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2 Abstrakt
Předkládaná habilitační práce se zabývá komplexně úzce propojeným systémem technických,
technologických a právních aspektů tvorby a vedení souboru geodetických informací (SGI) především
v lokalitách, kde současně platné katastrální mapy odvozují svůj původ z mapování pro stabilní katastr
(67% katastrálních území), nebo tam, kde nové mapování již sice proběhlo, ale vlastnické vztahy
k nemovitostem jsou stále ještě vedeny na původních mapách (20% katastrálních území) – lokality
sáhových map. Zásadní změna kvality SGI podmiňuje funkčnost nejen budovaného Informačního
systému katastru nemovitostí (ISKN) v ČR, ale i veškerých projektů na tento systém následně
napojených. Jedná se především o Informační systémy veřejné správy (ISVS) nebo veškeré projekty
vázané na pozemkový datový model reálného světa. Proto je nutné na proces tvorby a vedení
digitálního souboru geodetických informací (D-SGI) nahlížet komplexně a nikoli pouze z úzkých
partikulárních potřeb katastru nemovitostí, i když zůstanou vždy základní a prioritní.
Posouzení kvalitativních parametrů stávajících analogových map má zásadní vliv na výsledné
přepracování do digitální formy. Pouze na základě podrobného studia původních předpisů,
archivovaných výsledků geodetických a kartografických výstupů bylo možné v práci popsat veškeré
důležité etapy mapování stabilního katastru a následného procesu vedení a údržby katastrálního
operátu. Tímto způsobem byly analyzovány takové nekorektní technologické postupy, které bude
nutné v procesu tvorby a vedení D-SGI eliminovat.
Pro sjednocení různorodého SGI má zásadní význam nalezené jednoznačné zobrazení
systémů stabilního katastru (S-SK) do S-JTSK a naopak, které je publikováno v této práci pod pojmem
globální transformační klíč. Výsledky testování globálních transformačních klíčů, samostatně
sestavených pro systém gusterbergský a svatoštěpánský, jsou zpracovány pro území Čech, Moravy a
Slezska včetně dosažené analýzy stykové hraniční oblasti těchto systémů.
Jedním z cílů této práce je sestavení, popis a ověření komplexní technologie tvorby D-SGI
v lokalitách sáhových map. Tato technologie byla předána ČÚZK a postupně byli zaškolováni výkonní
pracovníci, kteří budou digitalizaci provádět. Technologie byla testována pověřenými katastrálními
úřady a je součástí připravovaného resortního metodického návodu pro tyto práce. Při vlastním vývoji
technologie byl kladen důraz na srozumitelnost, logickou návaznost dílčích kroků a možnost testování
kvality výsledků jednotlivých etap včetně odhadu výsledné přesnosti.
Zásadní otázkou současného směřování a rozvoje katastru nemovitostí u nás je mimo jiné i
rozhodnutí o následném vedení a údržbě D-SGI. Na základě analýzy v současné době platných
legislativních norem je poukázáno na některá problematická ustanovení, která v budoucnu mohou
způsobit řadu zásadních problémů katastru nemovitostí (KN). Proto je další část práce zaměřena na
řešení vedení D-SGI tak, aby byl tento proces nastartován podle jednotných zásad, bez složitého
odlišování původu analogových map nebo způsobu předchozího vedení KO. Priorita je kladena na
průběžné kontinuální zpřesňování D-SGI na základě šetření a měření změn v terénu.
Veškeré autorem navržené robustní metody tvorby a vedení D-SGI v lokalitách sáhových map
byly ověřeny v praxi a výsledky jsou v předložené práci doloženy. Je zřejmé, že možností řešení
uvedené problematiky může být více, od prodlužování stávajícího neuspokojivého stavu až po
utopické návrhy komplexního nového velkoměřítkového mapování pro potřeby KN. Nespornou
předností autorem předkládaného řešení je skutečnost, že poměr ceny a užitné hodnoty výsledného DSGI je optimalizován, umožňuje variantní řešení podle potřeb a možností KÚ a z dlouhodobého
hlediska umožňuje kontinuální zkvalitňování a zvyšování spolehlivosti katastrálního operátu. Takto
vytvořený a vedený D-SGI s garantovanou přesností jednotlivých prvků je reálné považovat za
základní zdroj v práci zmiňované Základní báze geodat na úrovni parcelního modelu reálného světa.
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Abstract
The habilitation thesis submitted deals comprehensively with closely interconnected system of
technical, technological and legal aspects of creating and maintaining geodetic information files (SGI)
preferentially in localities where current cadastral maps originated from the Stabile Cadastre mapping
(67 % of cadastral units) or – where new mappings passed but the ownership relations to real estates
are still registered in the maps at fathom scale (20 % of cadastral units). Substantial change of SGI
quality will influence not only the functionality of the Information System of Real Estates (ISKN) in
the Czech Republic, but also all follow-up projects connected with it. It concerns the Information
System of Public Administration (ISVS) or all projects tied to parcel (of land) data model of the real
world. For that reason the process of creating and maintaining the digital geodetic information files
(D-SGI) should be consider comprehensively – not only through sectional interests of cadastre even if
they had the priority.
Assessment of quality parameters of existing analog maps is substantially influencing their
final adaptation into digital form. On the basis of detailed investigation of original regulations,
archival results of geodetic and cartographic outputs, it was possible to describe all important phases
of the Stable Cadastre mapping and of subsequent process of maintaining and updating of cadastral
documentation. In that way incorrect technological procedures, that must be eliminated from the
creating and maintaining of D-SGI, were identified.
Unambiguous projection of the Stable Cadastre System (S-SK) into the JTSK System (SJTSK) and vice versa, published in this thesis as the Global Transformation Key, is of cardinal
importance for unification of heterogeneous SGI. Results of testing the Global Transformation Keys,
composed independently for the Gusterberg and St. Stephan systems, were processed for Bohemia,
Moravia and Silesia territory incluse of analysis of boundary zone between those systems.
One aim of this thesis is composition, description and verification of the complex technology
of D-SGI creating in localities mapped at fathom scale. The technology was presented to the Czech
Office for Surveying, Mapping and Cadastre (ČÚZK) and relevant members of staff were trained. The
technology was verified by authorized cadastral offices and it forms the part of forthcoming
guidelines. Great emphasis was on lucidity, logical establishment of partial steps and a possibility of
testing the quality of results of individual phases incluse of estimation of resulting accuracy.
A matter of principle of recent heading and development of cadastre in the Czech Republic is
the decision how D-SGI will be maintained and updated. Based on analysis of valid legal regulations,
some problem provisions were pointed out that could be questionable when being used to cadastre of
real estates (KN). For that reason another part of the thesis is focused on solving the task of D-SGI
maintenance so that this process will be unified without complicated method of differentiating the
origin of analog maps or the technique of previous maintenance of cadastral documentation.
Continuous increasing of D-SGI accuracy on the basis of terrain investigation and survey of changes is
favoured.
All by the author proposed robust methods of creating and maintaining the D-SGI in localities
mapped at fathom scale were verified in practice. Acquired results are presented in the thesis. It is
evident that there are more possible solutions - to prolong the unsatisfactory situation or to carry out
utopian suggestion of completely new cadastral mapping. The advantage of author´s proposal is
optimization of the ratio cost/utility value. It enables variable solutions according to needs and
possibilities of cadastral offices, and – from the long-term point of view – continuous improvement in
quality of D-SGI and reliability of cadastral documentation. The D-SGI created and maintained in this
way and having available individual elements with guaranteed quality could be considered as the basic
source for the Fundamental Base of Geodata at the level of parcel (of land) model of the real world
mentioned also in this habilitation thesis.
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3 Předmluva
Cílem předkládané disertace je rozbor problematiky tvorby digitální katastrální mapy
v lokalitách s analogovými katastrálními mapami v sáhovém měřítku. Jsou analyzovány
hlavní etapy tvorby a údržby těchto map, které zásadním způsobem ovlivnily jejich obsah,
kvalitu a přesnost. Značná pozornost je věnována kartografickým a geodetickým základům
tohoto jediného státního mapového díla velkého měřítka, které plošně pokrývalo území celého
státu – mapám stabilního katastru.
Pro vlastní digitalizaci sáhových katastrálních map byla sestavena technologie tvorby
digitálních katastrálních map (DKM) v souvislém zobrazení s vyrovnáním katastrálních
hranic a analýzou dosažené přesnosti. Mapy v rastrové podobě byly globálním
transformačním klíčem (GTK) lokalizovány do S-JTSK a proveden rozbor dosažených
výsledků. V interaktivní prostředí grafického systému WKokeš (Gepro Praha) byla sestavena
modulární technologická linka, která umožňuje mnohonásobně zvýšit produktivitu prací při
tvorbě DKM. V lokalitách s takto přepracovanou DKM bylo provedeno místní šetření a
měření původních znaků vlastnických a správních hranic tak, aby byl získán průkazný
materiál pro testování přesnosti kvality digitálního mapového díla. Výsledky provedených
rozborů jsou podrobně popsány v textu, tabulkách a graficky zpracovány v přílohách. Na
základě zkušeností s obnovou operátu přepracováním, prováděnou podle stávajících platných
předpisů a nových zkušeností získaných účastí na pilotním projektu k ověření předložené
technologie na lokalitách po celém území ČR je možné tvrdit, že je k dispozici technologie,
jejíž aplikací je možné vytvořit digitální katastrální mapu kvalitativně vyšší úrovně než dosud,
s moderně nastavenými parametry požadovanými širokým spektrem uživatelů (souvislé
zobrazení, závazný a jednotný souřadnicový systém) a současně eliminovat subjektivní
postupy.
V procesu vedení takto vytvořené DKM je kladen důraz na kvalitu šetření a
zaměřování vyšetřených skutečností společně s odpovědným doplněním veškerých
přepracovatelných výsledků a tím na kontinuální zvyšování technické a právní spolehlivosti
katastrálního operátu. Aby byly výsledky digitalizace využitelné v dohledně krátké době pro
veškeré zeměměřické činnosti, které ze stávajícího katastrálního operátu (KO) vycházejí nebo
na tento operát navazují, případně ho aktualizují, je navrženo etapové řešení digitalizace
s prioritním důrazem na vytvoření souvislého zobrazení map pozemkového katastru (PK) na
celém území státu, zaměřování změn v S-JTSK a vedení DKM ve formě hybridní digitální
katastrální mapy, která umožní kontinuální zpřesňování obnoveného operátu katastru
nemovitostí (KN). Zásadní je návrh vytvoření a plnění databáze pevných bodů (DB PB) pro
širokou škálu činností.Takto vytvořená a se skutečným stavem udržovaná DKM se stává
polyfunkčním zdrojem dat nejen pro katastr nemovitostí, základní registry informačních
systémů veřejné správy (ISVS), aktualizaci a tvorbu státních mapových děl (SMD), ale i
základním datovým zdrojem pro odvození topografických dat prostředky počítačové
kartografie.
Při své práci jsem využíval dat poskytnutých katastrálními úřady, spolupracoval
s řadou předních odborníků resortu ČÚZK, jejichž připomínky pro mě byly velice cennou
zpětnou vazbou za což jim patří mé poděkování. Upřímně děkuji Ing.Pavle Kostkové a Ing.
Janu Jaklovi, kteří mně vycházeli vstříc při mé badatelské práci v Ústředním archivu
zeměměřictví a katastru. Velice děkuji za podporu svým kolegům na mém pracovišti, doc.
RNDr. Františkovi Ježkovi, CSc. za jeho konstruktivní připomínky a Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
za pečlivé přečtení textu a opravy mých terminologických prohřešků. Mé poděkování též patří
Ing. Zdenkovi Hoffmannovi a firmě Gepro, spol s r.o, za programovou realizaci navržené
technologie a implementaci na pracoviště resortu. Největší poděkování patří však mé rodině
za její chápavý přístup k mé práci po celou dobu, kdy vznikala.
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6 Zkratky a značky
ČÚZK
DB
DB PB
DB TVY
DKM
D-SGI
FL

GDI
GIS
GIT
GPS
GTK
IS
ISKN
ISÚ
ISVS
KKB
KM
KM-D
KN
KO
KÚ
k.ú.
LIS
MIS
ML
MNČ
NGII
PBP
PBPP
PK
RES
RGI
RP
SGI
SIP
SPI
S-JTSK
SM 5
SMD
S-SK
SW
TPS
ÚAZK
ÚP
ÚPD

Český úřad zeměměřický a katastrální
databáze
databáze pevných bodů
databáze technického vybavení
digitální katastrální mapa
digitální soubor geodetických informací
fundamentální (triangulační) listy - prostor jedné rakouské čtvereční míle
(Quadrant-Meile)
infrastruktura geodat (Geographic (geospatial) information infrastructure)
geografický informační systém
geoinformační technologie
globální systém určování polohy (Global Positioning System)
globální transformační klíč
informační systém
informační systém katastru nemovitostí
informační systém o území
informační systémy veřejné správy
kód charakteristiky kvality podrobného bodu
katastrální mapa
katastrální mapa obnovená digitalizací
katastr nemovitostí
katastrální operát
katastrální úřad
katastrální území
pozemkový informační systém
městský informační systém
mapový list
metoda nejmenších čtverců
Národní geoinformační infrastruktura
polohové bodové pole
podrobné polohové bodové pole
pozemkový katastr
registr evidence souřadnic
registr geografických informací
regulační plán
soubor geodetických informací
státní informační politika
soubor popisných informací
systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Státní mapa 1 : 5 000
státní mapové dílo
systémy stabilního katastru
programové vybavení (software)
Thin Plate Spline
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
územní plán
územně plánovací dokumentace
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ÚPP
ÚTP
VÚGTK
ZABAGED
ZhB
ZPBP
ZPMZ
ZRES
ZRO
ZRUIN
ZÚR
ZÚ

územně plánovací podklady
územně technické podklady
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Základní báze geografických dat
zhušťovací body
základní polohové bodové pole
záznam podrobného měření změn
základní registr ekonomických subjektů
základní registr obyvatel
Základní registr územní identifikace a nemovitostí
zásady územního rozvoje
Zeměměřický úřad
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7 Souhrn poznatků v předmětu habilitační práce
Obnovu katastrálního operátu novým mapováním a přepracováním stávajícího SGI do
digitální formy upravuje předpis (53). Vzniká geometrické a polohové určení katastrálních
území a nemovitostí v podobě digitální katastrální mapy (DKM), charakterizované
souřadnicovým systémem Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), s obsahem a
přesností stanovenými vyhláškou (90). Vytvořený grafický datový soubor a databáze bodů
jsou uloženy na magnetickém médiu počítače. Obnova katastrálního operátu novým
mapováním naráží na finanční a kapacitní možnosti a odhad časové náročnosti je uváděn až o
čtyřicet let delší, než je limitní rok 2006 (88). Přepracování katastrálního operátu do podoby
DKM je podle optimistických studií možné na 27 % území ČR a závisí na typu platné
katastrální mapy. Tento způsob je možné uplatnit u map vyhotovených podle Instrukce A (9%
území ČR), ZMVM (9% území ČR), THM (5% ) a číselně měřených map v souřadnicových
systémech stabilního katastru (1%). Problematické se jeví lokality měřené fotogrammetricky
se zobrazením budov obrysem střešních plášťů. Velice sporná je možnost přepracování THM
mapovaných v S-42 a převedených fotomechanickou transformací do S-JTSK (4%). Většina
těchto mapových operátů (s výjimkou map podle Instrukce A s vyhlášením platnosti
pozemkového katastru) neobsahuje vlastnické parcely dřívějších pozemkových evidencí,
evidovaných zjednodušeným způsobem v katastru nemovitostí ČR.
Na většině území ( 70 % území ČR) je v současné době platnou katastrální mapou
mapové dílo, jehož geneze sahá až do počátku předminulého století. Ze stejných základů
vycházejí i mapy dřívějších pozemkových evidencí, přídělové plány a scelovací mapy. Je
zřejmé, že s tímto mapovým operátem bude nutné pracovat i nadále, ať už ve fázi přípravy
šetření pro nově mapované lokality, při doplňování vlastnických hranic sdružených pozemků
v procesu tvorby digitální katastrální mapy přepracováním lokalit mapovaných v S-JTSK, ale
především při digitalizaci platných katastrálních map v sáhovém měřítku.
Pro převod map v sáhovém měřítku je zaváděn pojem katastrální mapa obnovená
digitalizací (KM-D), i když je možné splnit veškeré požadavky jako u DKM, až na některé
charakteristiky přesnosti, které však mohou být vyjádřeny např. kódem charakteristiky kvality
podrobného bodu polohopisu (KKB). Některé negativní vlastnosti katastrálních map
sáhového měřítka v souvislém zobrazení na plastových fóliích v souřadnicových systémech
stabilního katastru byly zaviněny především mnohonásobnou kartografickou a reprografickou
obnovou, nekvalitní údržbou včetně periodických reambulací, vypuštěním značné části
původního obsahu a údržbou těchto map zejména v posledních padesáti letech. Veškerá tato
"zjednodušení" komplikují v současnosti vedení a údržbu těchto katastrálních map a při
digitalizaci je nutné tyto vlivy vyloučit nebo alespoň eliminovat při minimalizaci nároků na
polní práce včetně šetření.
Je patrné, že při přepracování stávajícího SGI do digitální formy není možné zlepšit
parametry mapového díla na vyšší úroveň přesnosti, než byla přesnost použitých mapovacích
metod a postupů, ale je možné odstranit vlivy, které dané mapové dílo v průběhu doby až
řádově znehodnotily. Je proto vhodné připomenout důležité mezníky tvorby, údržby a obnovy
map v sáhových měřítkách. Této problematice je věnována kapitola 3.
V současné době je již převážně ukončena digitalizace souboru popisných informací
(SPI). Probíhající digitalizace SGI na dlouhé období zásadním způsobem ovlivní koncepci
katastru nemovitostí nejen po stránce obsahové, technické, ale i právní. Pro budoucí
katastrální operát, jehož obsah by měl být využitelný nejen pro potřeby KN, jsou zásadní
následující vlastnosti:
• veškerý aktuální katastrální operát je veden v digitální formě,
• jednotná struktura dat v kategoriích vázaných na potřeby širokého spektra uživatelů,
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•
•

jednotný závazný datový formát vázaný na standardy ISVS1 resp. standardy EU,
sjednocené formální náležitosti katastrálního operátu (obsah KO, kartografické atributy
grafických prvků, charakteristiky původu a přesnosti elementů …)
• důraz na technickou stránku digitalizace KO (využití nejkvalitnějších, nejaktuálnějších
manuálů a dalších zdrojů dat),
• jednotný a závazný systém pro lokalizaci prvků S-JTSK (resp. S-JTSK/95).
V zásadních dokumentech Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), týkajících
se digitalizace SGI (99), jsou nejčastěji deklarované následující cíle digitalizace:
1) využít moderních digitálních technologií pro práci s mapou při všech činnostech
souvisejících se správou katastru nemovitostí,
2) dosáhnout úplného souladu souboru popisných informací se souborem geodetických
informací,
3) spojit proces převodu map do digitální formy s odstraňováním zjednodušené evidence
zemědělských a lesních pozemků, takže výsledkem bude jednotná mapa zobrazující všechny
evidované pozemky (od roku 1945 taková mapa není k dispozici), čímž bude dosaženo
mnohem větší srozumitelnosti katastru i pro laické uživatele,
4) usnadnit propojování údajů katastru s jinými informačními systémy,
5) umožnit poskytování všech důležitých údajů katastru vzdáleným přístupem bez nutnosti
osobního jednání na katastrálním úřadě,
6) umožnit využití katastrálních map v dalších informačních systémech o území včetně
snadné aktualizace údajů katastru v těchto systémech.

7.1

Zamě ření práce

Předložená práce je motivována snahou zohlednit výše uvedené aspekty a vlastnosti
stávajícího analogového fondu map velkých měřítek – katastrálních map, zejména pak
katastrálních map v sáhových měřítkách, a přepracovat je tak, aby vzniklý datový model
akceptoval požadavky většiny potencionálních uživatelů a vznikající informační společnosti.
Zájem o data modelu nejvyšší podrobnosti, kdy základním datovým prvkem je podrobnost až
do úrovně parcely, jakožto pozemkového datového modelu reálného světa, v posledních
letech stále výrazně a kontinuálně stoupá. Společně s tímto zájmem je stále více diskutována
otázka spolehlivosti těchto dat a závazné garance za jejich kvalitu. Proto se autor snaží
poukázat na zásadní limitující faktory procesu vytváření tohoto datového modelu, vyvrátit
dosud panující a silně zakořeněné mylné představy o nekvalitě dat stabilního katastru (díle,
jehož počátek je datován do doby před více než 170 lety a na kterém je dodnes postavena
evidence vlastnických vztahů na více než 70 % území našeho státu).
Zásadní pozornost je věnována především geodetickým a kartografickým základům
stabilního katastru, rozboru a hodnocení jejich kvality a dále možností využití v procesu
tvorby digitálního souboru geodetických informací (D-SGI).
Další část práce je věnována popisu vytvořené technologie tvorby D-SGI v lokalitách
sáhových map, metodám hodnocení kvality a přesnosti podrobných bodů polohopisu
vytvořeného datového modelu DKM. Tato technologie byla v roce 2000 předložena ČÚZK a
v současné době je ve formě pilotních projektů ověřována a nasazena na třiceti pracovištích
katastrálních úřadů.
Výsledný produkt tvorby DKM je nutné v dalším procesu vedení a údržby tohoto
datového modelu aktualizovat v souladu se skutečností nejen objektivní reality, ale i
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v souladu s právním stavem. Technickým aspektům vedení a údržby DKM je věnována další
část této práce.
Protože náklady na tvorbu a vedení tohoto datového modelu jsou (a i v budoucnu
budou) značné, je nezbytné akceptovat požadavek jeho kompatibility především s aktivitami
ISVS, a to zejména v oblasti budování Základního registru územní identifikace a nemovitostí
(ZRÚIN). Tato problematika dále úzce navazuje a v mnohých aspektech se prolíná
s problematikou vedení a vydávání státních mapových děl (SMD) středních měřítek. Proto je
této oblasti věnována závěrečná část práce.

