů listiny.
Dosavadní systém SPI obsahoval číselníky pouze pro ně-

které číselné kódy údajů a jejich vedení nepodléhalo zvlášt-
nímu režimu. V ISKN byly vytvořeny číselníky pro všechny
kódované údaje a jejich vedení je řízeno správou číselníků.
U každé položky v číselníku je veden datum jejího vzniku
i případného zániku, aby bylo možno v historických výstu-
pech uvádět správný význam kódu. V ISKN se rozlišují tři
typy číselníků:
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Způsob pořízení dat období počet zrněn
(v tisících)

Děrování do 80ti sloupcových děrných štítků 1973-1981 3382
Děrování do pětistopé děrné pásky 1974-1986 2883
Přepis na psacím stroji písmem OCR-B + optické snímání 1975-1992 16051
Přímý záznam na magnetickou pásku 1978-1981 442
Optické snímání originálů dokladů s ručním písmem OCR 1978-1992 9827
Záznam na počítače SM-4/20 (SM 52/11) v dialogu 1982-1994 9530
Záznam na pružné disky na zařízení řady CONSUL 271 1983-1993 4891
Záznam na pružné disky na mikropočítači SAPI l-ELlS 1988-1991 1090
Záznam na paměťová medía osobních počítačů PC 1991-1993 1628
Přímé uložení zrněn na počítači PC v síti 1993 835
Aktualizace údajů lokální databáze 1994-2000 141 707

- externí - přebírají se z jiných informačních systémů a není
je možno jinak aktualizovat,

- centrální - aktualizaci zajišťuje správa číselníků v centrální
databázi,

-lokální - vytváří i aktualizují se v lokální databázi (v ob-
lasti SPI nejsou vytvořeny).
Součástí SPI jsou tyto číselníky:

- pro územní jednotky: číselník krajů, okresů, obcí, částí
obcí, městských obvodů hl. města Prahy (dosud nevyužit),
městských částí statutárních měst (dosud nevyužit),
všechny externí a katastrální území (centrální),

- pro kódy parcel, budova jednotek: číselník druhů pozemku,
způsobů využití pozemku, typů způsobu ochrany nemovi-
tosti, způsobů ochrany nemovitosti, způsobů určení vý-
měry, mapových listů, zdrojů (původu) parcel ZE, typů bu-
dov, způsobů využití budov, typů jednotek, způsobů využití
jednotek a bonitovaných půdně ekologických jednotek,

- pro kódy vlastnictví, vlastníků a jiných oprávněných, lis-
tin: číselník charakteristik oprávněných osob, typů práv-
ních vztahů (s vazbami právních vztahů na nemovitosti,
oprávněné osoby nebo LV), typů listin, dalších údajů listin
a externí číselníky ekonomických subjektů a fyzických
osob (dílčí) pro ověřování oprávněných osob, pro vnější
vztahy: číselník finančních úřadů (externí).
Programové vybavení pro správu a vedení KN je v ISKN

členěno na aplikace. Každá aplikace zajišťuje určitou část
správy KN. V současné době tvoří systém níže uvedené apli-
kace:
a) PA - příprava aktualizace - evidence průběhu řízení (ve-

dení protokolů), zápis vkladu, záznam práv, potvrzování
geometrických plánů, správa dokumentačních fondů.

b) AK - aktualizace údajů KN - příprava a kontrola návrhu
změn, potvrzení navržených změn, přesun návrhu změn
z budoucnosti do přítomnosti (aktualizace dat).

c) PU - poskytování údajů - údaje SPI i SGI aktuálního, bu-
doucího i historického stavu, podklady pro geometrické
plány, správní poplatky, rezervace nových parcelních čí-
sel.

d) VP - vzdálený přístup - založení a vedení zákaznického
účtu externích uživatelů.

e) PP - příprava a přebírání podkladů - vstup údajů z exter-
ních zdrojů, obnova katastrálního operátu, změny hranic
katastrálních území, přesun dat mezi LDB.

f) ST - statistiky - bilance a výkaznictví, podklady pro eko-
nomický informační systém, příprava údajů statistické ro-
čenky o půdním fondu, statistiky údajů KN.

g) BP - vedení bodových polí - pořízení údajů, import a re-

zervace čísel trigonometrických bodů, zhušťovacích bodů,
pevných bodů podrobného pole.

h) se - správa číselníků - prohlížení, editace a aktualizace
číselníků.

i) EX - vazby na externí systémy - import externích číselníků
(prostorová identifikace, BPEJ, výrobní podoblasti, práv-
nické osoby), export a import dat pro ověření fyzických osob.

