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Některé výsledky z určování fázových
center antén GPS na Geodetické observatoři
Pecný

Ing. Jakub Kostelecký,
katedra vyšší geodézle FSv ČVUT v Praze,

VÚGTKZdiby

Vyšší požadavky na přesnost výsledků měření s GPS, zejména v geodynamice, vedou k nutnosti určovat polohy fázových cen-
ter antén GPS, použitých při měření. Pro určování poloh fázových center je používáno několik metod. Metoda polní kalibrace
s otáčením antén je vhodný kompromis mezi finanční náročností a přesností výsledků. Tato metoda byla aplikována na Geo-
detické observatoři Pecný. Rozdíly mezi polohou fázového centra a konkrétní antény a oficiální polohou fázového centra, po-
užívanou pro daný typ antény při výpočtech. Vliv krytu na anténě a sněhu napadaného na anténu na polohu fázových center.

Higher requirements on GPS results accuracy namely in geodynamics result in necessity of applied GPS antennas phase cent-
res determination. Several methods are used to the determination of phase centres. The method of field calibration using ro-
tating antennas represents a suitable compromise between costingness and accuracy. This method was applied at the Pecný
Geodetic Observatory. Differences between actual positions of phase centre and official position of phase centre as used with
the given antenna type during calculation are mentioned. Also influences of antenna cover and of snowfall on the antenna to
phase centre position are discussed.

Metoda určování rozdílů souřadnic i měření pomocí GPS
(Global Positioning System) získala v geodézii široké uplat-
nění. Umožňuje s vysokou přesností určovat souřadnice
velmi vzdálených bodů i prostorové vztahy blízkých bodů
s přesností srovnatelnou s klasickými geodetickými meto-
dami, při zachování přibližně stejné časové náročnosti pol-
ních prací a zvýšení spolehlivosti, díky nižšímu zastoupení
lidského faktoru. Metoda je využitelná všude, kde je možno
přijímat signál z družic GPS.

Geodetické využití GPS, který byl primárně navržen pro
navigační účely, využívá měření minimálně dvojicí aparatur.
Každá aparatura se skládá z antény, kterou j sou zachycovány
signály z družic GPS a přijímače, který provádí zpracování
přijatých signálů a uložení jejich charakteristik. Fázová a kó-
dová měření, která jsou produktem každé geodetické apara-
tury GPS, a která vstupují do výpočtu souřadnicových roz-
dílů, jsou vztažena kfázovému centru. K tomuto bodu jsou
primárně vztaženy i vypočtené souřadnicové rozdíly, které
jsou zpracovatelským software přepočteny ke geodetickému
bodu pomocí zadané výšky antény a případných horizontál-
ních centračních prvků.

Fázové centrum antény je možno definovat jako místo, od
kterého se signály z kterékoliv zachycené družice šíří do
vstupních obvodů přijímače se stejným časovým zpožděním.
K tomuto mistu jsou počítány souřadnice z navigačního ře-
šení i diference při zpracování fázových měření. Časové
zpoždění signálu, které vzniká na jeho dráze mezi fázovým
centrem antény a obvody přijímače je zahrnuto do korekcí
hodin přijímače (není možno ho oddělit). Fázové centrum ob-
vykle není fyzicky nijak realizováno - je výslednicí interakcí
signálu přijatého z družice (tj. elektromagnetického vlnění
o definované frekvenci) s antenními elementy, jeho krytem
a se stíněním antény. Z toho je zřejmé, že poloha fázového
centra anténa je proměnlivá s frekvencí přijímaného signálu

a nemusí být uvnitř antény. Při zpracování přesných měření
je nejčastěji používána kombinace L3 (ionofree combina-
tion), která je kombinací měřených dat na frekvencích LI
a L2, a která odstraňuje větší část vlivu ionosféry. Pro fázové
centrum pro frekvenci L3 platí stejný kombinační vztah jako
pro kombinaci měření [1]

kde je LI a ~ měření (respektive poloha fázového centra) na
frekvenci LI a Lz,
fLl frekvence nosné vlny LJ,
fLZ frekvence nosné vlny ~ a
fL3 ionofree combination (respektive poloha fázového

centra odpovídající této kombinaci).

Přes veškeré úsilí konstruktérů antén je prostorová poloha
fázového centra proměnlivá - mění se v závislosti na směru,
kterým signál do antény vstupuje. Pro zavádění oprav z po-
lohy fázových center je definována střední poloha fázového
centra, jež je dána vektorem f, který má počátek v referenč-
ním bodě antény (Antenna Reference Point - ARP) a konec
ve střední poloze fázového centra. Změny poloh fázových
center v závislosti na směru přijatého signálu jsou modelo-
vány opravnou funkcí D(z, a), která je závislá na zenitovém
úhlu z a azimutu a směru, ze kterého signál do antény při-
chází. Opravné funkce D jsou nazývány variace polohy fá-
zového centra. Oprava měřené fáze o polohu fázového centra
4> je

kde je 4>oprava měřené fáze o vliv polohy fázového centra,
f vektor střední polohy fázového centra,
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u jednotkový vektor směru, ze kterého měřený signál
na anténu přichází,
D variace polohy fázového centra závisející na zeni-
tové vzdálenosti Z a azimutu a směru, ze kterého při-
chází signál.

Vzhledem k rotační symetrii většiny antén podle svislé osy
je závislost na azimutu malá - podle některých autorů ([2])
neexistuje. Variace polohy fázového centra D jsou defino-
vány tak, že pro signál přicházející ze zenitu jsou nulové.
Vektory středních poloh a variace fázových center pro vět-
šinu používaných antén jsou určeny jako průměrné hodnoty
z několika exemplářů. Hodnoty jsou uveřejněny např. v [3],
oficiální hodnoty vydává též Mezinárodní služba GPS (In-
ternational GPS Service - IGS) [4], která též definuje umís-
tění referenčních bodů (ARP) pro jednotlivé typy antén.

Referenční bod antény je nejčastěji (ne vždy - neplatí např.
pro některé antény fimy Leica) definovánjako průsečík svislé
osy symetrie antény s nejspodnějším povrchem antény. Pro
ideální anténu je střední poloha fázového centra v horizon-
tálních složkách nulová a ve svislé složce je to malé kladné
číslo.

3. Metody pro určení polohy fázového centra

Metody pro určování poloh fázových center se dělí do dvou
základních kategorií - jsou to laboratorní metody a polní me-
tody. Laboratorní metody využívají umělého zdroje GPS sig-
nálu, který je vysílán do komory, jejíž stěny zamezují odra-
žení signálu. Uvnitř komory je na pointačním zařízení
umístěna anténa, kterou je možno přesně posouvat, natáčet
a naklánět. Poloha fázového centra včetně variací je určo-
vána z porovnání signálu generovaného umělým zdrojem
a přijatého testovanou anténou [5].

Polní metody využívají přirozeného signálu GPS vysíla-
ného družicemi. Metody je možno rozdělit na tři podkatego-
rie. První polní metodou je využití pointačního zařízení, kdy
je testovaná anténa posouvána, natáčena a nakláněna. Poloha
fázového centra je (podle [6]) určována z přijatého signálu
těsně před a po natočení antény, kdy lze hlavní zdroje ruši-
vých systematických vlivů (zejména vliv troposféry a iono-
sféry) považovat za neměnné. Poloha fázového centra je ur-
čena absolutně. U dalších dvou metod je porovnávána
testovaná anténa s referenční anténou a některé složky po-
lohy fázového centra jsou určovány pouze relativně. Druhou
polní metodou je určování polohy fázového centra měřením
s dvojicí antén, kdy dojde k jejich prohození. Pomocí pro-
hození je možno určit vektor spojnice referenčních bodů an-
tén a je možno určit polohu fázového centra jedné antény
vůči druhé anténě. Třetí polní metodou je jistá kombinace
dvou předchozích: antény jsou jednak prohozeny a jednak je
jedna (nebo obě) anténa po část měření otočena kolem svislé
osy - napřiklad o 1800

• Z měření před otočením a po otočení
je možno určit absolutní hodnoty horizontálních složek po-
lohy fázového centra. Z prohození antén je možno určit vek-
tor spojnice referenčních bodů. Svislá složka polohy fázo-
vého centra jedné antény je určena relativně ke svislé složce
polohy fázového centra druhé antény. Při znalosti vektoru
mezi referenčními body antén není nutné prohazování antén.
Přesné zjištění velikosti vektoru měřením úhlů, délek, nive-
lací apod. je náročné a pro přesnost určení vektoru na 0,1 mm
je nutno uvážit vliv tížnicových odchylek a tíhového pole [7].
Vektor mezi referenčními body lze určit též z měření GPS
s dvojicí antén, jejichž polohy fázových center jsou známy -
např. byly již dřive určeny. Určování poloh fázových center
s využitím rotací antén při znalosti vektoru mezi referenč-
ními body antén je popsáno v [8].

referenční
anténa

testovaná
anténac·l

bodBhod A
Obr. 1 Relace mezi fázovými centry a referenčními body

antén při testování

3.1 Polní metoda s využitím prohazování a rotací
antén

Při umístění referenčního bodu referenční antény do bodu
A a referenčního bodu testované antény do bodu B (obr. 1)
je možno vektor mezi fázovými centry antén c vyjádřit po-
mocí vektoru mezi referenčními body antén r a pomocí vek-
torů poloh fázových center antény referenční fR a testované
fT

Při prohození antén (referenční bod testované antény je
umístěn do bodu A a naopak) platí

kde f'T je vektor polohy fázového centra antény otočené
o 1800

- tj. ve složkách

Sečtením rovnic (3) a (4) získáme vektor základny r. Odeč-
tením rovnice (5) od rovnice (4) získáme horizontální složky
vektoru polohy fázového centra

Rozdíl vertikálních složek získáme odečtením rovnic (3)
a (4)
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Obr. 2 Rozdíly horizontálních složek individuálních a oficiálních
poloh fázových center na kombinaci L3

V případě několikanásobného měření více kombinací na-
točení a prohození antén je vhodnější určit vektor mezi re-
ferenčními body antén r a vektory poloh fázových center fI
vyrovnáním. Variace fázového centra je možno určit pouze
pří řešení vektoru ve zpracovatelském software. Jsou určo-
vány rozdíly variací fázového centra testovací antény vůči
variacím fázového centra referenční antény.