8 Cíle předložené habilitace
Úplná náhrada grafických katastrálních map mapami v digitální formě je jednou ze
základních podmínek úplné realizace a provozu informačního systému katastru nemovitostí
(ISKN), který patří mezi nejobjemnější a nejsložitější informační systémy veřejné správy.
Tento systém by měl mimo jiné zajistit efektivní a bezpečný proces evidence pozemků a
jejich převody. Vysoké nároky je třeba klást na technickou spolehlivost systému a kvalitu dat.
Soubor geodetických informací (SGI) by měl být zásadním způsobem transformován tak, aby
se stal bází geodat2 s maximální podrobností. Deklarovaná relativní přesnost stávajících
katastrálních map by měla být zachována a povýšena podle potřeb a požadavků dalších
uživatelů na mapové dílo zobrazující předměty mapování polohově a geometricky spolehlivě.
Takto bychom byli schopni kombinovat právní aspekty katastrální mapy s prostorovými
elementy geobází informačních systémů. Tím by byl položen základ víceúčelového katastru,
ke kterému směřuje řada evropských států. Data vedená v ISKN by měla být jedním
z důležitých zdrojů informací o změnách geografických dat při aktualizaci Základní báze
geografických dat (ZABAGED). Digitální SGI by se měl stát hlavním zdrojem dat pro tvorbu
katastrální vrstvy digitální Státní mapy 1: 5 000 (SM 5).
Po posílení technických aspektů KO by bylo možné uvažovat i o změně náhledu na
některé právní aspekty KN, jmenovitě např. institut vydržení, průkaznost řešení sporů apod.
V neposlední řadě je třeba požadovat a klást důraz na srozumitelnost obsahu KO široké
oblasti uživatelů.
S rozvojem informačních technologií (IT) přibývá účinných nástrojů, které umožňují
mezioborový přístup k procesům spojených s geodaty a geoinformacemi3. Aby bylo možné
tento potenciál plně využít, je nezbytně nutné veškeré požadované aplikační úlohy
formulovat, technicky realizovat a dovést až k praktickému využití. Práce s geodaty a
geoinformacemi tedy není pouze záležitostí specialistů (snad s výjimkou pořizování vstupních
dat), ale vyžaduje týmovou spolupráci. Pro praktickou využitelnost geodat a geoinformací je
nezbytná informovanost specialistů o požadavcích a potřebách všech potenciálních uživatelů,
kterými jsou např. veřejná správa, územní plánování a prostorový rozvoj obecně, dopravní
plánování a celá oblast vzdělávání
Geodata a geoinformace jsou dostupné především ze zdrojů subjektů, které tato data pořizují,
aktualizují, vedou a poskytují ostatním subjektům. Podstatná část celkového objemu geodat je
soustředěna ve veřejné správě, proto má tato problematika zvláštní význam nejen ve vztahu
2 Geodata – jsou data vztahující se k územním prvkům (jde o geometrická, prostorová a popisná data), identifikují
geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi. Reprezentují abstrakce entit
reálného světa.
3 Geoinformace –je význam, který je přisouzen geodatům. Vedle vlastních zdrojových geodat musí obsahovat metadata a
jejich strukturu.
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ke zdrojům dat a informací z veřejné správy, ale i z hlediska zákonů o svobodném přístupu k
informacím a o ochraně osobních údajů. Z nově účinných zákonů vyplývají některé
protisměrně působící tendence, které nepřispívají k potřebnému vyjasnění řady otázek a
problémových okruhů, např.: pojem „vlastnictví" či „správy" geodat a geoinformací, data
„veřejné správy jako celku" versus data „jednotlivých orgánů". Dochází k nejednotnému
přístupu orgánů státní správy a orgánů územní samosprávy k otázkám oprávněnosti
uplatňování autorských práv orgány veřejné správy a omezování volného přístupu k datům.
Velice sporná je otázka zpoplatňování požadovaných geodat a geoinformací pořizovaných
plně ze státních prostředků ve veřejném zájmu.
Všeobecným problémem jsou některé právní aspekty garance kvality a věcné správnosti dat a
důsledky plynoucí z jejich použití, stejně jako uplatňování autorských práv k bázím geodat,
mapovým výstupům, které z nich byly odvozeny, digitálním formám map, šíření dat a
produktů třetími osobami apod.

8.1

Zvolené postupy řešení

Na základě studia bohatých zdrojů literatury a koncepčních materiálů týkajících se
problematiky vedení KN, budování informačních systémů o území (ISÚ) a problematiky
informačních systémů veřejné správy, např. (60), (78), (29), (50), je zřejmé, že výrazné
urychlení rozvoje informační společnosti je podmíněno racionálním využíváním veškerých
dostupných zdrojů. Ve všech sousedních státech s vyspělým katastrem nemovitostí, který
často má i společný historický původ (Rakousko, Slovensko), případně i v Bavorsku, je snaha
přepracovat analogové katastrální mapy do digitální formy v jednotném celostátně závazném
referenčním souřadnicovém systému, a tím vytvořit souvislé mapové dílo velkého měřítka.
V použitých postupech a technologiích digitalizace je možné nalézt řadu analogických
problémů, jako je:
- neexistence závazných a ověřených předpisů a postupů digitalizace grafických
katastrálních map v době zahájení prací,
- upřesňování technologie v průběhu digitalizace, a tím změny parametrů vznikajících
digitálních mapových děl,
- absence jednotných postupů obnovy a údržby v následném období po vyhlášení nového
grafického katastrálního operátu (např. zásadní odlišnosti pro pozemky pro hraniční
katastr – Grenzkataster - a daňový katastr – Grundsteuerkataster - v Rakousku),
- problematické technické a právní zakotvení zprostředkované (odvozené) veličiny výměry
parcel,
- nedůsledné stanovení přesnosti jednotlivých podrobných bodů polohopisu katastrální
mapy a práce s těmito charakteristikami přesnosti v následném procesu údržby.
Se zřetelem k těmto problematickým aspektům je autorem této práce koncipován návrh
předložené technologie tvorby DKM v lokalitách sáhových map nejen po teoretické stránce,
ale i ve velice pokročilém stupni realizačním. V současné době je dokončena kompletní
technologická linka tvorby souvislého zobrazení katastrálních map v sáhových měřítkách a je
zabezpečen jednotný převod do S-JTSK SW řešením na základě zakázky (75) v prostředí
interaktivního grafického systému WKokeš v.6.x. Formou subdodávky autora technologie je
řešen nejen popis nové technologie tvorby D-SGI při obnově KO přepracováním v lokalitách,
kde je platná katastrální mapa vedena v sáhovém měřítku v souřadnicových systémech
stabilního katastru (S-SK), ale i stanovení a popis funkce globálního transformačního klíče
(GTK) a dále technologie pro vytvoření databáze pevných bodů pro kontrolu GTK,
zpřesňující transformace grafických dat při využití výsledků zeměměřických činností.
Formou subdodávky autora technologie je řešeno i vytvoření globálního
transformačního klíče pro celé území České republiky, samostatně zpracované pro
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souřadnicový systém gusterbergský a svatoštěpánský tak, aby byl dodržen jednotný převod
v celém prostoru jednotlivých souřadnicových soustav, tzn. i na styku obou systémů. Veškeré
tyto projekční a realizační etapy jsou podrobeny praktickým zkouškám jak na pracovišti
autora technologie, tak i na vybraných pilotních pracovištích resortu ČÚZK. Dílčí etapy
projektu jsou objednavatelem (ČÚZK) zadávány k nezávislému testování Výzkumnému
ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému (VÚGTK) ve Zdibech (viz např.
(80)) a vybraným pilotním pracovištím katastrálních úřadů (58).
Komplexnost technologie tvorby a vedení DKM v lokalitách sáhových měřítek je
završena návrhem vytvoření databáze pevných bodů a jejím kontinuálním plněním v procesu
údržby katastrálního operátu. Využití této databáze je velice široké, od výše zmíněné kontroly
GTK, přes závazný zdroj informací geometrického a polohového určení nemovitostí a zdroj
pro poskytování podkladů pro navazující zeměměřické činnosti v daném prostoru, až po
využití pro průběžné zpřesňování D-SGI. Další důležitá funkce DB PB je v kontrole postupně
přebíraných a pro KN využívaných výsledků zeměměřických činností.
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9 Geodetické a kartografické základy stabilního katastru
Jednotná lokalizace digitalizovaných katastrálních map v závazném souřadnicovém systému
S-JTSK je závislá na nalezení jednoznačných vztahů mezi souřadnicovými systémy stabilního
katastru (S-SK4) a S-JTSK. Proto je v následující kapitole podrobně popsáno používané
stávající řešení, jeho limity a nedostatky.
Pro navrhovanou metodu tvorby DKM v lokalitách sáhových map byl zvolen postup
využití geodetických základů S-SK a S-JTSK tak, aby prokazatelně identické body těchto
geodetických základů trvale garantovaly tento vztah. Řešení vyústilo do sestavení tzv.
globálních transformačních klíčů (GTK) pro území Čech, Moravy a Slezka.

9.1

Kartografické aspekty vztahu systémů stabilního katastru (S-SK ) a
S-JTSK

Pro vyhotovení map stabilního katastru bylo zvoleno příčné válcové zobrazení ekvidistantní
v kartografických polednících a dotykovém poledníku (kartografický rovník)5, který byl volen
středem zobrazovaného území a procházel některým významným bodem trigonometrické sítě
(Gusterberg, Sv. Štěpán). Rozhodnutí o volbě většího počtu zobrazovacích soustav bylo
motivováno zejména snahou o co nejjednodušší sestavení map správních krajů, jednotlivých
zemí a celého státu z map stabilního katastru jako map původních.
Dalším důvodem byla nutnost řešit problematiku nepříznivého délkového zkreslení6
v kartografických rovnoběžkách okrajových částí zobrazovaného území na úroveň grafické
přesnosti map měřítka 1: 2880.

4

Systémy stabilního katastru (S-SK) byly užívány pro mapování stabilního katastru. Na území našeho současného státu byl
používán souřadnicový systém gusterbergský (použitý jako zobrazovací soustava pro Království České, Horní Rakousy a
Solnohrady) a systém svatoštěpánský (použitý jako zobrazovací soustava pro Moravu a Slezsko, Dolní Rakousy a
Dalmácii).Dále byl zvolen systém innsbrucký (pro Tyrolsko a Vorarlbersko), systém krimbergský (pro Korutansko,
Kraňsko a Přímoří), systém schöcklbergský (pro Štýrsko), systém radovecký (pro Halič) a systém lvovský (pro Bukovinu).
Těchto původních sedm soustav bylo později rozšířeno ještě o systém ivaničský (pro území Chorvatska) a systém budínský
(pro Uhersko). Podrobnější informace včetně grafických příloh lze nalézt např. v (8) nebo v (66).
5
Toto zobrazení je v literatuře známé pod názvem Cassiniho zobrazení. Bylo použito pro mapu „Carte de France“
vyhotovenou v letech 1750-1793 Césarem Francoisem Cassinim de Thury (1714 - 1784) a jeho synem Dominiguem. Později
toto zobrazení upravil pro mapování v Bavorsku Johann Georg Soldner (1776 – 1833) a takto bylo převzato pro mapování
stabilního katastru Rakousko-Uherska.
6
Měř ítkem mapy se rozumí poměr délkového elementu dS ku délkovému elementu dso,
kde je
dso …délkový element na referenční ploše,
dS … jemu odpovídající element na Mo-krát zmenšené referenční ploše
Pracujeme-li s rovinným obrazem ds na mapě délkového elementu referenční plochy dso, platí pro nezkreslené délky poměr
ds : dS=1
a pro nezkreslené délky poměr
ds : dso = 1 : Mo
vyjadřuje hlavní měř ítko.
Pro ostatní délkové elementy se poměr spojitě mění v závislosti na poloze zkoumaného místa a směru délkového elementu.
Poměr
ds : dso = 1 : M
nazýváme vedlejší měř ítko mapy.
Poměr měřítkových číslic
Mo : M = ds : dS =dz
vyjadřuje délkové zkreslení (deformaci délek) v okolí délkového elementu ds .
Hodnotu vyjadřující zkreslení v délkovém elementu
M
ds
ds - dS
−1 = o −1 =
= dz − 1
dS
M
dS

nazýváme vliv délkového zkreslení a zpravidla se uvádí v mm/km.
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Hodnoty maximálních délkových zkreslení
dz −1 =

1
cos

y
R

pro hraniční sloupce sekcí fundamentálních listů jsou uvedeny v tabulce 6.1.
Tab.6.1 Hodnoty maximálních délkových zkreslení

Území
Země česká
Země moravskoslezská

Hraniční sloupce sekcí
fundamentálních listů
západní
východní
XX
XXVI
XII
XXVI

dz-1 (mm/km)
západní
284
102

východní
477
477

Tvrzení, že se jedná o „bezprojekční“ zobrazení, nemá opodstatnění, neboť zobrazovací
rovnice popisující vztah mezi sférickými souřadnicemi (y,x) a rovinnými souřadnicemi (Y,X)
v S-SK jsou jednoznačně popsány vztahem Y=y, X=x. Tento názor mohl být v odborné
veřejnosti šířen např. poznámkou v (70), str. 18 nebo (30) str. 92, případně (41), str.11, bez
bližšího vysvětlení a snad i v jiném smyslu slova, než jak tento pojem používáme dnes.

Obr. 1 Volba souřadnicových soustav systémů stabilního katastru
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Úskalí odvození exaktního vztahu pro převod S-SK do S-JTSK však spočívá v jiných
závažných příčinách:
• Pro převod pomocí sférických Soldnerových pravoúhlých souřadnic musíme
s dostatečnou přesností znát zeměpisné souřadnice počátku soustavy sférických souřadnic
(trigonometrický bod Gusterberg, Sv. Štěpán). Bohužel, v rozličných zdrojích jsou
uvedeny rozdílné hodnoty, jako např. v (62)–viz tab.6.2,
Tab.6.2 Zeměpisné souřadnice počátků soustav sférických souřadnic
Trigonometrický
bod
Gusterberg
Sv. Štěpán

Zeměpisné souřadnice
šířka
délka vých. od Ferra
48o 02’ 20,50’’
31o 48’ 09,17’’
48o 12’ 32,75’’
34o 02’ 21,60’’

nebo hodnoty upřesněné vojenskou triangulací, viz např. (70), (41) respektive (72) a tab.6.3.
Tab.6.3 Upřesněné zeměpisné souřadnice počátků soustav sférických souřadnic
Nalezeno
v literatuře
(70)
7
(72)7
(72)8
•

•

•
•
•

•

7
8

Zeměpisné souřadnice trigonometrického bodu
Gusterberg
Sv. Štěpán
šířka
délka vých. od Ferra
šířka
délka vých. od Ferra
o
’
o
’
o
’
48 02 18,47’’
31 48 15,05’’
48 12 31,54’’
34o 02’ 27,32’’
o
’
48 12 34,00’’
34o 02’ 15,00’’
48o 02’ 20,50’’
31o 48’ 09,17’’
48o 12’ 32,75’’
34o 02’ 21,60’’
o
’
o
’
o
’
48 02 18,4731’’ 31 48 15,0506’’ 48 12 31,5376’’ 34o 02’ 27,3227’’

Při následné vojenské triangulaci (1862-1898) byl též prokázán na trigonometrickém bodu
Gusterberg chybný astronomický azimut trigonometrické strany, a tím stočení osy X vůči
směru poledníku západním směrem o 4’ 22,3” , a tedy i chybná orientace celého
souřadnicového systému.
Jako referenční plocha je sice uváděn Zachův elipsoid (a=6 376 045, i=1/310), ale není
prokazatelný způsob přechodu na referenční kulovou plochu. Není doložena např. ani
redukce směrníků do roviny. Vodorovné úhly v určujících trojúhelnících byly opraveny
pouze o sférický exces a výpočet byl prováděn, jako by šlo o sítě rovinné (62).
Nebyla dodržována zásada určení a vyrovnání trigonometrické sítě po jednotlivých
řádech, ale síť byla budována podle potřeb a postupu podrobného měření, z čehož vyplývá
lokální nehomogenita geodetických základů.
Nejednotně je uváděn a používán převodní koeficient sáhové míry do metrické soustavy.
V (1) je uvedena hodnota vídeňského sáhu 1o=1,896483843 m, v (41) 1o=1,896484001 m.
Změna poměru měřítek Křovákova a Cassini-Soldnerova zobrazení q=MK ovák : MCassini
na území Čech je graficky znázorněna na Obr. 2 . Je zřejmé, že změna poměru měřítek
zobrazení způsobuje maximální deformaci měřených délek rovnoběžných s izoliniemi
q = konst., které se zobrazují jako obecné křivky.
Pro kartografické zobrazení zemského povrchu 4000o x 4000o je nutné si uvědomit, že
v Křovákově konformním zobrazení se tento sféroidický čtverec zobrazí opět jako čtverec
v měřítku zobrazení dle vlastností Křovákova zobrazení. Cassini-Soldnerovo nekonformní
ř

Existující sítě stabilního katastru
Souřadnice odvozené autorem citované literatury výpočtem.
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zobrazení však tento sféroidický čtverec převádí do S-JTSK jako obecný obdélník.
Maximální rozdíl poměru měřítek Křovákova zobrazení a Cassini-Soldnerova zobrazení
ve východních Čechách způsobí (viz Obr. 2) pro zvolený čtyřúhelník 4000o x 4000o
(7,6 x 7,6 km) u sekce y mapového listu zmenšení o 0,61m (MK ovák=0.99992, MCassini=1,
q=0,99992), ale sekce x je zmenšena o 3,80 m (MK ovák=0.99992, MCassini=1.00042,
q=0,99950).
ř

ř

Obr. 2 Poměr měřítek zobrazení v Křovákově a Cassini-Soldnerově zobrazení pro Čechy

Maximální rozdíl poměru měřítek Křovákova a Cassini-Soldnerova zobrazení v prostoru
severovýchodní Moravy (viz Obr. 3) obdobně způsobí pro zvolený čtyřúhelník 4000o x 4000o
(7,6 x 7,6 km) u mapové sekce y zmenšení o 0,22 m (MK ovák=0.99997, MCassini=1,
q=0.99997), a sekce x je zmenšena o 3,12 m (MK ovák=0.99997, MCassini=1.00038, q=0,99959).
Právě v této vlastnosti Cassini-Soldnerova zobrazení je možné spatřovat onu
„bezprojekčnost“. Je nutné si uvědomit, že uměle zkonstruované fundamentální listy, vzniklé
v rovině Cassini-Soldnerova zobrazení jako čtverce se sekčními čarami rovnoběžnými
s osami souřadnicové soustavy ve vzdálenosti n x 4000o, nejsou zobrazením skutečného
zemského povrchu 7,6 x 7,6 km. Tyto skutečnosti musíme zásadním způsobem zohlednit při
převodu map stabilního katastru do S-JTSK. V řadě dříve použitých postupů byly tyto
ř

ř
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vlastnosti zanedbány nebo opomíjeny. Tyto závěry plně zohledňuje model globálního
transformačního klíče.