j) TO - technicko-organizační zabezpečení - interní aplikace
pro podporu provozu ISKN, zajištění bezpečnosti, repli-
kace dat, tisky, možnost sledovat zpracování úloh.
Všechny jednotlivé činnosti pří aktualizaci údajů ISKN

jsou automatizovány. Každá činnost je zařazena do určitého
řízení a jeho průběh je systémem sledován, a to včetně roz-
hodování o vkladech do KN. Aktualizace údajů SPI a SGI
(pokud jsou katastrální mapy digitalizovány) probíhá sou-
časně. Při zápisu nových údajů systém kontroluje jejich hod-
noty a vzájemné vazby mezi údaji.

Vlastní aktualizace údajů probíhá v těchto krocích (zjed-
nodušeně):
- vytvoření návrhu změn, tzv. budoucího stavu, pro všechny

objekty v jednom řízení,
- kontrola údajů v budoucím stavu podle listiny,
- zplatnění budoucího stavu, převedení dat do tabulek pří-

tomného stavu,
- vytištění dokladu o provedené změně - výkazu změn.

Všechny změny údajů ISKN se realizují v lokálních data-
bázích a následně se nejdéle do dvou hodin replikují do cent-
rální databáze, takže stav obou databází je s uvedeným ča-
sovým rozdílem shodný.

Písemný operát KN, tak jako v předcházejícím systému
zpracování, je nahrazen počítačovými soubory a jednotlivé
jeho části je možno podle potřeby vytisknout nebo uložit do
souboru.

Zcela nově je v ISKN zavedeno poskytování údajů KN dál-
kovým přístupem k centrální databázi, která obsahuje údaje
z celé ČR. Dálkovým přístupem se rozumí on-line přístup
k datům KN buď zaměstnanců resortu ČÚZK prostřednic-
tvím intranetu a WAN nebo externích uživatelů KN jako
smluvních partnerů prostřednictvím internetu.

Vyhotovení sumarizačních výkazů je v ISKN plně auto-
matizováno. V aplikaci ST se automaticky vyhotovují v pře-
dem daných časových intervalech (měsíc, čtvrtletí, rok) sta-
tistiky jednotlivých objektů KN. Údaje statistik za okresy
k 31. prosinci každého roku se přímo použijí pro vyhotovení
Statistické ročenky o vývoji půdního fondu podle údajů KN,
kterou ČÚZK každoročně vydává tiskem. Ostatní statistiky
slouží pro řízení a správu KN.
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V předcházejících odstavcích byl popsán vývoj automatizace
evidování nemovitostí za posledních třicet let až do vytvo-
ření zdokonaleného ISKN. Celý proces si vyžádal velké úsilí
všech pracovníků, kteři se na automatizaci podíleli. Výsled-
kem je racionalizace vedení údajů o nemovitostech a posky-
tování informací všem uživatelům.

Rozsah zpracovávaných dat se v průběhu let neustále zvy-
šoval - v databázi REN při jejím založení v roce 1977 bylo
14,3 milionů vět a k 31. 12.2002 databáze ISKN měla 77,2
milionů aktualizací. V období třiceti let byla data pro aktua-
lizaci pořízena způsoby uvedenými v tab. 2.

Celkový počet aktualizovaných změn údajů EN (KN) -
192 milionů je značný a dokazuje náročnost celého procesu
automatizace. V tomto počtu jsou pochopitelně započteny též
nové věty pořizované průběžně při digitalizaci SPI. Pro její
rychlé dokončení byla rozhodující instalace lokálních sítí na
všech pracovištích katastrálních úřadů, která umožnila aktu-
alizovat skoro 142 milionů záznamů během posledních se-
dmi let.

Současný ISKN představuje rozsáhlý datový soubor, který
byl postupně budován v minulých letech a je veden na mo-
derní výpočetní technice. Smyslem každého informačního
systému je zejména využívání jeho dat. Právě na poskytování
informací o nemovitostech je dobře patrný vývoj. Data ISKN
jsou automatizovaně využívána pro různé účely a slouží
k tomu všechny moderní prostředky, včetně internetu.

