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Nový podpredseda ÚGKK SR Ing. Štefan Nagy uvedený do funkcie
92.Nagy:528

Uznesením vlády Slovenskej
republiky (SR) č. 729 z 20. 10.
2010 s účinnosťou od 21. 10.
2010 bol vymenovaný do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra
(ÚGKK) SR Ing. Štefan Nagy.
Do funkcie ho uviedla predsedníčka ÚGKK SR Ing. Hedviga
Májovská.
Narodil sa 13. 10. 1965
v Nitre. Stredoškolské štúdium
absolvoval na Gymnáziu v Senci v roku 1983 a odbor geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1989. Potom vykonával základnú vojenskú službu vo
Vojenskom topograﬁckom ústave v Dobruške, okres Rychnov nad Kněžnou (Česká republika). Po jej skončení v roku
1990 nastúpil do Geodézie, š. p., Prešov, hospodárske stredisko Spišská Nová Ves, kde vykonával práce v oblasti evidencie nehnuteľností.
V rokoch 1991 a 1992 Ing. Nagy pôsobil ako organizačný
tajomník umeleckého súboru Mladé srdcia. V rokoch 1992
až 1998 bol zamestnancom súkromnej geodetickej ﬁrmy
Ing. Ján Pekarčík – GEODING v Spišskej Novej Vsi, kde
spracovával zjednodušené registre pôvodného stavu, vyhotovoval geometrické plány (GP) a vytyčoval hranice pozemkov.
Od roku 1999 podnikal v oblasti geodézie ako fyzická osoba

a od roku 2006 do októbra 2010 ako právnická osoba. V tomto
období vyhotovoval registre obnovenej evidencie pozemkov,
GP, vytyčoval hranice pozemkov a vykonával práce v oblasti
inžinierskej geodézie, pričom priebežne prichádzal do priameho kontaktu s pracoviskami rezortu ÚGKK SR, najmä
na úseku katastra nehnuteľností. Z uvedeného vidieť, že Ing.
Nagy pracoval v rezorte geodézie a kartograﬁe veľmi krátko
a jeho profesionálna dráha bola hlavne v komerčnej sfére.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Nagy venoval aj starostlivosti o svoj odborný rast. V roku 1998 získal
oprávnenie na overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartograﬁckých činností podľa § 6 písmena d) až j)
zákona Národnej rady (NR) SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartograﬁi, v roku 2003 oprávnenie na projektové práce
v odbore pozemkových úprav a v roku 2004 oprávnenie na
overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartograﬁckých činností podľa § 6 písmena a) až e) zákona NR SR
č. 215/1995 Z. z.
Ing. Nagy pôsobil od roku 1998 v Komore geodetov
a kartografov (KGK). Najskôr ako člen a od roku 2000 ako
funkcionár: člen disciplinárnej komisie (DK – 2000 a 2001),
predseda DK (2002 a 2003), člen Predstavenstva KGK (2004
a 2005) a od roku 2006 do roku 2010 predseda dozornej
rady.
V novej zodpovednej funkcii želáme Ing. Štefanovi Nagyovi, aby sa rýchlo zoznámil s celou problematikou rezortu
ÚGKK SR, ďalej mnoho zdravia, síl, invencie a úspešné zvládnutie náročných úloh, ktoré stoja pred rezortom ÚGKK SR.
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K problému analýzy chýb v katastri
nehnuteľností
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Abstrakt
Kategorizácia nesúladov medzi údajmi súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (KN) a údajmi súboru geodetických
informácií KN, nesúladov medzi údajmi sprístupnenými z bázy údajov KN a údajmi KN spravovanými na správach katastra.
Analýza týchto nesúladov, snaha o ich odstránenie a snaha o doplnenie chýbajúcich komponentov súboru popisných údajov
o vlastníkovi a o nehnuteľnosti.
For the Problem of Error Analysis in the Cadastre of Real Estate
Summary
Categorisation of discrepancies between the descriptive data ﬁle and geodetic data ﬁle of the cadastre of real estate,
discrepancies between data accessible from the central database of the cadastre of real estate and data administered in the
cadastral authorities. Analysis of these discrepancies, effort towards their elimination and completion of the descriptive data
ﬁle with the information on the owner and on the property.
Keywords: information system of the cadastre of real estate, descriptive data ﬁle of the cadastre of real estate, missing data of
the cadastre of real estate, discrepancies in the data of the cadastre of real estate

1. Úvod
Informačný systém (IS) katastra nehnuteľností rozsahom
spravovaných údajov, frekvenciou ich zmien, rýchlosťou aktualizovania svojej bázy údajov a spoločenskou vážnosťou
patrí v súčasnosti medzi špičkové IS štátu [10]. Túto svoju
celospoločenskú pozíciu si vybudoval už v minulosti, keď
o elektronickom správcovstve IS rozprávali iba prognostici.
Obrovský rozsah spravovaných údajov v IS nesie so sebou
riziko, že niektoré povinné údaje nie sú v ňom obsiahnuté,
niektoré sú naopak duplicitné a nelogické, v určitých prípadoch sa konštatuje výskyt topologických a syntaktických
chýb, niektoré údaje vykazujú logické nesúlady a niektoré
sú vyslovene chybné. K tomuto nepriaznivému stavu prispela aj skutočnosť, že prijatá metodika vpisu údajov KN do
katastrálneho operátu postupom času podliehala zmenám.
V dôsledku toho to, čo vyhovovalo vpisu do KN v jednom
časovom období, sa po zmene metodiky v istých prípadoch
ukazuje ako neúplné, nedostatočné, svojou kvalitou také, že
sa k tomu treba neskôr vrátiť a príslušný zápis do KN skompletizovať. Z terminologického hľadiska boli takéto nedostatky, neúplnosti a chyby označené súhrnným (nie veľmi
šťastným) termínom chyby a chýbajúce údaje v KN, aj keď
nie v každom prípade možno hovoriť o chybách v pravom
slova zmysle.
V nedávnej minulosti sa periodicky prezentovali systematické snahy vytvoriť súlad medzi údajmi súboru popisných
informácií (SPI) KN a údajmi súboru geodetických informácií (SGI) KN, zabezpečiť súlad medzi údajmi sprístupnenými z centrálnej bázy údajov KN a údajmi spravovanými na
správach katastra (SK), zabezpečiť kompletizáciu údajov SPI
o vlastníkovi a o nehnuteľnosti podľa aktuálnych požiadaviek, kompletizáciu údajov SGI a v plnom rozsahu doplniť
chýbajúce údaje [5], [6], [8]. V období elektronického spracovania údajov KN tieto snahy nadobudli ešte väčší význam,

lebo aplikačné programové vybavenie je schopné značnú časť
logických chýb indikovať, a teda nekompromisne vyžaduje
ich odstránenie, lebo ďalej chce pracovať už s „vyčistenými“
údajmi. Tieto periodické snahy priniesli doteraz iba čiastkové úspechy. Razantný krok na ceste k odstráneniu chýb a doplneniu chýbajúcich údajov v ISKN bol naštartovaný v roku
2009, keď bola zadaná úloha analyzovať príčiny, ktoré dovtedy bránili širšiemu uplatneniu snáh o celoplošné odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov, s cieľom umožniť
v ďalšom období harmonické elektronické spravovanie KN.
V príspevku predkladáme úvahy spojené s „čistením“ údajov v SPI KN. Problematika odstraňovania chýb spojených
s SGI KN bude predmetom samostatného príspevku.