Na Geodetické observatoří (GO) Pecný Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického byly určo-
vány střední polohy fázových center a jejich variace pro ně-
kolik antén. Bylo využito metody prohazování a otáčení an-
tén. Měření bylo prováděno na základně, jejíž jeden konec je
bod permanentní služby GPS GOPE a druhý konec je po-
mocný bod definovaný na zábradlí; vlastní referenční bod an-
tény na zábradlí byl definován urovnanou trojnožkou. Délka
takto definovaného vektoru je 1,15 m, převýšení bodů zá-
kladny je malé (50 mm). Na podkladě zkušeností [7, 8] byla
doba měření jednoho vektoru (jedné kombinace postavení
antén) minimálně 24 hodin a běžně byla každá kombinace
zaměřena dvakrát. Zpracování měřených dat do podoby sou-
řadnicových rozdílů bylo provedeno pomocí software Ber-
nese verze 4.2 [1]. Vzhledem k délce vektoru nebyl zaváděn
ionosferický model a nebyly určovány troposférické para-
metry, vliv troposféry byl dán modelem podle Saastamoinena
[9]. Každý vektor byl vypočten tříkrát - na frekvenci LI, L2
a na kombinaci L3. Ambiguity byly určovány algoritmem
SIGMA, vyjma kombinace L3, kde bylo využito algoritmu
QIF (vyjma zpracování měření z přijímače Geotracer 100,
kde bylo použito algoritmu SIGMA a postupného řešení am-
biguit nejprve na L5 a pak na L3). Dále uvedené výsledky
používají jako referenční anténu pro svislou složku vektoru

střední polohy fázového centra a pro variace polohy fiktivní
anténu, jejíž výchozí poloha fázového centra vznikla váženým
průměrem pěti antén, pro jejichž typy byly určeny polohy fá-
zových center antén v rámci IGS [4] a jejichž individuální po-
lohy fázových center byly na GO Pecný určeny. Jako refe-
renční byl užit soubor antén: TRM14532.00 v. č. 66682,
TRM14532.00 v. č. 13492, ASH70l946.3 NONE v. č. 3301,
TRM22020.00+GP v. č. 91699 a TRM22020.00+GP v. č.
91620. Při zpracování byly střední polohy fázových center
a vektor mezi referenčními body základny určovány vyrovná-
ním, kdy výchozí hodnoty poloh fázových center byly váho-
vány (podmínky nulových přírůstků pro tyto neznámé byly při-
dány jako fiktivní měření k systému rovnic oprav při vyrovnání
zprostředkujících, váha těchto podmínek byla stanovena na
100, váhu 1 měl výsledek jednoho 24hodinového měření).

Po vypočtení vektoru mezi referenčními body základny
byly výše zmíněným software určovány variace polohy fá-
zového centra v závislosti na výškovém úhlu družice pro frek-
vence LI a L2. Variace v závislosti na azimutu nebyly ur-
čovány, protože množina měřených dat je malá, variace silně
korelují s lokálním stavem atmosféry (s troposférou) v okolí
základny a podle některých autorů ([2]) je pro rotačně sy-
metrické antény nulová. Software určuje vždy variace v zá-
vislosti na výškovém úhlu družice pro celý rozsah výškových
úhlů (od zenitu až po obzor), avšak měřená data jsou v roz-
sahu od zenitu po výškový úhel 5°, protože antény se stíně-
ním Choke Ring mají signály přicházející pod výškovým úh-
lem menším než 5°silně tlumené. Proto je nutno variace
určené Bemským softwarem redukovat tak, aby variace fá-
zového centra pro signál přicházející ze zenitu byla nulová.
Důsledkem toho je, že střední polohy a variace fázového
centra konkrétní antény je nutno určovat iteracemi. Ze všech
dosud provedených řešení se ukázalo, že počet iteračních
cyklů se pohybuje mezi třemi až pěti.
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Na Geodetické observatoři Pecný byla dosud určena indivi-
duální poloha fázového centra pro 9 antén. Porovnáme-li ur-
čené střední polohy fázových center s oficiálními polohami
uveřejněnými pro dané typy antén, získáme množinu rozdílů.
Rozdíly v horizontálních složkách středních poloh pro L3 ur-
čené pro konkrétní antény oproti oficiálním středním polo-
hám, které jsou pro daný typ antény obvykle používány při
přesných výpočtech (obr. 2), dosahují v jednotlivých slož-
kách od 0,1 mm do 3,5 mm.

Obdobné rozdíly ve vertikálních složkách (Up) jsou
v absolutní hodnotě v intervalu <0,5 mm; 8,6 mm>. Roz-
díl pro anténu TRM29659.00 v. č. 29909 (druhý sloupec
na obr. 3) je pravděpodobně způsoben tím, že oficiální
střední polohy pro anténu tohoto typu nejsou v [4] určeny
- při výpočtech se používají obecné hodnoty platné pro an-
tény, které jsou podobné anténě Dome Margolin se stíně-
ním Choke Ring.

Rozdíly mezi individuálními a oficiálními složkami vek-
torů středních poloh fázových center nejsou při přesných pra-
cech zanedbatelné.
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V tabulkách poloh fázových center pro jednotlivé typy antén
(např. již zmíněné [3] a [4]), které jsou používány při zpra-
cování měření GPS, nejsou uvedeny polohy fázových center
antén včetně krytu, kterým bývají dané antény výrobcem vy-
baveny. Kryt obvykle chrání anténu před nepříznivými vlivy
Gako je sníh, déšť, listí, vandalismus apod.). Byl zkoumán
vliv protisněžného krytu antény Ashtech (ASH70l946.3
SNOW v. č. 3301) na polohu fázového centra oproti anténě
bez krytu (NONE).

Z výsledků uvedených na obr. 4 je patrné, že poloha fá-
zového centra pro frekvenci LI je prakticky identická, pro
frekvenci L2 je v horizontálních složkách rozdíl 0,4 mm a ve
vertikální složce je rozdíl 4 mm. Střední poloha fázového
centra pro kombinaci L3 se liší v horizontálních složkách
o 0,9 mm, ve svislé složce je rozdíl 3 mm.

Ve variacích polohy fázového centra v závislosti na zeni-
tovém úhlu (obr. 5) je patrný rozdíl zejména na variacích plat-
ných pro kombinaci L3 pro zenitové úhly 40°, 50° a 70°.

Je patrné, že protisněžný kryt způsobuje změnu polohy fá-
zového centra antény ASH70 1946.3 - ve vodorovné rovině
je změna až 1 mm (na kombinaci L3), ve vertikální složce je
změna až 4 mm.

Sníh ležící na tělese antény může způsobovat změnu polohy
fázového centra. Tato změna se projeví ve výsledcích měření
permanentních stanic GPS, tj. v časových řadách, jako se-
zonní jev, který vede k chybné interpretaci výsledků, pokud
není odhalen.

Pro zajištění vlivu sněhu na polohu fázového centra an-
tény byl zaměřen modelový příklad: byly určeny polohy fá-
zového centra antény Trimble TRMI4532.00 v. č. 13429 ve
třech případech (obr. 6):

a) anténa bez sněhu,
b) anténa se sněhem o výšce 0,02 m,
c) anténa se sněhem o výšce 0,04 m.

Pro zamezení vlivu teploty na polohu fázového centra
byla pro anténu TRM14532.00 v. č. 13429 určena pro účely
tohoto experimentu nová poloha fázového centra z měření
s anténou bez sněhové pokrývky při teplotách blízkých tep-
lotám, při kterých bylo měřeno s anténou se sněhovou po-
krývkou.