Toto pojednání ukazuje, že vývoj automatizace zpracování
a vedení údajů katastru nemovitostí v každé etapě využíval
vždy dostupné prostředky automatizace. Z uvedeného záro-
veň vyplývá, že vývoj nemůže být nikdy ukončen a bude dále
pokračovat v návaznosti na rozvoji techniky a v závislosti na
potřebách společnosti.
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Lektoroval:
Ing. František Dohnal,

Katastrální úřad v Českých Budějovicích

I. března 1938 se v Praze narodil doc. Ing. František Krpata, CSc.,
proděkan oboru geodézie a kartografie Fakulty stavební (FSv) ČVUT
v Praze a vedoucí katedry vyšší geodézie. Maturoval roku 1957 na
Střední průmyslové škole zeměměřické, tehdejší Zeměměřickou fa-
kultu ČVUT absolvoval 10. 5. 1962. Po jednoroční základní službě
ve Vojenském topografickém ústavu, Oobruška, pracoval 5 let v Geo-
detickém a topografickém ústavu v Praze, kde prošel bohatou praxí
od budování podrobných bodových polí až po vytyčování. Po re-
strukturalizaci měřické služby pracoval v n. p. Inženýrská geodézie
Praha, kde mj. stál u zrodu tehdy vznikající Technické mapy Praha
a dále pracoval i v oddělení technického rozvQie. V prosinci 1968
nastoupil na katedru speciální geodézie FSv CVUT, kde mu byla
svěřena organizace předmětu Ekonomika geodetických prací. Svůj
zájem věnoval zejména novým typům a možnostem moderních geo-
detických přístrojů, takže v roce 1973 přešel na katedru vyšší geo-
dézie. Podílel se na budování a rozvíjení elektronické laboratoře a na
výuce předmětu Elektronické metody. Roku 1981 obhájil kandidát-
skou disertační práci na téma elektronické měření vzdáleností, roku
1985 byl jmenován docentem. Přednášel předměty Elektronické me-
tody v geodézii, Aplikovaná optika, Integrované systémy v geodé-
zii. V roce 1993 byl jmenován proděkanem oboru geodézie a karto-
grafie FSv ČVUT, roku 1999 se stal vedoucím katedry vyšší
geodézie. Známá je jeho spolupráce s podniky praxe a zejména s vý-
zkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým,
Zdiby, Zeměměřickým úřadem, Praha a Geodézií Praha.

V roce 1998 mu byla udělena Felberova medaile za pedagogic-
kou, vědeckou a organizační činnost ve prospěch ČVUT a Fakulty
stavební.

Mezi zásluhy doc. F. Krpaty patří získání samostatného studijního
programu "geodézie a kartografie" v rámci FSv ČVUT a dále před-
mětů Etika a Rétorika do osnov předmětů celkově technického za-
měření.

Při příležitosti takto již povážlivého životního jubilea by neměl
být opomenut jeho osobní příklad: nikdy nevolil cestu nejmenšího
odporu a obětavě se pouštěl do šarvátek za zájmy oboru a v posled-
ních letech též své katedry. Nezískal si tím vždy přízeň nadřízených,
zato jeho kolegové to dobře vědí, pamatují si to a do dalších let mu
přejí mnoho zdraví a osobní spokojenosti.
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Intergraph ČR představuje interope-
rabilitu ve svých řešeních

Společnost Intergraph ČR na tiskové konferenci dne 25. února 2003
seznámila s možnostmi interoperability geoprostorových dat a in-
formačních systémů. Interoperabilita představuje nové paradigma
geografických informačních systémů (GlS).

Hlavními tématy setkání byla interoperabilita informačních
systémů pracujících s geoprostorovými daty a využívání otevřených
standardů pro práci s nimi. Intergraph Mapping and Geospatial So-
lutions (IMGS), který je strategickým členem Open GlS Consorcium
(OGC, www.opengis.org), se aktivně podílí na testování specifikací,
které sdružení připravuje. Jednou z aktivních ukázek nasazení speci-
fikací OGC je projekt www.wmsviewer.com. Na tomto serveru, vy-
tvořeném ve spolupráci Intergraphu a OGC, si jakýkoliv zájemce
může vyzkoušet připojení geodat z různých datových zdrojů přes web.

Na konferenci byla dále předvedena ukázka práce s heterogen-
ními datovými zdroji, které lze v prostředí GeoMedia integrovat bez
nutnosti konverze oněch dat. GeoMedia slouží jako komplexní ná-
stroj pro sběr, údržbu, analýzu a vizualizaci geoprostorových dat.

Během setkání byly rovněž zmíněny aktivity IMGS v oblasti pro-
pojování geoprostorových informačních systémů s podnikovými
systémy. Jedním z důkazů z poslední doby je certifikace datového
konektoru pro SAP Rf3.