2. Chybné a chýbajúce údaje v KN
Dôležité je uvedomiť si, že analyzované chyby v ISKN nepredstavujú také chybné údaje KN, ktoré by bolo možné odstrániť podľa § 59 zákona Národnej rady (NR) Slovenskej
republiky (SR) č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „katastrálny zákon“) [1]. Všetky v ďalšom texte konštatované
„chyby“ sú iba pozostatkom zápisov z rôznych predchádzajúcich časových období, keď platili pre zápis právnych vzťahov do KN, resp. evidencie nehnuteľností rôzne právne predpisy (napr. zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
s vykonávacou vyhláškou č. 23/1964 Zb., zákon č. 265/1992
Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností
v SR s vykonávacou vyhláškou č. 594/1992 Zb., prípadne
viackrát novelizovaný súčasný katastrálny zákon).
Napriek tejto skutočnosti treba všetky „chybné“ zápisy
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a „chýbajúce údaje“ dať do súladu s dnešnými požiadavkami
na spôsob zápisu alebo na evidovanie údajov KN a súčasne
musia vyhovovať požiadavkám kladeným výpočtovou technikou.
Zistené chybné údaje v SPI KN možno rozdeliť do štyroch
kategórií:
1. chybné údaje, odstránenie ktorých je v súčasnosti možné
(technickou úpravou zápisu údajov a prešetrením alebo
doplnením ďalších údajov) bez súčinnosti s tretími osobami,
2. chybné údaje, odstránenie ktorých je možné len na základe ďalšej súčinnosti s vlastníkmi alebo inými oprávnenými
osobami, prípadne obcami a štátnymi orgánmi,
3. chybné údaje, odstránenie ktorých je možné len ďalšou
legislatívnou zmenou (katastrálneho zákona alebo iného
všeobecne záväzného právneho predpisu),
4. chybné údaje korektne vpísané do KN podľa dobových
právnych predpisov, ktoré treba v súčasnosti ponechať
v tejto podobe a ktoré budú odstránené pri najbližšom nakladaní s nehnuteľnosťou.
2 . 1 Ú d a je , k to r é m ož no v súč a snost i opravi ť bez
s ú č in n o s ti s tre t í m i osoba m i
a) Hluchý list vlastníctva (LV), na ktorom sú v origináli LV
nezjednoteného operátu vpísané parcely, ktoré neboli preverené na stav registra „C“ KN, t. j. neprečíslované parcely po mapovaní.
Návrh riešenia: vytvoriť záznam podrobného merania
zmien s neznateľnou hranicou podľa pôvodného geometrického plánu; ak to nie je takto riešiteľné, tak identiﬁkácia parciel a prípadné uvedenie kódu 7.
b) Prázdna hodnota položky „identiﬁkátor priestoru“, ktorá
nebola vyplnená pri prvotnom zápise bytov (nebytových
priestorov) do jedného podielu, napr. pre stavebné bytové
družstvo. Stavebné bytové družstvo alebo obec pri prvom
prevode vlastníckeho práva k bytu totiž nepožiadali o zápis zostávajúcich bytov do LV. Vlastník týchto bytov aj
napriek výzvam nedoručil podklady na zápis zvyšných
bytov. Údaj obsahujúci podiel na spoločných priestoroch
je 0/0.
Návrh riešenia: prešetriť listiny z prvotného zápisu alebo
v súčinnosti so správcom bytového domu alebo so spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej
len „spoločenstvo vlastníkov“) doplniť priestory; prípadne v súčinnosti s vlastníkom aj pod hrozbou pokuty (v takomto prípade je to už kategória 2.2).
c) Do predchádzajúcej skupiny by sa dali zahrnúť aj prípady
bytových domov, ktoré ešte nemajú zapísané všetky byty
– podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je
menší ako 1/1 (100 %).
Návrh riešenia: prešetriť listiny z prvotného zápisu alebo
v súčinnosti so správcom bytového domu alebo so spoločenstvom vlastníkov doplniť ešte nezapísané byty a nebytové priestory; v kontakte s vlastníkom zvážiť aj prípadné
využitie hrozby pokuty.
d) Chybné podiely na spoločných častiach a zariadeniach bytových domov, v dôsledku čoho je prekročený súčet veľkostí spoluvlastníckych podielov na nich.
Návrh riešenia: prepočítať podiely podľa pôvodnej listiny
v súčinnosti so správcom alebo so spoločenstvom vlastníkov. Doterajšia aplikačná prax signalizuje, že časť správcov, spoločenstiev vlastníkov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov, žiaľ, nie je ochotná preukázať potrebnú
mieru súčinnosti s SK. Často sú to vlastníci bytov, ktorým
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sa matematicky vyjadrený spoluvlastnícky podiel zmenšuje.
e) Na LV je uvedená neplatná adresa pobytu cudzozemcov
(napr. bývalá Juhoslávia alebo bývalý ZSSR).
Návrh riešenia: obrátiť sa na Ministerstvo zahraničných
vecí SR s otázkou, kam patrí obec po rozdelení Juhoslávie,
ZSSR (prípadne s inou otázkou – ak sa rozdelil iný štát).
f) Súčet spoluvlastníckych podielov na LV nie je 100 %
– problém urbárskych LV, ktoré sa založili pri spracovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) na
99,999999 % z dôvodu zaokrúhlenia podielu (v softvéri
na aktualizáciu SPI KN – W_KN – sa podiel do vymedzených políčok nezmestil).
Návrh riešenia: upraviť podiel a výsledok oznámiť dotknutému vlastníkovi.
g) Chybné kódy ochrany – v dôsledku zmeny pôvodných kódov ochrany na súčasné kódy ochrany podľa nových právnych predpisov.
Návrh riešenia: identiﬁkovať kódy podľa zrovnávacieho
zostavenia kódov ochrany a upraviť ich.
h) Chýba kód umiestnenia pozemku 1 alebo 2, čiže pozemok
nie je zaradený (kód 0).
Návrh riešenia: doplniť kódy podľa zákresu v katastrálnej
mape.
i) Existencia dielov parciel, ktoré sa odstraňujú v zmysle
platných usmernení.
Návrh riešenia: diely parciel sa celoplošne systematicky
odstraňujú v súlade s vydaným usmernením.
j) Evidovanie spoločných dvorov na hluchých LV (spoločný
dvor je zapísaný iba v poznámke).
Návrh riešenia: doplniť konkrétneho vlastníka podľa listiny alebo podľa pôvodného zápisu v pozemkovej knihe.
k) Diely parciel – zastavané plochy, ktoré boli zapísané hromadným vyňatím pod záhradné chatky. Vo vyňatí nebolo
špeciﬁkované, o ktoré chatky ide. V geometrickom pláne
na usporiadanie záhradkárskej osady a na zameranie záhradných chatiek je v novom stave viac záhradných chatiek. SK nevie identiﬁkovať jednotlivé vyňaté diely parciel
k príslušným chatkám.
Návrh riešenia: prešetriť, kedy boli jednotlivé stavby postavené a na základe tejto skutočnosti postupne zapísať
rozhodnutie o vyňatí, posledné stavby ponechať na pôvodnom druhu pozemku.
2.2 Ú daje, ktoré možno v s účas nos ti opraviť
v s účinnos ti s vlas tníkmi alebo inými
oprávnenými os obami, prípadne obcami
a štátnymi orgánmi
Chybné údaje tejto kategórie možno opraviť na základe vykonania revízie údajov KN podľa § 67a katastrálneho zákona
[1]. SK podľa potreby reviduje zhodu údajov KN (právny
stav so skutočným stavom). Revízia údajov KN sa vykonáva
v súčinnosti so štátnymi orgánmi a obcami a za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb.
Do tejto kategórie patria tieto prípady:
a) Evidovanie stavieb na hluchých LV, t. j. nie je evidovaná
parcela, na ktorej stojí stavba; evidovaný je iba vlastník
stavby a stavba.
b) Rodinné domy, kde vlastnícky vzťah nie je evidovaný na
100 %, t. j. prípady, keď stavba nebola evidovaná v pozemkovej knihe a bola zapísaná na LV na základe vydaných
dedičských rozhodnutí počas účinnosti zákona č. 22/1964
Zb. o evidencii nehnuteľností, prípadne ešte pred rokom
1964.
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c) Vlastník nemá uvedené identiﬁkačné údaje (rodné číslo,
dátum narodenia). Iba v doplnkovom údaji je uvedené
napr. meno manželky s identiﬁkátorom, ale bez adresy.
d) Prázdna hodnota „identiﬁkátor účastníka právneho vzťahu
v BSM“ (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov).
e) Na LV je uvedené nesprávne rodné číslo, ktoré je ale v súlade s listinou.
f) Spoluvlastník je bez podielu na LV.
g) Po zápise projektu pozemkových úprav chýba údaj „cena
pozemku“, pričom jestvuje údaj o dátume zápisu ceny pozemku.
2 . 3 Ú d a je , k to r é ne m ož no v súč a snost i opraviť
b e z leg is la tívne j z m e ny
a) duplicitné vlastnícke právo,
b) problém spoločných dvorov,
c) nedoriešené chybné podiely na spoločných častiach a zariadeniach bytových domov zo skupiny 2.1 d).
2.3.1 Duplicitné vlastnícke právo
Analýzou boli zistené tieto štyri druhy duplicitne evidovaného vlastníckeho práva:
1. Súčet spoluvlastníckych podielov jednotlivých vlastníkov
na jednom LV presahuje 100 %.
2. Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti v registri
„C“ na dvoch LV s rozdielnymi vlastníkmi.
3. Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti v dvoch registroch „C“ a „E“ na LV s rozdielnymi vlastníkmi.
4. Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti na LV a zároveň evidovanej v staršom operáte (v pozemkovoknižnej
vložke) s rozdielnymi vlastníkmi.
Je jedno, na koľko druhov sa duplicita rozčlení, vždy pôjde
o duplicitu vlastníckeho práva, či to bude z dôvodu duplicity
parciel pozemkov registra „C“ alebo „C a E“ alebo pozemkovej knihy.
Duplicitné (alebo aj viacnásobné) vlastnícke právo je
problém, ktorý trápi nielen samotných dotknutých vlastníkov, ale aj SK, ktoré toto právo evidujú. Súčasná právna úprava v rámci KN neumožňuje duplicitu odstrániť, vlastníci
majú možnosť uzavrieť dohodu alebo sa domáhať svojho práva súdnou cestou. Ani jedna z týchto možností však nerieši
problém v evidovaní duplicitného vlastníctva v KN. SK vie
príslušným kódom pri vlastníkovi vyznačiť duplicitné vlastníctvo a na základe poznámky o spochybnení hodnovernosti
údajov dokáže zabrániť ďalšiemu nakladaniu s nehnuteľnosťou, ale to je všetko. Snahou správcu katastrálneho operátu
by malo byť vo väčšej miere ako doteraz presunúť zodpovednosť za riešenie vzniknutej situácie duplicitného vlastníctva
na samotných dotknutých vlastníkov nehnuteľností.
V roku 2009 bolo v SR evidovaných približne 3900 duplicitných LV. Toto obrovské množstvo ešte narastie hlavne
v dôsledku ROEP, pretože práve toto konanie je nástrojom,
ktorý dokáže duplicitu odhaliť systematicky v celom katastrálnom území.
Jednou z hlavných úloh KN ako IS je podľa § 2 katastrálneho zákona [1] ochrana práv k nehnuteľnostiam. Novelizácia
ustanovenia § 36a katastrálneho zákona prispela k tomu, aby
sa ďalšie duplicity v KN nezapisovali. Listiny preukazujúce ďalšie vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnosti sa vracajú
tomu, v koho prospech právo svedčí podľa doručenej listiny
a zároveň sa dotknutí vlastníci vyzývajú na uzavretie dohody
alebo podanie žaloby na súd.

Návrh riešenia: pretože neexistuje žiadna cesta na „technickú opravu“, treba najprv nájsť zákonné riešenie na odstránenie duplicity v rámci evidovania v KN, teda novelizovať
katastrálny zákon, prípadne navrhnúť novelu iného právneho
predpisu.
Novela katastrálneho zákona [1] by mohla riešiť odstránenie duplicity dvoma spôsobmi:
a) Ustanoviť osobitné samostatné konanie [7] o zrušení zápisu duplicitného vlastníctva – úlohou SK v tomto konaní
by bolo zrušenie zápisu toho vlastníka, ktorému by právo po prešetrení neprináležalo, teda nie samotné určenie
vlastníckeho práva (to je naďalej úloha pre súdne konanie). Výsledkom prešetrenia by bolo vydanie rozhodnutia
o zrušení zápisu s možnosťou podať do 30 dní odvolanie
na katastrálny úrad a toto rozhodnutie by mohlo byť návrhom na konanie o určenie vlastníckeho práva na súd.
Poznámka duplicity by ostala vyznačená alebo by bola nahradená poznámkou o určení práva súdnou cestou. (Sme
presvedčení, že samotné SK dokážu vo väčšine prípadov
zápis prešetriť a majú potrebné údaje na zistenie, komu by
malo právo patriť.) Konanie by nemuselo byť iba na návrh.
Toto riešenie by však bolo veľmi náročné na personálnu
zostavu SK.
b) Druhá možnosť (zrejme vhodnejšia ako predchádzajúca)
je obdobným riešením ako dnešné ustanovenie § 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov [2]. V katastrálnom zákone by to bolo samostatné konanie, v ktorom by ale už išlo o určenie vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti [7]. Ak by sa v konaní zistili údaje
odporujúce skutočnostiam, z ktorých vychádzali predchádzajúce listiny predložené na zápis, SK by mohla rozhodnúť. Vydaním rozhodnutia by uvedené listiny stratili platnosť. Proti rozhodnutiu by bolo možné podať odvolanie na
súd. Možnosť riešenia duplicity týmto spôsobom by bola
tak pre samotných dotknutých vlastníkov, ako aj pre SK
výhodnejším riešením. Ale aj toto riešenie by značne zaťažilo SK.
Ak by sa riešenie duplicitného vlastníctva ponechalo len
na dohodu účastníkov alebo súdy, odstránenie tohto problému by zostávalo v nedohľadne. Treba si uvedomiť, že problém s duplicitou nastáva práve vtedy, keď sa vlastníci nevedia
dohodnúť a obrátia sa na súd. Pretože súdne konanie môže
prebiehať niekoľko rokov, na tento čas sa zastaví nakladanie
s dotknutými nehnuteľnosťami. Tento negatívny prvok ale nie
je zapríčinený SK.
Do vykonania legislatívnej zmeny treba ponechať duplicitné vlastníctvo v takom stave, v akom je zapísané v KN. Sú
síce spôsoby, ktoré by technicky duplicitné zápisy odstránili,
ale duplicita by v skutočnosti odstránená nebola (napr. podiely duplicitných vlastníkov uvádzať v časti LV „iné údaje“). Je otázne, či námaha a čas vynaložený na takúto úpravu
by boli adekvátne dosiahnutému výsledku, pretože je to málo
prínosný krok.
2.3.2 Problém spoločných dvorov
Pod spoločným dvorom rozumieme pozemok (dvor) slúžiaci spoločne vlastníkom (spoluvlastníkom) dvoch alebo
viacerých domov. Tento pozemok nebol v spoluvlastníctve
určitých individuálnych osôb, ale náležal ako ideálny podiel
jednotlivým domom, ktorých vlastníci ho spoločne užívali.
Tvoril hospodársky neoddeliteľný celok s týmito domami,
slúžil ich potrebe a nemohol byť od nich oddelený, aby tým
neboli nehnuteľnosti znehodnotené, resp. aby ich užívanie
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nebolo znemožnené. Spoločný dvor tvoril okrem iného prístupovú cestu k domom, mohli byť na ňom postavené rôzne
hospodárske staviská, sklady a pod. Spôsob zápisu spoločných dvorov do pozemkovej knihy i do KN sa postupom
času vyvíjal. Až nariadenie Ministerstva spravodlivosti č.
37748/32 stanovilo, že spoluvlastnícke podiely na spoločnom dvore prestali byť individuálne spôsobilým predmetom
občianskoprávnych vzťahov a dispozícia s nimi sa neoddeliteľne zviazala s nakladaním s „hlavnými“ nehnuteľnosťami
– domami. Konkrétne, spoluvlastník podielu na spoločnom
dvore nemohol s týmto podielom ďalej samostatne nakladať
a k platnému scudzeniu tohto podielu mohlo dôjsť iba vtedy,
ak došlo zároveň k prevodu vlastníctva k domu, ku ktorému
spoločný dvor patril. Nerozlučnosť vlastníctva spoločného
dvora a domov, na ktoré sa tento dvor viazal, sa následne
premietla aj do judikatúry súdov, ktoré dospeli k záveru, že
spoluvlastníctvo k spoločnému dvoru nemožno zrušiť. Tento stav bol dosiahnutý aj na základe opakovaných impulzov
zo strany vtedajších katastrálnych meračských úradov. Žiaľ,
v dôsledku zmeny spoločenských a právnych pomerov, ako
i v dôsledku pochybení vlastníkov a orgánov štátnej správy
postupne dochádzalo k situáciám, keď sa podiel na spoločnom dvore začal vo vyhotoveniach právnych listín (či už
vkladových alebo záznamových) vynechávať. Tak sa stávalo,
že pri prevode vlastníctva k domu, ku ktorému spoločný dvor
patril, sa v prevodnej zmluve podiel na spoločnom dvore
neuviedol, resp. nebol predmetom dedičstva po poručiteľovi
– vlastníkovi daného domu. Následkom toho prestali mať zápisy spravované v pozemkovej knihe týkajúce sa spoločných
dvorov oporu v právnych listinách, ktoré boli podkladom na
zmeny vlastníctva k domom, s ktorými boli spoločné dvory
spojené. Situáciu ešte zhoršilo zrušenie konštitutívneho zápisu do pozemkovej knihy od 1. 1. 1951. Evidencia nehnuteľností, ktorá od 1. 4. 1964 nahradila pozemkovú knihu, v nezmenenej podobe preberala a ďalej spravovala tieto čiastočne
defektné zápisy týkajúce sa spoločných dvorov. KN, ktorý od
1. 1. 1993 nahradil evidenciu nehnuteľností, prevzal aj také
zápisy spoločných dvorov, v ktorých na LV v časti B – vlastníci neboli uvedené konkrétne osoby spoluvlastníkov, ale iba
odkazy na čísla iných LV, na ktorých boli zapísané domy,
ku ktorým spoločný dvor prináležal. Tento spôsob zápisu
preukazoval viazanosť spoločného dvora na domy – stavby,
teda ťažiskovú špeciﬁckosť tohto druhu vlastníckeho práva.
Zároveň na LV, v ktorých boli zapísané domy, boli v časti D
vyznačené odkazy na LV so spoločným dvorom. Na základe
toho sa v aplikačnej praxi, ako i v postupe a rozhodovaní katastrálnych orgánov vyskytli ťažko riešiteľné problémy spojené so spoluvlastníctvom spoločného dvora [4], [11].
Návrh riešenia: zákonom – novelou katastrálneho zákona
(ak by to bolo formálne priechodné) alebo novelou Občianskeho zákonníka – prijať takú legislatívnu reguláciu, aby
spoluvlastnícky podiel na spoločnom dvore bol svojou povahou chápaný rovnako ako spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v zmysle
zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov [3]. Tento spoluvlastnícky podiel sám osebe tiež nemôže byť predmetom
nakladania, pretože je neoddeliteľne spojený s vlastníctvom
bytu alebo nebytového priestoru (§ 13 ods. 1 a § 19 ods. 1),
a tiež sa vo vzťahu k nemu nemožno dožadovať zrušenia spoluvlastníctva (§ 13 ods. 2).
Návrh v teoretickej úrovni znovu oživuje ten inštitút spoločného dvora, aký poznala pozemková kniha, a to najmä
čo sa týka podstaty, teda nerozlučného spojenia s hlavnou
vecou – domom alebo jeho časťou. Ide hlavne o prípady,
kde inštitút spoločného dvora reálne existuje a predmet-