V horizontálních složkách středních poloh (obr. 7) jsou pa-
trné rozdílnosti v polohách o velikoti až 1 mm. Je možné, že
jsou způsobeny nehomogenitou sněhové vrstvy. Vevertikální
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složce je patrný posun (až 14 mm na kombinaci L3) mezi po-
lohou fázového centra antény bez sněhu a minimálně dvou-
centimetrovou vrstvou sněhu, rozdíl mezi polohou centra pro
vrstvu sněhu 0,02 m respektive 0,04 m je výrazně menší.

Na obr. 8 jsou zobrazeny průběhy variací polohy fázového
centra antény pro kombinaci L3 v závislosti na zenitovém
úhlu. Jakje patrné, variace polohy při vrstvě sněhu na anténě
o výšce 0,02 m jsou podobné variacím pro výšku vrstvy
0,04 m a zároveň jsou rozdílné od variací pro anténu bez

I! 0.011

--+- TRM14532.00 13429· o m

•• TRM14532.00 13429 0,02 m
••••• TRM14532.00 13429 0,04 m

Obr. 7 Střední polohy fázového centra při zakrytí antény
TRM14532.00 růmým množstvím sněhu
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Obr. 8 Variace polohy fázového centra antény TRM14532.00 na
kombinaci L3 při růmé výšce sněhové pokrývky

sněhu. Střední chyby v určení variací odpovídajících anténě
s vrstvou sněhu 0,04 m jsou dvakrát větší než střední chyby
variací pro anténu s vrstvou 0,02 m - odpovídá to skuteč-
nosti, že signál procházející větší vrstvou sněhu je slabší,
a proto jsou výsledky z měření tohoto signálu méně přesné.
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shodného typu je rozdíl v polohách fázových center, který se
projeví při řešení diferencí, malý a pro běžné práce v geo-
dézii nemá význam. Variace fázových center získávají na vý-
znamu i při zpracování antén shodného typu, pokud je zpra-
covávána rozsáhlá kampaň, kdy signál vysílaný jednou
družicí dopadá na antény umístěné na vzdálených bodech pod
různým úhlem. Při použití antén různých typů a neuvážení
rozdílných poloh fázových center může i v lokální síti dojít
až k několikacentimetrovým chybám v poloze výsledných
bodů.

Na druhou stranu - při velmi přesných pracech např. při
sledování recentních pohybů, kdy je vyžadována nejvyšší
možná přesnost, se ukazuje nutným určování a opravování
poloh fázových center pro jednotlivé antény. Jak bylo uká-
záno (obr. 2 a 3), poloha fázového centra se může u konkrétní
antény lišit od obecně přijatých hodnot i o několik milimetrů.
Také změna v zakrytí přijímacího elementu může způsobit
nemalou změnu polohy fázového centra, která může výrazně
ovlivnit výsledky přesných měření GPS. Změna polohy fá-
zového centra z důvodů zakrytí je konstantní. Poněkud ne-
bezpečnějším jevem je proměnlivá změna polohy fázového
centra díky vrstvě sněhu na anténě. Tento jev může, pokud
není podchycen, ovlivnit interpretaci výsledků i permanent-
ních měření GPS.

Poděkování: tento příspěvek vznikl za podpory projektu" Ex-
perimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu"
v rámci Výzkumného centra dynamiky Země - projekt
LNOOAOOSMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ceské republiky.
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Možnost využití map stabilního a pozemkového katastru pro tvorbu digitální katastrální mapy (DKM) v lokalitách sáhových
map podle jednotné, podrobně popsané, a ověřené technologie. Tato technologie je koncipována se znalostí dříve používaných
postupů, dosahovaných technických a technologických parametrů, a to nejen pro obnovu katastrálního operátu, ale především
pro jeho vedení a aktualizaci. Výsledky terénního šetření a měření ve zvolené lokalitě pro ověření přesnosti přepracovaného
polohopisu map pozemkového katastru (PK) do souvislého zobrazení a souřadnicového systému JTSK. Základní charakteris-
tiky dosažitelné přesnosti a postupy testování. Pro následné zpřesňování DKM je na základě praktických zkušeností navržen
postup tvorby databáze pevných bodů a způsob vedení a údržby DKM tak, aby toto mapové dílo mohlo plnit i funkci jedineč-
ného zdroje geodat Základního registru územní identifikace a nemovitostí (ZRUlN) informačních systémů veřejné správy (ISVS).

Digital Cadastral Map Production Technology in Areas where Fathom Scale Map Exist and their
Accuracy Checking

Possible application ofmaps ofthe Stable Cadastre and Land Cadastre to produce the Digital Cadastral Map (DCM) at 10-
cations where fathom scale maps exist according to the uniform, detailed described and tested technology. This technology is
based on knowledge of formerly adapted procedures, obtained technical and technological parameters during renovation of
the cadastre as well as during its upkeeping and revision. Results of the local on-the-ground examination and survey in the
selected location testifying accuracy of restructured planimetry of Land Cadastre (PK) maps into continuous representation
and into the Uniform Trigonometric Cadastral System coordinates. Basic data and achieved accuracies and testing procedu-
res. The following DCM upgrading based on practical experiences is formed in such a way that this map series could also
became a unique source of geodatafor the Fundamental Register ofTerritorial ldentification and Real Estates (ZRUlN) of
Public Administration lnformation Systems (ISVS).

http://www:http://www.ife.unihannover.de/-web/


Geodetický a kartografický obzor
132 ročm'k 48190, 2002, číslo 7

Funkčnost a spolehlivost budovaných informačních systémů
veřejné správy (ISVS), ale i resortních informačních
systémů, kterým je např. Informační systém katastru nemo-
vitostí (ISKN), je úměrná kvalitě poskytovaných informací,
která je závislá především na spolehlivosti údajů datových
registrů. V této souvislosti má zásadní význam naplňování
souboru geodetických informací (SGI) ISKN nejen pro ka-
tastr nemovitostí České republiky (ČR), ale i pro budovaný
Základní registr územní identifikace a nemovitostí (ZRUIN)
ISVS (viz např. [10]).

S vědomím těchto vazeb by měly být koncipovány tech-
nologické postupy nejen pro obnovu katastrálního operátu,
ale především pro jeho vedení a aktualizaci. Technologie by

měla nejen zohledňovat postupy dřívější, technické a tech-
nologické parametry, ale především by měla umožnit konti-
nuální zlepšování technických a právních aspektů kvality re-
gistrovaných dat v závislosti na modernizaci přístrojů
a metod sběru dat v současné době.

Na těchto základech byla vypracována technologie [11],
která byla předložena Českému úřadu zeměměřickému a ka-
tastrálnímu (ČÚZK) k posouzení. Zkrácenou verzi postupu
obsahuje první část této statě. V další části jsou publikovány
výsledky terénního šetření a měření ve zvolené lokalitě pro
ověření přesnosti přepracovaného polohopisu map pozem-
kového katastru (PK) do souvislého zobrazení a souřadnico-
vého systému S-JTSK. Na základě praktických zkušeností je
navržen postup tvorby databáze pevných bodů a způsob ve-
dení a údržby digitální katastrální mapy (DKM).
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2. Metodický návod pro tvorbu DKM v lokalitách sáho-
vých map

- přepracováním katastrální mapy digitalizované (KM-D).
Navržený postup je dále plně akceptovatelný i pro:

- obnovu katastrálního operátu novým mapováním v pří-
pravné fázi podkladů pro místní šetření a při doplňo-
vání parcel ve zjednodušené evidenci, jejichž hranice
nebyly v terénu přímo vyšetřeny a zaměřeny,

- obnovu katastrálního operátu úpravou číselné katast-
rální mapy (Technickohospodářská mapa, Základní
mapa velkého měřítka) v procesu doplnění vlastnických
hranic z dřívějších pozemkových evidencí,

Předložený návod řeší problematiku tvorby DKM v lokali-
tách, kde je platná katastrální mapa dosud vedena v sáhovém
měřítku a v souřadnicových systémech stabilního katastru
(S-SK) a DKM vznikne:
- obnovou katastrálního operátu přepracováním stávají-

cích podkladů, zejména map pozemkového katastru,
případně map stabilního katastru,
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INVENTURA
využitelných podkladů

REKONSTRUKCE MAP POZEMKOVÉHO KATASTRU
eliminace srážky mapových listů (ML)

SPOJENí MAPOVÝCH LISTU
jednotlivého katastrálního území

ODSTRANĚNí PŘíČiN
NESOULADU

- chybné proměfenf ML
- poffzenf nových zdrojových dat

VYHOTOVENí SOUVISLÉHO ZOBRAZENí
jednotlivého katastrálního území

Rozbor přesnosti
souvislého zobrazení
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TRANSfORMACE DO S-JTSK
globální transformační klíč

VYROVNÁVAC( TRANSfORMACE
na vyrovnané katastrální hranice

a body bodového pole v S-SK

TRANSfORMACE DO S-JTSK
globální transformační klíč

Vyhledání a zaměření
identických bodů

ZPŘESŇUJ(C(
TRANSfORMACE

na pevné body

VYROVNÁVAC( TRANSfORMACE
na vyšetřené katastrálni hranice

ZPŘESŇUJ(C( TRANSfORMACE
na pevné body

VEDENí D-5GI
založené na závazném

geometrickém určeni a technicky
spolehlivé evidenci nemovitosti
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- rekonstrukci přídělových plánů vyhotovených na otis-
cích map pozemkového katastru v sáhovém měřítku.
Návod je zpracován variantně s možností šetření v případě:

1. úplné absence jakéhokoli terénního řešení a měření,
2. využití existujících číselných manuálů zeměměřických

činností,
3. vyhledání a vytvoření databáze pevných bodů zaměřených

v S-JTSK pro zpracovávanou lokalitu,
v závislosti na možnostech, využití dokumentovaných nebo
nových výsledků měřických prací, charakteru katastrálního
území, a na kapacitních možnostech katastrálního úřadu
(KÚ).