Obr. 3 Poměr měřítek zobrazení v Křovákově a Cassini-Soldnerově zobrazení pro Moravu a Slezsko

9.1.1
Klad mapových listů
Klad mapových listů byl získán dělením sektorů rovinného souřadnicového systému
rovnoběžkami se souřadnicovými osami ve vzdálenosti 1 rakouské míle (4000 sáhů). Vznikly
čtvereční míle nazývané fundamentální (triangulační) listy (FL). Sloupce rovnoběžné s osou
X (Colonne) se označovaly římskými číslicemi od souřadnicové osy západním i východním
směrem (východní -O, západní -W). Vrstvy (Schichte) byly číslovány arabskými čísly od
severu k jihu. První severní vrstva gusterbergského souřadnicového systému je od osy Y
vzdálena 45 rakouských mil, v systému svatoštěpánském 33 rakouských mil. Klad
fundamentálních listů, jejich označení a hraniční sloupce západních a východních sekcí v
souřadnicovém systému gusterbergském pro Čechy ilustruje Obr. 4.
Označení triangulačního listu sestává z označení sloupce a vrstvy podle své polohy.
Např. triangulační list obsahující trigonometrický bod Grünberg o souřadnicích
o
Y = 21 299, 50
o
X = - 85 594, 23
nese označení ZS VI / 24 (v originálech WC VI / 24).
Tyto triangulační listy byly využívány při určování sítě IV. řádu metodou grafické
triangulace. Měřítko tohoto triangulačního listu bylo stanoveno tak, že 1 palec odpovídá 200
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sáhům ve skutečnosti9. Délka palce na mapě odpovídá 200 x 6 x 12 = 14400 palců ve
skutečnosti.
Pro mapy stabilního katastru bylo požadováno, aby plocha jednoho rakouského jitra
(40x40 sáhů) byla zobrazena plochou jednoho čtverečního palce na mapě. Potom délka palce
v měřítku mapové sekce odpovídá ve skutečnosti délce 40 x 6 x 12=2880 sáhů ve skutečnosti.
Zavedením metrické délkové soustavy zákonem č. 16/1872 ř. z. (říšského zákoníku) z
23. července 1871 v zemích bývalého Rakouska byla od roku 1898 užívána pouze míra
metrická. Byla zavedena i nová měřítková řada sekčních listů 1 : 2500. Pokud to vyžadovaly
poměry z hlediska grafické únosnosti mapy, byly katastrální mapy vyhotoveny v měřítku
dvojnásobném 1 : 1250 nebo čtyřnásobném 1 : 625. V pozdějších dobách byly katastrální
mapy vyhotovovány i v měřítku 1 : 2000 a 1 : 1000.
Triangulační listy byly dále děleny na čtyři sloupce označené písmeny malé abecedy a
až d a pět vrstev s označením e až i. Takto vzniklo v každém triangulačním listu dvacet tzv.
sekcí (mapových listů) o rozměru 1000 x 800 sáhů a výměře 500 katastrálních jiter. Označení
takto vzniklého mapového listu obsahuje označení triangulačního listu a dále název sloupce a
vrstvy.

Obr. 4 Klad fundamentálních listů v souřadnicovém systému gusterbergském pro Čechy v hranicích
správních krajů z let 1751-1842

9

1 sáh(o) = 6 stop, 1 stopa(‘) =12 palců(“)
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Např. mapový list obsahující výše zmíněný trigonometrický bod zobrazuje prostor
Y = <21 000; 22 000> ,
X = < -84 800; - 85 600>
a má označení ZS VI / 24 – b h .
Pro některé vybrané prostory (místní tratě velkých obcí) bylo použito mapových listů
v dvojnásobném, resp. čtyřnásobném měřítku. V tomto případě byl původní mapový list
rozdělen na čtyři díly (sloupce 1, 2; vrstvy 3, 4), resp. šestnáct dílů (sloupce označené od
východu 1 až 4; vrstvy označené od severu 5 až 8).
V kladu mapových listů dle Obr. 4 byly vyhotoveny původní katastrální mapy všech
katastrálních území na území České republiky s výjimkou Hlučínska.

9.2

Geodetické základy stabilního katastru

Veškeré měřické práce vycházely z předem určeného bodového pole tvořeného
trigonometrickou sítí (I. až IV. řádu). Vybudováním trigonometrické sítě byla pověřena
triangulační kancelář c.k. generálního štábu. Práce spojené s jejím budováním se prováděly
po jednotlivých zemích. Včasné ukončení těchto prací podmiňovalo zahájení podrobného
měření v daném území.
9.2.1
Číselná triangulace
Síť I. řádu (Gross Netz) byla určena na Moravě v letech 1821-1826, v Čechách 1824-1825 a
1827-1840. Sítě II. a III. řádu (Kleine Netze) se budovaly podle potřeb a postupu mapovacích
prací na Moravě v letech 1822 - 1829, v Čechách 1825 - 1840. Body I. řádu byly vždy voleny
s možností centrického postavení stroje, body s trvalou signalizací (např.věže kostelů) byly
použity v síti III. řádu. Úkolem číselné triangulace bylo vybudovat souvislou
trigonometrickou síť tak, aby v území vymezeném jednou rakouskou čtvereční mílí
(Quadrant-Meile) byly určeny tři body tak, aby alespoň jeden z bodů bylo možné použít jako
stanovisko měřického stolu a z tohoto bodu je zaručena viditelnost alespoň jedné orientace na
zbývající dva body v tomto prostoru. Pouze v horských lokalitách bylo možné číselně
v prostoru rakouské čtvereční míle (FL) určit dvojici bodů se vzájemnou orientací (44).
Triangulační práce byly organizovány po pracovních úsecích a řízeny vždy jedním
odpovědným triangulátorem, který odpovídal nejen za vlastní měřické a výpočetní práce, ale i
dílčí kompletaci operátu a předávaných výsledků. Na území Čech, Moravy a Slezska byla
většina prací provedena těmito triangulátory: nadporučík Brodský, nadporučík Catharin,
nadporučík Elgger, poručík Henner, Kohout, nadporučík Schmitt, Ploebst, Waldhof a Werner.
Definitivní kompletace triangulační dokumentace byla uzavřena a uspořádána podle
tehdejších správních krajů v letech 1845 až 1852.
K úhlovému měření bylo užito Reichenbachových repetičních teodolitů. Vodorovné
úhly v síti I. řádu byly měřeny až dvanáctinásobnou repeticí, zenitové úhly byly měřeny
třikrát, pro vyloučení indexové chyby vždy v základní a přeložené poloze dalekohledu (34).
Vrcholové vodorovné úhly v síti I. řádu se zaměřovaly na stanovisku všechny, v sítích nižších
řádů postupně úhly příslušející jednomu zhušťovacímu trojúhelníku. Průměrná odchylka
úhlového uzávěru opraveného o sférický exces trojúhelníka byla 2,1" a maximální odchylka
9,8" (49). Z uvedených uzávěrů je patrné, že takto zaměřená trigonometrická síť byla jednou z
nejlepších v té době.
Všechna délková měření byla prováděna v sáhové míře, zavedené patentem Marie
Terezie 30. července 1764. Rozměr sítě byl odvozen ze čtyř přímo měřených základen:
a) u Vídeňského Nového Města v Dolním Rakousku (6410,903o)
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o

b) u Welsu v Horním Rakousku (7903,812 )
o
c) u Radouce v Bukovině (5199,60 )
o
d) u Hall v Tyrolsku (2990,384 ).
Vyrovnání sítě I. řádu bylo provedeno pravděpodobně po menších celcích tvořených
jednotlivými mnohoúhelníky, většinou se středovým trigonometrickým bodem (viz Obr. 5).

Obr. 5 Trigonometrická síť I. řádu pro mapování stabilního katastru na území Čech

Protože vzdálenost bodů I. řádu byla průměrně 40 km (maximální délka Králický Sněžník Ruprechtický Špičák měřila 65 km), byl uvažován sféroidický exces (62). Jednotlivé části sítě
již nebyly korektně vyrovnány vzájemně mezi sebou, a tak jednotlivé oblasti (přibližně v
hranicích tehdejších správních krajů) mají jisté nepravidelnosti, zejména jiné stočení.
Trigonometrická síť II. řádu byla tvořena jednotlivými trojúhelníky, uloženými mezi
trigonometrické body I. řádu s délkou stran 9 - 15 km, a vyrovnána jako síť rovinná.
Trigonometrická síť bodů III. řádu byla vložena opět jako síť samostatných
trojúhelníků o délce stran 4 - 9 km s další podmínkou, aby v prostoru triangulačního listu byly
určeny číselně nejméně tři trigonometrické body (64).
2
Katastrální triangulace obsahovala na území Čech (51 953 km ) 2623 bodů I.-III. řádu.
Trvalá stabilizace těchto trigonometrických bodů byla však provedena až v letech 1845 1850, kdy bylo nalezeno a stabilizováno pouze 2 234 bodů. Na území Moravy o rozloze
2
27 375 km bylo číselně určeno 1069 bodů a v letech 1850 - 1852 stabilizováno 833 bodů
(49). Trigonometrické body I. a III. řádu byly stabilizovány mezníky s označením na boku

26

písmeny "K.V." (Katastral - Vermessung). Některé body číselné triangulace je možné dosud v
terénu nalézt.

Obr. 6 Stabilizace bodů číselné triangulace a náhrada původního znaku při budování JTSK

9.2.2
Grafická triangulace
Síť bodů číselné triangulace byla dále zhuštěna pro potřeby podrobného měření body grafické
triangulace (síť IV. řádu). Grafická triangulace byla prováděna měřickým stolem po
fundamentálních listech (viz 9.1.1 ) na papíře nalepeném na broušené skleněné desce tak, aby
nedocházelo k deformacím vlivem srážky papíru. Grafický triangulátor vynesl body číselné
triangulace na grafický triangulační list ze známých číselně určených souřadnic. Před
vlastním zahájením grafické triangulace se přezkoušela správnost určení výchozích číselných
bodů. V případě zjištění chyby v souřadnicích výchozích bodů byla tato skutečnost nahlášena
triangulačnímu ředitelství k opravě a v době odstraňování chyby se práce grafické triangulace
přesunula do sousedního triangulačního listu (44).
V případě úspěšně provedené kontroly byla po rekognoskaci zhušťovaného prostoru
navržena konfigurace grafické sítě – pevné body a stanoviska měřického stolu. Jako pevné
body byly využity markantní terénní stavby, objekty trvalého charakteru jako např. věže,
komíny, kapličky, kříže, boží muka, osamělé nebo významné stromy (44) tak, aby:
- trojúhelníky byly pokud možno rovnostranné a jejich strany nebyly kratší než 500o,
- pro každou sekci mapového listu 1 : 2 880 byly určeny tři body,
- alespoň jeden bod musí být stanoviskem měřického stolu s možnou orientací na jeden
z dalších bodů (44),
- byl umožněn bezproblémový přechod do sousedních triangulačních listů; proto byly
voleny společné body v blízkosti sekčních čar,
- byl zajištěn soulad polohopisu na katastrálních hranicích; proto byly voleny body grafické
triangulace v okolí katastrálních hranic a v blízkosti sekčních čar mapových listů.
Stanoviska byla signalizována 8 až 12 stop vysokými tyčemi zapuštěnými 2 až 3 stopy do
země a zabezpečenými ve svislé poloze (nebo tři až čtyři tyto tyče byly spojené do pyramidy
tak, aby signalizovaný bod byl přístupný pro postavení měřického stolu). Poloha bodu, jeho
stabilizace a signalizace je uvedena v topografických popisech bodů.
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K zaměření grafické sítě bylo používáno záměrného pravítka s optickým dioptrem.
Nebylo dovoleno použití buzoly k orientaci triangulačního stolu a každý bod grafické
triangulace musel být určen alespoň třemi směry s optimálním úhlem protnutí. Výsledná
poloha bodu byla označena malým kroužkem, k pevným bodům byl připojen jejich název,
stanoviska se označovala písmeny. Příslušnost bodu k danému katastrálnímu území byla
zřejmá podle schématicky zobrazených katastrálních hranic na triangulačních listech
a písemných triangulačních protokolů.
Souřadnice bodů IV. řádu byly určeny grafickým odměřením vzdáleností
od nejbližších sekcí mapových listů tyčovým kružidlem s mikrometrem. Odměřené úseky
v obou směrech (Abscise) byly vyrovnány na rozměr mapového listu. Kontrolně byly měřeny
také délky stran trojúhelníků zapsané nejen do triangulačních listů, ale i protokolů s přesností
na desetinu sáhu. Kopie těchto fundamentálních listů grafické triangulace jsou uloženy
v archivu Zeměměřického úřadu (ZÚ). Poloha bodů bodového pole zobrazená smluvenými
značkami je též součástí polohopisu map stabilního katastru.

Obr. 7 Trigonometrická síť v prostoru fundamentálních listů ZS V, VI - 25, 26 a určení bodů IV. řádu
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9.2.3
Vazba jednotné trigonometrické sítě a souřadnicové sítě stabilního katastru
Československá Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK), vybudovaná v letech 19201957 jako jednotný geometrický základ geodetických prací, byla programově vázána na
systém stabilního katastru přes existující nalezené body dřívějších geodetických základů tak,
že bylo povinností zaměřit dosud existující body a určit jejich souřadnice v S-JTSK. Zaměření
těchto bodů probíhalo současně s postupem prací při budování JTSK. Většinou byly tyto body
zaměřeny rajonem z nově stabilizovaného bodu JTSK (viz Obr. 8). Směr na stabilizovaný bod
SK je součástí osnovy a je uveden v zápisníku měřených směrů včetně vodorovné délky.

Obr. 8 Ukázka bodu JTSK se stabilizací v blízkosti původního bodu triangulace stabilního katastru

Skutečnost, že se jedná o bod katastrální triangulace, je uvedena v zápisníku poznámkou „bod
KV“ (Katastral Vermessung). Tak byla vytvořena množina bodů, u kterých známe (můžeme
dohledat) souřadnice v obou souřadnicových systémech (S-JTSK i S-SK), i když v současné
době již v terénu nemusejí existovat. Nezpochybnitelná je identita trvale signalizovaných
bodů (věže kostelů, kaplí a další stavební objekty); u některých může být původnost polohy
bodu ovlivněna pozdější přestabilizací (1845-1850), ale takové případy bodů je možné
analyzovat. Příklad jednoduše dodatečně určeného bodu je uveden na Obr. 9. Standardně
stabilizovaný geodetický bod JTSK není totožný s původním bodem číselné triangulace SK.
Bylo nutné dodatečně určit jeho souřadnice v S-JTSK jako další zajišťovací bod 929014017.
Body JTSK a body podrobných bodových polí určené pro nové mapování podle
„Instrukce A“ (40) bylo nutné včlenit do již existující sítě stabilního katastru, např. jejich
zakreslením do platných pozemkových map. Byla zvolena transformace pomocí identických
bodů určených v obou systémech (v dobové literatuře je užíván pojem přetvoření nebo
přeměna), obsahující pootočení (rotaci), posun (translaci) a změnu měřítka (rozměru sítě) celé
lokální sítě ve zvoleném prostoru ve tvaru
x ' = a 0 + a1 x + a 2 y
kde jsou

y ' = b0 + b1 x + b2 y

y‘,x‘ …souřadnice bodů nové sítě (S-JTSK)
y,x … souřadnice bodů v systému stabilního katastru po transformaci (S-SK).
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Obr. 9 Dodatečné určení bodu stabilního katastru kaple Sv. Markéta
(místopis GÚ a polohopis mapy PK)

Koeficienty transformace byly získány z nadbytečného počtu identických bodů vyrovnáním
za podmínky
n 2 n 2
∑v
y + ∑ vxi = min
i=1 i
i=1
Jedná se o známou podmínku „lineární konformní transformace s vyrovnáním koeficientů“
zvanou Helmertova. Podrobnosti jsou např. uvedeny v (64) nebo (49) . Tento postup je
naprosto korektní, ale předpokládá možnost přiřazení transformovaných bodů k příslušnému
transformačnímu klíči (rozhodnutí o příslušnosti polohy transformovaného bodu k právě
danému transformačnímu obrazci) tak, aby nedocházelo k extrapolaci mimo prostor klíče.
Tento postup však neřešil opačnou úlohu tzn. transformaci S-SK do S-JTSK (kam můžeme
zařadit úlohy typu zákres kladu mapových listů 1:2880 do S-JTSK), převod polohopisu
pozemkových map 1: 2880 do mapových sekcí v S-JTSK apod.
Protože pro polohové bodové pole stabilního katastru neexistovaly vhodné komplexní
a aktualizované přehledky bodů v jednotném měřítku, přistoupilo se roce 1935 k sestavení
transformačních klíčů, kde byly za identické body zvoleny rohy fundamentálních listů (FL)
4000o x 4000o sáhů, které mají v S-SK jednoduše odvoditelné souřadnice a v S-JTSK byly
tyto souřadnice získány transformací (v dobové literatuře jsou tyto transformační klíče
nazývány obecné transformační klíče, na Obr. 10) po částech pro celé území Čech a
Moravy. V Čechách bylo zvoleno 140 transformačních klíčů převážně trojúhelníkového tvaru,
jejichž vrcholy jsou body trigonometrické sítě o známých souřadnicích v obou systémech.
Veškeré body transformačních klíčů byly vybrány z číselné triangulace I. až III. řádu - (velké
sítě). Až po roce 1946 při výpočtu přeměňovacích rovnic (velké klíče) typu 1-4 byly
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v prostorech s nedostatečným počtem identických bodů určeny
výpočtem10.

tyto body v S-JTSK

Obr. 10 Obecné klíče na území Čech v hranicích správních krajů z let 1751-1842

Pro tento účel byla odvozena transformace inverzní pro převod souřadnic z S-SK do
S-JTSK s transformačními koeficienty ve tvaru
n

a1 = b2 =

n

∑ X ri x ri
i =1

n

∑ Yri
i =1

2

n

+ ∑ Yri y ri
i =1
n

,

+ ∑ X ri

2

i =1

a 2 = −b1 =

n

∑ X ri
i =1

y ri − ∑ Yri x ri

n

∑ Yri
i =1

2

i =1
n

+ ∑ X ri

.
2

i =1

Platí, že

a1 = ka1 ,

a 2 = −ka 2 ,

kde
n

k=

∑
i =1
n

2

+ ∑ X ri

2

∑ Yri
i =1

n

y ri + ∑ x ri
2

2

i =1
n

.

i =1

10

V S-SK se zvolil vhodný roh FL např. i za státní hranicí a ze tří blízkých identických bodů na tento roh byly určeny
směrníky v S-SK. Úhly vzniklé rozdílem směrníků byly převedeny na Gaussovu kouli a poté do roviny Křovákova zobrazení.
Protínáním vpřed z úhlů ze dvou kombinací byly poté určeny souřadnice zvoleného FL v S-JTSK. Je nutné poznamenat, že
tento postup neměl se sestavováním mílových tabulek nic společného.
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Protože se jedná o transformaci reziduální (na identických bodech transformačního klíče
nedochází po transformaci ke ztotožnění souřadnic bodů), opravy vy , vx na vrcholových
bodech pro ztotožnění souřadnic byly eliminovány buď číselně (interpolací), nebo graficky
pomocí deformačních diagramů. Zbytkové chyby (opravy) řady klíčů však dosahují značných
hodnot a spolehlivost identity některých bodů je sporná. Především je však zarážející výběr
těchto bodů do transformačních klíčů. Hodnoty oprav některých vybraných klíčů uvádí
tab. 6.4.
Tab.6.4 Hodnoty oprav vybraných transformačních klíčů
Transformační
klíč

84
102
119
125
126

Oprava (cm)

vy

vx

Označení bodu

+28
+87
-112
+124
+18
-141
+102
-115
+13
-154
+17
+135
-123
-73
+200

-166
+152
+12
-6
+105
-102
+47
+99
-149
+42
-130
+87
-2
-82
+84

Wollini
Ždánov
Doubrava
Buchstein
Baba
Ještěd
Kličín
Hasberg
Bernstein
Ještěd
Wachberg
Buchstein
Wachberg
Hotelbusch
Buchstein

Tímto postupem „deformace“ (dotransformace) bylo dosaženo nereziduální transformace
(ztotožnění souřadnic identických bodů transformačního klíče) v prostorech jednotlivých
klíčů a byly určeny souřadnice rohů FL příslušných danému klíči na celém území státu. Dále
byly přetransformované souřadnice rohů FL vyrovnány po jednotlivých sekcích konstantních
hodnot (Y=konst. respektive X=konst.) ve směru X- respektive Y-ových souřadnic Englovou
metodou aritmetických středů prvních diferencí souřadnicových rozdílů následných FL tak,
„aby míle vzájemně nabyly stejného tvaru , znenáhla se měnícího“ (71). Souřadnice rohů
mapových listů v měřítku 1: 2880 v S-JTSK byly poté pouze lineárně interpolovány mezi
takto získané souřadnice rohů FL. Sestavením odpovídajících si souřadnic rohů mapových
listů v S-SK a S-JTSK pro FL do grafických tabulek, které nesou označení příslušného
fundamentálního listu, byl získán elaborát označovaný názvem mílové tabulky (Obr. 11).

9.2.4
Rozbor přesnosti mílových tabulek
Kvalitu obecných klíčů pro sestavení mílových tabulek je možné testovat na dalších
existujících identických bodech nezahrnutých původně do výpočtu klíčů. Tyto body byly
vyhledány v archívu ZÚ převážně s využitím (2), (46), (47). Na území Čech bylo pro tuto
analýzu vyhledáno a použito 1010 identických bodů. Ověření identity bodů bylo provedeno
podle topografického popisu bodů11 (46) nebo poznámek, že se jedná o bod KV (47).
V ostatních případech bylo využito lokálních transformačních klíčů s dohledáním současných
geodetických údajů v okolí původních trigonometrických bodů. Je patrné, že rozložení bodů
není v jednotlivých obecných klíčích rovnoměrné, závisí nejen na velikosti obecného klíče,
11

Je-li trigonometrickým bodem kostel, je v popisu poznámka Kirchturm im Dorfe …
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ale i na zkoumané oblasti a jejich počet kolísá v jednotlivých klíčích od desítek po jednotlivé
body (hraniční oblasti). Průměrná hustota je cca 2 body/100 km2.