ný pozemok nemožno reálne rozdeliť, teda zrušiť spoločný
dvor alebo dohodnúť iný spôsob vlastníctva, t. j. skutkový
stav neumožňuje zrušenie spoločného dvora. Zároveň by sa
novela zákona mala vyrovnať i s otázkou stanovenia výšky
spoluvlastníckych podielov na spoločnom dvore, ktoré korešpondujú s vlastníctvom jednotlivých domov (v prípadoch,
keď súčasný stav stanovenia výšky podielov je neurčitý alebo
konﬂiktný, prípadne matematicky defektný – súčet všetkých
podielov je menší alebo väčší ako 1/1).
2.4 Ú daje korektne vpís ané do K N podľa
dobových právnych predpis ov, ktoré treba
v s účas nos ti ponechať v tejto podobe a ktor é
budú ods tránené (nahradené) pri najbližš om
nakladaní s nehnuteľnos ťou
a) Hluchý LV len s vlastníkom a právnou listinou, bez majetkovej podstaty.
b) Na hluchom LV je zapísaná poznámka typu „sem patrí
podiel zo spoločnej hory a pastvy v podiele...“ a pri vlastníkovi nie je uvedený podiel.
c) Hluchý LV, na ktorom je evidovaná ťarcha, záložné právo
alebo text typu „pohľadávka je/nie je splatená“.
d) Duplicitné súpisné číslo stavby v rámci jedného katastrálneho územia – obec pridelila dve rovnaké súpisné čísla.
e) Na jednej parcele sú dve súpisné čísla – dve rôzne stavby
(napr. rodinný dom a garáž), zapísané na základe listiny.
f) Duplicita súpisných čísel stavieb, ak je mesto rozdelené
na obvody v jednom katastrálnom území a každý obvod
má svoje samostatné číslovanie.
g) Duplicitné súpisné čísla stavieb, pričom jeden obytný
dom (spoločná strecha) je zapísaný na rôznych parcelných číslach a vlastnia ho viacerí vlastníci.
h) Duplicitné súpisné číslo – LV bytu, pričom jeden vchod
má založené dva LV s jedným súpisným číslom, ktoré nie
sú uzavreté na 100 %. V jednom LV sú byty odkúpené
pred účinnosťou zákona č. 182/1993 Z. z. [3], v druhom
sú byty odkúpené po účinnosti zákona č. 182/1993 Z. z.
[3].
i) Správca sa nedá zapísať do bytového LV ako pri nebytových LV, ale len ako doplnkový údaj. Súčasné programové vybavenie na aktualizáciu KN „nepozná“ správcu pri
bytových domoch.
j) Evidovanie toho istého vlastníka na rôznych LV s rôznymi identiﬁkačnými údajmi.
k) Pozemkové spoločenstvo bez IČO (identiﬁkačné číslo organizácie) a bez správcu neznámych vlastníkov.
l) Chýbajúci záznam správcu nehnuteľností pri neznámych
vlastníkoch – vyplýva z nezapísaného správcu v katastrálnych územiach v zmysle platných metodík pred rokom
2005.
m) Evidovanie spoločnej nehnuteľnosti pri druhu pozemku
vodná plocha v registri „E“ aj „C“.

3. Záver
Vzhľadom na rozmanitosť uvedených chýb a zložitosť ich odstraňovania navrhujeme:
a) striktne regulovať ďalší celorezortný postup SK jednotným
interným predpisom (pokiaľ legislatíva umožňuje prijať
riešenie na úrovni interného predpisu),
b) pri najbližšej príležitosti iniciovať takú novelizáciu katastrálneho alebo iného zákona, ktorá umožní najmä odstrá-
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nenie zistených chybných údajov v KN (duplicita, spoločné dvory...).
Súbor iniciatív spojených s riešením v príspevku načrtnutých problémov by mal smerovať k posilneniu dvoch funkcií
KN, ktoré možno charakterizovať slovným spojením „funkcia ochrany práv“ a nadväzne aj „hospodársko-evidenčná
funkcia“ (čiže utváranie podmienok obchodu s nehnuteľnosťami) [9]. Konštatovanie vychádza z predpokladu, že aby sa
mohli uskutočniť investície, musia mať investori dôveru, že
majetok, ktorý vytvárajú, bude postavený na pozemkoch, ku
ktorým existuje bezpečný právny nárok. Tu musí byť jasný
a pevný zákonný rámec správcovstva KN ako IS o vecných
právach k nehnuteľnostiam (najmä vlastníckom práve k nehnuteľnostiam), o samotných nehnuteľnostiach a o vlastníkoch a iných oprávnených z práv k nehnuteľnostiam.
Príspevok sa nezaoberá odstraňovaním nesúladov zistených v SGI KN.
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Nová implementace ETRS89
v České republice:
Kampaň EUREF-Czech-2009

528.2

Abstrakt
Zpracování kampaně GPS EUREF-Czech-2009 pro realizaci zhuštění ETRS89 v České republice (ČR). Konﬁgurace sítě stanic
GPS včetně začlenění stanic – kandidátů na vhodné navázání. Popis řešení kampaně je rozdělen do tří částí – zpracování
denních seancí, kombinace konečného řešení a transformace výsledných souřadnic stanic do ETRS89. Výsledky jsou porovnány
s předcházející realizací ETRS89 na území ČR.
New Implementation of ETRS89 in the Czech Republic: Campaign EUREF-Czech-2009
Summary
Processing of the GPS campaign EUREF-Czech-2009 for the realization of the national ETRS89 densiﬁcation. The GPS network
conﬁguration is described including stations candidates for suitable connection. The description of the campaign solution is
divided into three parts –daily sessions processing, combination of ﬁnal solution and transformation of resulting coordinates
into ETRS89. The results are compared to the previous ETRS89 realization on the territory of the Czech Republic.
Keywords: GPS, reference systems, coordinates and speed determination, ETRS89 densiﬁcation
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1. Úvod
Vytvoření nového geodetického referenčního systému či
jeho nejnovější realizace byla v geodézii vždy událost zásadního významu, neboť na referenční systém jsou vázány veškeré zeměměřické činnosti a produkty. Budování referenčního systému má své aspekty vědecké i praktické a zejména
v minulosti to byl proces složitý, dlouhodobý a nákladný. Při
realizaci systému hrají významnou úlohu metodologie měření a zpracování dat – tyto faktory v minulosti ovlivňovaly
dokonce i teorii a koncepci tvorby referenčních systémů.
Všechny vědecké principy realizace geodetických referenčních systémů se plně uplatnily teprve s rozvojem metod kosmické geodézie. Kombinace výsledků pozorování čtyř těchto
metod (globální navigační družicový systém – GNSS, laserové měření vzdálenosti k družicím – SLR, dlouho-základnová interferometrie – VLBI, dopplerovské pozorování satelitů
– DORIS) vede k vytvoření „univerzálního“ globálního terestrického referenčního systému. Metody GNSS jsou potom nejvhodnější technikou pro realizaci kontinentálních referenčních
systémů, odvozených z globálního (celosvětového) systému.
Technologie GNSS je v současné době mezi uživateli
značně rozšířena mimo jiné proto, že je schopna poskytovat
přímo souřadnice stanoviště antény. Tato skutečnost může
vzbuzovat dojem, že problém referenčních systémů je automaticky vyřešen a jediné, co zbývá sledovat, je vztah mezi
„systémem GNSS“ a klasickým uživatelským geodetickým
referenčním systémem. Tak tomu však není. Budování globálních a kontinentálních referenčních systémů pomocí
GNSS zahrnuje rovněž problematiku vědecké teorie a metodologie obdobně jako tomu bylo u klasických systémů. Realizace však probíhá v jiných podmínkách – globální rozsah,
přesnost realizace o dva řády vyšší, zohlednění časového faktoru (rychlosti změn polohy).
Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89)
je budován a udržován ve spolupráci geodetických služeb
evropských států od roku 1989. Tento systém je legislativou
téměř všech evropských států (kromě Lucemburska a Turecka) zaveden jako jeden ze závazných geodetických referenčních systémů. V ČR je systém zaveden nařízením vlády č.
430/2006 Sb. a prvky jeho realizace (např. systém permanentních stanic GNSS pro určování polohy CZEPOS) jsou obsaženy v novele normy [1]. Rozhodnutím Evropské komise z roku 2003 je ETRS89 závazným referenčním systémem pro prostorové přiřazení geoinformací pro potřeby Evropské unie (EU).
Motivací pro přijetí a využívání moderních geodetických
základů je rozšiřující se využití metod orientovaných na
GNSS (rozvoj aplikací v oblasti geoinformatiky, globálních
systémů pro sledování Země, mezinárodní projekty v rámci EuroGeographic, IAG, ESA apod.) a politická hlediska
(direktivy EU, např. INSPIRE, ESDI).
Následující pojednání se v první části stručně zabývá všeobecnými principy tvorby geodetických referenčních systémů, informuje o koncepci a realizaci Evropského referenčního systému subkomisí Mezinárodní asociace geodézie (IAG)
pro Evropu (EUREF), shrnuje počáteční realizaci ETRS89
v ČR, načež se podrobně věnuje nové realizaci ETRS89,
jejíž odborné posouzení a certiﬁkace proběhly v subkomisi
EUREF v červnu 2010.