Tvorba souvislého zobrazení provedená jen podle bodů 2.1
až 2.6 se použije zejména v případech, kdy existuje pouze
omezené množství využitelných dokumentovaných výsledků
zeměměřických činností vyhotovených v S-JTSK a projekt
obnovy nepředpokládá zaměření dalších pevných bodů ze-
jména na katastrálních hranicích.

Tvorba souvislého zobrazení podle bodů 2.1 až 2.6.1 je
vhodná v případě existence nově zaměřených pevných bodů,
výsledků zjišťování průběhu hranic (zejména katastrálních)

a dostatečného počtu využitelných dokumentovaných vý-
sledků zeměměřických činností vyhotovených v S-JTSK. Po-
kud budou využity výsledky zeměměřických činností z ji-
ných zdrojů než realizovaných pro KN (např. pro tvorbu
jiných informačních systémů), je nutné vykonat šetření v te-
rénu a porovnat skutečně zaměřený stav s měřickou doku-
mentací katastrálního operátu, případně kontrolním měřením
zjistit přesnost těchto zeměměřických činností.

Postup je členěn do tří samostatných technologických
částí, jejichž časová posloupnost a technologická prováza-
nost je patrná na vývojovém diagramu (příloha 1). Jedná se
o shromáždění využitelných podkladů, rekonstrukci map PK,
vytvoření souvislého zobrazení v S-JTSK a o tvorbu vekto-
rového vyjádření platného obsahu mapy. Jednotlivé techno-
logické kroky jsou kontrolovány systémem následných ana-
lýz, jejichž protokolární výsledky jsou nedílnou součástí
technické dokumentace zpracovávané lokality a jsou navr-
ženy tak, že každý postupný krok je vratný v případě nevy-
hovujících výsledků. Na základě provedených rozborů je
možné určit i výslednou přesnost přepracování lokality.
U 1. a 3. technologické části je nezbytná garance místně pří-
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slušného KÚ, v jehož dokumentacích jsou převážně uložené
datové zdroje. Druhou část může provádět jakékoliv specia-
lizované pracoviště opatřené potřebným vybavením a sezná-
mené s danou problematikou. Kvalitu výsledků činností na-
vržených technologických etap je nutné ověřit úředně
oprávněným zeměměřickým inženýrem dle § 13 zákona [14].

2.1 Příprava a shromáždění využitelných pod-
kladů

V přípravné fázi se provede inventura veškerých využitel-
ných podkladů, výsledků zeměměřických činností vyhoto-
vených pro účely katastru a uložených v záznamech po-
drobného měření změn (ZPMZ) a jejich přepracování tak,
aby byl vytvořen základ digitálního souboru geodetických
informací (D-SGI) v souladu s § 13 vyhlášky [15].

Z databází polohových bodových polí se převezmou body
stávajícího polohového bodového pole (PBP), a to jak body
základního PBP, tak i body podrobného PBP. Z dokumentací
katastrálních úřadů se převezmou body dřívějších PBP, na
které jsou připojeny dokumentované výsledky dřívějších ze-

měměřických činností, jež jsou závazným geometrickým
a polohovým určením nemovitostí. Proběhne výpočet po-
drobných bodů ZPMZ, které byly zaměřeny v S-JTSK a při-
řazení kódu kvality bodům podle dosažených odchylek dle
[15]. Číslování podrobných bodů se provede podle odstavce
4.9 návodu [16]. Z takto přepracovaných ZPMZ se převezme
platný stav polohopisu zobrazeného v katastrální mapě
a ostatní zaměřené body po ověření přesnosti a spolehlivosti
v případě, že jsou na tyto body připojeny návazné ZPMZ za-
měřené např. pouze v místních souřadnícových systémech.
O veškerých výpočtech je ukládán protokol v digitálním tex-
tovém souboru pro následnou kontrolu a nebo jako doklad
dosažené přesnosti podrobných bodů.

Souřadnice podrobných bodů přebírané ze seznamů sou-
řadnic dřívějších výsledků zeměměřických činností vyho-
tovených pro účely katastru, nebo z registrů evidence sou-
řadnic (RES) je potřeba předem analyzovat z hlediska
přesnosti, a zejména s ohledem na deklarované kódy kva-
lity bodů.

Pro ostatní obsah budoucí DKM, který není evidován v do-
kumentaci KÚ ve formě měřických manuálů, nebo jej není
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možné z těchto zdrojů přepracovat (např. pro výskyt hrubých
chyb, případně není-li tento postup adekvátní vynaloženým
nákladům), nebo jeho závazné geometrické určení je dosud
vedeno pouze jako grafické zobrazení v platné katastrální
mapě, je nutné rozhodnout, z jakého zdroje bude tento obsah
přebírán. (Je nezbytné využít původních zdrojů tak, aby byly
v maximální míře eliminovány předchozí reprografické a kar-
tografické postupy, které měly často neblahý vliv na kvalitu
zobrazení a přesnost geometrického určení nemovitostí.
V případě nekvalitních mapových zdrojů použÍVaných na KÚ
je nutné uvažovat o využití zdrojů analogového archívu Ze-
měměřického úřadu (ZÚ), pozemkové knihy apod.).

Ve většině případů bude možno využít digitální archiv map
pozemkového katastru a katastrálních map, který je spravo-
ván ZÚ respektive KÚ 1. typu. Bude-li shledána kvalita dat
tohoto zdroje v některých případech jako nevyhovující (pro
úplnost obsahu, nevyhovující geometrickou přesnost), bude
nutné provést nové skenování původních analogových map.
Převod do rastrové digitální formy je nutné provést i v pří-
padech využití ostatních výše zmiňovaných mapových
zdrojů. Skenování je nezbytné provádět na zařízeních s ga-
rantovanou přesností podle [18].

Výsledkem této etapy přípravy a shromáždění využi-
telných podkladů je soubor souřadnic bodů geodetických
základů, podrobných bodů polohopisu katastrální mapy,
získaných výpočtem, a digitální soubor platné kresby
části DKM z podkladů závazného geometrického a polo-
hového určení nemovitostí (ZPMZ). Dále jsou to zdrojová
data grafických podkladů v digitální rastrové formě ne-
jen pro přepracovávané katastrální území, ale i obdobně
zpracované poklady ze sousedních katastrálních území,
využitelné např. pro vyrovnání polohopisu na katastrál-
ních hranicích, nebo pokud lze výsledky zeměměřických
činností, provedených na jejich území, využít pro zpřes-
ňující transformaci souvislého zobrazení v S-JTSK a vy-
tvoření bezešvé DKM.

2.2. Tvorba souvislého zobrazení mapových děl
vyhotovených v S-SK a transformace do
S-JTSK

Postup tvorby souvislého zobrazení bude v procesu tvorby
DKM uplatňován nejčastěji pro mapy pozemkového katastru,
ale obdobně je možné pracovat s mapami stabilního katastru
i přídělovýmí plány vyhotovených v S-SK.

2.2.1 Rekonstrukce mapových listů zdrojových podkladů
a eliminace jejich srážky

Rastrové soubory mapových listů zdrojových mapových pod-
kladů jsou v etapě přípravy využitelných podkladů podro-
beny vizuální kontrole po stránce obsahové úplnosti a čitel-
nosti. Kontrolně se mohou např. proměřit rámy mapových
listů. Nevyhovující rastrové soubory se nahradí novým ske-
nováním zdrojových analogových podkladů.

Je obecně známo, že standardní mapové listy v S-SK v mě-
řítku 1:2880 byly konstruovány jako pravidelné obdélníky
(1896,49 x 1517,9 m), u kterých může srážka mapového li-
stu činit až několik procent. Je proto nezbytné volit takové
exaktní postupy transformací, které tyto skutečnosti zo-
hlední. Pro další využívání obsahu mapových listů (přede-
vším u map v sáhovém měřítku) požadujeme:
1. hladký a spojitý přechod kresby na rámu mapového listu,
2. deformaci mapového listu popsat systémem deformačních

křivek,
3. definovat části mapového listu pro dílčí transformace.

Pro rekonstrukci mapových listů bylo navrženo a ověřeno
[12] využití geometrické teorie plátování (teorie Coonsova
plátu).