Generální ředitel společnosti Intergraph ČR Josef Havaš k dosa-
ženým výsledkům řekl: "Jsem rád, že Intergraph přináší do geoín-
formačního světa otevřené standardy a okamžitý přístup k hetero-
genním datovým zdrojům bez nutnosti jejich konverze.
Interoperabilita a webové služby mají velkou budoucnost a Inter-
graph je již nyní připraven je podporovat."

O společnosti Intergraph ČR:
Intergraph ČR spol. s r. o. je přímým zastoupením firmy Intergraph
Corporation v České republice, Slovenské republice a regionu střední
a východní Evropy-jih.

Intergraph ČR byl založen v roce 1991, přičemž z původního po-
čtu 3 zaměstnanců se firma rozrostla na současný stav cca 20 za-
městnanců.

Mezi hlavní sféry zájmu patří oblast státní správy a samosprávy,
zemědělství a lesnictví, geoprostorového řízení informací a zdrojů,
mapování, dopravního inženýrství, fotogrammetrie a DPZ, správy
inženýrských sítí a chemického a zpracovatelského průmyslu.

losef Hnojil,
Intergraph ČR

RAPANT, P.: Družicové polohové systémy. Ostrava, Vysoká škola
báňská - technická univerzita Ostrava 2002. 197 s., 88 obr. 12 tab.,
lit. 337 (většinou www stránky).
(048) 528.344:629.783 GPS

Knížka ve formátu obvyklém pro "malá" vysokoškolská skripta by
se nejlépe dala charakterizovat slovy "vše o systému GPS (a GLO-
NASS a Galileo ... )". Je zaměřena uživatelsky, osvětluje místo dru-
žicové navigace mezi ostatními navigačními systémy, všímá si její
použitelnosti za různých podmínek a pro různé účely, potřebné a do-
sažitelné přesnosti, jejích limitů, omezujících faktorů apod. - ale ne-
zabývá se problematikou matematického zpracování jinak, než co
nejstručnějším náznakem jeho principů. Zájemce o tyto otázky se
k nim může propracovat (poněkud obtížně) přes seznam literatury
a tam uvedené webovské stránky. Zde je třeba poznamenat, že kniha
má celkově přehledový a popularizační charakter, takže se snaží v co
nejširší míře definovat velké množství pojmů z dané oblasti, přičemž
pro podrobnosti odkazuje na prameny.

Po úvodu jsou v kap. 2 osvětleny tradiční způsoby určování po-
lohy a navigace, což může být zajímavé pro "vnitrozemce" bez ná-
mořních a leteckých zkušeností. V další kap. 3 je podán základní
přehled navigačních systémů, a to nejprve velmi stručně rádiových
a dopplerovských, načež následují systémy družicové. Zde autor roz-
lišuje "klasické" systémy (GPS, GLONASS), systémy "globální"
(čímž míní evropský projekt Galileo vytvářený v rámci koncepce

GNSS) a "další družicové navigační systémy" (kde jen vyjmenovává
plně nerealízované Geostar, Locstar aj.). Po stručné historii druži-
cových navigačních systémů (kap. 4) je kapitola 5 věnována systému
GPS. Nalezneme zde popis struktury systému, vysílané signály, kon-
cepci přijímačů, principy určování polohy a času, faktory ovlivňu-
jící přesnost a výkonnost systémů. Jsou tu věci godetům běžné Gako
diferenční GPS), ale i méně známé - např. koncepce pseudodružice,
nebo standardy pro předávání dat odlišné od RINEX (RTCM SC-
104, NMEA 0183). Nechybí ani výhledy dalšího rozvoje systému
GPS.

Stručněji, ale v podobné struktuře, je popsán ruský systém GLO-
NASS (kap. 6). Kapitola 7 se zabývá (pro nás nepraktickými) rozši-
řujícími systémy, uváděnými pod "tajuplnými" (v knize dešifrova-
nými) akronymy WAAS, LAAS a EGNOS. Jde o podpůrné systémy,
které mají sledováním integrity družicových signálů, vysíláním ko-
rekcí apod. zvyšovat v reálném čase přesnost a spolehlivost druži-
cové navigace, zejména pro civilní leteckou dopravu. Zvláštní kapi-
tola (kap. 8) je věnována koncepci GNSS (Global Navigation
Satellite System), na vojenských autoritách nezávislých globálních
navigačních družicových systémů, a v tomto rámci připravovanému
projektu Evropské unie Galileo, který by měl být v počátečním pro-
vozu r. 2005 a v plném operačním stavu r. 2008. Systém je popsán
dosti podrobně, včetně architektury, kmitočtů, přesnosti - a koope-
race při budování i nákladů (ca 3,25 mld. E, roční provozní náklady
asi 220 mil. E).