2. Geodetické referenční systémy – deﬁnice a realizace
Charakteristiky geocentrických referenčních systémů, jejich
deﬁnice a vzájemné vztahy lze nalézt např. v [2], [3]. Zde
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stručně uvedeme pouze základní pojmy a aktuální informace
týkající se současné realizace systémů.
Geodetické referenční systémy slouží pro jednoznačné
prostorové přiřazení geodetických pozorování a určovaných
parametrů. Deﬁnují modely, konvence, konstanty a parametry, které tvoří nezbytný základ pro matematické vyjádření geometrických a fyzikálních veličin. Jejich inherentním
prvkem je deﬁnice souřadnicového systému (případně
více systémů). Příkladem mohou být terestrické referenční systémy, např. Mezinárodní terestrický referenční systém (International Terrestrial Reference Systém – ITRS) či
ETRS89.
Konkrétní realizace geodetického referenčního systému je
nazývána referenčním rámcem. Tento představuje soubor
bodů, kterým jsou přiřazeny souřadnice určené v souladu
s modely a konvencemi příslušného referenčního systému
a které jsou stabilně materializovány na zemském povrchu či
v jeho blízkosti pomocí geodetických značek či jiných zařízení. Geodetické datum potom stanoví jednoznačný vztah
mezi referenčním rámcem a referenčním systémem přiřazením „daných“ parametrů (polohy počátku souřadnicového
systému, měřítka a směru os) prvkům referenčního rámce.
Základním požadavkem realizace geodetického referenčního
rámce (Frame) je vysoká vnitřní přesnost a zachování přijatého geodetického data. Realizace referenčního systému probíhá v časových posloupnostech (pro ITRS např. ITRF2000,
ITRF2005, ITRF2008) a zpravidla na základě nových observací.
V klasických terestrických dvojrozměrných referenčních
systémech je – na rozdíl od geocentrických systémů kosmické geodézie – často využíváno pro určení polohy více souřadnicových systémů – např. pomocí geograﬁckých souřadnic na ploše daného elipsoidu a současně pomocí rovinných
souřadnic v daném kartograﬁckém zobrazení. Součástí takového referenčního systému je i deﬁnice matematických vztahů mezi danými souřadnicovými systémy. Datum je reprezentováno pevně stanovenými čtyřmi parametry – dvěma
pro počátek, po jednom pro orientaci a rozměr. Souřadnice
počátku (výchozího bodu triangulace) a orientace jsou určovány astronomickým měřením a rozměr sítě je dán přenosem
státního etalonu metru.
Současné referenční systémy kosmické geodézie (terestrické referenční systémy – TRS) jsou deﬁnovány a realizovány přímo v trojrozměrném prostoru a jejich deﬁnice zahrnuje
jediný kartézský souřadnicový systém. Je tomu tak proto,
že řešením observací umělých drah družic Země jsou přímo
souřadnice jak družic, tak pozemních pozorovacích stanic.
Pro jednoznačné určení těchto systémů je třeba stanovit sedm
parametrů – tři pro počátek, tři pro orientaci os kartézských
souřadnic a jeden pro rozměr. Například ITRS je deﬁnován
jako geocentrický, rovníkový a metrický systém, a proto pro
kartézské souřadnice jeho počátku platí X0 = Y0 = Z0 = 0,
přičemž počátek systému leží v těžišti Země (se zahrnutím
hmoty oceánů i atmosféry). Orientace osy Z je blízká orientaci osy rotace Země (konvence stanovuje směr osy rotace
pro epochu 1984) a souřadnicové osy X, Y leží v rovině rovníku. Pro rozměr je používána jednotka SI metr v souladu
s metrickou konvencí.
V referenčním rámci ITRF2005, který je použitý pro
novou realizaci ETRS89 v ČR, je geodetické datum realizováno přímo pomocí časových řad vybraných technik:
VLBI pro určení měřítka, SLR pro určení počátku, orientace
je určena pomocí předchozí realizace s použitím podmínky
NNR (no-net-rotation, nerotující síť) pro společné deﬁniční
stanice ITRF2000 a ITRF2005 v epoše 2000.0. V důsledku
tektonických pohybů ovšem nastávají reálné změny v poloze
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těchto deﬁničních stanic a tyto se nepromítají pouze do změn
souřadnic, ale i do parametrů geodetického data referenčního
rámce. Tato skutečnost je hlavní příčinou problémů s realizací ETRS89, který je odvozen na základě odpovídající realizace ITRS.

3. ETRS89
Otázkou rozšiřování a zhušťování referenčního rámce, realizujícího ETRS89, se IAG subkomise EUREF začala zabývat
již počátkem 90. let minulého století. V souladu s resolucí
č. 1 [4] sympozia EUREF, konaného ve Florencii v roce
1990, je ETRS89 deﬁnován jako terestrický geocentrický
referenční systém, který je totožný s ITRS v epoše 1989.0
a je pevně spojený se stabilní částí eurasijské litosférické desky. Zavedením ETRS89 je tak eliminován průměrný každoroční pohyb stanic vyjádřený souřadnicemi v ITRS (v řádu
cm/rok). Vyjma tektonicky aktivních oblastí (např. Řecko,
Turecko) dosahují zbytkové změny souřadnic v ETRS89
v Evropě maximálně řádu mm/rok.
3 . 1 R e a liz a c e E T RS89
Pro realizaci systému ETRS89 je výhodné využít postupně se zlepšujících realizací ITRS, tj. ITRFyy, kde index yy
značí rok příslušné realizace. Z deﬁnice ETRS89 vyplývá,
že k ITRFyy lze odvodit příslušnou realizaci ETRS89, tj.
ETRFyy. Potřebné matematické vztahy, vycházející z prostorové podobnostní transformace a obsahující vedle transformačních parametrů také rychlosti pohybu deﬁničních
stanic příslušného rámce, byly odvozeny Z. Altamimim a C.
Boucherem a jsou postupně publikovány Mezinárodní službou rotace Země (IERS) ve formě Memorand [5].
Obecně platí, bez ohledu na to, o jakou realizaci ETRS89
se jedná, že její realizace vždy obsahuje transformační parametry mezi ITRS a ETRS89 a implicitně i realizaci geodetického data ITRS. Jestliže existuje exaktní koincidence systému ETRS89 s ITRS pro epochu 1989.0, z výše uvedeného
důvodu toto neplatí pro posloupnost následných realizací
ITRFyy a ETRFyy. Například změna 1,8 mm/rok ve směru osy Z mezi ITRF2000 a ITRF2005 se v naší zeměpisné
šířce projeví změnami většími než 1 cm v severojižní a výškové složce pro uvedené období, což je v rozporu s deﬁnicí ETRS89 jakožto referenčního systému pevně spojeného
s kontinentem. Rovněž odhady parametrů rychlostí rotací,
určující rychlost pohybu evropské desky v ITRFyy, jsou
zatíženy nejistotami dosahujícími 1 mm/rok, což v současné
době představuje přesnost určení vektorů rychlostí standardně dosažitelnou metodami kosmické geodézie. Protože relace mezi ITRS a ETRS89 je vztažena k epoše 1989.0, může se
nejistota 1 mm/rok projevit hodnotou až 2 cm v souřadnicích
stanic vztažených k poslední realizaci ETRFyy pro současnou epochu.
Důsledkem zmíněných změn parametrů jsou „skoky“
v hodnotách souřadnic jednotlivých stanic, vztažených k různým realizacím. Tyto skoky jsou zejména výrazné při porovnání realizací ETRF2000 a ETRF2005. Z uživatelského hlediska není tato situace příznivá, jakkoli je třeba trvat na tom,
že novější realizace poskytuje „lepší“ hodnoty určovaných
parametrů vzhledem k dokonalejší konstrukci referenčního
rámce, založené na podstatně větším souboru pozorování.
Proto Technická pracovní skupina (TWG) EUREF po rozsáhlých diskusích a analýzách rozpracovala několik návrhů

na překlenutí této problematické situace s cílem vytvořit
model posloupnosti realizací referenčního systému ETRS89,
který by eliminoval tyto nepřijatelné skoky v časových řadách souřadnic evropských stanic GNSS a současně umožnil využít přednosti nových realizací systému ITRS. Přijaté
řešení nakonec spočívá ve „zmrazení“ parametrů data rámce
ETRF2000 (počátku, orientace, rozměru) a v odvození optimálního transformačního vztahu mezi ITRF2005 (a dalšími postupnými realizacemi ITRFyy) a ETRF2000. Tím je
na jedné straně dosaženo vyšší kompatibility nových realizací ETRS89 s ITRS a na druhé straně získána „hladká“
časová řada souřadnic evropských stanic bez dramatických
změn v postupných realizacích. Aktuální realizace systému
ETRS89 založená na ITRF2005 nese název ETRF2000 [6]
a byla doporučena k používání pro zhušťování v rezoluci
symposia EUREF z 20. 6. 2008.
3.2 S oučas ná role P ermanentní s ítě EU REF p r o
realizaci ETRS 89
Permanentní síť (EUREF Permanent Network – EPN) [7], [8],
[9] je jednou z pěti sítí GNSS, které vstupují společně s observačními stanicemi dalších tří technik kosmické geodézie do
kombinace pro vytvoření ITRF. Počet stanic EPN se neustále
zvyšuje, v současné době je jich téměř 250. Realizace ITRF,
která je prováděna periodicky vždy po několika letech, však
obsahuje pouze část těchto stanic. Např. ITRF2005 pro zpracování kampaně EUREF-Czech-2009 zahrnuje časové řady
pozorování do konce roku 2005, ITRF2008 pozorování do
konce roku 2008. S cílem umožnit uživatelům při zpracování
národních kampaní plné využití všech disponibilních pozorování a aktuálních informací poskytovaných službou EPN,
zahájila EPN pravidelnou aktualizaci souřadnic a rychlostí
stanic se souřadnicemi v ITRS/ETRS89 [10]. Prvním krokem bylo zhuštění ITRF2005 zahrnutím pozorování všech
stanic EPN do konce roku 2005 a od roku 2009 je její aktualizace prováděna každých 15 týdnů. Díky tomu má uživatel k dispozici produkty vytvořené na základě nejnovějších
pozorování všech stanic v EPN.
Pro zvýšení spolehlivosti jsou stanice EPN rozčleněny do
dvou kategorií:
Třída A – stanice s polohou určenou s přesností na 1 cm
v jakékoliv epoše použitých observací,
Třída B – stanice s polohou určenou s přesností na 1 cm
pouze ve střední epoše použitých observací.
3.3 V ývoj a s oučas ná koncepce zhuš ťování
ETRS 89
Zpočátku bylo zhušťování ETRS89 prováděno dílčími observačními kampaněmi a bylo problematické zejména z těchto
důvodů: a) na území střední a východní Evropy neexistovaly
žádné geodetické body se souřadnicemi určenými v kampani EUREF89, b) nebyly k dispozici dostatečně přesné dráhy
družic GPS, protože Mezinárodní služba GNSS (IGS) zahájila činnost až v roce 1994. V roce 1994 proto zpracovala
TWG EUREF první směrnice pro zhušťování rámce EUREF
s využitím produktů IGS. Podle této směrnice byly při zpracování kampaní souřadnice stanic deﬁnující ITRF pokládány
za pevné, výpočty byly provedeny s použitím deﬁnitivních
drah IGS v ITRF a následně převedeny do ETRS89 s použitím numerických hodnot transformačních parametrů určených a distribuovaných Mezinárodním úřadem pro rotaci
Země (IERS) viz Memorandum [5].
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S ohledem na rozvoj observačního segmentu IGS, na
vznik EPN v roce 1996 a zejména na rychlé zvyšování počtu
stanic EPN, byly v roce 1997 směrnice pro zhuštění EUREF
přepracovány. Novým principem bylo využití souborů
řešení sítě EPN ve formátu SINEX (Solution INdependent
EXchange format), které lze kombinovat s výsledky zpracování zhušťovací sítě a při tom ﬁxovat ITRF souřadnice vybraných kvalitních stanic EPN. V roce 2003 bylo doporučeno
využívat opěrných bodů pro připojení formou volné sítě, což
umožňuje zachování původních charakteristik zhušťovacích
kampaní [10].
Přesto ve většině evropských států (včetně ČR) byla
národní realizace ETRS89, která je většinou platná i dnes,
vytvořena pomocí postupů dnes již zastaralých, např. prostřednictvím ﬁxování souřadnic v ITRF. V roce 2009 proto
TWG EUREF zpracovala kompletní návod na postup při
zhušťování ETRS89 [12] s využitím aktuálních postupů
a nejnovějších produktů a modelů poskytovaných IGS,
EUREF a IERS. V souladu s těmito doporučeními byla
zpracována také kampaň EUREF-Czech-2009. Stručně
zde shrneme alespoň základní charakteristiky doporučené
v [12]:
• Pro zhuštění realizace ETRS89 je doporučeno použít pouze
stanice třídy A. Stanice, reprezentující zhuštění, by měly
být obsazeny přijímači, které splňují technická kritéria pro
přijímače permanentních stanic. Pozorování by měla trvat
nejméně 3 dny po 24 hodinách s intervalem záznamu 30
sekund. Při zpracování zhušťovací kampaně je třeba použít
deﬁnitivní dráhy IGS a parametry rotace Země.
• Zpracování kampaně se provádí jako denní řešení volné
sítě postupem používaným v analytických centrech EPN.
Následuje kombinace řešení volných sítí, jejímž výsledkem
je odhad souřadnic všech zhušťovacích stanic ve zvolené
realizaci ITRF. Pokud je délka pozorování na zhušťovací stanici nejméně 3 roky, provádí se při zpracování také
odhad rychlostí.
• Na základě denních řešení volné sítě je proveden výpočet
souřadnic stanic v ITRF pro centrální epochu pozorování
s použitím souborů pro stanice EPN třídy A a minimálních podmínek pro souřadnice opěrných stanic. Závěrečným krokem je transformace souřadnic z ITRF v epoše
pozorování do ETRS89 s použitím transformačních parametrů uvedených v [5]. TWG EUREF doporučuje použít
souřadnice ETRF2000, který je konvenčním rámcem pro
ETRS89.
• Spolehlivost realizace zhuštění se zvyšuje s počtem opěrných stanic, s jejich konﬁgurací a s geograﬁckou rozlohou
území pokrytého opěrnými stanicemi. Vně zájmové oblasti
zhuštění je třeba volit nejméně 5 stanic, uvnitř tohoto území je vhodné využít všech disponibilních stanic splňujících
uvedená kritéria.
• Výsledky zpracování zhušťovací kampaně je třeba ověřit s uvážením následujících kritérií: úspěšnost řešení
ambiguit, denní opakovatelnost, souhlas vypočtených
souřadnic a rychlostí opěrných stanic s oﬁciálním řešením
EPN pro stejnou epochu, detekce případných variací polohy v důsledku deformací uvnitř tektonické desky, porovnání nových souřadnic s výsledky dřívějších řešení.