Jako cílový souřadnicový systém pro tvorbu souvislého zo-
brazení jsou voleny souřadnicové systémy stabilniho katastru
(systém gusterberský a svatoštěpánský). Důvodem této volby
je možnost snadné identifikace polohy bodů původní triangu-
lace, které jsou na mapách stabilního a pozemkového katastru
zobrazeny smluvenými značkami jako součást polohopisu
map stabilního a map pozemkového katastru (viz např. [1]).

Přehledy bodů polohových geodetických základůjsou vy-
hotoveny po jednotlivých fundamentálních listech v měřítku
1:14000 a uloženy v archívu ZÚ podle jednotlivých teh-
dejších správních krajů [7]. Souřadnice bodů jsou v těchto
grafických přehledech přímo vepsány jako pořadnice od
sekcí mapových listů 1:2880 v palcích s přesností 0,1 palce.
Tyto přehledy jsou využitelné pro jednoduchou identifikaci
polohy bodů polohových geodetických základů na mapách
1:2880. Přehledy bodů číselné triangulace I. až III. řádu jsou
zpracovány např. v [8] aje možné dohledat jejich číselně ur-
čené souřadnice v elaborátech původní triangulace.

Pro souřadnicovou lokalizaci jednotlivých mapových listů
v daném katastrálním území se vychází z nomenklatury ma-
pových listů. Další možností je využití skeletu kladu mapo-
vých listů pro konkrétní katastrální území, který je umístěn
vždy na některém mapovém listu. Skelet obsahuje schema-
tické znázornění průběhu katastrální hranice, rozměr a klad
jednotlivých mapových listů v daném katastrálním území.
Protože označení jejich nomenklatury vykazuje někdy hrubé
chyby (způsobené např. přepisem), je výhodné tento rastrový
skelet lokalizovat do S-SK tak, aby byla zřejmá návaznost
hranic jednotlivých katastrálních území a vytvořen přehled
katastrálních území ve zpracované lokalitě. Ukázka tvorby
přehledu katastrálních území je patrná z obr. 1.

Pro každé katastrálni území je nutné vytvořit klad mapo-
vých listů skutečného rozměru a lokalizace v S-SK, protože
počet, rozměr a posun mapových listů v jednotlivých souřad-
nicových osách byl v souladu s Instrukcí [9] optimalizován
s ohledem na možnost zobrazení jednotlivých katastrů. Pro-
vede se proměření rozměru rastrového obrazu mapového listu
pomocí souřadnic rohů nejlépe v souřadnicích skeneru (sou-
řadnice zdrojových dat) a určí se délka intervalu palcové sítě
v jednotlivých souřadnicích. Z těchto hodnot je určen skutečný
rozměr mapového listu v souřadnicích S-SK, jehož umístění
je, vzhledem k normálnímu kladu listů, patrné z předem loka-
lizovaného skeletu, nebo z kresby palcové sítě na rámu ma-
pového listu. Nestandardní rozměr rámu, ale i posun v jedno-
tlivých souřadnicích byl podle [9] přípustný pouze o celé palce.
Postup proměření mapového listu je patrný z obr. 2.

Výsledný přehled kladu mapových listů je uveden na
obr. 3. Tímje velmi usnadněna lokalizace cílové soustavy pro
transformaci mapového listu po částech. Jestliže je tento pře-
hled doplněn o body polohových geodetických základů (viz
obr. 3) v daném katastrálním území, je k dispozici velmi ope-
rativní nástroj pro kontrolu kvality provedené transformace
a vyloučení omylů.

2.2.3 Volba proměřovaných bodů

Pro zjištění průběhu srážky mapového listu jsou proměřeny
dobře identifikovatelné body najeho rámu. Velice důležitá je
správná identifikace polohy rohů rámu mapového listu. Další
body jsou pokud možno voleny tak, aby byly rovnoměrně



Geodetický a kartografický obzor
roěm'k 48190, 2002, číslo 7 139

, /
\ ""'l~ •.•"1' I

\ . /
\~.--\--

rozloženy na jednotlivých okrajích rámu. Nesplnění těchto
podmínek se následně projeví v kvalitě kresby na styku jed-
notlivých mapových listů a je zdrojem systematických chyb
souvislého zobrazení.

Je-li čitelnost rohů mapového listu špatná, je třeba pro-
vést rekonstrukci jejich polohy z průběhu kresby sekcí
rámu v okolí tohoto rohu mapového listu, což lze pomocí
celoobrazového kurzoru. V případě nečitelnosti pouze
blízkého okolí je možné použít průsečíku vhodně zvole-
ných přímek.

Dalším krokem je volba počtu oblastí pro rozdělení ma-
pového listu na části, ovlivněné lokální srážkou dané oblasti,
které budou samostatně transformovány do cílového souřad-
nicového systému. Z důvodu úspory práce je vhodné, aby
byly identifikovány některé z bodů použité pro konstrukci
okrajových spline křivek Coonsova plátu. Zpravidla postačí
identifikovat oblasti zvýrazněných pětipalcových značek na
rámu mapového listu. Je nutné dodržet pouze podmínku, aby
vybrané body byly vzájemně protilehlé (viz obr. 4).

Protokol o proměření mapového listu je dokumentován
v textovém souboru a je součástí technické zprávy. V tomto
protokolu j sou uvedeny souřadnice rohů rámu mapového lis-
tu a souřadnice bodů na rámu získané proměřením rastru ma-
pového listu v původních odsunutých hodnotách zdrojového
rastru před transformací. Protokol dále obsahuje vypočtené
souřadnice oblastí mapového listu získané parametrizací
Coonsova plátu v souřadnicích zdrojového rastru a jim od-
povídající souřadnice cílového systému (S-SK). Tato doku-
mentace umožňuje nejen posouzení přesnosti provedeného
odsunu bodů zdrojových rastrů při kontrolním proměření, ale
i připadnou jednoznačnou rekonstrukci výchozího stavu
v kterékoli etapě tvorby DKM.

2. 3 Spojení jednotlivých mapových listů a kon-
trola návaznosti kresby

Spojením rastrů mapových listů zobrazujících jedno katast-
rální území a transformovaných podle bodu 2.2.1 vzniká cel-



Geodetický a kartografický obzor
140 ročník 48190, 2002, číslo 7

kový rastr zobrazující spojitě toto katastrální území, který je
lokalizován v S-SK a je prostý vlivu srážky výchozích pod-
kladů. Na rastrech všech mapových listů, zobrazujících pří-
slušné katastrální území, se provede vizuální kontrola návaz-
nosti kresby na stycích transformovaných listů. Návaznost
původní kresby by měla být ve většině případů na úrovni gra-
fické přesnosti mapy. Po provedené kontrole jsou mapové listy
dále editovány a odstraněna např. mimorámová kresba.

V případě nevyhovujících výsledků se posoudí, jedná-li se
o chybu zákresu polohopisu způsobenou např. v procesu
údržby analogové mapy, případně kvalitou (poškozením) vý-
chozího mapového podkladu, nebo zda se jedná o vliv sys-
tematické chyby signalizující nesprávně provedenou rekon-
strukci mapového listu a eliminaci srážky mapy. Případy
nesprávně provedené rekonstrukce mapových listů (např.
chybné nebo nepřesné proměření mapových listů, nevhodná
volba oblastí dílčích transformací apod.) je nutné vyloučit
a zopakovat postup podle bodu 2.2.1.

Mapové listy, které splňují podmínky pohledové revize,
a kde byla odstraněna mimorámová kresba, jsou spojeny do
jediného rastrového souboru. Tímto vzniká souvislé zobrazení
jednotlivého katastrálního území v S-SK. Závěrečnou editací
tohoto souboru jsou odstraněny popisy a kresba vně katast-
rální hranice (název katastrálního území, skelet kladu mapo-
vých listů, grafická měřítka pro planimetrování ploch, apod.).

Postup vytvoření souvislého zobrazení podle bodu 2.3 se po-
stupně realizuje ve všech katastrálních územích přepracová-
vané lokality včetně veškerých sousedních katastrálních
území. Tato podmínka je nezbytně nutná pro eliminaci mož-
ných hrubých chyb, možného výskytu systematických chyb,
ale především pro garanci souvislého zobrazení na katastrál-
ních hranicích.

2.4.1 Rozbor přesnosti souvislého zobrazení

Společné zobrazení přepracovaného katastrálního území
a všech sousedních katastrálních území se společnou katast-
rální hranicí vykazuje často duplicitní zobrazení katastrální
hranice (překryty, mezery). Takto zobrazené rastry, umístěné
v S-SK, lze využít k analýze přesnosti souvislého zobrazení.
Na rastrech sousedních katastrálních území jsou digitalizo-
vány jednoznačně si odpovídající body (výrazné lomy,
značky mezníků) katastrální hranice a zobrazené body tri-
gonometrické sítě I. až IV. řádu. Je nevhodné zahrnout do to-
hoto rozboru body nevýrazných lomů katastrální hranice bez
návazné kresby hranic parcel. Vlastní digitalizaci katastrál-
ních hranic je vhodné provádět vždy samostatně pro dané ka-
tastrální území po úsecích s počátečním a koncovým bodem
trojmezí.