Obr. 11 Ukázka formuláře mílových tabulek fundamentálního listu ZS-V-25

Obr. 12 Rozložení identických bodů na území Čech
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Pro ověření byl proveden nový výpočet jednotlivých obecných klíčů nereziduální
transformace (Helmertova transformace s Jungovou dotransformací) a těmito klíči byly
transformovány souřadnice S-SK identických bodů. Získané souřadnice y´, x´(S-JTSK) byly
porovnány se známými souřadnicemi y,x (S-JTSK) bodů z etapy budování JTSK.
Výsledkem je dvojrozměrné chybové pole dy, dx, kde vektory odchylek charakterizují
nejen velikost odchylky, ale především její směr. Body ve vrcholech obecných
transformačních klíčů mají odchylky nulové, čímž jsou také ovlivněny grafy četností
odchylek v jednotlivých souřadnicích. Střední souřadnicová odchylka my =1,06 m,
mx =1,07 m a maximální odchylka ∆ymax = 4,7 m, ∆xmax =5,4 m charakterizují soubory
diferencí v jednotlivých souřadnicích (Obr. 13, Obr. 14).
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Obr. 13 Grafy četností odchylek ∆y ,∆x

Z Obr. 14 je patrné, že některé oblasti byly volbou bodů obecného klíče ovlivněny výrazně
(např. klíč č.115). Jedná se o prostor přibližně 826 km2 . Jiné oblasti vykazují systematický
vliv geodetických základů (oblasti transformačních klíčů 101, 102, 125, nebo 96, 118, 119,
120, 121, 122). Oba tyto vlivy a kombinace měřítka zobrazení bohužel volbou obecných
transformačních klíčů nebyly zohledněny. Nejhorší situace nastává na stycích oblastí, kde
dochází ke kumulaci těchto vlivů (např. část oblasti klíče 100, 101, 102, část oblasti klíče 125
a oblast klíče 56, 57 a 103). Lokalizaci rohů FL z obecných transformačních klíčů v S-JTSK
nemůžeme očekávat lepší než 5 m.
Při sestavení mílových tabulek bylo požadováno určit přímo souřadnice rohů
mapových listů měřítka 1:2 880. Tyto souřadnice byly pouze lineárně interpolovány na pět
vrstev a čtyři sloupce mezi souřadnicemi rohů FL získaných výše popsaným způsobem a
sestaveny do známých formulářů pro jednotlivé FL (nesou i jejich označení). Tímto postupem
bylo dosaženo nepodstatných rozdílů v rozměrech sousedních mapových listů, které způsobují
zanedbatelné nesoulady v ploše celých mapových listů, neboť takto bylo vyrovnání
koncipováno. Byly však zohledněny pouze vazby mezi velice řídkou sítí bodů obecných
transformačních klíčů. Nepoměr těchto vazeb je dán mimo jiné i tím, že nejmenší vzdálenost
použitých bodů je 10,4 km, nejdelší je 88,1 km.
Z provedeného rozboru je zřejmé, že pro transformaci S-SK do S-JTSK ve čtyřicátých
letech minulého století byl volen adekvátní postup přiměřený tehdy dostupným prostředkům.
V současné době, kdy jsou prostředky pro vedení a údržbu katastrálního operátu naprosto
na jiné úrovni, je nutné vedle fiskálního a právního hlediska KN zohlednit i kvalitativně vyšší
technické hledisko. A protože jsme nuceni s mapovým operátem SK neustále pracovat na více
než 70% území minimálně do doby vyhlášení platnosti D-SGI, je nutné použít takové
postupy, které zaručí nejen optimální, ale především jednotný a jednoznačně popsatelný
proces vzájemných převodů S-SK a S-JTSK.
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Obr. 14 Vektory odchylek na identických bodech

Postup transformace S-JTSK do S-SK popsaný v Instrukci A je možné beze zbytku
akceptovat. Pro inverzní transformaci má však způsob vzniku a použití mílových tabulek
přesnostní limity. Je jistě možné pro některé přibližné převody tyto tabulky použít, jak se
navrhuje např.ve (48), ale je třeba mít na zřeteli v jakých prostorech a s jakou přesností. Tento
postup je však pro tvorbu D-SGI neakceptovatelný nejen z hlediska malé operability, ale
především pro výše analyzované nedostatky. Návrh použití globálního transformačního klíče
však zaručuje jednotný postup pro území celé republiky s jednotně deklarovanou přesností
pro transformace oběma směry.

9.3

Model globálního transformačního klíče převodu S-SK do S-JTSK
a zpět

Jednoznačný převod mezi S-SK a S-JTSK je definován množinou identických bodů číselné
triangulace, u kterých známe souřadnice v obou systémech a dále typem použité nereziduální
transformace. Takto vytvořený globální transformační klíč (GTK) má dále jednoznačně
charakterizovanou přesnost lokalizace S-SK vůči S-JTSK vztaženou k bodům základního
polohového bodového pole JTSK.
Použitím globálního transformačního klíče
- je dodržena zásada postupu „z velkého do malého“,
- odpadají veškerá subjektivní rozhodování o identitě podrobných bodů, na které se má
provést „transformace po blocích“ (jakých, jak velkých, volba identických linií
současného změněného průběhu cest, vodních toků apod.) navrhovaná např. v (48),
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není nutné provádět v přepracovávaném prostoru jakékoli geodetické práce, šetření,
vyhledávání a dodatečné určování podrobných bodů polohopisu,
- odpadá diskuse a uvádí se na pravou míru tvrzení, že neexistuje jednoznačný exaktní
vztah mezi S-SK a S-JTSK.
Množina identických bodů je uzavřená. Zvýšení jejich počtu je možno očekávat pouze
výjimečně tehdy, podaří-li se dohledat a dodatečně určit souřadnice bodů číselné triangulace
stabilního katastru volených na trvalých objektech, u kterých nejsou známy souřadnice v SJTSK. Další možností je využití trigonometrických bodů číselné triangulace sítě I. a II. řádu
v případě nalezení původní stabilizace. Tento postup je však závislý na náročném terénním
šetření a doměření při vyhledávání. Bohužel, není vždy zajištěn adekvátní výsledek s ohledem
na časovou prodlevu mezi původním měřením a provedením trvalé stabilizace těchto bodů,
ale může to být alternativa v těch prostorech, kde není nalezeno dostatečné množství bodů na
trvalých objektech.
Z uvedeného důvodu byl zvolen postup využití bodů na trvalých objektech, které byly
voleny převážně pro body III. řádu. Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že taková síť je
poměrně hustá a nejvíce ovlivnila kvalitu vlastního podrobného měření polohopisu map
stabilního katastru. Také průkaznost identity bodů na trvalých objektech, které jsou součástí
zobrazeného polohopisu, je poměrně spolehlivá. Při výběru a ověřování těchto bodů bylo
nutné pracovat s rozsáhlou dokumentací původního operátu číselné triangulace stabilního
katastru.
-

Obr. 15 Klad mapových listů přehledu číselné triangulace na území Čech
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9.3.1
Mapové zdroje informací pro GTK
Základní informace o konfiguraci a skladbě sítí číselné triangulace na území Čech byly
získány z dokumentace Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK), vedené pod
inventární jednotkou A2/a/G15. Zde je uloženo celkem 65 mapových listů označených na
horním okraji nápisem Böhmen a v pravém horním rohu pořadovým číslem 1 až 65. Každý
mapový list zobrazuje území 5 x 4 vídeňské míle v měřítku 1: 57 600. Klad mapových listů je
zobrazen na Obr. 15. Na každém mapovém listě je zobrazena síť FL včetně jejich označení
(sloupce římskými číslicemi, vrstvy arabskými číslicemi viz Obr. 4). Silně generalizovaný
polohopis zobrazuje státní hranice (červenozelená lemovka), hranice správních krajů (úzká
červená lemovka), významnější řeky a vodní plochy (modře s černým popisem názvu) a
vybranou silniční síť (rumělka). Popis názvů sousedních zemí je proveden černě, jména
správních krajů jsou uvedena šedě.
Body trigonometrické sítě jsou zobrazeny pomocí souřadnic, vyznačeny odlišnými
smluvenými značkami podle druhu stabilizace (viz tab. 6.5) a doplněny názvem bodu. Poloha
bodů je kótována k nejbližším sekcím FL v sázích s přesností na desetinu sáhu. Měřené směry
na jednotlivých bodech jsou barevně rozlišeny podle řádu určující triangulace (I.řád černě, II.
řád červeně a III. řád modře).
Podkladem pro grafické přehledy číselné triangulace byly zřejmě dílčí grafické
přehledy po jednotlivých úsecích jednotlivých triangulátorů, které jsou uložené v ÚAZK pod
inventární jednotkou A2/a/G22. Využití těchto mapových zdrojů bylo jediným možným
způsobem jak v triangulačním operátu odlišit body III. řádu a získat operativně informace o
typu signalizace.

Tab.6.5 Body číselné trigonometrické sítě
počty bodů

označení bodu

Druh bodu
Č

echy

Morava

Obvyklé signalizační
konstrukce, pyramidy

1669

784

Kostelní věže

587

120

Zámky, zříceniny, kaple,
stavby rozmanitých druhů,
zděné a dřevěné kříže apod.

47

27

Stromy nebo tyče signálů

299

102

na přehledce

v mapě SK
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Obdobný mapový operát byl zpracován i pro území Moravy a Slezska. V ÚAZK je evidován
jako inventární jednotka A2/b/S9. Obsahuje celkem 41 mapový list s označením na horním
okraji nápisem Mähren a v pravém horním rohu pořadovým číslem mapového listu 1 až 41.
Klad mapových listů je zobrazen na Obr. 16. Na mapovém listě s pořadovým číslem 1 jsou
v levém horním rohu uvedeny vysvětlivky k použitým mapovým značkám (viz tab.6.5).
Ostatní obsah mapových listů je shodný s listy na území Čech.
Pomocí číselných kót ve směrech souřadnic (sekcí FL), které jsou vepsané ke
každému jednotlivému bodu na těchto mapových operátech, byly řešeny nesoulady
v evidovaných souřadnicích číselné triangulace. Tyto nesoulady vznikly většinou přepisem ze
zdrojových triangulačních výpočtů. Souřadnice všech bodů číselné triangulace byly pořízeny
z písemných operátů původní triangulace stabilního katastru.
Celkový přehled výsledné číselné triangulace SK v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
je uveden v přílohách C a D.
9.3.2
Písemné zdroje informací pro GTK
Základním písemným zdrojem pro pořízení seznamů souřadnic na území Čech byla inventární
jednotka ÚAZK číslo A2/a/G8 – Böhmen Transformation der Coordinaten auf den Prager
Meridian. Jedná se o soubor formulářů v knižní podobě, které obsahují výpočty převodů
souřadnic bodů číselné triangulace ze soustavy gusterbergské na souřadnice pražské
hvězdárny. Tento materiál obsahuje abecedně uspořádaný kompletní seznam bodů podle
názvu bodů, členěný podle tehdejších 16 správních krajů (viz Obr. 15).

Obr. 16 Klad mapových listů přehledu číselné triangulace na území Moravy a Slezska

Protože pro Moravu a Slezsko takový souborný materiál neexistuje, bylo využito
kombinace inventární jednotky A2/b/S6 – Stabiles Netz Mähren a A2/b/S19 – Äbstände,
Höhen und Topogr. Beschreibungen der Katasterpunkte Böhmen, Mähren u. Schlesien. Prvně
jmenovaná inventární jednotka obsahuje čtyři knihy formulářů a náčrt trigonometrické sítě
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pro kraj Uh. Hradišťský, Olomoucký, Opavský a Přerovský. Ve formulářích (Verzeichniss der
im … Kreis definitiv bezeichneten trig. Signale) jsou uvedeny v abecedním seznamu podle
názvu bodů výsledky triangulačních prací, též i topografické popisy bodů, včetně způsobu
stabilizace a signalizace. Souřadnice a výšky jsou uváděny ve vídeňských sázích na dvě
desetinná místa. Výšky jsou uváděny v jadranském systému. Dále jsou uvedeny názvy obcí a
panství, ve kterých se body nacházejí, a jméno triangulátora.
Připojený náčrt (Skelet des… Kreises über dauerhaft bezeichneten trigonometrischen
Punkte) obsahuje schematické znázornění státních a krajských hranic a sekce FL zasahující do
dané oblasti kraje, včetně jejich označení ve svatoštěpánském souřadnicovém systému. Dále
jsou v těchto náčrtech zobrazeny trigonometrické body a rozlišeny určující směry
trigonometrické sítě podle řádů.
Tento elaborát pro kraj Brněnský, Jihlavský a Znojemský, které byly po roce 1938
rozděleny demarkační čárou, se bohužel nezachoval v originále, ale pouze ve fotokopiích.
Výsledky triangulačních prací v prostoru Těšínského kraje musely být dohledány
v inventární jednotce A2/b/S4 – Kais. König. Katastral Triangulierung. Mähren.
Triangulierungs Protocoll. Tato inventární jednotka obsahuje výsledné hodnoty rovinných
úhlů, délky trigonometrických stran, jižníky a souřadnice bodů z několika výpočetních
kombinací získané logaritmickým výpočtem. Dále tato archiválie obsahuje stručný
topografický popis bodu, kde je např. uvedeno, zda se jedná o bod na trvalém objektu a číslo
určujícího trojúhelníka, včetně názvů výchozích bodů. Většina bodů byla určena z několika
kombinací. Jako výsledné souřadnice jsou uvedeny průměrné hodnoty jednotlivých
kombinací.
9.3.3
Terénní šetření a doměření bodů na trvalých objektech
K bodům voleným na trvalých objektech byly z databáze základního polohového bodového
pole dohledány existující souřadnice v S-JTSK. Byl sestaven přibližný transformační klíč jak
pro systém gusterbergský, tak i svatoštěpánský. Tímto klíčem byly transformovány i ostatní
body číselné triangulace stabilního katastru. Pro body na trvalých objektech, pro které nebyly
souřadnice v S-JTSK určeny nebo byla v předchozím kroku prokázána neidentická poloha,
byl vyhotoven nad souřadnicově lokalizovaným rastrovým ekvivalentem Základní mapy
(ZM) ČR 1:10 000 místopis těchto bodů s rozlišením typu trvalého objektu podle tab. 6.5.
Tyto místopisy byly předány místně příslušným katastrálním úřadům k provedení
podrobné identifikace v mapě 1: 2 880, dále jako podklad pro terénní šetření a případné
doměření bodů na objektech do současné doby zachovaných. Jednotlivé KÚ přistoupily
k úkolu došetření a doměření velice odlišně. Zásadní úloha v tomto procesu – identifikace
stavu SK na mapách 1:2 880 nebyla často provedena a některé objekty, u kterých je identita
(např. jiné stávající věže nežli určené pro platné geodetické údaje) zřejmá, nebyly doměřeny.
Naopak, některá pracoviště k tomuto úkolu přistoupila velice aktivně a svědomitě. Byla např.
ověřena vhodnost využití ortofotografického zobrazení ČR pro předběžné terénní šetření, kdy
bylo možno vyloučit takové body, u kterých je terénní šetření a doměřování bezpředmětné
(plochy s intenzivní zemědělskou velkovýrobou, důlní činnost a ostatní velké investiční akce).
Při terénním šetření se např. podařilo identifikovat i některé body dřívější
astronomické triangulace z roku 1808 (CRUDUM) nebo body společné pro trigonometrické
sítě sousedních států (SPITZBERG – bod saské triangulace). Doměření některých bodů
s ohledem na místo jejich umístění a jejich dlouhodobé nepoužívání nebylo často vůbec
jednoduché. Naopak, u bodů současného polohového bodového pole (PBP), bylo-li nutné
dodatečně určit např. pouze jinou věž, mohlo být využito např. stávajících zajišťovacích bodů
(ZB) nebo existující podrobné polohové bodové pole (PBPP) a úloh protínání.
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Významným zdrojem informací byla i archivní dokumentace ZÚ v Praze. Byly využity Knihy
výsledků triangulačních prací (KVTP), ve kterých byly vyhledány údaje o zaměřených
bodech číselné triangulace (Katastral Vermessung). Příklad takového bodu s původní
zachovalou stabilizací je uveden na Obr. 8.

Obr. 17 Stabilizovaný bod astronomické triangulace z roku 1808 využitý pro trigonometrickou síť
stabilního katastru – bod KOHLRANG (okr. Cheb, k.ú. Skalná)

Obr. 18 Bod číselné triangulace KARLSTEIN
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Bohužel u některých bodů volených na trvalých objektech byla analýzou prokázána
neidentita bodu způsobená stavebními úpravami v následných dobách, potvrzená studiem
historických pramenů a dokumentů. U těchto bodů nebylo možné identifikovat polohu a
umístění původního bodu číselné triangulace, i když vlastní objekt je dlouhodobě velice
stabilní. Ukázka takovéhoto bodu je uvedena na Obr. 18.
Dále byly využity manuály dřívějších geodetických bodů na objektech již zrušených
(např. UNTER WULDAU – Dolní Vltavice, kostel v prostoru Lipenské vodní nádrže).
Z tohoto zdroje byly získány též informace o trigonometrických bodech za hranicemi ČR,
jako např. STERNWALD, VIEHBERG, HOCHFICHTL (Rakousko), RACHEL,
ENTENBILL (Německo), PATSCHKAU, DITTERSDORF, TESCHEN, ZESLAR (Polsko) a
ČEMERKA, ČZERWENÝ KAMEN nebo RAYCZA na území Slovenska.
9.3.4
Tvorba GTK a analýza přesnosti
Pro GTK na území Čech bylo šetřením v dokumentaci nalezeno 493 bodů. Místním šetřením
byl nalezen a doměřen další 101 bod. Z 594 bodů byl sestaven transformační klíč Helmertovy
transformace a pro identické body v S-SK proveden výpočet transformovaných souřadnic
y‘,x‘ v S-JTSK.

Obr. 19 Vizualizace reziduí na identických bodech a prostorů systematických chyb na území Čech
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Byly určeny diference
dy = y - y‘,
kde jsou

dx = x - x‘,

y‘,x‘ …souřadnice identických bodů transformované do S-JTSK
y,x … souřadnice identických bodů určené v S-JTSK.

Výsledkem je dvojrozměrné chybové pole dy, dx zbytkových chyb v S-JTSK. Vektory
odchylek charakterizují nejen velikost odchylky, ale i její směr. Shluky bodů se stejnou
charakteristikou směrovosti jsou barevně odlišeny. Syté tóny barev vyznačují prostory
s menšími polohovými odchylkami (prostory limitních nulových odchylek jsou černé).
Naopak, čím světlejší tón je použit, tím větší jsou hodnoty odchylek. Výsledek je zobrazen na
Obr. 19.
Další body byly postupně přidávány do GTK tak, že byl testován gradient diferencí
(poměr rozdílů diferencí a vzdáleností) k nejbližším již zařazeným identickým bodům. Touto
analýzou bylo získáno v prostoru gusterbergského souřadnicového systému dalších 396 bodů.
Výsledek gradientové analýzy je zobrazen na Obr. 20. Celkový počet identických bodů
použitých pro GTK Čech takto dosáhl 990.

Obr. 20 Vizualizace gradientů diferencí na identických bodech v Čechách
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V grafickém znázornění výsledných diferencí je patrný nejen značný vliv systematických
chyb, daný jednak etapovitostí postupu triangulace, způsobem připojení a vyrovnáním
trigonometrické sítě v Čechách (např. oblast Karlovarska), ale i změnami měřítka sítě,
vyplývajícími z hromadění systematických chyb (např. oblast jižních nebo jihozápadních
Čech). Maximální hodnoty diferencí byly zjištěny např. u bodu VIEHBERG dy = 6.40 m, dx =
10.80 m (kraj Budějovický12), nebo LANDWÜST dy = -12.52 m, dx = 5.89 m (kraj Loketský).
Zjištěná prostorová závislost diferencí a jejich výrazný systematický charakter musí být
globálním transformačním klíčem a použitou transformací eliminován.
V prostoru souřadnicového systému svatoštěpánského se postupovalo obdobným, výše
popsaným a ověřeným způsobem. Z mapových a písemných zdrojů, uložených v dokumentaci
ZÚ, byly vyhledáno 359 bodů pro přibližný transformační klíč. Tímto klíčem byly získány
přibližné souřadnice bodů číselné triangulace SK, vyhotoveny místopisy bodů číselné
triangulace na trvalých objektech a předány jednotlivým katastrálním úřadům k terénnímu
šetření a případnému doměření. Identita 8 bodů byla zpochybněna a tyto body byly
vyloučeny. Naopak, bylo přidáno šest nově určených bodů. Celkový počet bodů pro sestavení
GTK Moravy a Slezska se tak ustálil na 357.
Identita bodů byla podrobena analýze směrových reziduí (výsledná vizualizace je na
Obr. 21). Maximální hodnoty diferencí byly zjištěny u bodu PATSCHKAU (917030006)
dy = 5.35 m, dx = -2.39 m (kraj Opavský, dnešní území Polska), RAYCZA (947160300)
dy = 3.13 m, dx = 8.03 m (dnešní území Slovenska) nebo GROSS LOPENIK (957060496)
dy = 2.87 m, dx = -3.32 m, BANOW (945100011) dy = 4.62 m, dx = -3.45 m (kraj Hradišťský).