4. Počáteční realizace ETRS89 v ČR
První rozšíření ETRS89 směrem na východ proběhlo v rámci
kampaně EUREF-CS/H’91 v roce 1991 [13], kdy bylo zaměřeno celkem 11 bodů základních trigonometrických sítí na
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území Maďarska a tehdejší České a Slovenské Federativní
Republiky. Tři z těchto stanic (Pecný, Kleť a Přední Příčka)
se nacházejí na území dnešní ČR, ovšem ani jedna z nich
není permanentní stanicí GNSS (Poznámka: EUREF/IGS
permanentní stanice GNSS GOPE se nachází přibližně 100
m od trigonometrického bodu Pecný). Zpracování kampaně
EUREF-CS/H’91 proběhlo původně ve spolupráci VÚGTK
a dnešního BKG (Bundesamt fűr Kartographie und Geodäsie, Frankfurt nad Mohanem) s pozdějším zpřesněním drah
družic GPS (IGS v té době ještě neexistovala). Řešení kampaně bylo přijato TWG EUREF v roce 1994. Národní realizace systému ETRS89 založená na této kampani je podrobně
popsána např. v [14], proto uvedeme pouze hlavní skutečnosti.
Zhuštění ETRS89 v ČR pokračovalo kampaněmi v letech
1992–94:
• CS-NULRAD-92 (1992) – realizace sítě nultého řádu (6
+ 13 stanic) jako první zhuštění bodů kampaně EUREFCS/H’91 [15].
• CS-BRD-93 (1993) – kampaň spojující referenční sítě GPS
ČR a Spolkové republiky Německo, při níž byla přeměřena část stanic sítě CS-NULRAD-92 s dosažením přesnosti
shodné s předchozím řešením.
• DOPNUL (1993–94) – zhuštění bodů určených z kampaní
CS-NULRAD-92 a CS-BRD-93. Řešení obsahuje celkem
176 stanic (s průměrnou vzdáleností 25 km) se souřadnicemi stanic v ETRS89 a S-JTSK.
Takto „po částech“ odvozená realizace souřadnic ETRS89
pro celkově 176 bodů nebyla nikdy jako celek certiﬁkována v EUREF a ani dodatečné kampaně nebyly postoupeny
k hodnocení TWG EUREF. Rovněž žádný z těchto bodů není
v dnešní době permanentní stanicí GNSS.
Rozvoj moderních geodetických měřicích technik,
zejména pak využití GNSS, navíc podpořených aktivními
referenčními systémy, mezi které patří i CZEPOS [16], je
významným podnětem pro dosažení vysoké kompatibility národního systému S-JTSK s globálním i s evropským
referenčním systémem. Jelikož S-JTSK z dobře známých
důvodů trpí kromě nepřesného umístění, orientace a měřítka
na Besselově elipsoidu také řadou lokálních deformací (až
30 mm/km [17]), dochází při zpracování výsledků měření
s použitím moderních měřicích technik v tomto systému
k problémům. Pro použití moderních technologií, jako např.
GNSS, je proto nezbytné S-JTSK zpřesnit a homogenizovat,
tj. je třeba podrobně podchytit jeho lokální deformace. Toho
lze docílit určením přesných souřadnic ETRS89 v husté síti
bodů rozložených ve vzdálenostech cca 2 km. K tomuto
účelu lze s výhodou využít výsledků rozsáhlého měřického
díla, tzv. „výběrové údržby“, realizované Zeměměřickým
úřadem v Praze (1997–2006, doměření v rámci projektu
Zhuštění ETRS89 v roce 2008) a projektu „zhuštění“, realizovaného přibližně ve stejných letech katastrálními úřady.
Celkem tak bylo určeno více než 46 tisíc trigonometrických
a zhušťovacích bodů na území celé ČR. Všechny tyto body
byly zaměřeny technologií GPS (ovšem uchovány jsou pouze zaměřené vektory) a napojeny na existující permanentní stanice GPS, jejichž souřadnice v ETRS89 jsou určeny
přesně z časových řad observací a s použitím aktuálních
modelů, produktů a metod zpracování a které jsou kontinuálně monitorovány.
Cílem kampaně EUREF-Czech-2009 byla tedy nová realizace referenčního systému ETRS89 co nejdokonalejším
určením souřadnic všech stanic aktivního referenčního systému GNSS CZEPOS a zpřesněním souřadnic ETRS89 na stanicích použitých pro zaměření bodů výběrové údržby a kampaně zhušťování. Další odstavce jsou zaměřeny na popis
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řešení této kampaně, tj. na přesné určení referenčních souřadnic ETRS89 pro 44 národních permanentních stanic. Na
podrobnosti určení souřadnic ETRS89 ostatních bodů výběrové údržby a kampaně zhušťování odkazujeme na [18].

5. Nová realizace – kampaň EUREF-Czech-2009
Konﬁgurace sítě stanic GNSS pro novou realizaci ETRS89
na území ČR vycházela z následujících požadavků:
• Přímé určení souřadnic ETRS89 na permanentních stanicích GNSS, které byly v průběhu let 1997 až 2008 použity
pro určení vektorů sítě výběrové údržby.
• Přidání dodatečných stanic EPN v okolí ČR pro stabilnější
navázání na ETRS89.
Pro splnění prvního požadavku bylo třeba kampaň deﬁnovat tak, aby pokryla celé období, v němž byly měřeny vektory výběrové údržby a kampaní zhušťování a současně byly
v provozu permanentní stanice – 90 % stanic zahájilo pozorování v letech 2005 a 2006. Bylo proto rozhodnuto zpracovat
období 2005–2008. Protože v průběhu let 2005–2008 došlo
i k řadě změn na jednotlivých stanicích (výměna aparatury
GNSS atp.) bylo nutné zpracovat celé období pro identiﬁkaci
změn v časových řadách souřadnic. Součástí kampaně bylo
i ověřit, zdali nedochází k dodatečným posunům permanentních stanic GNSS.
Na základě prvního požadavku bylo použito 44 permanentních stanic GNSS, viz obr. 1 (2. str. obálky), které
náleží k některé z permanentních sítí operujících na území
ČR: CZEPOS [16], VESOG [19], GEONAS [20] a TOPNET
[21]. Data všech stanic pokryla období v rozsahu minimálně
3 let, pouze na 8 stanicích bylo k dispozici méně observací.
Sedm stanic (GOPE, TUBO, VACO, MARJ, BISK, POUS
a SNEC) bylo v daném období zároveň součástí EPN, přičemž SNEC (Sněžka) byla později vyřazena z důvodu zrušení původního pilíře a problémům s observacemi v průběhu
zimních měsíců. Jelikož všechny tyto stanice (kromě SNEC)
jsou klasiﬁkovány v EPN jako třída A (tj. souřadnice jsou
určeny s přesností na 1 cm pro celé období pokryté měřením), bylo možné je přímo použít pro navázání na ETRS89.
Pro kvalitnější navázání bylo lepší zvolit rozložení opěrných
stanic v širším okolí ČR tak, aby
• Chyba na jakékoliv opěrné stanici ovlivnila co nejméně
navázání na ETRS89.
• Dostatečný počet stanic s rovnoměrným rozložením umožnil výběr nejvhodnější sady konzistentních opěrných bodů
pro připojení sítě.
Pro splnění druhého požadavku a z důvodů uvedených
výše jsme zvolili přímé začlenění dalších 18 stanic EPN do
zpracování kampaně, viz obr. 2 (2. str. obálky). Výběr těchto
stanic byl podmíněn těmito prioritami:
• Jedná se o stanice EPN třídy A (tj. jsou deﬁnovány souřadnice včetně jejich časových změn).
• Stanice jsou dlouhodobě stabilní podle časových řad EPN
(http://epncb.oma.be).
• Přednostně jsou voleny opěrné stanice používané v kumulativním řešení EPN.
• Stanice jsou v blízkém okolí ČR a v rovnoměrném rozložení ve všech směrech až do vzdálenosti 1000 km od
středu sítě.
Rozšíření sítě na cca 2000 km bylo kromě minimalizace
vlivu chyb souřadnic na opěrných bodech motivováno i možností snadněji určit absolutní složku z vlivu troposféry na
měřená data GNSS.
Pro stanici SNEC byla použita pouze data z letních období

(červen – září), jelikož jsou dobře známy problémy se systematickými odchylkami z důvodu ledových námraz na anténě GNSS (v horizontálním i vertikálním směru), které nelze
jiným způsobem odstranit ani modelovat. Stanice byla přesto
začleněna pro určení přesných souřadnic v „neovlivněných“
(letních) obdobích, které lze použít pro navázání vektorů výběrové údržby. Podobný efekt, méně výrazný, byl patrný i na
dalších „vrcholových“ stanicích (LYSH – Lysá hora a BISK
– Biskupská kupa). Obě stanice byly do kampaně začleněny
v plném rozsahu s možností eliminovat vliv problematických
dnů se sněhovou pokrývkou až na základě statisticky významné odlehlosti oprav určených z kombinace denních řešení.
5.1 Zpracování denních s eancí
Zpracování kampaně EUREF-Czech-2009 bylo provedeno
s použitím Bernského software GPS verze 5.0 [22]. Strategie
řešení vyvinutá pracovníky na Geodetické observatoři Pecný
(GOP) je plně konzistentní s oﬁciálními příspěvky GOP do
služeb EUREF a IGS [23], jejichž produkty jsou ve zpracování kampaně využity. Řešení obsahuje pouze data GPS,
jelikož minimum stanic sítě poskytovalo zároveň data ze systému GLONASS. Hlavní kroky zpracování denních seancí
lze charakterizovat následovně:
• Příprava dat, produktů a apriorních informací (souřadnice
apod.).
• Synchronizace hodin přijímačů s využitím kódových měření.
• Deﬁnice základen pomocí strategie OBS-MAX v dílčích
sub-sítích a pro jejich spojení.
• Předzpracování dat (hledání fázových skoků, a zavedení
počátečních hodnot ambiguit).
• Detekce a vyloučení odlehlých měření.
• Výběr vhodných opěrných stanic pro deﬁnici referenčního
systému.
• Řešení celočíselných hodnot ambiguit pomocí metody QIF
[24].
• Denní řešení s celočíselně vyřešenými hodnotami ambiguit
a uložení normálních rovnic.
5.1.1 Postup zpracování
Zpracování dat z cca 1500 dní (≈4 roky) bylo řešeno velmi
efektivně na základě paralelizovaného procesu s maximálně optimalizovaným výkonem pro aktuální konﬁguraci sítě.
Tak se podařilo připravit normální rovnice denních řešení
pro síť obsahující 62 stanic za cca 3 dny. Sub-sítě pro paralelní řešení byly deﬁnovány ﬂexibilně pro každý jednotlivý
krok – např. sub-sítě pro hledání odlehlých měření a řešení
ambiguit obsahovaly 4–8 stanic, zatímco pro většinu jiných
kroků obsahovaly 15–20 stanic. Systém zpracování je obecně
navržen tak, aby byl schopen automaticky odhalit a případně
iterativně eliminovat případné problémy s jednotlivými stanicemi či družicemi v konkrétním řešení.
Ve většině kroků zpracování byly použity observace až do
elevační masky 3°, v případě řešení ambiguit pouze 10°; observace byly váhovány podle elevačního úhlu. Interval observací
30 s byl použit v předzpracování dat a interval 180 s byl použit
v závěrečném kroku sestavení normálních rovnic.
5.1.2 Použité produkty a modely
Pro zpracování kampaně jsme využívali ﬁnální dráhy družic
GPS poskytované IGS [25]. Tento produkt je před týdnem
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Tab. 1 Přehled použitých externích produktů a modelů
Produkt/model