Pro každé katastrální území je vytvořen samostatný sta-
tistický soubor z dosažených odchylek dy, d", v jednotli-
vých souřadnicích odpovídajících si bodů. Vyloučí se
hrubé chyby způsobené prokázanou neidentitou bodů
a eliminují se systematické chyby způsobené buď v pro-
cesu odstranění srážky podle bodu 2.2.1, nebo vzniklé
chybným zobrazením polohopisu zdrojových mapových
podkladů. Protože tyto soubory odchylek často nevykazují
normální rozdělení, je vhodné využít shlukové analýzy. Pro
statistické hodnocení včetně grafického vyjádření vý-
sledků je vytvořeno potřebné programové zázemí v pro-
středí WKokeš v. 5,20.

Důvody odchylek od normálního rozdělení, které se nej-
častěji projevují několika maximy, mají nevysvětlitelnou

geometrickou interpretaci. Jedná se většinou o ty části ka-
tastrálních hranic, které jsou zobrazeny na neúplných a ne-
standardních mapových listech, nebo jejich zákres byl pro-
veden za rámem mapového listu a je vynechána kresba
rámu a palcových značek (viz např. obr. 4 nebo obr. 5).
V těchto případech je zřejmá systematická chyba na části
katastrální hranice (obr. 6). Výskyt systematických chyb je
nutné před vlastním rozborem přesnosti pečlivě analyzo-
vat a odstranit. Příčiny mohou být velice rozmanité, dané
např. technologií obnovy map pozemkového katastru
(zkreslování neúplných mapových listů v procesu obnovy,
rekonstrukce polohopisu do úplného mapového rámu při
druhé obnově map pozemkového katastru), ale i nevhod-
nou volbou oblastí pro transformaci částí mapového listu
podle 2.2.3.

Přesnost souvislého zobrazení je charakterizována výbě-
rovou střední souřadnicovou chybou mxy = (0,5 (m/ + m})O.5
souborů souřadnicových rozdílů (diferencí) dy, d" digitalizo-
vaných souřadnic bodů pro jednotlivá katastrální území.

2.4.1.1 Výsledky rozboru přesnosti souvislého zobrazení
mxy:5; 0,4°\)

V případech, kdy střední souřadnicová chyba mxy :5;0,4°
(sáhu) jsou diference na identických bodech na úrovni gra-
fické přesnosti a není nutné provádět žádná další opatření.
Vyrovnaná katastrální hranice v tomto případě vzniká v pro-
cesu vlastní vektorizace parcel přiléhajících ke katastrální
hranici.

2.4.1.2 Výsledky rozboru přesnosti souvislého zobrazení
0,4°< mxy:5; 0,8°

Dostáváme-li hodnoty středních chyb v intervalu 0,4°< mxy
:5;0,8°, je dosaženo uspokojivého výsledku a lze přistoupit
k vyrovnání katastrální hranice. Za vyrovnané souřadnice ka-
tastrální hranice je možné považovat průměrné hodnoty sou-
řadnic odsunutých bodů, které statistickým rozborem byly
potvrzeny jako identické. Tato množina bodů bude použita
pro vyrovnávací transformaci v S-SK.

2.4.1.3 Výsledky rozboru přesnosti souvislého zobrazení
mxy> 0,8°

V případech, kdy střední souřadnicová chyba mxy > 0,8°, je
nutná analýza příčin neuspokojivého výsledku (např. chybná
lokalizace mapových listů do S-SK, použití nekvalitního vý-
chozího grafického podkladu apod.) a po jejich odstranění
proces tvorby souvislého zobrazení opakovat.

Není-li ani opakovaně dosaženo vyhovujícího výsledku,
bude zřejmě nutno vyhledat pevné body v terénu (např. míst-
ním šetřením skutečného průběhu katastrální hranice), nale-
zené body zaměřit a určit v S-JTSK.

2.5 Vyrovnávací transformace v S-SK

Výsledek rekonstrukce mapových listů a vytvoření rastro-
vého jednotného souboru podle 2.1 je dokladován protoko-
lem s rozborem přesnosti souvislého zobrazení podle postupu
popsaného ve 2.4, který je ve formě digitálního textového
souboru součástí technické zprávy.

I) Limitní hodnoty použitých intervalů byly získány aposteriomími
rozbory dosud testovaných lokalit a v jednotkách sáhů jsou uvá-
děny proto, že rozbor přesnosti souvislého zobrazení je prováděn
v S-SK.
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Je-li dosaženo přesnosti 0,4°< mxy ~ 0,8°, je vhodné pro-
vést vyrovnávací transformaci již v S-SK. Jako identické body
bude použita množina bodů na vyrovnané katastrální hranici,
vyrovnané body grafické triangulace, které jsou zobrazeny na
mapových listech přepracovávané lokality, a body číselné tri-
angulace (viz obr. 3), u kterých známe souřadnice v S-SK.

Jako vyrovnávací transformaci je vhodné použít nereziduální
Jungovu transformaci (viz např. [2]), protože diference na
identických bodech jsou relativně malé (vzhledem k velikosti

katastrálního území). Dále je možné tyto identické body opti-
málně zvolit po obvodu katastrální hranice. Volba identických
bodů pro rozbor přesnosti souvislého zobrazení a vyrovná-
vací transformace je patrná z obr. 7. Identické body na spo-
lečných úsecích katastrálních hranic sousedních katastrálních
území jsou přebírány do sousedních transformačních klíčů.

Výsledkem vyrovnávací transformace je vyrovnaný rast-
rový soubor daného katastrálního území. Po provedení vy-
rovnávacích transformací ostatních sousedních katastrů je
možné uskutečnit digitalizaci vyrovnané katastrální hranice



Geodetický a kartografický obzor
142 ročník 48190, 2002, číslo 7

v S-SK. Bude obsahovat body vyrovnané v odst. 2.4 a další
lomové body katastrální hranice digitalizované s přihlédnu-
tím na průběh zákresu z obou sousedních katastrálních území.

Transformace do S-JTSKje provedena globálním transfor-
mačním klíčem sestaveným z identických bodů triangulace
stabilního katastru, u nichž jsou určeny souřadnice v obou
souřadnicových systémech [3, 4]. Klíč je sestaven pro celý
prostor souřadnicových systémů S-SK (gusterbergský, sva-
toštěpánský). Použitím globálního klíče
- je dodržena geodetická zásada postupu "z velkého do ma-

lého",
- odpadají veškerá subjektivní rozhodování o identitě po-

drobných bodů, na které se provede "transformace po blo-
cích" (jakých, jak velkých, volba identických linií při sou-
časném změněném průběhu cest, vodních toků apod.).

- není nutné v přepracovávaném prostoru provádět jakékoli
geodetické práce, šetření, vyhledávání a doměřování po-
drobných bodů polohopisu,

- je zajištěna jednoznačná vazba na hranicích zpracováva-
ných lokalit.

Pro transformaci S-SK do S-JTSK je vhodné použít nerezi-
duální transformace Thin Plate Spline (TPS) nebo transfor-
maci Jungovu. Podrobně je tato problematika popsána v [3].

Globálním klíčem do S-JTSK budou transformovány vý-
sledné rastry získané v procesu tvorby souvislého zobrazení,
u kterých byla dosažena přesnost mxy ~ 0,4°. Dále rastrové
soubory po vyrovnávací transformaci a vyrovnávané katast-
rální hranice podle odst. 2.5. Tímto postupem získáme sou-
vislé zobrazení rastrových dat připravené pro digitalizaci.

Globálním transformačním klíčem budou transformovány
i ty prostory, u kterých se rozborem přesnosti neprokázala
dostatečná přesnost (střední souřadnicová chyba mxy > 0,8°).
V těchto případech bude vhodné provést vyhledání a zamě-
ření pevných bodů v terénu, především trvalých znaků na ka-
tastrálních hranicích, a podrobně analyzovat příčiny tohoto
stavu. Ukazuje se však, že takových lokalit není mnoho.

2.6.1 Zpřesňující transformace na pevné body známé
v S-JTSK

Tento technologický krok je možné provést v případě, že
množina pevných bodů je dostatečná a optimálně rozložená
v celém prostoru katastrálního území tak, aby bylo možné
provést nereziduální transformaci na tyto body. Jedná se
o množinu pevných bodů zjištěných v procesu přípravy
a shromažďování využitelných podkladů (viz odst. 1) nebo
nalezených terénním šetřením a zaměřených v S-JTSK,
(bude-li konáno) nebo při existenci bodů polohového pole na
trvalých objektech.

Tato zpřesňující transformace může být výhodně spojena do
jednoho technologického kroku s vyrovnávací transformací
v S-JTSK u těch lokalit, kde se zjistí nevyhovující přesnost sou-
vislého zobrazení, je prováděno terénní šetření, nalezeno a za-
měřeno dostatečné množství podrobných pevných bodů.