Obr. 21 Vizualizace reziduí na identických bodech a prostorů systematických chyb na Moravě a ve
Slezsku

Dále byla provedena analýza gradientů odchylek. Výsledek analýzy je patrný z grafického
vyjádření na Obr. 22.
12

Názvy správních krajů jsou uváděny podle územního členění z let 1751-1842
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Obr. 22 Vizualizace gradientů diferencí na identických bodech na Moravě a ve Slezsku

Z porovnání území zobrazeného v souřadnicovém systému gusterbergském a
svatoštěpánském je na první pohled zřejmá odlišnost obou prostorů. Hustota bodů číselné
triangulace, volených na trvalých objektech, je na území Moravy podstatně řidší, a to více než
2krát (2,3krát - viz tab. 6.5). Dále celkový počet bodů GTK pro systém svatoštěpánský je
1.5krát menší než pro Čechy (v Čechách 1 bod na 52 km2, na Moravě a ve Slezsku 1 bod na
77 km2 ). Nepatrně ovlivňuje tuto skutečnost absence stabilní triangulace v prostoru Těšínska
(387 km2). Naopak, číselná triangulace na území Moravy a Slezska je výrazně kompaktnější
bez výrazných prostorů se systematickými chybami (výjimkou je jižní část Těšínského kraje).
Také hodnoty absolutních odchylek po provedené Helmertově transformaci jsou výrazně
nižší.
Takto sestavené pole vektorů odchylek na identických bodech bylo aproximováno
kvazikvadratickým modelem nad sítí vygenerovanou Delaunyovou triangularizací. Tento
model byl zvolen proto, že vyhovuje požadavku na odstranění zbytkových diferencí a spojité
distribuci zbytkových chyb a s ohledem na maximální vliv nejbližších bodů. Vrcholy
okrajových trojúhelníků prostoru za obálkou identických bodů byly doplněny hodnotami
vektorů odchylek získanými váženým průměrem diferencí na bodech, které jsou vrcholy se
známými hodnotami diferencí. Výhodou tohoto modelu je to, že dobře kopíruje
trojúhelníkový model, nemá ostré nespojité přechody na hranách trojúhelníků a omezuje vliv
vzdálených bodů. Důsledkem je nižší výpočetní náročnost než při použití složitější plochy
vyšších stupňů.
Takto určené aproximace pro GTK_gusterbergský a GTK_svatoštěpánský jsou
uloženy .v dll knihovnách používaných v systému WKokeš 6.x.
Přesnost globálních transformačních klíčů byla zkoumána na společných bodech
číselné triangulace SK. Podél hranice styku souřadnicových systémů SK byl měřen a
separátně vyrovnán řetězec společných bodů. Poloha těchto bodů společných oběma
souřadnicovým systémům, jejich označení a určující záměry podle řádu číselné triangulace
zobrazuje Obr. 23. Tyto body nejsou součástí stávajícího polohového bodového pole se
souřadnicemi určenými v S-JTSK, ale jsou známé jejich číselné souřadnice v S-SK.
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Souřadnice byly globálními transformačními klíči převedeny do S-JTSK a porovnány
diference v jednotlivých souřadnicích. Výsledek uvádí tab. 6.6 .
Z těchto diferencí byly vypočítány střední chyby my = 0,52 m, mx = 0,41 m a výsledná
střední souřadnicová chyba m xy = 0,47 m. Tyto charakteristiky přesnosti můžeme považovat
za směrodatné pro rozbory přesnosti sestavených transformačních klíčů pro systém
gusterbergský a svatoštěpánský.

Obr. 23 Společné body triangulace SK na styku souřadnicových systémů

9.4

Závěry a doporučení k využití geodetických základů stabilního
katastru

Na základě praktických zkušeností s manuály výsledků triangulačních prací pro stabilní
katastr je možno konstatovat, že tato první plošná trigonometrická síť na našem území byla
budována optimálně s velkým citem pro konfiguraci terénu při minimalizaci nákladů a
s promyšlenou organizací prací. Bohužel, některé odlišnosti, dané např. osobností
triangulátora, způsobily, že v jednotlivých částech je odlišná hustota nejen využitých objektů
trvalých staveb, ale i způsob připojení a vyrovnání jednotlivých oblastí.
Výsledky doložených rozborů přesnosti jednoznačně prokázaly, že je možné najít
jednoznačný funkční vztah (zobrazení) mezi souřadnicovými systémy stabilního katastru a SJTSK takový, že jeho aplikací nedochází k degradaci např. relativních vazeb podrobných
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bodů polohopisu zobrazených na mapách velkého měřítka vyhotovených pro stabilní katastr a
obnovovaných pro pozemkový katastr. Naopak, využitím těchto prvotních dokladů
lokalizovaných tímto zobrazením do S-JTSK je možné velice dobře získat podklad pro
závaznou identifikaci spolehlivých původních pevných bodů a tím i návazné neznatelné
situace, majetkoprávních hranic a dalších objektů.
Tab.6.6 Diference na bodech stykové oblasti gusterbergské a svatoštěpánské soustavy
Název
bodu
Schneeberg
Hofkuppe
Maria_Berg
Schwarze_Berg
Buchberg
Wachberg1
Blosdorfer_
Karlstein
Brazdu_Kopec
Hornberg
Schakowa_hora
Tsisuwka
Lowenberg
Samotin_Zele
Hőrnlberg
Pawlu_Kopec
Strzanow
Beberck_Pep
Padielka2
Horny_les
Rossiczka_R
Blaschkow
Saborna
Brzesina
Antoniberg
Hennerhübel
Jglau
Drei_Fichten
Obecni
Nad_Louky
Dilych
Vrschich_we
Za_Farau
Liszek_Klain
Potschatek
Hradisko_Hra
Fenka
Sukdol
Harkstein
Gündhirsch
Kollberg_Kah

Transformace G T K
Č e ch y
Morava
Y (m)
X (m)
Y (m)
X
569065,64
574265,33
575248,30
581807,22
581190,05
582471,76
592815,75
631114,84
635492,05
593422,08
636855,16
639942,71
626595,87
630560,66
602014,47
618946,29
641652,03
646976,14
599566,00
612537,97
649103,31
650630,22
655526,21
659654,93
676252,33
672593,00
668960,02
666537,63
692171,68
684198,07
678841,77
683075,67
685008,79
693011,36
696225,18
690676,00
702500,74
697297,21
702598,03
703019,10
696569,33

1050629,91
1058746,06
1064822,96
1066814,58
1071476,28
1080727,17
1092483,74
1098782,29
1100937,98
1102062,61
1104709,24
1104949,23
1105664,78
1106536,99
1108312,70
1110768,46
1110927,36
1112460,16
1113273,51
1114847,88
1116539,67
1121460,44
1122526,99
1123608,83
1127363,43
1128873,81
1130223,45
1131470,26
1133717,35
1133993,34
1134154,49
1136391,44
1137863,67
1140568,28
1141966,82
1154534,19
1155390,61
1157254,10
1160472,99
1167031,33
1169361,37

569065,64
574265,81
575248,30
581807,36
581190,06
582471,58
592814,27
631114,95
635492,81
593422,09
636855,47
639944,03
626595,87
630560,98
602013,81
618945,40
641652,54
646976,14
599566,00
612537,97
649103,31
650630,22
655525,77
659653,70
676253,11
672594,17
668960,03
666537,62
692171,07
684198,07
678842,04
683075,67
685008,65
693011,47
696225,61
690675,80
702500,96
697297,10
702598,08
703019,05
696569,32

(m)
1050629,90
1058746,63
1064822,96
1066814,72
1071476,28
1080727,88
1092484,03
1098782,82
1100937,79
1102062,61
1104708,60
1104948,37
1105664,77
1106537,40
1108312,16
1110768,43
1110927,71
1112460,16
1113273,50
1114847,89
1116539,67
1121460,44
1122527,28
1123609,52
1127363,82
1128873,98
1130223,46
1131470,26
1133718,54
1133993,87
1134153,81
1136391,45
1137863,71
1140568,47
1141966,12
1154534,10
1155391,56
1157254,02
1160472,89
1167031,36
1169361,37

diference
dx
dy
(m)
0,00
-0,48
0,00
-0,14
-0,01
0,18
1,48
-0,11
-0,76
-0,01
-0,31
-1,32
0,00
-0,32
0,66
0,89
-0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,44
1,23
-0,78
-1,17
-0,01
0,01
0,61
0,00
-0,27
0,00
0,14
-0,11
-0,43
0,20
-0,22
0,11
-0,05
0,05
0,01

(m)
0,01
-0,57
0,00
-0,14
0,00
-0,71
-0,29
-0,53
0,19
0,00
0,64
0,86
0,01
-0,41
0,54
0,03
-0,35
0,00
0,01
-0,01
0,00
0,00
-0,29
-0,69
-0,39
-0,17
-0,01
0,00
-1,19
-0,53
0,68
-0,01
-0,04
-0,19
0,70
0,09
-0,95
0,08
0,10
-0,03
0,00
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10

Vývoj a stav mapového operátu sáhových katastrálních map

Dlouhý historický vývoj a řada technických, technologických, ale i politických změn
zapříčinila značnou pestrost stávajícího mapového operátu, pomocí něhož je v současné době
veden katastr nemovitostí. Proto je vhodné provést alespoň krátké shrnující seznámení s touto
problematikou. Poměrně bohaté prameny, jejíchž studiem lze zjistit zajímavé skutečnosti tak,
aby mohly být správně interpretovány a využity pro pochopení vazeb a historických
skutečností i s ohledem na současnou mapovou tvorbu, je uvedena v přehledu použité
literatury.
V dalším textu bude podrobněji zmíněna problematika vývoje katastrálních map
v sáhovém měřítku pro potřeby evidence pozemků jako základu spravedlivé fiskální politiky
státu. I když je zřejmé, že daňová politika státu v současné době nebude tak zásadním
způsobem již nikdy vázána na pozemkovou daň, katastr nemovitostí nyní postupně získává
další role, a to velmi významné, jako např. primární zdroj pozemkového modelu geodat (viz
kapitola 13 ). Na příkladu tvorby topografických map II. vojenského mapování (Františkova)
bude ukázáno, že tyto vazby v historické době existovaly a byly funkční.

10.1

Stabilní katastr

Prvním katastrem, budovaným na vědeckých základech, byl stabilní katastr13 podle patentu
císaře Františka I. z roku 1817. Tento katastr a jeho elaboráty slouží často ještě dnes jako
jediný zdroj některých informací. Podle tohoto patentu byly všechny pozemky zaměřeny,
zobrazeny, sepsány a roztříděny podle způsobu využívání. Plodné pozemky byly dále
zařazeny podle jakosti do bonitních tříd. Stabilní katastr měl být původně použit i pro
ukládání daně domovní. Tento záměr byl patentem z 23. ledna 1820 změněn a zavedena
zvláštní daň domovní pro obytné budovy. Proto bylo zaměření a zobrazení budov ve stabilním
katastru prováděno zjednodušeným způsobem.
Již přípravné práce, zahájené v květnu roku 1817, byly velice důkladné. V rámci těchto
prací bylo vybráno a podrobně zmapováno vzorové území o výměře jedné čtvereční míle v
okolí Mödlingu u Vídně a získané zkušenosti zpracovány do Instrukce (44), vydané poprvé v
roce 1820, dále v roce 1824 a naposledy v roce 1865.
10.1.1
Organizace práce
Nezastupitelnou roli při vzniku stabilního katastru měla dvorská komise14 pro úpravu
pozemkové daně, zřízená dopisem císaře Františka I ze dne 21. srpna 1810, oprávněná
k vrchnímu řízení a dozoru nad přípravnými i měřickými pracemi ve všech zemích
Rakouského císařství. Určovala postup prací v jednotlivých zemích, předkládala císaři zprávy
o průběhu vyměřování a v zásadních věcech žádala o jeho rozhodnutí. I přes nepříznivý vývoj
státních financí v tomto období prosadila vybudování plošné trigonometrické sítě jako
sjednocujícího základu mapovacích prací, což bylo v tehdejší době ojedinělé řešení dokazující
i nezbytnou dávku taktického jednání. O osvícenosti a kvalitě jmenované komise svědčí mimo
jiné i zcela moderní záměr použít výsledky katastrálního mapování pro tvorbu vojenských
přehledných geografických map a dále map správních pro jednotlivé země mocnářství.
13

Název stabilní katastr vycházel z domněnky, že pro svoji propracovanost a důkladnost bude moci účelům evidence
pozemků sloužit v nezměněné podobě trvale.
14
Prezidentem komise byl jmenován hrabě Kristian Wurmer, členy komise byli Josef Dublhoff, Jan Josef Erben, Karel
Eyberg, Josef Knorr a Jan Pulpán. K práci komise byl později přizván i gen. Ludvík August Fallon, později jmenovaný
ředitelem Triangulační a početní kanceláře se sídlem ve Vídni.
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V době zahájení měřických prací byly v jednotlivých zemích zřízeny zemské komise pro
úpravu pozemkové daně, podřízené dvorské komisi, která sídlila ve Vídni. Zemská komise
vedla katastrální vyměřování v jednotlivých zemích a sídlila v zemském hlavním městě. V její
kompetenci byla např. grafická triangulace, šetření a popis hranic. Tyto zemské komise
předkládaly dvorské komisi záměr postupu prací na další rok včetně výkazů pracovních
výkonů a zpráv o hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Členy zemské komise
jmenoval do funkce císař.
Zemské komise vytvořily, organizačně a technicky řídily krajské komise pro úpravu
pozemkové daně postupně tak, jak v jednotlivých tehdejších správních krajích (viz Obr. 4)
byly zahajovány katastrální práce. Krajské komise dohlížely na stanovení, vyšetření a
zaměření katastrálních a pozemkových hranic, vytvářely podporu inspektorům a geometrům
při výkonu jejich služebních povinností a podávaly hlášení zemské komisi. Krajský hejtman,
který stál v čele krajské komise, předkládal zemské komisi návrhy na jmenování členů krajské
komise ke schválení.
Mimo tyto územní komise pro úpravu pozemkové daně byla ve Vídni zřízena
Triangulační a početní kancelář. V každé zemi bylo řízení triangulačních prací svěřeno
triangulačním podředitelům. Vlastní triangulaci prováděli většinou vojenští důstojníci
s titulem „trigonometr“, kteří o své pracovní činnosti průběžně vedli deníky pro kontinuální
kontrolu a po ukončení prací sepsali pro triangulační ředitelství závěrečnou zprávu. Působení
některých trigonometrů na území Čech je patrné z Obr. 5.
10.1.2
Podrobné měření polohopisu
Podrobnému měření polohopisu předcházela komisionální přehlídka, revize a stabilizace
hranic katastrálních území v mapovaném prostoru. Těchto úkonů se zúčastnil zemský měřický
komisař a katastrální měřič pro popis katastrálních hranic15 společně s představiteli
sousedících obcí. Výsledkem jsou písemné protokoly s popisem způsobu stabilizace a
průběhu katastrálních hranic stvrzené podpisy a pečetěmi. Součástí tohoto elaborátu je i
schematické znázornění hranic k.ú. na připojeném grafickém náčrtku, ze kterého je patrná
návaznost sousedních katastrálních území. Podle data těchto prací je zřejmé, že vlastní
podrobné měření polohopisu následovalo bezprostředně ve všech sousedních k.ú., a je
logické, že i vyšetřené hraniční znaky byly předmětem měření v sousedních katastrálních
územích. Předměty šetření a měření včetně způsobu jejich zobrazení v mapách stabilního
katastru zobrazuje příloha A.
Zaměření a zobrazení polohy a tvaru pozemků bylo provedeno metodou měřického stolu
na kvalitním papíru. Standardní vybavení geodeta pro tyto práce tvořil měřický stůl,
zaměřovací zařízení, buzola, vodováha a měřický řetězec. Ruční dioptr byl později nahrazen
dioptrem optickým. Měřické práce prováděli vojenští, v pozdější době i civilní katastrální
měřiči16 s přiděleným adjunktem17 nebo měřickým pomocníkem18 a najímanými figuranty19.
15

Katastrální měřič pro popis katastrální hranice byl jmenován zemskou komisí z výkonných katastrálních měřičů,
pracoval samostatně a jeho povinností bylo osobně pěšky projít katastrální hranice, provést jejich popis podle skutečného
stavu a podílet se na návrhu protokolu popisu a tvorbě náčrtu průběhu katastrálních hranic.
16
Katastrální měřič podrobného měření polohopisu byl povinen společně s přiděleným adjunktem nebo měřickým
pomocníkem dané katastrální území hospodárně zaměřit, určit výměry všech pozemků a vyhotovit originál katastrální mapy.
Služebně byl podřízen mapovacímu inspektorovi, kterému podle podrobně vedeného deníku sepisoval měsíční zprávy.
Zodpovídal za kvalitu své práce i práce adjunkta a byl povinen uhradit až dvě třetiny nákladů potřebných na odstranění
zjištěných chyb podrobného měření.
17
Adjunkt byl zástupcem katastrálního měřiče se znalostí veškerých měřických úkonů, i když bez osobní zodpovědnosti za
výsledky měřických prací.
18
Měřický pomocník byl funkčně nejníže postaveným pracovníkem katastru s požadovanou znalostí čtení, psaní a počítání.
Měřickým pomocníkem se mohl stát jednak civilní pracovník, vojenský poddůstojník, ale i řadový vojín.
19
Figuranti byli najímáni a přidělováni katastrálnímu měřiči (v počtu 2 až 3) pro výkon pomocných prací (signalizace a
stabilizace bodů, přenášení přístrojů a měřických pomůcek).
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Dále se podrobného měření polohopisu v dané lokalitě zúčastnil vybraný znalec místních
poměrů – indikátor20.
Měření vycházelo z předem vybudovaného bodového pole číselné a grafické triangulace
předepsané hustoty bodů na jeden mapový list. Pro vlastní podrobné měření polohopisu bylo
toto bodové pole grafickým protínáním doplněno stanovisky měřického stolu. Tak docházelo
k průběžné kontrole veškerých triangulačních prací. Případy zjištěných nesouladů byly
hlášeny nadřízenému inspektorovi, který za podpory zemské komise zjednal nápravu a
odstranění chyb. Po dobu oprav chyb triangulace byly mapovací práce přerušeny a mapovány
náhradní lokality.
Podrobné měření polohopisu trvalo neuvěřitelně krátkou dobu, od roku 1824 s
přestávkami do roku 1843. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo zaměřeno 12 696
katastrálních území o výměře 7 932 800 ha s celkovým počtem 15 359 513 parcel.
Zobrazení bylo provedeno na 49 967 listech v měřítku 1 : 2880.
Z rozsahu prací, časového harmonogramu a postupu prací v jednotlivých oblastech je
patrné, proč byla zvolena metoda ostrovního zobrazení jednotlivých katastrálních území.
Důvodem není snížení chyb grafického měření v menších územních celcích, ale především
hledisko koordinace prací. Značný důraz byl kladen především na pozemkovou držbu, a proto
byl zvolen postup přednostního měření polních tratí. Je zákonité, že se hromadění chyb
grafického měření potom projevilo nejvíce v intravilánu obcí, především v řemenových
parcelách komunikací, vodních toků apod. Geometrická přesnost většiny parcel byla
zajišťována nejen měřením hlavních lomových bodů a obvodovými oměrnými, kontrolními
křížovými mírami, ale i délkami potřebnými k číselnému způsobu výpočtu výměr. Současně
byla provedena určitá generalizace tvaru parcel tím, že bylo požadováno přímé spojení
sousedních lomových bodů. Tvarová generalizace pozemků byla Instrukcí (44) stanovena též
v závislosti na druhu (ceně) pozemku. U pastvin a neplodné půdy bylo dovoleno zaměřovat
pouze hlavní lomové body v případě, že tyto pozemky nesousedily s ornou půdou.
Před zahájením podrobného měření byly vyrýsovány sekce jednotlivých mapových
listů a před změnou rozměru mapového listu doplněna palcová síť. Tato síť se vyznačila
jemnými čárkami za rám mapového listu.
Pozemkové parcely byly zaměřovány po skupinách – tratích, zpravidla omezených
přirozenými přírodními hranicemi. Jednotlivé lomové body hranic pozemkových parcel byly
po dobu měření dočasně označeny číslovanými kolíky tak, aby byla každá parcela zaměřena a
zobrazena tvarově přesně a ve stanoveném měřítku. Při měření byl měřickým adjunktem nebo
měřickým pomocníkem vyhotovován polní náčrt (Feld-Brouillon), do kterého byly
v přibližném měřítku zakreslovány jednotlivé parcely, zapisována čísla lomových bodů a do
každé parcely jména vlastníků a druh pozemku. Do náčrtu se též zapisovaly veškeré přímo
měřené délky.
Lomové body hranic parcel byly zaměřeny metodou grafického protínání, rajóny,
s délkami měřenými řetězcem případně koncovými sáhovými měřidly, metodou
konstrukčních oměrných nebo měřením po obvodě. V lokalitách s členitým povrchem nebo
špatnou viditelností bylo povoleno použití orientace měřického stolu pomocí buzoly. Parcely
zasahující do sousedních mapových listů byly zaměřovány z jednoho mapového listu a
zobrazovány za sekční čáru. V ostatních případech byly pozemky v terénu rozděleny a
zaměřeny k těmto dělícím liniím. V lokalitách, kde byly k dispozici lesní plány, u kterých
byla měřením ověřena vyhovující přesnost, se použily tyto plány k vyznačení vnitřního
rozdělení lesů. Kompletně zaměřené skupiny parcel byly průběžně adjustovány tuší.
Postup mapovacích prací a přesnost výsledného elaborátu kontrolovali mapovací
inspektoři kontrolním měřením stabilizovaných bodů měřickým stolem nebo kontrolních
20