Oblasti využití GPS jsou obsahem předposlední kapitoly 9 (před
stručnými závěry v kap. 10). Je tu vše možné, od dopravy, mapování
a geodézie, řešení krizových situací, přes rekreaci k vědě, časovým
službám atd. Mezi ukázkami praktických aplikací najdeme třeba na-
vigační systémy pro nevidomé i navigační válku. Některé pasáže této
kapitoly pocházejí od externích autorů.

Autor knihy doc. Ing. Petr Rapant, CSc., z Institutu geoinforma-
tiky VŠB nezapřel pedagogické zaměření publikace, takže ji doplnil
třemi přílohami. Jsou to přílohy A) Srovnání systémů GPS a GLO-
NASS, B) Použité termíny a zkratky (český termín, výklad a ang-
lický ekvivalent, velmi prospěšné při dešifraci akronymů) a zvláště
půvabná příloha C) Něco pro začátečníky, která "je určena začína-
jícím uživatelům jednoduchých turistických přijímačů GPS."

Je pochopitelné, že při rozsahu zpracovávané látky se v knize na-
jdou Gen v malém počtu) některá nedopatření. Tak název knihy v zá-
hlaví sudých stránek neodpovídá titulnímu listu a je tam spíše zby-
tečné datum zpracování, na str. 15 v obr. 4 jsou nezřetelné polohové
čáry a text by si zasloužil lepší vysvětlení souvislosti mezi zobraze-
nými kružnicemi a rozdílovými hyperbolami. Na str. 21 je neobratná
formulace, podle níž v Merkátorově zobrazení "azimuty mohly být
znázorněny jako přímky ... ", podobně na str. 48 se o změnách po-
lohy družice na oběžné dráze praví, že "důvodem jsou například
změny gravitačního pole Země" Gde o nebeskomechanicky efekt
gravitačního pole elipsoidu, nikoliv o jeho změny). "Nadmořskou
výšku H, přepočtenou z pravoúhlých souřadnic VGS84" na str. 57
a v obr. 26 by bylo lépe nazvat "elipsoidická výška". Na str. 58 je
mylné (a nějasné) tvrzení, že rotace Země se zpomaluje "dnes v prů-
měru o jednu sekundu za rok"; ve skutečnosti se délka dne zvětšuje
asi o 0,001 sekundy za století. Rádiové navigační systémy je podle
Pravidel českého pravopisu třeba psát s dlouhým "á" Ge to od "rá-
dio", na rozdíl od "radiový", což je vztaženo k prvku "radium" -
dost se to plete). V článku je vícekrát použito výrazů "robustní" nebo
"robustnost" - zasloužily by si vysvětlení např. na úrovni encyklo-
pedie Direrot jako "schopnost programu nebo systému zotavit se
a pokračovat po chybné události." A konečně by bylo vhodné upo-
zornit na kolizi označení nosné frekvence L3 (respektive L4 a L5)
s historicky vzniklým a u geodetů běžným označením lineárních
kombinací při zpracování fázových měření L3 ("iono-free"), L4
("geometry-free") a L5 ("wide-Iane").

Geodet, který se nechce omezit jen na rutinní používání "černých
skříněk" přijímačů a firemních software, najde v této knize mnoho
zajímavého o technologiích GPS a GLONASS i o perspektivách roz-
voje družicových navigačních systémů, které se dotknou i našeho
oboru. Problém je v tom, že kniha (podle autorova soukromého sdě-
lení) vyšla jen v minimálním počtu výtisků, potřebném k získání
identifikace ISBN, a je označená jako "Neprodejné". Když předpo-
kládaný vydavatel z obavo odbyt ustoupil od "papírového" vydání,
zveřejnil autor publikaci na internetové stránce http://gis.vsb.cz!, kde
ji nalezneme na adrese Publikacelknizni_publikaceIDNS_GPS/
jako soubor DNS_GPS.pdf. Je dovoleno si knihu stáhnout a vy-
tisknout, soubor DNS_GPS.pdf obsahuje barevné obrázky a "živé"
www odkazy v seznamu literatury. Autor připravuje aktualizaci pub-
likace a doufá, že tentokráte dojde i k jejímu tištěnému vydání v ji-
ném nakladatelství.

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Praha

http://www.wmsviewer.com.
http://gis.vsb.cz!,