Zpřesňující transformaci je smysluplné provést i v průběhu
následného vedení a obnovy katastrálního operátu s již vy-
tvořenými vektorovými daty. Předpokladem je splnění výše
zmiňovaných podmínek a průběžné plnění databáze pevných
bodů pro danou lokalitu.

2.6.2 Kódy kvality bodů přepracované DKM

Podrobným bodům polohopisu, získaným v etapě přípravy
a shromáždění využitelných podkladů podle odst. 2.1, je při-

řazen kód kvality bodu na základě výpočtu přepracovatel-
ných ZPMZ a po splnění stanovených dopustných odchylek.

Na přesnost podrobných bodů polohopisu DKM získaných
přepracováním map PK výše popsaným postupem má zá-
sadní vliv:
- přesnost původní analogové mapy PK,
- kvalita a způsob pořízení rastrových dat mapy PK,
- způsob vytvoření souvislého zobrazení,
- přesnost a spolehlivost globálního transformačního klíče

S-SK a S-JTSK.
Pro spolehlivé ocenění přesnosti bodů získaných přepraco-
váním map PK je proto navržen postup rozboru přesnosti
souvislého zobrazení podle odst. 2.4.1. Jestliže přesnost glo-
bálního klíče pro území Čech je možno charakterizovat
střední souřadnicovou chybou mxy < 0,5 m, a bude-li dosa-
ženo přesnosti souvislého zobrazení mxy ~ 0,4° respektive
0,4° < mxy ~ 0,8°, je reálné očekávat přesnost (takto přepra-
covaného podrobného bodu), charakterizovanou střední sou-
řadnicovou chybou mxy < 0,9 m, respektive mxy < 1,6 m.
K těmto hodnotám středních chyb je možné přiřadit číselný
kód charakteristiky přesnosti. S takto oceněnýmí body je
možné dále vstupovat do standardních rozborů přesnosti
zprostředkovaných veličin, jakými jsou např. dopustné od-
chylky kontrolních oměrných, číselně určených výměr ze
souřadnic podrobných bodů hranic parcel apod.

V případě dostatečně naplněné databáze pevných bodů,
vhodně rozložených v daném katastrálním území, je možno
provést zpřesňující transformaci na tyto pevné body známé
v S-JTSK podle odst. 2.6.1. V těchto případech je zřejmé, že
dosažená polohová přesnost se ještě zlepší. Obdobně je
možné postupovat v případech, kdy se prokáže např. syste-
matická chyba ovlivňující dříve provedený odhad přesnosti
podrobných bodů.

3. Ověření přesnosti technologie tvorby DKM na zvo-
lené lokalitě KM v sáhovém měřítku

Pro ověření navržené technologie tvorby DKM a provedení
rozboru přesnosti, byla vybrána souvislá lokalita s katastrál-
ními maparní v sáhovém měřítku a proveden terénní průzkum
k vyšetření průběhu katastrálních hranic a vyhledání stabili-
zovaných pevných bodů těchto hranic.

V této lokalitě bylo vytvořeno souvislé zobrazení map PK se-
dmnácti katastrálních území (obr. 8) a provedena analýza přes-
nosti. Pro každé katastrální území byl sestaven samostatný sta-
tistický soubor odchylek odpovídajících bodů na katastrálních
hranicích. Identita testovaných bodů byla podrobena testu nor-
mality a vyloučeny body s mezní odchylkou větší než 2,5ná-
sobek střední chyby mx a my vjednotlivých souřadnicích. Mezní
odchylka byla překročena v případech neodpovídající si kresby
katastrálních hranic. Vyloučeny byly i body, u kterých se pro-
jevila systematická chyba přesahující mezní odchylku. Tuto
systematickou chybu lze v technologickém procesu rekon-
strukce PK mapy odstranit vyrovnávací transformací (viz pří-
loha 1). Po vyloučení výše uvedených bodů byla aritmetickým
průměrem výběrových středních souřadnicových chyb pro jed-
notlivá katastrální území stanovena charakteristika přesnosti
SKmxy = 0,80°, po převodu SKmxy = 1,52 m.

Pro testovanou lokalitu byl vytvořen transformační klíč do
S-JTSK. Střední chyba transformace je pro tuto oblast
m, = 0,37 m. Při převodu souvislého zobrazení do S-JTSK je
možno charakterizovat výslednou apriorní střední souřadni-
covou chybu podrobných bodů hodnotou:
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GPS (Global Positioning System) a dosažena přesnost určení
pevných bodů mxy ::;0,07 m.

Z nalezených a zaměřených 230 bodů bylo prohlášeno 145
bodů za pevné. Za takové byly považovány body, které se do
mapy PK dostaly původním mapováním ve stabilním ka-
tastru. Jedná se o hraniční znaky (panské mezníky, skály a ka-
meny s vytesanými křížky - 74 znaků), nebo jednoznačné
rohy zachovaných staveb (71 bodů). Naopak do rozboru ne-

a vyjadřuje předpokládanou střední chybu souvislého zobra-
zení katastrální hranice v S-JTSK.

Pro ověření přesnosti bylo nutné nalézt a geodeticky za-
měřit dostatečné množství pevných bodů přímo v terénu. Tyto
body byly zaměřeny metodou polygonizace s vyrovnáním
sítě metodou nejmenších čtverců, nebo statickou metodou



Geodetický a kartografický obzor
144 ročník 48190, 2002, číslo 7

byly zahrnuty lomy zídek a příkopů, jejichž identifikace ne-
byla jednoznačná. Dále i takové hraniční znaky, které byly
osazeny později při údržbě mapy. Jedná se většinou o typ
mezníku číslo 4 (viz obr. 9).

Porovnáním nalezených a zaměřených identických bodů
s body z vyrovnaných katastrálních hranic byla určena vý-
běrová střední souřadnicová chyba mxy = 1,44 m. Tato výbě-
rová střední souřadnicová chyba velmi dobře koresponduje
s odvozenou apriorní hodnotou střední chyby souvislého zo-
brazení, zjištěnou při vyrovnání katastrálních hranic. Popsa-
ným způsobem byla ověřena přesnost tvorby souvislého zo-
brazení v lokalitách katastrálních map sáhového měřítka
a popsán postup statistického hodnocení a dokumentace do-
sažené přesnosti.

4. Zásady práce s digitálním souborem geodetických in-
formací v procesu údržby

Vedení a údržba DKM vzniklé výše popsaným způsobem by
měly zajistit kontinuální zkvalitňování přesnosti obsahu
a spolu s trvalým označením a případnou důslednou stabili-
zací všech hranic v terénu garantovat jednak zvýšenou jis-
totu vlastníků nemovitostí, jednak plné využití přesné a vý-
konné měřící techniky za předpokladu, že:
- veškeré zaměřování změn bude připojeno na polohové bo-

dové pole nebo na ověřené podrobné body vedené v data-
bázi pevných bodů s kódem charakteristiky kvality bodu 3,

- nedílnou součástí zaměřování změn je místní šetření mě-
řickým komisařem především vlastnických hranic v nej-
bližším okolí zaměřovaných změn, které se potvrdí proto-
kolárním způsobem podpisy dotčených vlastníků. Výjimku
tvoří zaměřované změny uvnitř jednoho vlastnictví,

- zaměřuje se vždy celý obvod oddělované parcely nebo par-
cely, která je předmětem zaměřované změny s výjimkou
měření části rozsáhlých liniových staveb, vodních toků,
rozsáhlých zemědělských a lesních celků apod.,

- zaměřené body se vždy trvale označují v terénu, pokud již
nejsou jednoznačně označeny zdmi, ploty či jiným trvalým
způsobem,

- veškeré opakovaně zaměřené podrobné body polohopisu
se stávajícím kódem charakteristiky kvality bodu 3jsou tes-
továny mezní odchylkou. Není-li tento parametr překročen,
jsou ponechány původní souřadnice a číslo bodu. Nové mě-
ření je považováno za kontrolní,

- jde-li o nové určení stávajícího vyšetřeného a nově stabili-
zovaného podrobného bodu (nemá-li bod přirozenou sta-
bilizaci) s vyšším kódem charakteristiky kvality bodu než
3, dochází k nahrazení původních souřadnic, původního
čísla bodu i kódu charakteristiky kvality bodu. Tímto způ-
sobem dochází nejen ke kontinuálnímu zpřesňování tech-
nických parametrů DKM, ale i k posílení právní závaznosti
obsahuDKM,

- návaznost okolní situace DKM mimo rozsah místního šet-
ření změny je u podrobných bodů s kódem charakteristiky
kvality bodu vyšší než 3 přizpůsobena vyrovnávací nere-
ziduální transformací na nejbližší existující okolní pevné
podrobné body polohopisu,

- zpřesnění geometrického a polohového určení se nepova-
žuje za opravu chyby, pokud rozdíl souřadnic dosavadního
a nového bodu nepřekračuje mezní odchylku,

- změna výměry parcely v souboru popisných informací (SPI)
je provedena až poté, když jsou veškeré lomové body hra-
nice parcely určeny s kódem charakteristiky přesnos-
ti 3. Výjimku tvoří případy prokazatelně hrubých chyb ve
výměrách vedených v SPI před provedenou digitalizací SGI.