Indikátor byl vybírán ze zástupců vlastníků v dané lokalitě a poskytoval katastrálnímu měřiči informace o průběhu hranic
pozemků, informace o majitelích, využití pozemků apod.
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oměrných. Pro pozemky zemědělsky intenzivně využívané nesměl rozdíl kontrolního měření
přesáhnout odchylku 1/200 měřené délky, pro ostatní pozemky byla dopustná odchylka
stanovena hodnotou 1/100 měřené délky. Náklady na odstranění případných chyb zjištěných
při pozdějších revizích nebo v reklamačním řízení byly předepisovány k úhradě nejen
katastrálnímu měřiči, ale i měřickému inspektorovi.
Zaměřování stavebních parcel bylo vázáno na zaměření obvodu intravilánu metodou
měřického stolu, kterou se též zaměřily významné budovy. Dále byly takto zaměřeny koncové
body stabilizovaných měřických přímek vedených uvnitř intravilánu. Síť měřických přímek
byla vynesena v měřítku 1:1440 (1palec = 20o) nebo 1: 720 (1palec = 40o) podle typu
zástavby a složitosti polohopisu. Na tyto měřické přímky byly vedeny kolmé směry od
hlavních rohů budov a měřeny délky staničení měřických přímek a délky kolmic. Dále byly
doměřeny ostatní lomové body hranic stavebních parcel a další potřebné konstrukční míry a
délky pro výpočet výměr parcel. Vlastní podrobné měření prováděl adjunkt pod dohledem a
s odpovědností katastrálního měřiče.
Obvod a objekty uvnitř rozsáhlých stavebních pozemků mohly být zaměřeny metodou
měřického stolu a míry potřebné pro výpočet výměr parcel mohly být odměřeny z mapy.
Obytné budovy byly zaměřovány metodou oměrných měr, stáje a hospodářské budovy pouze
krokovány. Veškeré měřené délky byly zapisovány do vyhotovovaného náčrtu. Do náčrtu se
uvnitř stavebních parcel zapisovala čísla domů. Stavební parcely zakresloval adjunkt do
indikační skici21, která později sloužila pro konstrukci polohopisu do obvodu intravilánu.
Po dokončeném měření byly jednotlivé mapové listy označeny římskými číslicemi
v rámci daného katastrálního území od nejsevernější sekce po vrstvách od západu k východu.
Dále byl sestaven skelet kladu a označení mapových listů, doplněno jméno obce a grafické
měřítko. Každý mapový list byl podepsán katastrálním měřičem a měřickým komisařem.
Kompletace operátu byla provedena po dokončení mapy v zimních měsících.
Pozemkové parcely byly označeny po jednotlivých tratích nebo skupinách parcel směrem od
intravilánu k okrajům katastrálního území tak, aby číslování navazovalo v sousedních tratích.
Závěrem byly číslovány parcely cest, vodních toků a kanálů. Číslování těchto parcel bylo
jedním číslem i v případě zobrazení řemenovité parcely na více mapových listech. Pozemkové
parcely byly označeny červenými arabskými číslicemi.
Číslování stavebních parcel proběhlo bezprostředně po dokončeném zaměření od jednoho
konce obce po řadách domů nebo jednotlivých čtvrtích tak, aby byla zajištěna bezproblémová
orientace. Stavební parcely byly v mapě číslovány černými arabskými číslicemi.
Takto očíslované parcely byly zapisovány do předepsaných formulářů s doplněným
podrobným popisem druhu pozemku, využitím pozemku, způsobem obdělávání, jménem a
příjmením vyšetřeného majitele nemovitosti. U stavebních parcel se zapisovaly vlastnosti
nemovitosti a podrobný popis staveb. Výsledné soupisy parcel včetně opisů byly
odevzdávány po dokončení společně s mapami a indikačními skicami.
Výsledky měřických prací byly jednotné a velmi dobré, reklamace byly vznášeny
převážně ke způsobu zatřídění jednotlivých pozemků a výpočtu čistého katastrálního výnosu.
Vceňování pozemků se totiž provádělo s časovým odstupem i několika desítek let v různých
správních krajích různými komisemi.
10.1.3
Mapa pozemkového katastru
Doplnění operátu stabilního katastru si vyžádaly především změny vzniklé v období po
ukončení měření a zakládání pozemkových knih po roce 1871. Tyto reambulační práce,
prováděné na základě zákona č. 88/1869 ř. z., trvaly až do roku 1882 a byly prováděny často
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Indikační skica – zběžná kopie skutečné mapy zobrazující každou parcelu v dané lokalitě.
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nedostatečně odborně připravenými pracovníky a poznamenány spěšným a nepřesným
zákresem změn. Z technického hlediska došlo např. k zvětšení dopustných odchylek měření
oproti původnímu katastru. Při měření se pracovalo s přípustnými odchylkami do 1/80 délky.
Reambulované mapy nevznikly novým měřením, ale na základě reprodukované kopie mapy
stabilního katastru.
Požadavek pravidelné údržby katastrálního operátu v souladu se skutečným i právním
stavem byl zakotven až v zákoně č. 83/1883 ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové. Tento
prvek obsahují v různých modifikacích všechny další zákony o katastru.
Na kvalitu mapového operátu map pozemkového katastru měl v dalším období neblahý
vliv způsob reprodukce těchto map. Největší odchylky vykazují reprodukce do roku 1908,
kdy se kresba přenášela z mapy pozemkového katastru na litografický kámen nebo zinkovou
desku pantografem a takto přenesená kresba se ryla ocelovou jehlou. Reprodukovaný platný
obsah mapy se přenášel do úplného nezkresleného rámu konstrukčního mapového listu bez
ohledu na deformace a srážku předlohy. To v současné době způsobuje nehomogenitu
polohopisného obsahu mapového listu a rámu. Často se s takto diametrálně rozdílnými
měřítkovými poměry lze setkat u katastrálních map po druhé obnově.
Snaha využít výsledků katastrálního mapování i v dalších oblastech státní správy a
omezená přesnost map vyhotovených stolovou metodou dospěla k zásadní změně předpisů a
zavedení tzv. trigonometricko-polygonální metody (43) číselného zaměřování polohopisu.
Podrobné měření bylo povinně připojováno na lokálně vybudovanou číselnou
trigonometrickou síť IV. řádu o průměrné délce trigonometrických stran přibližně 1 km.
Další změna se týkala rozměru triangulačních (šířka 8 km, výška 10 km) a mapových
listů, které vznikly dělením triangulačního listu na 8 vrstev a 5 sloupců (1600x1250 m22)
v metrickém měřítku 1: 2 500 a označením např. SZ IV 4 sekce 4/4, nebo v dvojnásobném
měřítku 1 :1 250.

10.2

Mapa jednotné evidence půdy v souvislém zobrazení

V období plánovaného řízení zemědělské výroby, zakládání JZD a provádění hospodářskotechnických úprav pozemků (HTÚP) došlo k výrazným změnám nejen v operátu evidence
půdy, ale i v obsahu pozemkových map. Po provedení jednorázového soupisu veškeré půdy
podle druhů kultur a skutečného užívání byla v letech 1956 až 1960 na celém území státu
založena Jednotná evidence půdy23(JEP) se záměrem pravidelného vedení a údržby.
Mapový operát JEP se skládal z pozemkové, pracovní a evidenční mapy, z nichž každá byla
kopií pozemkové mapy na nezajištěném papíře. Měřické práce byly maximálně omezeny a
zjednodušeny např. tím, že nebyly dodržovány odchylky podle Instrukce B (41). Přibližné a
značně netechnické postupy byly povoleny i pro zákres do map, výpočty výměr byly
prováděny sčítáním odhadovaných částí parcel pozemkového katastru.
Protože prováděné HTÚP často přesahovaly hranice katastrálních území, bylo
stanoveno nahradit dosavadní pozemkovou mapu v ostrovním zobrazení mapou v souvislém
zobrazení. Dalším důvodem z ekonomického hlediska bylo až 60% snížení počtu mapových
listů a následná využitelnost pro zpracování vydavatelských originálů polohopisu Státní mapy
1:5000 - odvozené (SMO-5).
Mapovým podkladem pro vyhotovení matric byly většinou neudržované mapy
stabilního katastru a pozemkové mapy doplněné na platný stav. Po vyrýsování rámu nového
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Metrická míra zavedená na našem území v roce 1876 zákonem z 23. července 1871, č.16 ř.z. z roku 1872
O spěšném zakládání JEP svědčí mimo jiné skutečnost, že tyto práce byly prováděny pouze na základě usnesení vlády ze
dne 25. ledna 1956 a neměly zákonnou úpravu. Jako prováděcí vyhláška byla vydána Směrnice č.1 pro založení jednotné
evidence půdy (ÚSGK č. SZ: 242-334-8000/56)
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sekčního listu mapy souvislého zobrazení mělo být použito takových otisků map, "které mají
co nejnižší a stejnou nebo málo se lišící srážku papíru" (platná pozemková mapa, katastrální
mapy, povinné otisky, původní ostrovní "O" mapy) (73).
Ani pro kopii kresby nebyl definován jednotný postup, ale na základě rozboru
podkladů byl vedoucím útvaru souvislého zobrazení stanoven postup podle těchto hlavních
zásad:
• kopírovat kresbu dílčích sekčních listů vcelku, tj. bez jakéhokoli posunu i za cenu, že se
plně neztotožní ani sekční čáry, ani hranice katastrálního území,
• zachovat rovnoběžnost neztotožněných sekčních čar,
• nastavit kresbu podle sekčních čar je-li srážka dílčích map stejná, nebo se liší nepatrně,
• ztotožnit hranice k. ú. při rozdílné srážce mapových listů.
Při styku dvou různých souřadnicových systémů byly vyhotoveny samostatné dílčí
listy. Rám byl zhotoven z hlavního mapového listu podle skutečného průběhu bez vyrovnání
případně prohnuté kresby. Vyrýsování polohopisu mapy JEP na matrici se provádělo:
a) ruční kresbou na průhlednou plastickou fólii nebo snímkový papír,
b) rytinou do vrstvy na plastické fólii,
c) reprodukcí a kopírováním na průhlednou plastickou fólii.
Na matrici dále byla vyznačena veškerá parcelní čísla, smluvené mapové značky a zkratky,
včetně popisu uvnitř i vně mapového rámu. Porovnání a úprava kresby na rámu mapových
listů se prováděly pouze v případě průkazně správného zákresu. Tisk mapy byl proveden na
nátiskových strojích z tiskové desky v požadovaném nákladu.
Takto vzniklé pozemkové mapy JEP byly podkladem pro tvorbu map následné
evidence nemovitostí. Hrubé chyby, které výše popsanými postupy v operátu JEP vznikly, se
dosud nepodařilo nalézt a odstranit, a proto se nacházejí i v současném mapovém operátu KN.

10.3

Mapa evidence nemovitostí sáhového měřítka

Evidence nemovitostí (EN) vznikla na základě zákona č. 22/1964 Sb. a prováděcí vyhlášky č.
23/1964 Sb. Mapový operát v sáhovém měřítku vycházel z map JEP a byl průběžně
doplňován periodickou údržbou nově zavedených právních užívacích vztahů a vlastnictví. Pro
zvýšení přehlednosti skutečného stavu, čitelnosti mapového díla, usnadnění údržby mapy EN
a pořizování aktuálních otisků byl obsah mapového díla převeden na fólii vyrobenou na bázi
polyetylentereftalátu (PET). Grafickým podkladem pro převod byly aktualizované mapové
listy evidence nemovitostí.
Převod map v sáhovém měřítku byl proveden novým kartografickým zpracováním
podkladů. Ustanovení technologického postupu (81) ohledně dopustné odchylky 0,15 mm
nepřesnosti převáděné kresby ani síly čáry kresby 0,13 mm však často nebylo dodrženo.
Platný obsah listu evidence nemovitostí byl překreslován bez jakékoli korekce nedostatků
map JEP v souvislém zobrazení a doplněn novými mimorámovými údaji.
Provádění změn v mapě EN z výsledků periodické údržby spočívá v odstranění
neplatného stavu buď chemicky (zeslabovače, ethyl), nebo mechanicky (odškrábání). Zákres
nového stavu se provádí běžnými kresebnými pomůckami, většinou tuší. Pro nový popis je
stanoveno použití suchých obtisků nebo dokreslení. Popis a nová kresba je chemicky
fixována.
Zvolený způsob údržby umožňuje pořizování aktuálních otisků map, ale komplikuje
dohledání návaznosti změn v zákresu.
Výsledná kvalita takto udržovaných a obnovovaných map byla ovlivněna nejen
odbornými znalostmi zpracovatele, ale i řadou nejasností při řešení problému souvislého
zobrazení původně ostrovních map s rozdílnou srážkou, případně i lokálními deformacemi.
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Zásadním nedostatkem tohoto mapového díla je však absence evidence vlastnických parcel
sloučených do půdních celků, které nesměly být v souladu s předpisy zobrazovány v těchto
mapách.

10.4

Obnova katastrální mapy digitalizací

Historickým vývojem a několika změnami koncepcí došlo na území České republiky ke
značné různorodosti analogových katastrálních map (95), (90). Kvalitativní parametry
katastrálních map odrážejí nejen technickou úroveň měřické techniky, erudici a zodpovědnost
měřičů v té době, ale především právní principy a vztahy k nemovitostem, často vynucené
panujícími politickými poměry a extrémním rozsahem aktuálních úkolů (reambulace map
stabilního katastru, přídělové řízení, restituce pozemků a mnohé další).
Současná katastrální mapa je definována v § 13 odst.1 vyhlášky (90) s odvoláním na
§ 4 odst. 2 písm. a) a § 27 písm. g) katastrálního zákona (95) jako závazné státní mapové dílo
velkého měřítka v těchto formách:
- digitální katastrální mapa (DKM) s geometrickým a polohovým určením v S-JTSK,
- katastrální mapa grafická,
- katastrální mapa obnovená digitalizací mapy grafické.
Záměrem resortu ČÚZK je nahradit
grafickou katastrální mapu obnovou souboru
geodetických informací (SGI), zejména přepracováním do D-SGI, do roku 2006. Pouze za
předpokladu získání kompletních digitálních lokalizačních dat budou moci být využity
veškeré deklarované výhody v roce 2001 zavedeného ISKN.
Obnova katastrálního operátu je prováděna podle oddílu sedmého vyhlášky (90)
• novým mapováním (§ 48 až 56 vyhlášky (90)),
• přepracováním SGI do digitální podoby podle § 57 vyhlášky (90),
• na podkladě výsledků pozemkových úprav.
Stav digitalizace SGI k 30.9. 2002 je zřejmý z tabulky 7.1, která znázorňuje strukturu map
velkých měřítek v ČR.
Digitální katastrální mapy by měly nést atributy jednotného státního mapového díla
velkého měřítka. Proto je žádoucí technologicky sjednotit všechny typy DKM, i když mají
v jednotlivých katastrálních územích rozdílnou technickou kvalitu (přesnost polohy bodu)
v závislosti na kvalitě podkladové analogové katastrální mapy, kvalitě měřických manuálů,
nebo způsobu vedení KO v daném k.ú. Z výše uvedené geneze současných katastrálních map
je zřejmé, že akceptovatelná technologie tvorby a vedení DKM v lokalitách sáhových map
musí eliminovat nakupené hrubé chyby, které obsahuje současný mapový operát KN, a proces
vedení a údržby DKM musí takto postižené prostory nejen lokalizovat, ale i legislativně
ošetřit možnost nekonfliktní opravy chyby stávajícího KO.
V roce 2002 došlo ke změně dosavadního nesystémového rozhodnutí ČÚZK používat
pro katastrální mapy obnovené digitalizací (KM-D) v sáhovém měřítku původní souřadnicové
soustavy stabilního katastru a ostrovní zobrazení jednotlivých katastrálních území. Zatím se
však nedaří sjednotit způsob následné údržby takto vzniklých digitálních dat, aby novým
měřením docházelo k průběžnému zlepšování jejich technických parametrů.
S rozvojem moderních technologií podrobného polohopisného měření na bázi GPS při
vedení katastrálního operátu je nutné uvažovat o výhledové aplikaci zdokonaleného
referenčního systému (např. S-JTSK-95) z důvodu zachování prostorové kompatibility dat.
Aby bylo možno splnit obecně platné základní atributy infrastruktury geodat,
formulované v úvodu stati, je nutno na základě znalosti skladby katastrálních map uvedených
v tabulce 7.1 stanovit postup obnovy KO tak, aby mohla být takto získaná data primárním
zdrojem pro naplnění ZRÚIN.
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Tab. 7.1 Stav digitalizace SGI k 30.9. 2002

786 602
68 953
509 511

Procent
území ČR
10.0 %
0.9 %
6.5 %

43.3 %

3 007 670

38.1 %

2 012

15.4 %

1 474 603

18.7 %

Mapy podle Instrukce A
THM
ZMVM
FÚO
Vojenské újezdy

251
1 155
1 146
239
70

1.9 %
8.8 %
8.8 %
1.8 %
0.5 %

222 950
828 805
733 366
147 880
106 174

2.8 %
10.5 %
9.3 %
1.9 %
1.3 %

Celkem

13 078

100%

7 886 514

100 %

1 412
106
1 032

Procent
k.ú.
10.8 %
0.8 %
7.9 %

5 655

Typ katastrální mapy Počet k.ú.
DKM (celá)
DKM (část)
KM-D24 *)
Mapy v S-SK
(systém gusterbergský)

Mapy v S-SK
(systém svatoštěpánský)

Rozloha v ha

Technologie obnovy KO v nově mapovaných lokalitách nebo na základě výsledků
pozemkových úprav je dostatečně podrobně popsána v (53). Větší část území státu (57,6 %)
by měla být přepracována s využitím akceptované technologie (viz kapitola 11 ). Obdobně je
nutné prioritně do S-JTSK převést i lokality dosavadní KM-D (6,1 %) doporučeným
postupem (21) tak, aby nedocházelo ke znehodnocení výsledků zeměměřických činností pro
potřeby KN a tato data mohla být využita i v ZRÚIN. Pro tyto návrhy je nutné získat podporu
ČÚZK.

24

KM-D – katastrální mapa obnovená digitalizací z grafických předloh a odlišných parametrů (přesnosti, souřadnicové
lokalizace apod.) než DKM
*)
Červeně jsou označeny sáhové mapy. Je zřejmé, že i u dalších typů katastrálních map (THM, ZMVM) zdrojem informací o
vlastnictví jsou většinou pozemkové mapy sáhového měřítka.

54

11

Metodický návod pro tvorbu DKM v lokalitách sáhových
map

Předložený návod řeší problematiku tvorby digitálního souboru geodetických informací
(D-SGI) v lokalitách, kde je platná katastrální mapa dosud vedena v sáhovém měřítku,
v souřadnicových systémech stabilního katastru (S-SK) a nová digitální katastrální mapa
(DKM) vznikne:
• obnovou katastrálního operátu přepracováním stávajících podkladů, zejména map
pozemkového katastru, případně map stabilního katastru,
• přepracováním katastrální mapy digitalizované (KM-D).
Navržený postup je dále plně akceptovatelný i pro:
• obnovu katastrálního operátu novým mapováním v přípravné fázi podkladů pro
místní šetření a při doplňování parcel ve zjednodušené evidenci, jejichž hranice
nebyly v terénu přímo vyšetřeny a zaměřeny,
• obnovu katastrálního operátu úpravou číselné katastrální mapy (Technickohospodářské mapování, Základní mapa velkého měřítka) v procesu doplnění
vlastnických hranic z dřívějších pozemkových evidencí,
• rekonstrukci přídělových plánů vyhotovených na otiscích map pozemkového
katastru v sáhovém měřítku.
Návod je zpracován variantně s možností řešení v případě:
1. úplné absence terénního šetření a měření,
2. využití existujících číselných manuálů zeměměřických činností,
3. vyhledání a vytvoření databáze pevných bodů zaměřených v S-JTSK pro zpracovávanou
lokalitu,
4. různých možností využití dokumentovaných nebo nových výsledků měřických prací,
charakteru katastrálního území a kapacit katastrálního úřadu (KÚ).
Tvorba souvislého zobrazení podle odstavců 11.1 až 11.6 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 zejména na katastrálních hranicích.
Tvorba souvislého zobrazení podle odstavců 11.1 až 11.7 je vhodná pouze v případě nově
zaměřených identických bodů, výsledků zjišťování průběhu hranic (zejména katastrálních)
a dostatečného počtu využitelných dokumentovaných výsledků zeměměřických činností
vyhotovených v S-JTSK. Pokud budou využity výsledky zeměměřických činností z jiných
zdrojů než realizovaných pro KN (např. pro tvorbu jiných informačních systémů), je nutné
vykonat šetření v terénu a porovnat skutečně zaměřený stav s měřickou dokumentací
katastrálního operátu, případně provést kontrolní měření a zjistit přesnost těchto
zeměměřických činností.
Postup je členěn do tří samostatných částí, jejichž časová posloupnost a technologická
provázanost je patrná na přiloženém vývojovém diagramu (příloha B). Jedná se o
shromáždění využitelných podkladů, rekonstrukci map PK, vytvoření souvislého zobrazení
v S-JTSK a o tvorbu vektorového vyjádření platného obsahu mapy. Jednotlivé technologické
kroky jsou kontrolovány systémem následných analýz, jejichž protokolární výsledky jsou
nedílnou součástí technické dokumentace zpracovávané lokality a jsou navrženy tak, že každý
postupný krok je vratný v případě nevyhovujících výsledků. Na základě provedených rozborů
je možné určit i výslednou přesnost přepracování lokality. V případě 1. a 3. technologické
části je nezbytná garance místně příslušného KÚ, v jehož dokumentacích jsou převážně
uloženy datové zdroje. Druhou část může provádět jakékoli specializované pracoviště
opatřené potřebným vybavením a seznámené s danou problematikou. Kvalitu výsledků
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č

inností navržených technologických etap je nutné ověřit úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem dle § 13 zákona (97).