Zdroj

IGS ﬁnální dráhy družic
a parametry orientace Země

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/www/igswwwd.sp3.Z
ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/www/igswww7.erp.Z

Model ionosféry

ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE/yyyy/CODwwwwd.ION.Z

Model absolutních ofsetů
a variací fázových center antén

ftp://ftp.epncb.oma.be/pub/general/epn_05.atx
http://czepos.cuzk.cz/_paramAnten.aspx

Model zatížení oceánskými
slapy

http://www.oso.chalmers.se/~loading/ (model FES2004, bez CMC korekcí)

Řešení IGS05/ITRF2005

ftp://itrf.ensg.ign.fr/pub/itrf/itrf2005/ITRF2005.SNX.gz
ftp://igscb.jpl.nasa.gov/pub/station/coord/IGS05.snx

Kumulativní řešení souřadnic
a jejich změn z EPN

ftp://epncb.oma.be/epncb/station/coord/EPN/EPN_A_ITRF2005.SSC (EPN_A_ITRF2005_C1570)

Obr. 3 Úspěšnost vyřešení celočíselných ambiguit ve zpracovávaném období

GPS 1400 konzistentní s relativními a poté s absolutními
kalibracemi fázového centra antén na družicích i na přijímačích. V našem řešení jsme ovšem použili pouze absolutní
kalibrace, přičemž zůstává podstatné aplikovat tyto shodně
jak na družicích, tak na stanicích.
Vliv ionosféry na měření GNSS byl eliminován v prvním řádu tvořením tzv. ionosphere-free lineárních kombinací, vliv druhého a třetího řádu ionosférického zpoždění
nebyl nijak kompenzován, ale jeho vliv na regionální síť
GNSS našeho rozsahu je zanedbatelný. Ačkoliv bylo určení ionosférického modelu pro dané území součástí našeho
zpracování, pro efektivnost procesu jsme tento krok vyloučili a pro podporu řešení celočíselných hodnot ambiguit
jsme použili ionosférický model z Centra pro určování
drah v Evropě (Centre for Orbit Determination in Europe
– CODE).
Vliv troposféry na měření GNSS na každé stanici byl
apriorně modelován pro hydrostatickou složku pomocí modelu standardní atmosféry a pro vlhkou složku modelován
v intervalech 1 hodiny formou parametrů lineární funkce.
V obou případech bylo přímé zpoždění signálu GNSS z vlivu troposféry mapováno do zenitu nad danou stanicí pomocí
tzv. Niellovy mapovací funkce – hydrostatické a mokré [26].
Nebyla vynucována ani absolutní vázanost vůči apriorním
hodnotám, ani relativní časová vázanost mezi parametry
pro dva po sobě následující časové intervaly. V závěrečném
kroku mohla být díky volbě nízké elevační masky modelována i asymetrie z vlivu troposféry pomocí dvou parametrů

horizontálních troposférických gradientů (ve směru sever
a východ).
Všechny modely použité v řešení jsou konzistentní s konvencemi IERS 2003 [27] a celkový přehled externích modelů
a produktů použitých pro zpracování kampaně je v tab. 1.
5.1.3 Výsledky z denních řešení
Výsledkem zpracování denních seancí jsou uložené normální rovnice, které jsou vstupem do konečné kombinace pro
celé období kampaně (tj. 4 roky). V uložených normálních
rovnicích jsou zavedeny pouze parametry určovaných souřadnic stanic GNSS, přičemž parametry troposféry a neﬁxované (neceločíselné) hodnoty ambiguit byly eliminovány pro
úsporu diskového prostoru a značně vyšší efektivnost kombinace (výsledkem je inverze výrazně menší matice). Tento
přístup sice neumožňuje navázat troposférické parametry na
hranicích jednotlivých dnů, ovšem dopad na určení souřadnic stanic je v tomto případě zcela zanedbatelný a efektivita
celého procesu je několikanásobně vyšší.
Důležitým výstupním parametrem kvalitního zpracování
v denních seancích je počet vyřešených (celočíselných) hodnot ambiguit. Obr. 3 zobrazuje sezónní kolísání úspěšnosti
vyřešených ambiguit v průběhu kampaně, když průměrná
úspěšnost činí 84 %. Tento výsledek odpovídá konﬁguraci
sítě při základnách o délce až do 1000 km, u nichž většinou
nelze dosáhnout úspěšnosti 100 %.
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Obr. 4 Časové řady rozdílů souřadnic (dX, dY, dZ) z denních řešení; stanice BRUS a CTAB zobrazují příklad „čistých“
časových řad, stanice WROC a VSBO příklad při změně observační antény, stanice CJIH příklad sezónní závislosti instalace
a stanice LYSH příklad problémů se sněhem v průběhu zimních období

V každém jednotlivě zpracovávaném dni jsme nezávisle
deﬁnovali geodetické datum. K tomu účelu jsme použili 10
stanic sítě IGS, jejichž apriorní souřadnice v referenčním
rámci IGS05 (IGS realizace ITRS) byly převedeny z referenční epochy určení do epochy daného dne pomocí modelu
rychlostí změn IGS05. Iterativním výběrem (pro každý den
nezávisle) konzistentní sady opěrných stanic s použitím
dodatečné podmínky celkové nulové translace sítě, jsme
„denní“ souřadnice všech stanic získali přímo v IGS05.
Průměrná střední chyba z reziduí na opěrných stanicích (po
Helmertově transformaci) byla 2,4, 4,4 a 5,0 mm pro X,
Y a Z souřadnici. Díky tomuto přístupu jsme mohli přímo
vykreslit rozdíly souřadnic pro jednotlivé stanice a identiﬁkovat problémy v jejich časových řadách. Obr. 4 názorně ukazuje příklady časových řad pro 6 stanic během 4 let
zpracování, kde jsou jasně patrné např. změna aparatury na
stanici (WROC a VSBO), sezónní variace pravděpodobně
způsobené upevněním antény GNSS (CJIH) či problémy se
sněhem v zimních obdobích (LYSH).
5 . 2 Ko n e č n é kom bi nova né ře še ní
Finální řešení bylo zpracováno metodou kombinace normálních rovnic z denních řešení pomocí programu ADDNEQ2
z Bernského software GPS. Kombinace byla provedena
v těchto krocích:
• Předběžné řešení pro identiﬁkaci odlehlých řešení a skoků
v časových řadách.

• Výběr optimální sady opěrných stanic.
• Konečná kombinace pro určení souřadnic stanic a jejich
časových změn v předem deﬁnovaných intervalech.
5.2.1 Předběžné řešení
Identiﬁkace odlehlých řešení probíhala iterativně na základě kritérií odlišných pro opěrné stanice a pro určované stanice. Vzhledem k opakovatelnosti denních řešení na úrovni
několika mm byla kritéria pro určované stanice nastavena
velmi měkce – 15 mm pro horizontální složky a 40 mm
pro výšku. Pro opěrné stanice byla kritéria nastavena na 8
a 25 mm, což odpovídá standardnímu intervalu spolehlivosti 99,7 %.
5.2.2 Volba opěrných stanic
Pro kvalitní připojení řešení na referenční souřadnicový
rámec je zásadním krokem volba opěrných stanic. Z celkem 24 stanic, které bylo možné použít jako opěrné (třída A
v EPN), byly utvořeny 4 výběry pro testování rozdílných
variant připojení:
A) 11 stanic EPN, které jsou používány jako opěrné v kumulativním řešení EPN.
B) 10 stanic EPN/IGS (dostupné i v IGS05) a použité jako
opěrné v denních řešeních.
C) 24 stanic – tj. všechny stanice s výjimkou GOPE před týd-
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nem GPS 1400 (z důvodu souřadnic odvozených z relativního modelu kalibrace antény).
D) 23 stanic při vyloučení těch, u nichž hodnoty oprav přesáhly v některé souřadnici 6 mm.
Seznam konkrétních stanic použitých v jednotlivých
variantách řešení je uveden v první části tab. 4.
5.2.3 Referenční souřadnice
Připojení konečné kombinace je přímo odvozeno od referenčních souřadnic na aktuálně použitých opěrných stanicích. Kumulativní řešení EPN [10] je každých 15 týdnů
připravováno jako aktuální realizace ETRS89 obsahující
nejnovější observace na všech stanicích. Pro kampaň jsme
měli k dispozici poslední řešení z týdne GPS 1570, tj. EPN_
A_ITRF2005_C1570. Pro všech 24 stanic kandidujících na
opěrné body jsme z tohoto řešení odvodili souřadnice v epoše 2007.0 pomocí souřadnic v referenční epoše a jejich platných časových změn.
Pro řadu stanic je v týdnu GPS 1400 zavedena nová
sada souřadnic. Toto je způsobeno nekonzistencí modelů
před a po tomto datu (zejména jde o změnu kalibračního
modelu fázových center antén – PCV, s rozdílným vlivem
pro různé antény GNSS). V našem případě jsme pro celé
období použili plně konzistentní modely (a pouze absolutní
model PCV). Ačkoliv jsme proto v týdnu 1400 neočekávali
podobný problém, nemohli jsme použít apriorní souřadnice
z kumulativního řešení EPN založené pouze na relativním
modelu PCV jako referenční. Pro náš postup jsme proto
zvolili extrapolaci souřadnic po týdnu 1400 i do minulosti.
Toto lze korektně provést pouze pro období bez změny antény, protože neznáme rozdíl způsobený odlišným modelem.
Tento případ nastal např. u stanice GOPE – před týdnem
1400 došlo k dvojí výměně antény, souřadnice z kumulativního řešení EPN pro toto období závisí pouze na relativním
modelu PCV a my je tedy nemohli použít jako referenční
souřadnice.
5.2.4 Metoda připojení a určované parametry
Umístění sítě bylo provedeno formou volné sítě s podmínkou
celkové nulové translace na vybraných opěrných stanicích
(No-Net-Translation – NNT). Tento princip zaručuje, že:
• Síť není vnitřně deformována, tj. výsledné souřadnice stanic přímo odpovídají pouze kvalitě měření a zpracování.
• Připojení proběhlo robustně (tj. nezávisle na každé jednotlivé opěrné stanici).
Souřadnice všech stanic byly určovány v předem deﬁnovaných intervalech z předběžného řešení. Jelikož ﬁnální zpracování je provedeno v globálním souřadnicovém systému
ITRS a pokrývá u většiny stanic období 4 let, bylo nutné pro
dosažení nejvyšší kvality uvažovat i lineární časové změny
souřadnic (rychlosti). Parametry rychlostí byly v programu
ADDNEQ2 nově zavedeny až do kombinovaných normálních rovnic, které již nejsou singulární díky dostatečnému
časovému rozpětí kampaně (na rozdíl od denních normálních
rovnic). Ačkoliv jsme parametry rychlostí zavedli pro všechny stanice, u opěrných stanic jsme tyto váhovali takovým
způsobem, aby v důsledku zůstaly shodné s apriorními hodnotami z kumulativního řešení EPN. Kvalita určení rychlostí
závisí totiž především na délce zpracovaného období, a proto
rychlosti z řešení EUREF (až 15 let) budou vždy lepší než
námi určené parametry. Na druhou stranu vliv možných chyb
z apriorních rychlostí je pro období 4 let a konﬁguraci naší

sítě s určením souřadnic ve střední epoše víceméně nepodstatný.
Pro stanice bez kvalitních apriorních informací o souřadnicích či jejich změnách jsme rychlosti určovali v případě,
že měření přesáhlo alespoň 3 roky. Rovněž u žádné stanice
nebyl důvod, aby se změnou souřadnic (např. kvůli výměně
antény) byla očekávána změna v trendu rychlostí, proto byly
tyto určovány vždy jednotně pro celé období.
Vzhledem k tomu, že výsledkem zpracování kampaně
měly být především přesné souřadnice pro všechny stanice
v ETRS89 se zahrnutím případů výměn antén (či jinak způsobených skokových změn v souřadnicích), určení rychlostí
v tomto případě nemá zásadní vliv na výsledné souřadnice
(je provedeno pouze z důvodu korektního zpracování a pro
odvození reálné vnitřní přesnosti z odpovídajících reziduí).
Hodnoty určených rychlostí (obecně méně jak 1mm/rok)
potvrzují, že všechny stanice GNSS na území ČR jsou dobře
stabilizovány a nacházejí se v lokalitách, které nepodléhají
výrazným tektonickým změnám. Výjimku tvoří pouze stanice CPRA, která vykazuje systematický trend ve jihozápadním směru (pravděpodobně z důvodu stabilizace) a SNEC
v západním směru (ovšem na základě problematických dat
s vyloučením zimních období).
5.3 V ýs ledky řeš ení kampaně
Výsledkem zpracování kampaně EUREF-Czech-2009 je
kombinované řešení poskytující souřadnice stanic (a jejich
lineární změny v čase) v referenčním rámci ITRF2005.
Čtyři varianty volby opěrných stanic byly testovány
pomocí Helmertovy transformace vůči referenčním souřadnicím. Tab. 2 uvádí translace sítě pro varianty A – D
a všechny stanice kandidující na opěrné body. Z tohoto
výsledku je patrné, že při libovolné volbě opěrných stanic
se dopustíme systematické chyby v posunu maximálně na
úrovni mm, což svědčí o vysoké stabilitě vybraných stanic
pro tento účel a celkové kvalitě řešení. Ve stejné tabulce
jsou v závorkách uvedeny také numericky nevýznamné
zbytkové translace pro aktuální opěrné body použité pro
podmínku NNT.