Pro proces tvorby a především údržby DKM popsaným po-
stupem je důležité zahájit proces tvorby databáze pevných
bodů v S-JTSK. V této databázi by měly být veškeré body
garantované přesnosti využitelné pro zaměřování změn, na
kterých bude založeno postupné zpřesňování D-SGI - pře-
devším existující body polohových bodových polí (PBP)
a dále ověřené podrobné body ZPMZ v S-JTSK získané při
přípravě a shromažďování využitelných podkladů v procesu
tvorby DKM přepracování podle odst. 2.1.

Zvláštní důležitost mají podrobné body identifikovatelné
v mapách PK, s trvalou stabilizací, především v extravilánu
na vlastnických a katastrálních hranicích. Protože není re-
álné uvažovat při tvorbě DKM přepracováním o komplex-
ním šetření veškerých vlastnických hranic, bylo by vhodné
šetřit alespoň části katastrálních hranic s předpokládanou
vyšší pravděpodobností nalezení identických bodů. V pří-
padech, kdy katastrální hranice prochází polní tratí, je
možné, že nebude nalezen ani jeden hraniční znak. Pro efek-
tivní hledání mezníků a jiných hraničních znaků na katast-
rálních hranicích lze doporučit vyhledávání mezníků v le-
sích nebo na jejich okrajích. Je však také vhodné zjistit, zda
hranice či její část nebyla v minulých dobách hranicí mezi
panstvími či statky či jinou významnou hranicí. Postup hle-
dání a některé získané zkušenosti jsou podrobně popsány
v [5].

Pro vyhledání identických bodů v terénu neexistuje
obecně platný předpis, ale je možné využít dále uvedených
postupů, které se při našich průzkumech osvědčily (viz
tab. 1).

Před vlastní rekognoskací zkoumaného území (nejlépe pro
několik katastrálních území najednou) zjistit historickou pří-
slušnost dotčených obcí k bývalým panstvím a statkům, např.
nahlédnutím do berních rul obsahujících informace o stavu
14 krajů, na něž se v 17. století členilo české území. Podle
umístění tehdejších významných hranic mezi jednotlivými
statky a panstvími lze tak najít lokality s největší pravděpo-
dobností výskytu hraničních znaků.

Díky přirozenému vývoji osídlení a správních hranic vede
většina dnešních okresních a vyšších hranic po dřivějších roz-
hraních panství a statků. Katastrální hranice jsou obvykle
shodné s hranicemi lesních správ, jejichž označení bývá pa-
trné.

Pro efektivnější rekognoskaci katastrálních hranic je vhodné
hledat mezníky v lesích nebo na jejich okrajích, v blízkém
okolí rybníků a malých vodních toků, v roklích, lesních po-
rostech a jejich okrajích, původních lesích, parcích, zahra-
dách a kamenným mořích na svazích vrchů a hor. Naopak,
hraniční znaky pravděpodobně nenajdeme na polích, loukách
a na mezích mezi nimi, při cestách, na skalnatých hřebenech
a v blízkosti intravilánu. Průběh dnešních katastrálních hra-
nic pomůže lokalizovat existence hraničních sloupů, stromů,
významných mezníků, zdí, plotů ap.

Z výsledků šetření v několika lokalitách je možno usuzo-
vat, že v průměrném katastrálním území se vyskytuje na ka-
tastrální hranici 18 hraničních znaků. Bylo zjištěno, že určité
typy hraničních znaků (zejména tzv. panské mezníky, viz obr.
9) jsou identické s body zobrazenými na mapách stabilního
katastru.



Lokalita Průzkum Šetřeno Bývalé panství a statky Počet znaků Hraniční znaky
okres v roce km ks
Brdy Rožmitál,Hořovice,Zbiroh, panské mezníky,

(PB, PJ, RO, 1998-2001 160 Dobříš, Poříčí, Mirošov 237 kameny,kamennévaly,
BE) příkopy

Chanovicko Horažďovice,Plánice a Němčice, panskémezníky,
(Kr,PJ) 2000 65 Zelená Hora, Oselce a Lažany 154 kameny,příkopy,valy

Chanovicea Slatina,Lnáře
Čerčany 2001 18 Konopiště,Mrač, Komorní 26 panskémezníky,
(PY,BN) Hrádek,Pyšely příkopy

Plasy 2001 2 Plasy,Nevřeň 10 panské mezníky,
(PS) příkopy,kamennýsloup

Zbořený panské mezníky,valy,
Kostelec 2001 6 Pyšely,Mrač, Konopiště 33 příkopy(PY,BN)
Hřebeny 2001 4 Mníšek,Dobříš 30 panské mezníky,kamenné

(PZ,BE, PB) zdi, příkopy

Cílem této stati je informovat odbomou veřejnost o možnosti
využití map stabilního a pozemkového katastru pro tvorbu
digitální katastrální mapy (DKM) v lokalitách sáhových map
podle jednotné, podrobně popsané a ověřené technologie.
Tato technologie má konkrétní programovou implementaci
v prostředí WKokeš v. 5,20 aje použitelná a připravená k na-
sazení v praxi. Obsahuje praktické aplikace dílčích teoretic-
kých závěrů publikovaných autorem v předchozích ročnících
časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO) [1, 2, 3].
Užitím popsaného postupu lze seriozně zhodnotit kvalitu
a přesnost zdrojových podkladů a jednotně popsat přesnost
výsledné DKM vzniklé přepracováním map stabilního a po-
zemkového katastru. Obdobně je možné tuto technologii
aplikovat na lokality s přídělovými plány, ve kterých nedo-
jde k obnově katastrálního operátu pozemkovou úpravou
nebo novým mapováním.

Budou-li akceptovány navržené zásady práce s digitálním
souborem geodetických informací (D-SGI) v procesu vedení
a údržby katastrálních map (kapitola 4), dojde ke kontinuál-
nímu zpřesňování a průběžnému zvyšování technických pa-
rametrů katastrálních map. To může velice zásadním způso-
bem ovlivnit nejen tvorbu a naplňování Základního registru
územní identifikace a nemovitosti informačních systémů ve-
řejné správy, ale i návazné technologie tvorby a vedení ně-
kterých státních mapových děl (Státní mapa 1:5000, Základní
mapa ČR 1:10 000, viz např. [13]).

Popsaná technologie byla konfrontována s výsledky terén-
ního šetření a měření. Na reprezentativním souboru dat bylo
prokázáno dosažení apriomě odvozené přesnosti. V článku je
proto uveden i obecný postup hodnocení přesnosti.

Je nezbytné zaměřit se v budoucnu na tvorbu databáze pev-
ných bodů a zdokonalovat způsoby a metodiku naplnění této
databáze. Je zřejmé, že touto cestou by bylo možné zásad-
ním způsobem ovlivnit nejen postupy měřických prací v te-
rénu, ale i způsob vedení digitálních katastrálních map.
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K článku CADA, V.-
- JAKUBCOVÁ, L.:
Technologie tvorby DKM
v lokalitách sáhových map
a ověření přesnosti

Typč. Skelet mezníku Popis Doba Výška nad terénem Rozměr hlavy Výskytmezníku
Panský mezník, mívá k.h. Def. Lažany-r mohutný základ ruzná - 20x 1O cm,

Jetenoviceneotesaného kulovitého 30x20, ... k.h. Chanovice-I. tvaru. ?-18. století _? I až 50 cm Dobrotice
(celková délka asi 80

k.h. Zbiroh-Erby, letopočty, znaky, cm)
Hořovice, Dobříšpísmena, křížky

[] Panský trojboký mezník Trojmezí Zbiroh-
2.

Erby, letopočty, znaky, 18.století 40 cm 20x20x20 Hořovice- Rožmitál

písmena
pod Třemšínem

20xl5 cm
k.h. Chanovice

GJ Meznlk pravděpodobně Bezděkov
vyráběný v I. pol. 20. st., 1. pol. 20.

5 - 20 cm
k.h. Řesanice- Nová". století ves u Horaiďovic

křížky, tečky (celková délka asi 50
k.h. Slatina-cm) Bezděkov

19.-20.století
Různá

k.h. Chanovice ~

LV Mezník nejčastější, pozn.: Nejmenší nalezený:
Bezděkov

hrany hlavy bývají i nalezený k.h. Def. Laiany-
4.

zaoblené nebo seřízlé mezník s 10 - 30 cm 12x20 cm
Újezd u Chanovic

letopočtem
Největší nalezený: k.h.Oselce-Černíce

1696 !? 25x25 cm k.h. Oselce-Kotouň

5.

~
Mezník, vyrytá čísla 20.století ? 15 cm 18x18

k.h. Spálené Poříčí-
Mírošov

6.

~

Mezník žulový ? 20.stol. 30 cm 15x15
k.h. Bezděkov-
Slatina 2x

Ohr. 9