11.1

Příprava a shromáždění využitelných podkladů

V přípravné fázi se provede inventura veškerých využitelných podkladů, výsledků
zeměměřických činností vyhotovených pro účely katastru a uložených v záznamech
podrobného měření změn (ZPMZ) a jejich přepracování tak, aby byl vytvořen základ
digitálního souboru geodetických informací (D-SGI) v souladu s § 13 (90).
Z databází polohových bodových polí (PBP) se převezmou body stávajícího PBP, a to
jak body základního PBP (ZPBP), zhušťovací body (ZhB), tak i body podrobného PBP
(PBPP). Z dokumentací katastrálních úřadů se převezmou body dřívějších PBP, na které jsou
připojeny dokumentované výsledky dřívějších zeměměřických činností, jež jsou závazným
geometrickým a polohovým určením nemovitostí. Proběhne výpočet podrobných bodů
ZPMZ, které byly zaměřeny v S-JTSK, a přiřazení KKB bodům podle dosažených odchylek
dle (90). Číslování podrobných bodů se provede podle odstavce 4.9 návodu (56). 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 zaměřené např. pouze v místních souřadnicových systémech.
Ostatní vyšetřené a zaměřené body je možné použít pro kontrolu a ověření přesnosti
navazujících měření, pro kontrolu zákresu polohopisu souvislého zobrazení v mapách
pozemkového katastru nebo po provedeném místním šetření pro zpřesňující transformaci na
pevné body v S-JTSK.
O veškerých výpočtech je ukládán protokol v digitálním textovém souboru pro
následnou kontrolu a nebo jako doklad o dosažené přesnosti podrobných bodů. Souřadnice
podrobných bodů přebíraných ze seznamů souřadnic dřívějších výsledků zeměměřických
činností, vyhotovených pro účely katastru nebo z registrů evidence souřadnic (RES), je třeba
předem analyzovat z hlediska přesnosti, ale zejména s ohledem na deklarované KKB.
Pro ostatní obsah budoucí DKM, který není evidován v dokumentaci KÚ ve formě
měřických manuálů, nebo jej není 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 nutné
reprografické a kartografické 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 z analogového archívu
Zeměměřického úřadu (ZÚ), pozemkové knihy apod.
Ve většině případů bude možno využít digitální archív map pozemkového katastru a
katastrálních map, který je spravován ZÚ, resp. KÚ 1. typu. Bude-li shledána kvalita dat
tohoto zdroje v některých případech jako nevyhovující (pro neúplnost obsahu, nevyhovující
geometrickou přesnost), bude nutné provést nové skenování původních analogových map.
Převod do rastrové digitální formy je nutné provést i v případech využití ostatních výše
zmiňovaných mapových zdrojů. Skenování je nezbytné provádět na zařízeních s garantovanou
přesností podle (68).
Výsledkem této etapy přípravy a shromáždění využitelných podkladů je soubor souřadnic
bodů polohových bodových polí, podrobných bodů polohopisu katastrální mapy, získaných
výpočtem, a digitální soubor platné kresby části DKM z podkladů závazného geometrického a
polohového určení nemovitostí (ZPMZ). Dále jsou to zdrojová data grafických podkladů
v digitální rastrové formě nejen pro přepracovávané katastrální území, ale i obdobně
zpracované podklady ze sousedních katastrálních území, využitelné např. pro vyrovnání

56

polohopisu na katastrálních hranicích, nebo pokud lze výsledky zeměměřických činností,
provedených na jejich území, využít pro vyrovnávací transformaci souvislého zobrazení v SJTSK a vytvoření bezešvé DKM.

11.2

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 i s mapami stabilního katastru a
přídělovými plány vyhotovených v S-SK.

11.2.1
Rekonstrukce mapových listů zdrojových rastrů a eliminace jejich srážky
Rastrové soubory mapových listů zdrojových mapových podkladů jsou v etapě přípravy
využitelných podkladů podrobeny vizuální kontrole po stránce obsahové úplnosti a čitelnosti.
Kontrolně se mohou např. proměřit rámy mapových listů. Nevyhovující rastrové soubory se
nahradí novým skenováním zdrojových analogových podkladů.
Je obecně známo, že standardní mapové listy v S-SK v měřítku 1:2880 byly konstruovány
jako pravidelné obdélníky (1896,49 x 1517,19 m), u kterých může srážka mapového listu činit
až několik procent. Je proto nezbytné volit takové exaktní postupy transformací, které tyto
skutečnosti zohlední. Pro další využívání obsahu mapových listů (především u map
v sáhovém měřítku) požadujeme:
- hladký a spojitý přechod kresby na rámu mapových listů,
- popis srážky mapového listu systémem deformačních křivek,
- definování částí mapového listu pro dílčí transformace.
Nabízí se využití geometrické teorie ploch (tzv. plátování), kdy deformace modelu mapového
listu je popsána pomocí interpolačních ploch určených svým okrajem. Deformovaný průběh
rámu mapového listu můžeme modelovat pomocí kubických spline křivek. Opěrnými body
jsou volené body na rámu mapového listu (rohy mapových listů, značky pětipalců a palců).
V počátečním a koncovém bodě křivky jsou vektory druhých derivací nulové (kubický
přirozený spline), a provedeme-li uniformní parametrizaci, lze určit jednotlivé oblouky jako
Fergusonovy kubiky. Deformační poměry uvnitř mapového listu modelujeme povrchem
bikubického Coonsova plátu (45), jehož maticové vyjádření je:






















F0(v)
F0 (u),−1, F1(u) M −1 = 0
F1(v)



















































pro parametr u ∈< 0,1 > a v ∈< 0,1 > ,
kde funkce F0 a F1 jsou:
F0 (t ) = 2t 3 − 3t 2 + 1
F1 (t ) = −2t 3 + 3t 2
matice M je mapovací matice plátu:
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M = b1(u) P(u, v) b 2 (u) ,
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křivky a1(v) a a 2 (v) , resp. b1(u) a b 2 (u) jsou protějšími stranami okraje plátu,
P0,0,P0,1,P1,0,P1,1 jsou body definující plát v rozích a P(u, v) je polohový vektor bodu plátu.
Volba bikubických Coonsových plátů je výhodná z toho důvodu, že zajišťují hladké napojení
sousedních plátů (za podmínky hladké hranice), tj. zajišťují tzv. plátování – viz (45).
Přesnost určení polohy rohů rekonstruovaného mapového listu má zásadní vliv na
průběh spline křivky a v konečném výsledku na kvalitu spojení mapových listů. V případě
špatné čitelnosti rohů mapového listu je vhodné provést jejich rekonstrukci. Rekonstruovaný
roh je vypočten jako průsečík přímek získaných metodou nejmenších čtverců ze
zaměřených bodů z části rámu v okolí rohu mapového listu.
Po zkonstruování spline křivek tvořících okraj je již možné vytvořit bikubický
Coonsův plát, který je matematickým modelem proměřeného mapového listu. Pro
transformaci dále potřebujeme ještě jeden plát, který představuje ideální mapový list ve
zvoleném cílovém souřadnicovém systému. Oba tyto modely jsou pak využity pro výpočet
odpovídajících si bodů pro transformaci po částech.
Souřadnice bodu (x,y,) kdekoli na plátu jsou dány pomocí parametrů u,v. Na základě
znalosti těchto parametrů můžeme určit polohu bodů v souřadnicové soustavě deformovaného
mapového listu a také souřadnice odpovídajících bodů v souřadnicích cílového
souřadnicového systému (plátu popisujícího ideální mapový list v cílovém souřadném
systému), jelikož jejich parametry u i v jsou stejné. Tímto způsobem získáme pro každé u a v,
dvojice bodů, které je možné použít jako body pro transformaci deformovaného mapového
listu (Obr. 24).
Vlastní transformace mapového listu pak probíhá projektivně po částech, na které je
rozdělen mapový list volbou parametrů u a v tak, aby byl eliminován vliv rozdílné srážky
mapového listu. Části mapového listu jsou obvykle určovány jako oblasti vymezené sekcemi
zpravidla pětipalcové sítě, ve kterých parametry transformace jsou srovnatelné. V případě, že
je nutné změnit velikost transformovaných oblastí, děje se tak pouze změnou hodnot
parametrů u a v, resp. počtem oblastí, na který je mapový list rozdělen.
Projektivní metoda transformace je definována jako zobrazení bodu P(x,y) na P(x´,y´)
předpisem
a x + a12 y + a13
x' = 11
a11 a12 a13
a31 x + a32 y + a33
a 21 a 22 a 23 ≠ 0
a 21 x + a 22 y + a 23
y' =
a 31 a 32 a 33
a31 x + a32 y + a33
a leží mimo přímku a31x + a32y + a33 =0. Tato transformace byla též zvolena proto, že dává
jednoznačné a spojité zobrazení návazných oblastí. Výsledkem transformace po částech je
několik rastrů, které se spojí do jediného rastru ideálního, celistvého mapového listu již
v souřadnicích zvoleného souřadnicového systému. Výsledkem je nedeformovaný rastrový
obraz mapového listu (ML). Tento exaktní způsob definování transformačních oblastí dává
velmi dobré výsledky neovlivněné subjektivní volbou identických bodů.
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Obr. 24 Princip transformace mapových listů metodou bikubického Coonsova plátu

11.2.2
Volba cílové souřadnicové soustavy
Jako cílová souřadnicová soustava pro tvorbu souvislého zobrazení jsou voleny souřadnicové
systémy stabilního katastru (systém gusterbergský a svatoštěpánský). Důvodem této volby je
možnost snadné identifikace polohy bodů původní triangulace, které jsou na mapách
stabilního a pozemkového katastru zobrazeny smluvenými značkami jako součást polohopisu
map stabilního a map pozemkového katastru (viz . např. (8)).
Přehledy bodů geodetických základů jsou vyhotoveny po jednotlivých
fundamentálních listech v měřítku 1:14 400 a uloženy v archivu ZÚ podle jednotlivých
tehdejších správních krajů (4). Souřadnice bodů jsou v těchto grafických přehledech přímo
vepsány jako pořadnice od sekcí mapových listů 1:2 880 v palcích s přesností 0,1 palce. Tyto
přehledy jsou využitelné pro jednoduchou identifikaci polohy bodů geodetických základů na
mapách 1:2880 (Obr. 7). Přehledy bodů číselné triangulace I. až III. řádu jsou zpracovány
např. v (5) a je možné dohledat jejich číselně určené souřadnice v elaborátech původní
triangulace (příloha D a příloha E).
Pro souřadnicovou lokalizaci jednotlivých ML v daném katastrálním území se vychází
z jejich nomenklatury. Další možností je využití skeletu kladu ML pro konkrétní katastrální
území, který je umístěn vždy na některém ML. Skelet obsahuje schematické znázornění
průběhu katastrální hranice, rozměr a klad jednotlivých ML 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
zpracovávané lokalitě. Ukázka tvorby přehledu katastrálních území je na Obr. 25.
Pro každé katastrální území je nutné vytvořit klad ML skutečného rozměru a
lokalizace v S-SK, protože počet, rozměr a posun ML v jednotlivých souřadnicových osách
byl v souladu s Instrukcí (44) optimalizován s ohledem na možnost zobrazení jednotlivých
katastrů. Provede se proměření rozměru rastrového obrazu ML pomocí souřadnic rohů nejlépe
v souřadnicích skeneru (souřadnice zdrojových dat) a určí se délka intervalu palcové sítě
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Obr. 25 Tvorba přehledu katastrálních území

v jednotlivých souřadnicích. Z těchto hodnot je určen skutečný rozměr ML v souřadnicích
S-SK, jehož umístění je, vzhledem k normálnímu kladu listů, patrné z předem lokalizovaného
skeletu nebo z kresby palcové sítě na rámu ML. Nestandardní rozměr rámu, ale i posun
v jednotlivých souřadnicích byl podle (44) přípustný pouze o celé palce. Postup proměření
ML je patrný z Obr. 26 .
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Obr. 26 Proměření mapového listu pro získání rozměru a umístění

Výsledný přehled kladu ML je uveden na Obr. 27. Tím je velmi usnadněna lokalizace cílové
soustavy pro transformaci ML po částech. Jestliže je tento přehled doplněn o body
polohových bodových polí (viz Obr. 7 a příloha D nebo příloha E) v daném katastrálním
území, je k dispozici velmi operativní nástroj pro kontrolu kvality provedené transformace a
vyloučení omylů.
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Obr. 27 Přehled kladu mapových listů pro k.ú. Polánka

11.2.3
Volba proměřovaných bodů
Pro zjištění průběhu srážky ML jsou proměřeny dobře identifikovatelné body na jeho rámu.
Velice důležitá je správná identifikace polohy rohů rámu ML. Další body jsou pokud možno
voleny tak, aby byly rovnoměrně rozloženy na jednotlivých okrajích rámu. Nesplnění těchto
podmínek se následně projeví v kvalitě kresby na styku jednotlivých ML a je zdrojem
systematických chyb souvislého zobrazení.
Je-li čitelnost rohů ML špatná, je třeba provést rekonstrukci jejich polohy z průběhu
kresby sekcí rámu v okolí tohoto rohu ML. Pro jejich rekonstrukci lze použít polynomy
třetího stupně (15). V případě nečitelnosti pouze blízkého okolí je možné použít průsečíku
vhodně zvolených přímek.
Dalším krokem je volba počtu oblastí pro rozdělení plochy ML na části, ovlivněné
lokální srážkou dané oblasti, které budou samostatně transformovány do cílové souřadnicové
soustavy. Z důvodu úspory práce je vhodné, aby byly identifikovány některé z bodů použité
pro konstrukci okrajových spline křivek Coonsova plátu. Zpravidla postačí identifikovat
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oblasti zvýrazněných pětipalcových značek na rámu ML. Je nutné dodržet pouze podmínku,
aby vybrané body byly vzájemně protilehlé (viz Obr. 28).

Obr. 28 Proměření mapového listu a volba samostatně transformovaných oblastí

Protokol o proměření ML je dokumentován v textovém souboru a je součástí technické
zprávy. V tomto protokolu jsou uvedeny souřadnice rohů rámu ML a souřadnice bodů na
rámu získané proměřením rastru mapového listu v původních odsunutých hodnotách
zdrojového rastru před transformací. Protokol dále obsahuje vypočtené souřadnice oblastí ML
získané parametrizací Coonsova plátu v souřadnicové soustavě zdrojového rastru a jim
odpovídající souřadnice cílové soustavy (S-SK). Tato dokumentace umožňuje nejen
posouzení přesnosti provedeného odsunu bodů zdrojových rastrů při kontrolním proměření,
ale i případnou jednoznačnou rekonstrukci výchozího stavu v kterékoli etapě tvorby DKM.
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11.3

Spojení jednotlivých mapových listů a kontrola návaznosti kresby

Spojením rastrů ML zobrazujících jedno katastrální území a transformovaných podle
bodu 11.2.1 vzniká celkový rastr zobrazující spojitě toto katastrální území. Celkový rastr je
lokalizován v S-SK a je prostý vlivu srážky výchozích podkladů. Na rastrech všech mapových
listů, zobrazujících příslušné k.ú., se provede vizuální kontrola návaznosti kresby na stycích
transformovaných listů. Návaznost původní kresby by měla být ve většině případů na úrovni
grafické přesnosti mapy. Po provedené kontrole jsou ML dále upraveny a odstraněna např.
mimorámová kresba.

Obr. 29 Pohledová revize návaznosti kresby na styku mapových listů
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V případě nevyhovujících výsledků se posoudí, jedná-li se o chybu zákresu polohopisu
způsobenou např. v procesu údržby analogové mapy, případně kvalitou (poškozením)
výchozího mapového podkladu, nebo zda se jedná o vliv systematické chyby signalizující
nesprávně provedenou rekonstrukci ML a eliminaci srážky mapy. Případy nesprávně
provedené rekonstrukce ML (např. chybné nebo nepřesné proměření mapových listů,
nevhodná volba oblastí dílčích transformací apod.) je nutné vyloučit a zopakovat postup podle
bodu 11.2.1 .
Mapové listy, které splňují podmínky pohledové revize a kde byla odstraněna
mimorámová kresba, jsou spojeny do jediného rastrového souboru – celkového rastru. Tímto
vzniká souvislé zobrazení jednotlivého katastrálního území v S-SK. Závěrečnou úpravou
celkového rastru jsou odstraněny popisy a kresba vně katastrální hranice (název k.ú., skelet
kladu mapových listů, grafická měřítka pro planimetrování ploch apod.).

11.4

Vyhotovení souvislého zobrazení

Postup vytvoření souvislého zobrazení podle bodu 11.2 se postupně realizuje ve všech
katastrálních územích přepracovávané lokality včetně veškerých sousedních katastrálních
území. Tato podmínka je nezbytně nutná pro eliminaci možných hrubých chyb, možného
výskytu systematických chyb, ale především pro garanci souvislého zobrazení na
katastrálních hranicích.
11.4.1
Rozbor přesnosti souvislého zobrazení
Společné zobrazení přepracovávaného katastrálního území a všech sousedních katastrálních
území se společnou katastrální hranicí způsobuje 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 digitalizovány
jednoznačně si odpovídající body (výrazné lomy, značky mezníků) katastrální hranice a
zobrazených bodů trigonometrické sítě I. až IV. řádu . Je nevhodné zahrnout do tohoto
rozboru body nevýrazných lomů katastrální hranice bez návazné kresby hranic parcel.
Pro každé katastrální území je vytvořen samostatný statistický soubor z dosažených odchylek
dy, dx, v jednotlivých souřadnicích odpovídajících si bodů. Vyloučí se hrubé chyby způsobené
prokázanou neidentitou bodů a eliminují se systematické chyby způsobené buď v procesu
eliminace srážky podle bodu 11.2.1 , nebo vzniklé chybným zobrazením polohopisu ze
zdrojových mapových podkladů. Protože tyto soubory odchylek často nevykazují normální
rozdělení, je vhodné využít shlukové analýzy. Důvody odchylek od normálního rozdělení,
které se nejčastěji projevují několika maximy, mají vysvětlitelnou geometrickou interpretaci.
Jedná se většinou o ty části katastrálních hranic, které jsou zobrazeny na neúplných a
nestandardních ML nebo jejich zákres byl proveden za rámem ML a je vynechána kresba
rámu a palcových značek (viz např. Obr. 26 nebo Obr. 28). V těchto případech je zřejmá
systematická chyba na části katastrální hranice. Výskyt systematických chyb je nutné před
vlastním rozborem přesnosti odstranit. Příčiny mohou být velice rozmanité, dané např.
technologií obnovy map pozemkového katastru (skreslování neúplných mapových listů
v procesu obnovy, rekonstrukce polohopisu do úplného mapového rámu při druhé obnově
map pozemkového katastru), ale i nevhodnou volbou oblastí pro transformaci částí mapového
listu podle 11.2.3 . Přesnost souvislého zobrazení je charakterizována výběrovou střední
souřadnicovou chybou mxy = (0.5 (my2 + mx2 )0.5, vypočtenou ze směrodatných odchylek
souborů souřadnicových diferencí dy, dx.
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Výsledky rozboru přesnosti souvislého zobrazení m xy ≤ 0,4 o (sáhu) tj. 0.76 m

V případech, kdy střední souřadnicová chyba m xy ≤ 0,4 o , diference jsou na úrovni grafické
přesnosti a není nutné provádět žádná další opatření. Vyrovnaná katastrální hranice v tomto
případě vzniká v procesu vlastní vektorizace parcel přiléhající ke katastrální hranici.

Výsledky rozboru přesnosti souvislého zobrazení 0,4 o < m xy ≤ 0,8o

Dostáváme-li hodnoty středních chyb v intervalu 0,4 o < m xy ≤ 0,8o , je dosaženo uspokojivého
výsledku a lze přistoupit k vyrovnání katastrální hranice. Za vyrovnané souřadnice katastrální
hranice je možné považovat průměrné hodnoty souřadnic odsunutých bodů, které statistickým
rozborem byly potvrzené jako identické. Tato množina bodů bude použita pro vyrovnávací
transformaci v S-SK.

Výsledky rozboru přesnosti souvislého zobrazení m xy > 0,8o tj. 1.52 m

V případech, kdy střední souřadnicová chyba m xy > 0,8o , je nutná analýza příčin
neuspokojivého výsledku (např. chybná lokalizace mapových listů do S-SK, použití
nekvalitního výchozího grafického podkladu apod.) a po odstranění příčin proces tvorby
souvislého zobrazení opakovat.
Není-li ani opakovaně dosaženo vyhovujícího výsledku, bude zřejmě nutno vyhledat
pevné body v terénu (např. místním šetřením skutečného průběhu katastrální hranice),
nalezené body zaměřit a určit v S-JTSK.