Tab. 2 Translace po Helmertově transformaci vůči referenčním souřadnicím pro všechny stanice třídy A a pro
aktuálně použité opěrné stanice (v závorce)

N

Translace [mm]
E

U

A

0.0 (+0.1)

-0.9 (-0.1)

-0.5 (0.0)

B

0.0 (+0.1)

-0.9 (-0.1)

-0.6 (0.0)

C

+0.3 (+0.1)

-0.1 (-0.1)

-0.9 (0.1)

D

+0.4 (+0.1)

-0.4 (-0.1)

-1.3 (0.0)

Varianta

Tab. 3 uvádí střední chyby z reziduí opěrných stanic pro
jednotlivé varianty. Varianta D vykazuje nejlepší charakteristiky a byla vybrána jako deﬁnitivní řešení i vzhledem
k uplatnění maximálního počtu kvalitních opěrných stanic.
Tab. 4 nakonec zobrazuje všechny opravy pro konečnou variantu D na všech stanicích, přičemž stanice označené značkou „M“ nejsou body identické, pouze na nich byly určeny
opravy.
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Vnitřní kvalita řešení je charakterizována opakovatelností
1–2 mm v horizontální složce a 4–6 mm ve výšce, jak pro
všechny stanice ukazuje obr. 5. Časové řady souřadnic pro tři
stanice jsou zobrazeny v obr. 6. Stanice POTS je příkladem
opěrné stanice EPN, CPAR určované stanice a CJIH stanice
s největší sezónní variací (obě CZEPOS). Grafy pro všechny
stanice včetně podrobných výstupů ze zpracování kampaně
EUREF-Czech-2009 lze nalézt na adrese http://www.pecny.
cz/EUREF-Czech-2009.
Tab. 3 Střední kvadratická chyba z reziduí po Helmertově
transformaci vůči referenčním souřadnicím
Varianta

N

Střední kvadratická chyba [mm]
E
U
Tot

A

1.0

0.8

3.5

2.1

B

1.0

0.8

3.6

2.2

C

1.1

2.1

3.2

2.3

D

1.1

1.2

2.5

1.7

5.4 P řevod určených s ouřadnic do ETRS 89
Přesné dráhy družic GPS jsou poskytovány v systému ITRS
(konkrétně v IGS realizaci ITRS, např. IGS05), ﬁnální řešení
kampaně je tedy rovněž primárně vyjádřeno v ITRS (podle
apriorních souřadnic v ITRF2005). Pro období 4 let je v globálním systému zapotřebí uplatnit jak souřadnice, tak jejich
časové změny (rychlosti). Účel zavedení a používání ETRS89
z tohoto pohledu jasně spočívá v maximální eliminaci časových změn souřadnic alespoň pro stabilní část evropské desky. Nejnovější realizace ETRS89 vychází z kumulativního
řešení permanentní sítě EUREF a je vyjádřena současně jak
v ITRS, tak v ETRS89.
Transformační vztahy mezi ITRS a ETRS89, stejně jako
transformační vztahy mezi jejich jednotlivými realizacemi,
jsou deﬁnovány v Memorandu [5]. K převodu souřadnic
z referenčního rámce ITRF2005 do ETRF2000 (konvenčně
zavedený referenční rámec pro ETRS89) jsou možné následující dva postupy:
1 Dvoustupňová transformace ITRF2005→ITRF2000→
ETRF2000, viz tab. 5.
2 Přímá 14-prvková transformace (translace, rotace, měřítko
a jejich změny) ITRF2005→ETRF2000, viz tab. 6.

Tab. 4 Čtyři varianty výběru opěrných stanic a rezidua z ﬁnálního řešení (varianta D)
Stanice
BISK 11520M001
BOR1 12205M002B
BRUS 13101M004B
DRES 14108M001
DRES 14108M001C
DRES 14108M001D
GLSV 12356M001B
GLSV 12356M001C
GOPE 11502M002
GOPE 11502M002B
GOPE 11502M002C
GRAS 10002M006B
GRAZ 11001M002
GRAZ 11001M002B
GRAZ 11001M002D
JOZE 12204M001B
LINZ 11033S001B
MARJ 11517M001B
MATE 12734M008B
MATE 12734M008C
MOPI 11507M001B
ONSA 10402M004B
PENC 11206M006
PENC 11206M006B
PENC 11206M006C
POTS 14106M003
POUS 11518M001
RIGA 12302M002
RIGA 12302M002B
RIGA 12302M002C
SOFI 11101M002
TUBO 11503M001
TUBO 11503M001B
TUBO 11503M001D
VACO 11516M001B
WROC 12217M001
WROC 12217M001C
WROC 12217M001D
WTZR 14201M010B
ZIMM 14001M004B
RMS [mm]

Opěrné
A

B

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

C
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

D
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

N [mm]
0.2
-0.3
-0.7
-1.3
-1.2
2.2
2.3
1.2
3.2
2.7
0.1
0.2
0.3
-0.7
0.0
0.0
0.1
0.2
2.4
0.4
0.1
-0.7
-3.6
0.2
3.0
-0.3
-0.1
-0.4
-0.6
0.3
0.4
-0.8
1.4
-0.3
0.7
0.3
-0.8
-0.2
0.3
0.2

✓

1.1

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

D – ﬁnální řešení
E [mm]
0.8
-0.5
1.7
-2.1
-1.7
0.0
-0.3
0.0
-1.4
-1.1
0.1
1.3
0.1
-2.1
1.0
-0.2
1.0
1.0
0.8
1.5
0.3
-0.1
-0.2
0.4
-2.3
0.3
1.2
-1.0
-1.0
-0.6
0.3
-2.1
3.0
-1.0
0.4
-0.5
-10.9
-0.4
1.1
0.7
1.2

U [mm]
0.6
0.4
-1.2
-2.3
-1.3
6.7
M
2.5
3.6
-17.2
M
-20.3
M
0.7
-4.1
-1.1
-2.5
-1.5
1.3
-2.0
0.4
-6.5
M
-7.1
M
-1.9
2.8
-0.2
1.7
-1.9
2.3
0.1
1.9
2.5
4.6
-1.5
-2.7
-5.7
4.6
1.5
-6.3
M
-0.9
M
0.7
1.3
-3.8
2.5
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Obr. 5 Vnitřní přesnost řešení charakterizovaná opakovatelností souřadnic ve ﬁnálním řešení

Obr. 6 Příklady časových řad souřadnic: POTS – opěrná stanice, CPAR – určovaná stanice,
CJIH – stanice s nejvýraznějším sezónním vlivem instalace
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Tab. 5 Odvození parametrů dvoustupňové transformace: ITRF2005→ITRF2000→ETRF2000 pro epochu 2007.0
Parametry

T1
mm

T2
mm

T3
mm

D
10-9

R1
mas

R2
mas

R3
mas

ITRF2005 → ITRF 2000 (2000.0)*

0.0

-1.2

-5.8

0.40

0

0

0

Změna za rok

-0.2

0.1

-1.8

0.08

0

0

0

ITRF2005 → ITRF 2000 (2007.0)

-1.4

-0.5

-18.4

0.96

0

0

0

ITRF2000 → ETRF2000 (1989.0)

54.0

51.0

-48.0

0

0

0

0

Změna za rok

0

0

0

0

0.081

0.490

-0.792

ITRF2000 → ETRF2000 (2007.0)

54.0

51.0

-48.0

0

1.458

8.820

-14.256

ITRF2000 → ETRF2000 (2007.0)

52.6

50.5

-66.4

0.96

1.458

8.820

-14.256

* http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2005/tp_05-00.php uvádí hodnoty 0.1, -0.8, -5.8 a 0.4 pro T1, T2, T3 a D, které jsou
plně konzistentní s tab. 5

Tab. 6 Odvození parametrů přímé 14-prvkové transformace: ITRF2005 →ETRF2000 pro epochu 2007.0
Parametry

T1
mm

T2
mm

T3
mm

D
10-9

R1
mas

R2
mas

R3
mas

ITRF2005 → ETRF 2000 (2000.0)

54.1

50.2

-53.8

0.40

0.891

5.390

-8.712

Změna za rok

-0.2

0.1

-1.8

0.08

0.081

0.490

-0.792

ITRF2005 → ETRF2000 (2007.0)

52.7

50.9

-66.4

0.96

1.458

8.820

-14.256

Tab. 7 Porovnání souřadnic z předchozí a z nové realizace ETRS89 v ČR na 27 stanicích CZEPOS
Translace

Střední kvadratická chyba z reziduí po Helmertově transformaci

Počet stanic
27

N [mm]

E [mm]

U [mm]

N [mm]

E [mm]

U [mm]

Tot [mm]

+9.9

-1.7

+1.1

5.3

6.5

15.6

10.2

Jak je patrné z tab. 5 a 6, rozdíly pro oba postupy jsou zanedbatelné a projeví se v souřadnicích maximálně do 1 mm.
Výsledek obou postupů je pak shodný, pokud se použijí pro
dvoustupňovou transformaci parametry uvedené na www adrese http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2005/tp_05-00.php.
Souřadnice i rychlosti z konečného řešení byly také transformovány do ETRS89 pomocí webové aplikace dostupné na
www adrese http://epncb.oma.be/_dataproducts/coord_trans,
přičemž výsledky byly identické s přímou transformací.
Souřadnice stanic jsou uvedeny v epoše 2007.0, tj. střední
epoše zpracované kampaně. Rychlosti (tj. roční časové změny těchto souřadnic) jsou submilimetrové, takže pro praktické geodetické aplikace zanedbatelné.
5 . 5 P o r ov n á n í s pře dc hoz í re a l i z a c í E T RS89
v ČR
Jak bylo uvedeno v úvodu, byla předchozí realizace ETRS89
v ČR odvozena z několika kampaní, a to pro poměrně málo

bodů, z nichž dnes žádný není obsazen permanentní stanicí
GNSS. V kampani EUREF-Czech-2009 nebyla k dispozici
ani jiná data pro body předchozí realizace ETRS89, která pochází z období před založením IGS. To symbolizuje
i nedostupnost řady přesných produktů a modelů pro kvalitní zpracování sítě regionálního rozsahu.
Přesto jsou k dispozici na 27 permanentních stanicích
CZEPOS souřadnice ETRS89, jež byly odvozeny (s řadou
mezikroků) z předešlé realizace ETRS89. Tyto lze tedy
přímo porovnat s novými souřadnicemi určenými z kampaně EUREF-Czech-2009. Díky značnému pokroku ve
zpracování dat GNSS je kvalita nového řešení výrazně
vyšší. Tab. 7 ukazuje, že celková střední chyba z reziduí
pro všechny stanice po 3D Helmertově transformaci činí
1,0 cm. V tabulce jsou uvedeny i parametry translace, kde
je patrný téměř 1 cm posun původní sítě v severojižním
směru.
Pouze stanice CPRA vykazuje ve srovnání rozdíl v poloze větší než 1,5 cm a stanice CPRG a CMBO rozdíl ve
výšce nad 3 cm.
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6. Závěr
Pro potřebu zpřesnění realizace ETRS89 v ČR byla na základě všech dostupných dat z permanentních stanic GPS realizována kampaň EUREF-Czech-2009. Kampaň byla v červnu
2010 předložena na jednání TWG EUREF a následně přijata
na Sympóziu EUREF 2010 rezolucí č. 1 do databáze zhušťovacích kampaní EUREF (http://www.euref.eu).
Výsledky kampaně EUREF-Czech-2009 obsahují přesné souřadnice a jejich časové změny pro 44 národních
permanentních stanic GNSS a 18 stanic EPN v období 4
let (2005–2008). Vnitřní přesnost zpracování kampaně lze
charakterizovat opakovatelností denních souřadnic z konečné kombinace 1–2 mm v horizontální složce a 4–6 mm ve
výšce. Testování 4 různých variant výběru opěrných stanic
pro připojení na ETRS89 formou volné sítě prokázalo shodu na úrovni 1 mm. Konečná verze připojení je založena na
22 opěrných stanicích se střední chybou určenou z oprav 1,2
mm pro horizontální složku a 2,5 mm pro výšku.
Nepřímé porovnání s předchozí realizací ETRS89 v ČR
ukázalo systematický rozdíl 9,9 mm v severojižním směru
a celkovou shodu obou realizací na úrovni cm. Díky značnému množství zpracovaných observací GNSS, dostupnosti řady nových produktů a modelů pro zpracování GNSS
i velké vnitřní přesnosti řešení, lze považovat kvalitu řešení
kampaně EUREF-Czech-2009 za zásadně vyšší než poskytla
předchozí realizace.
Výsledné souřadnice jsou uvedeny v [18] a výsledky zpracování kampaně včetně graﬁckých výstupů jsou dostupné na
www adrese http://www.pecny.cz/EUREF-Czech-2009.
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MAPY A ATLASY
Seminář Digitalizace mapových
sbírek a archivů se konal v Praze
(02)528.9:912

Dne 22. 10. 2010 se v konferenčním sále budovy zeměměřických
a katastrálních úřadů v Praze – Kobylisích konal odborný seminář
Digitalizace mapových sbírek a archivů. Spolupořádala jej Kartograﬁcká společnost ČR, katedra mapování a kartograﬁe Fakulty stavební ČVUT a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK).
Seminář zahájil v zaplněném sále (obr. 1, 3. str. obálky) předseda Kartograﬁcké společnosti ČR, doc. Ing. Miroslav Mikšovský,
CSc. (obr. 2) a poté se již rozběhl první blok příspěvků. Přednášející
z jednotlivých pracovišť postupně představovali své systémy digitalizování map. Přestože na každou prezentaci byl jen krátký časový prostor, bylo možné získat rámcový přehled přístupu, možností
a technického vybavení k digitalizaci mapových sbírek a archivů.
I. blok příspěvků:
– Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví
a katastru – RNDr. Miroslav Kronus (Zeměměřický úřad, Praha).
– Záměr digitalizace Sbírky map a plánů Národního archivu – Mgr.
Filip Paulus (Národní archiv, Praha).
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Po každém příspěvku byl i krátký prostor na dotazy a připomínky
účastníků semináře, kteří po polední přestávce využili možnosti prohlídky výstavky map v badatelně ÚAZK (obr. 4, 3. str. obálky).
Všechny prezentace ze semináře jsou vystavené na webu Kartograﬁcké společnosti ČR www.czechmaps.cz.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Obr. 2 M. Mikšovský vítá účastníky semináře

15. ročník mezinárodního halového
fotbalového turnaje zeměměřických
a katastrálních úřadů se konal
v německém Freyungu
061:528

Obr. 3 P. Fencl při prezentaci

– Digitalizace jako nástroj záchrany ohrožených mapových fondů
– Ing. Petr Fencl (Národní zemědělské muzeum, Praha / Kartograﬁcké centrum Velké Opatovice – obr. 3).
– Představa o digitalizaci mapové sbírky Historického ústavu
AV ČR – Mgr. Eva Chodějovská (Historický ústav AV ČR, Praha).
– Digitalizační centrum ODIS VÚGTK, metody, postupy, výsledky
a další cíle jeho práce – Ing. Milan Talich, Ph.D. (Výzkumný
ústav geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký, v.v.i., Zdiby).
– Digitální archiv geovědních mapových dokumentů – RNDr. Alena
Čejchanová (Česká geologická služba, Praha).
– 90 let Mapové sbírky na UK a co dál? – Mgr. Eva Novotná (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha).

Tradiční halový fotbalový turnaj zeměměřických a katastrálních
úřadů hostilo v roce 2010 Německo, a tak se do bavorského městečka Freyung sjela, stejně jako v předcházejícím ročníku, mužstva
z Rakouska (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen – BEV
– Wien a BEV – Oberösterreich), České republiky (ČR – Katastrální
úřad České Budějovice, Katastrální úřad Prachatice a Zeměměřický
úřad – ZÚ Praha) a domácího Německa (Landesvermessungsamt
München, Vermessungsamt Passau/Vilshofen a Vermessungsamt
Freyung/Zwiesel), aby poměřila síly a utkala se o vítěznou trofej.
Turnaj proběhl 26. 11. 2010 ve školní hale ve Freyungu, kde po
slavnostním zahájení a přivítání všech účastníků začaly boje ve skupinách (dvě skupiny po čtyřech mužstvech), ze kterých první dvě
mužstva postupovala do závěrečných bojů o celkové vítězství.
Letošní ročník opět potvrdil nadvládu mužstev z ČR, neboť
v semiﬁnálové čtveřici ﬁgurovala všechna tři mužstva, a stejně jako
vloni je doplnil rakouský BEV Wien.
Po urputných bojích o co nejlepší umístění (obr. 1) se mužstva
po skončení turnaje přesunula do nedaleké restaurace, kde po
společné večeři a poděkování organizátorů účastníkům turnaje za
kvalitní a korektní výkony a sponzorům akce za ﬁnanční podporu, proběhlo oﬁciální vyhlášení výsledků. Ceny v podobě diplomů
a pohárů za celkové umístění si postupně převzali zástupci mužstev:
8. BEV – Oberösterreich, 7. Vermessungsamt Passau/Vilshofen, 6.
Landesvermessungsamt München, 5. Vermessungsamt Freyung/
/Zwiesel, 4. Katastrální úřad České Budějovice, 3. BEV Wien, 2.
Zeměměřický úřad, Praha a 1. Katastrální úřad Prachatice.

V přestávce mezi příspěvky si účastníci semináře se zájmem prohlédli aktualizovanou stálou výstavu Vývoj geodézie, kartograﬁe
a katastru v českých zemích v Praze.
II. blok příspěvků:
– Digitalizace vojenských topograﬁckých map – prof. Ing. Bohuslav
Veverka, DrSc. (Fakulta stavební ČVUT, Praha).
– Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Čech – Jiří Bernas (Národní archiv, Praha).
– Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Moravy – Dr.
Jindra Emmerová (Moravský zemský archiv v Brně).
– Internetová prezentace digitalizovaných map Ústředního archivu
zeměměřictví a katastru – Ing. Stanislav Meissner (Zeměměřický
úřad, Praha).
– Informace o připravovaném projektu společnosti ICARUS – Mgr.
Jiří Peterka (Zemský archiv v Opavě).
– Projekt Svědectví map (digitalizace starých lesnických map) –
PhDr. Vladimír Waage (Národní archiv, Praha).

Obr. 1 Z utkání Vermessungsamt Passau/Vilshofen –
– Katastrální úřad České Budějovice
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Obr. 2 Nejlepší střelec turnaje J. Houška (uprostřed)
s trofejí

Obr. 1 M. Roule při prohlídce výstavy

Vítězný pohár pro nejlepšího střelce si odvezl J. Houška ze ZÚ
(obr. 2).
Po vyhlášení výsledků a předání cen zástupci mužstev poděkovali
organizátorům za zdařilé uspořádání akce a poté již probíhaly četné
diskuze nad uplynulým ročníkem.

Martina Vichrová (Západočeská univerzita v Plzni): Lehmannova
teorie zobrazování topograﬁckého povrchu šrafováním.
Jan Ratiborský (ČVUT, Praha): K čemu také posloužily mapy?
Eva Chodějovská (Historický ústav AV ČR, Praha): Ediční zpracování textových komentářů k sekcím I. vojenského mapování.
Jiří Martínek (Historický ústav AV ČR, Praha): Kartograf Gustav
Süssemilch.
Josef Charvát (Jihočeská univerzita, České Budějovice): Vývoj mapového obrazu Českých Budějovic.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
XXXI. sympozium z dějin geodézie
a kartograﬁe v Praze
528:91

Dopolednímu zasedání předsedal Pavel Hánek (ČVUT, Praha),
odpolednímu Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR, Praha).
Ke každému přednesenému příspěvku proběhla krátká diskuze.
Součástí sympozia byla i výstavka přírůstků (obr. 1) do sbírek
NTM v oboru geodézie, kartograﬁe a astronomie a vybraných map
souboru Poznáváme svět. Přednesené referáty budou otištěny v samostatném sborníku, referát Tomáše Grima na stránkách GaKO.
Konání již XXXI. sympozia svědčí o jeho mnohaleté trvalé oblibě
u odborné veřejnosti. Přítomno bylo více než 80 účastníků.
Bude potěšující a záslužné, jestliže tato setkání budou pokračovat
i v následujících letech. Jsou přínosná.
Organizátorům i přednášejícím náleží dík.

Dne 15. 12. 2010 se na půdě Národního technického muzea v Praze
(NTM) a péčí jeho pracovníků uskutečnilo již XXXI. sympozium
z dějin geodézie a kartograﬁe.
Bylo předneseno celkem 16 referátů:
Václav Nejedlý (Praha): František Mašek a pozemkový katastr.
Alexandr Drbal (VÚGTK, Zdiby): František Antonín Gerstner –
– profesor praktické geometrie a stavitel prvních železnic
v Čechách, Rakousku a Rusku.
Tomáš Zadražil (PROGEO, Jihlava): Jaroslav Pantoﬂíček – zakladatel československé geodézie a kartograﬁe.
Jozef Marek (Bratislava): Topograﬁcké mapovanie v rokoch 1951–
–1971.
Drahomír Dušátko (Praha): Geodetické práce ve vojenské zeměpisné
službě československé a české armády.
Filip Antoš, Milan Talich (VÚGTK, Zdiby): Metody, postupy
a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartograﬁckých
děl ODIS VÚGTK.
Milan V. Drápela (Masarykova univerzita, Brno): Česká exonyma
používaná v minulosti a dnes.
Petr Skála (Česká zemědělská univerzita, Praha): Reversy starých a současných map.
Ivan Herčko, Zuzana Murgašová, Karol Weis (Univerzita Mateja
Bela, Banská Bystrica): Parergy starých banských máp na Slovensku.
Eva Novotná (Univerzita Karlova, Praha): Geograﬁcká bibliograﬁe –
– nový nástroj pro kartograﬁi.
Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): 50 let souboru map
Poznáváme svět.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: Ing. Petr Skála

OSOBNÉ SPRÁVY
Skončenie funkcie podpredsedu
ÚGKK SR Ing. Patrika Hensela
92.Hensel:528

Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 729 z 20. 10. 2010
s účinnosťou toho istého dňa odvolala Ing. Patrika Hensela z funkcie
podpredsedu Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra (ÚGKK) SR.
Narodil sa 7. 1. 1970 v Ružomberku. Do rezortu geodézie a kartograﬁe nastúpil v roku 2004, a to do Správy katastra (SK) Košice
Katastrálneho úradu v Košiciach do funkcie zástupcu riaditeľky SK.
Do ÚGKK SR prišiel z funkcie riaditeľa Geodetického a kartograﬁckého ústavu Bratislava na základe uznesenia vlády SR č. 583 z 26. 8.
2009, ktorým bol vymenovaný do funkcie podpredsedu ÚGKK SR
s účinnosťou od 27. 8. 2009. (Jeho pracovnú činnosť pozri Geodetický a kartograﬁcký obzor, 2010, č. 2, s. 25.)
Ďakujeme Ing. Patrikovi Henselovi za prácu, ktorú vo funkcii
podpredsedu ÚGKK SR vykonal a želáme mu pevné zdravie a nové
pracovné úspechy v oblasti geodézie.
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Obrázky k článku Mach, P.: Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se konal v Praze

Obr. 1 Účastníci semináře Digitalizace mapových sbírek a archivů

Obr. 4 Výstava map v badatelně