11.5

Vyrovnávací transformace v S-SK

Výsledek rekonstrukce ML a vytvoření rastrového jednotného souboru podle 2.1 je
dokladován protokolem s rozborem přesnosti souvislého zobrazení podle postupu popsaného
ve 11.4 , který je ve formě digitálního textového souboru součástí technické zprávy.
Je-li dosaženo přesnosti 0,4 o < m xy ≤ 0,8o , je vhodné provést 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 triangulace (viz9.2.2 ), u kterých známe souřadnice
v S-SK.
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Obr. 30 Výskyt systematické chyby na části katastrální hranice
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Jako vyrovnávací transformaci je vhodné použít nereziduální Jungovu transformaci
(viz např. (15)), protože diference na identických bodech jsou relativně malé (vzhledem
k velikosti katastrálního území). Dále je možno tyto identické body optimálně zvolit po
obvodu katastrální hranice. Volba identických bodů pro rozbor přesnosti souvislého zobrazení
a vyrovnávací transformaci je patrná z Obr. 31. Identické body na společných úsecích
katastrálních hranic sousedních katastrálních území jsou přebírány do sousedních
transformačních klíčů.

Obr. 31 Volba bodů pro rozbor přesnosti souvislého zobrazení
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Výsledkem vyrovnávací transformace je vyrovnaný celkový rastr daného katastrálního
území. Po provedení vyrovnávacích transformací ostatních sousedních katastrů je možné
uskutečnit digitalizaci vyrovnané katastrální hranice v S-SK. Bude obsahovat body vyrovnané
v oddílu. 11.4 a další lomové body katastrální hranice digitalizované s přihlédnutím na průběh
zákresu z obou sousedních katastrálních území.

11.6

Transformace do S-JTSK

Transformace do S-JTSK je provedena globálním transformačním klíčem (GTK) sestaveným
z identických bodů triangulace stabilního katastru, u nichž jsou určeny souřadnice v obou
souřadnicových systémech (16), (20). Klíč je sestaven pro celý prostor souřadnicových
soustav S-SK (gusterbergské, svatoštepánské). Použitím globálního klíče
- je dodržena geodetická zásada postupu „z velkého do malého“,
- odpadají veškerá subjektivní rozhodování o identitě podrobných bodů, na které se provede
„transformace po blocích“ (jakých, jak velkých, volba identických linií při současném
změněném průběhu cest, vodních toků apod.),
- není nutné v přepracovávaném prostoru provádět jakékoli geodetické práce, šetření,
vyhledávání a dodatečné určování podrobných bodů polohopisu,
- je zajištěna jednoznačná vazba na hranicích zpracovávaných lokalit.
Pro transformaci S-SK do S-JTSK je vhodné použít nereziduální transformace Thin Plate
Spline (TPS). Podrobně je tato problematika popsána v (16) a je součástí programového
řešení (82).
Globálním transformačním klíčem budou do S-JTSK transformovány celkové rastry
získané v procesu tvorby souvislého zobrazení, u kterých byla dosažena přesnost m xy ≤ 0,4o .
Dále též celkové rastry po vyrovnávací transformaci a vyrovnané katastrální hranice podle
oddílu 11.5 . Tímto postupem získáme souvislé 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 m xy > 0,8o ).
V těchto případech bude vhodné provést vyhledání a zaměření identických bodů v terénu,
především trvalých znaků na katastrálních hranicích, a podrobně analyzovat příčiny tohoto
stavu. Ukazuje se však, že takových lokalit nebude mnoho.

11.6.1
Nereziduální transformace
Obecně je možné vlastnosti vyrovnávacích transformací popsat vztahem

Pj = a0 + axxj +ayyj + δ (yj,xj),
kde bod Pj (yj,xj) je prvkem množiny bodů zdrojové soustavy Pj. Množina identických bodů
Pi zdrojové i cílové soustavy P´i je v praktických aplikacích mnohonásobně menší než
množina Pj (resp. P´j) bodů neidentických Pj. Vyrovnávací člen δ(yj,xj) je například u
Jungovy transformace většinou uváděn ve tvaru
n

n

δx =
j

∑ pi, jδ xi
i=1
n

∑ pi, j
i=1

δyj =

∑

i =1
n

pi , jδ yi
,

∑ pi , j
i =1
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kde
pi , j =
Dále

1
si, j

2

.

(

s i , j = (x i − x j ) + ( y i − y j )

)

2 0.5

2

je vzdálenost transformovaných bodů od bodů identických, kde i = 1,… n (n…počet
identických bodů), j = 1,…m (počet neidentických bodů).
Jungovy transformace se většinou používá jako druhého kroku po již povedené
některé reziduální transformaci (např. Helmertova transformace), kdy odchylky souřadnic
identických bodů ve zdrojové i cílové soustavě jsou velmi malé. Problematické je použití této
transformace v případech ovlivněných značnými systematickými chybami (transformace na
rohy mapových listů, jejichž souřadnice jsou
odvozené z tzv. mílových tabulek).
Transformace je nepoužitelná v případě výskytu hrubých chyb (např. chybný zákres
pětipalcové sítě na rámu mapového listu).
Dalším příkladem nereziduální transformace je Thine Plate Spline (TPS) transformace,
která pro kompenzaci zkreslení tranformovaného rastru koriguje jeho průběh v okolí
identických bodů. Pro množinu identických bodů Pi (yi,xi) a množinu Pj (yj,xj) zdrojových
bodů je zavedena vzdálenost sij transformovaných bodů od bodů identických

(

2

(

2

s i , j = (x i − x j ) + ( y i − y j )

)

2 0.5

a dále
si ,k = ( xi − xk ) + ( yi − yk )

)

2 0.5

,

i = 1, … n , k = 1, … n (počet identických bodů )

vzájemná vzdálenost identických bodů.
Vyrovnávací člen transformovaného libovolného j-tého bodu můžeme vyjádřit

δ y′ j ( y j , x j ) = a0 y + a1 y x j + a2 y y j + 0 ,5∑ biy si , j 2 log si , j 2
n

i =1

δ x′j ( y j , x j ) = a0 x + a1x x j + a2 x y j + 0,5∑ bix si , j 2 log si , j 2; .
n

i =1

Koeficienty bix (resp. biy) musí splňovat podmínku, že 25
n

n

n

n

n

n

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

∑ bix = ∑ biy = ∑ bix xi = ∑ biy xi = ∑ bix yi = ∑ biy yi = 0.

25

v případě, že bi = 0 pro všechna i = 1, …n, jedná se o podobnostní transformaci.
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Neznámé koeficienty a0x, a1x , a2x , (resp. a0y, a1y, a2y) a bix , (resp. biy) obdržíme řešením
soustavy (n+3)x(n+3) lineárních rovnic
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kde koeficienty a0, a1, a2, b1, … bn, z1, … zn, jsou vyjádřením pro a0x, a1x, a2x (resp. a0y, a1y,
a2y), bix (resp.biy) a zix (resp.ziy). Prvky zix, ziy sloupcového vektoru na pravé straně jsou
souřadnicové rozdíly zix=x′i – xi, ziy=y′i – yi identických bodů cílové soustavy a zdrojové
soustavy. TPS je hladká funkce (tzn. má spojité první parciální derivace), která roste téměř
lineárně se vzdáleností od bodů Pi (yi,xi). Vyrovnávací členy δYi a δXi jsou řešením
biharmonické rovnice.
Výpočet koeficientů a0, a1, a2, b1, … bn přímo ze soustavy (4.1) není pro geodetické
aplikace, kdy počet identických bodů je maximálně několik set bodů, příliš vhodný nejen
z důvodu kumulace zaokrouhlovacích chyb, ale často kvůli nedobré podmíněnosti matice
soustavy dané např. nevhodnou konfigurací a rozložením identických bodů. Výhodnějším
řešením je transformace na prostor jednotkového čtverce s jedním vrcholem v počátku
soustavy (0,0), který obsahuje veškeré identické body zdrojové soustavy. Pro takto
transformované identické body dostáváme souřadnice
xi = (xi − min xi ) / c

y i = ( yi − min yi ) / c

kde
c = max ((max xi − min xi ),(max yi − min yi ) ) / c

Ř

ešením soustavy (4.1) s takto transformovanými identickými body jsou koeficienty a0, a1,
a2, b1, … bn,, které převedeme na původní tvar
n

(

)

2
2
a0 = a0 − a1 (min xi / c ) − a 2 (min yi / c ) − (log c )∑ bi xi + y i ,

a1 = a1 / c ,

bi = bi / c 2 ,

a2 = a 2 / c ,

i =1

kde i = 1,2 ,...n

Je patrné, že TPS transformace má interpolační charakter a distribuce vyrovnávacích členů je
lineární.

11.7

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 k.ú. tak, aby bylo možné provést
nereziduální transformaci na tyto body. Jedná se o množinu identických bodů zjištěných v
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přípravě a shromažďování využitelných podkladů (viz oddíl 11.1 ), nebo nalezených
terénním šetřením a zaměřených v S-JTSK (bude-li toto konáno), nebo při existenci PBP 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
souvislého zobrazení, je prováděno terénní šetření a je nalezeno a zaměřeno dostatečné
množství podrobných identických bodů.
Zpřesňující transformaci je smysluplné provést i v průběhu následného vedení a
obnovy KO s již vytvořenými vektorovými daty. Předpokladem je splnění výše zmiňovaných
podmínek a průběžné plnění databáze identických bodů pro danou lokalitu.
11.7.1
Databáze pevných bodů
Pro proces tvorby a především údržby DKM popsaným postupem 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 - především 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 oddílu 11.1 .

Obr. 32 Ukázka bodu grafické triangulace na trvalém objektu
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Zvláštní důležitost mají podrobné body identifikovatelné v mapách PK, s trvalou stabilizací,
především v extravilánu na vlastnických a katastrálních hranicích. Protože není reálné
uvažovat při tvorbě DKM přepracováním o komplexním šetření veškerých vlastnických
hranic, bylo by vhodné šetřit alespoň části katastrálních hranic s předpokládanou vyšší
pravděpodobností nalezení identických bodů. V případech, kdy katastrální hranice prochází
polní tratí, je možné, že nebude nalezen ani jeden hraniční znak. Pro efektivní hledání
mezníků a jiných hraničních znaků na katastrálních hranicích lze doporučit vyhledávání
mezníků v lesích 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 hledání a některé získané zkušenosti jsou podrobně popsány v (20).
Pro vyhledání identických bodů v terénu neexistuje obecně platný předpis, ale je možné
využít dále uvedených postupů, které se při našich průzkumech osvědčily (viz tabulku 8.1).
Pro tvorbu souboru geodetických informací katastru nemovitostí (SGI KN) je možné dále
rozšířit tuto množinu identických bodů i o body grafické triangulace zvolené v době mapování
stabilního katastru na trvalých objektech (Obr. 32), neboť dobře popisují homogenitu
polohopisu v jejich blízkém okolí. Pro globální klíč je však nutné u těchto bodů zavádět váhy,
které vyjadřují rozdílnou kvalitu vzniku a určení IV.řádu grafické triangulace stabilního
katastru.

Globální hledisko šetření katastrální hranice

Před vlastní rekognoskací zkoumaného území (nejlépe pro několik k. ú. najednou) zjistit
historickou příslušnost 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 pravděpodobností výskytu hraničních znaků.
Díky přirozenému vývoji osídlení a správních hranic vede většina dnešních okresních
a vyšších hranic po dřívějších rozhraních panství a statků. Katastrální hranice jsou obvykle
shodné s hranicemi lesních správ, jejichž označení bývá patrné.

Lokální hledisko šetření katastrální hranice

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 porostech a
jejich okrajích, původních lesích, parcích, zahradách a kamenných 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 hranic pomůže lokalizovat existence hraničních sloupů, stromů, významných
mezníků, zdí, plotů ap.
Z výsledků šetření v několika lokalitách je možno usuzovat, že v průměrném k. ú. se
vyskytuje 18 hraničních znaků na katastrální hranici. Bylo zjištěno, že určité typy hraničních
znaků (zejména tzv. panské mezníky viz (20)) jsou identické s body zobrazenými na mapách
stabilního katastru.

73

Tab. 8.1 Výsledky šetření katastrálních hranic některých lokalit
Lokalita
okres

Průzkum Šetřeno
Bývalé panství a statky
[km]
v roce

Počet znaků
[ks]

Hraniční znaky

Brdy
(PB, PJ, RO,
BE)

1998-2001

160

Chanovicko
(KT, PJ)

2000

65

2001

18

2001

2

Plasy, Nevřeň

10

2001

6

Pyšely, Mrač, Konopiště

33

panské mezníky, valy,
příkopy

2001

4

Mníšek, Dobříš

30

panské mezníky, kam.
zdi, příkopy

Čerčany
(PY, BN)
Plasy
(PS)
Zbořený
Kostelec
(PY, BN)
Hřebeny
(PZ, BE, PB)

Rožmitál, Hořovice, Zbiroh,
Dobříš, Poříčí, Mirošov
Horažďovice, Plánice a Němčice,
Zelená Hora, Oselce a Lažany,
Chanovice a Slatina, Lnáře
Konopiště, Mrač, Komorní
Hrádek, Pyšely

237

panské mezníky,
kameny, kam. valy,
příkopy

154

panské mezníky,
kameny, příkopy, valy

26

panské mezníky,
příkopy
panské mezníky,
příkopy, kam. sloup

11.7.2
Kódy charakteristiky kvality podrobných bodů přepracované DKM
Podrobným bodům polohopisu, získaným v etapě přípravy a shromáždění využitelných
podkladů podle oddílu 11.1 , je přiřazen KKB na základě výpočtu přepracovatelných ZPMZ a
po splnění stanovených dopustných odchylek.
Na přesnost podrobných bodů polohopisu DKM získaných přepracováním map PK
výše popsaným postupem má zásadní 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 přepracováním map PK je proto navržen
postup rozboru přesnosti souvislého zobrazení podle pododdílu 11.4.1 . Jestliže přesnost
globálního klíče pro území Čech je možno charakterizovat střední souřadnicovou chybou
m xy < 0,5 m , a bude-li dosaženo přesnosti souvislého zobrazení m xy ≤ 0,4o , resp.
0,4o < m xy ≤ 0,8o , je reálné očekávat přesnost takto přepracovaného podrobného bodu
charakterizovanou střední souřadnicovou chybou m xy < 0,9 m , resp. m xy < 1,6 m . K těmto
hodnotám středních chyb je možné přiřadit číselný KKB. S takto oceněnými body je možné
dále vstupovat do standardních rozborů přesnosti zprostředkovaných veličin, jakými jsou
např. dopustné odchylky 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 oddílu 11.7 . V těchto případech je zřejmé, že dosažená polohová přesnost se
ještě zlepší. Obdobně je možné postupovat v případech, kdy se prokáže např. systematická
chyba ovlivňující dříve provedený odhad přesnosti podrobných bodů.
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11.8

Ověření přesnosti technologie tvorby DKM na zvolené lokalitě
s katastrální mapou v sáhovém měřítku

Pro ověření navržené technologie tvorby DKM a provedení rozboru přesnosti byla vybrána
souvislá lokalita s katastrálními mapami v sáhovém měřítku a proveden terénní průzkum
k vyšetření průběhu katastrálních hranic a vyhledání stabilizovaných pevných bodů těchto
hranic.

Obr. 33 Katastrální území ve zvolené lokalitě s vyznačenými šetřenými hranicemi

11.8.1
Přesnost souvislého zobrazení
V této lokalitě bylo vytvořeno souvislé zobrazení map PK sedmnácti katastrálních území a
provedena analýza přesnosti. Pro každé k.ú. byl sestaven samostatný statistický soubor
odchylek odpovídajících si bodů na katastrálních hranicích. Identita testovaných bodů byla
podrobena testu normality a vyloučeny body s mezní odchylkou větší než 2,5 násobek střední
chyby mx a my v jednotlivých souřadnicích. Mezní odchylka byla překročena v případech
neodpovídající si kresby katastrálních hranic. Vyloučeny byly i body, u kterých se projevila
systematická chyba přesahující mezní odchylku. Tuto systematickou chybu lze
v technologickém procesu rekonstrukce PK mapy odstranit vyrovnávací transformací (viz
oddíl 11.5 ). Po vyloučení výše uvedených bodů byla aritmetickým průměrem výběrových
středních souřadnicových chyb pro jednotlivá k. ú. stanovena charakteristika přesnosti
SK

mxy= 0,80 o, po převodu SK mxy =1,52 m.

Pro testovanou lokalitu byl vytvořen transformační klíč do S-JTSK. Střední chyba
transformace je pro tuto oblast mt = 0,37 m. Při převodu souvislého zobrazení do S-JTSK je
možno charakterizovat výslednou apriorní střední souřadnicovou chybu podrobných bodů
hodnotou:
jtsk

m xy = SK m 2xy + m2t = 1,56 m

a vyjadřuje předpokládanou střední chybou souvislého zobrazení katastrální hranice v S-JTSK.
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Pro ověření přesnosti bylo nutné nalézt a geodeticky zaměřit dostatečné množství
pevných bodů přímo v terénu. Tyto body byly zaměřeny metodou polygonizace s vyrovnáním
sítě MNČ nebo statickou metodou GPS a dosažena přesnost určení pevných bodů
m xy ≤ 0,07 m .
Z nalezených a zaměřených 230 bodů bylo 145 bodů prohlášeno za pevné. Za takové
byly považovány body, které se do mapy PK dostaly původním mapováním ve stabilním
katastru. Jedná se o hraniční znaky (panské mezníky, skály a kameny s vytesanými křížky –
74 znaků), nebo jednoznačné rohy zachovalých staveb (71 bodů). Naopak nebyly do rozboru
zahrnuty lomy zídek a příkopů, jejichž identifikace není jednoznačná. Dále i takové hraniční
znaky, které byly osazeny později při údržbě mapy.
Porovnáním nalezených a zaměřených identických bodů s body z vyrovnaných
katastrálních hranic byla určena výběrová střední souřadnicová chyba m xy = 1,44 m . Tato
výběrová střední souřadnicová chyba velmi dobře koresponduje s odvozenou apriorní
hodnotou střední chyby souvislého zobrazení zjištěnou rozborem při vyrovnání katastrálních
hranic zpracované lokality. Popsaný způsob ověření přesnosti tvorby souvislého zobrazení
v lokalitách katastrálních map sáhového měřítka je jednou z možností postupu statistického
hodnocení a dokumentace dosažené přesnosti. Zvolený postup nevyjadřuje pouze relativní
chyby (kontrolní oměrné, křížové míry) mezi body nejbližší polohopisné situace, ale tím, že
se pracuje s absolutní polohou bodů, dostáváme kompletní kritérium kvality původního
mapování, původních geodetických základů, mapových zdrojů použitých pro přepracování
(volba analogových map, přesnost skenování). Tyto rozbory je vhodné provádět na několika
sousedících katastrálních územích (raději prostor několika desítek k.ú.) nejen s ohledem na
počty vyšetřených identických bodů, ale také proto, aby bylo možné zohlednit i vliv
případných systematických chyb např. původních geodetických základů, podrobné měřické
sítě, původního mapování nebo i GTK.
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12

Vedení a údržba D-SGI v lokalitách sáhových map

Metoda tvorby DKM v lokalitách sáhových map popsaná v předchozí kapitole je pouze
úvodní etapou cílového řešení sjednoceného vedení a údržby D-SGI jako zásadní součásti
KO, s možností dalšího mnohostranného využití nejen pro účely KN. Metodika vedení D-SGI
v lokalitách stávajících sáhových map by měla akceptovat obdobné zásady, jaké jsou
používány v lokalitách s číselně přepracovanou a vedenou DKM (90), (67). Především musí
vedení a údržba D-SGI probíhat jednotně v závazném referenčním souřadnicovém
systému S-JTSK tak, aby nedocházelo ke znehodnocování výsledků zeměměřických činností
pro KN, k rozdílné interpretaci evidovaných právních vztahů v KN na zemský povrch a tím
znejistění vlastnických vztahů k nemovitostem. Naopak, je nutno postupně zvyšovat
technické a kvalitativní parametry vedeného KO. Takto stanovené zásady vedení a údržby
KO jsou též v naprostém souladu se současně platnými zákonnými předpisy (97), (52).
Podrobně byla tato problematika analyzována v (13) nebo (14).
Postupů a řešení, jak vést a udržovat KO sáhových map, známe z historie KN (resp.
EN) celou řadu, od „akčních“ (záměr kompletní náhrady sáhových map novým mapováním),
přes řešení „technické“ (fotogrammetrická obnova a údržba – FÚO), až po postupy, které
vlastně řešením ani nejsou a problematiku kvalitního SGI pouze odsouvají do vzdálené
budoucnosti (předpis změn pro budoucí číselné zpracování, stávající návrhy číselného
zaměřování změn s přizpůsobením grafické nebo digitalizované mapě).
Je zřejmé, že pro technicky a právně nejlepší řešení tohoto problému, tj. vyhotovení
KO novým katastrálním mapováním s šetřením stávajících vlastnických vztahů, se bohužel
v dohledně historicky krátké době nenajdou především finanční prostředky napjatého státního
rozpočtu. Tato skutečnost je okrajově dána i tím, že fiskální politika státu není a již nikdy
nebude zásadním způsobem závislá na pozemkové dani, jako tomu bylo např. v době
zakládání stabilního katastru. Autor je přesvědčen, že na kvalitu právních a technických
aspektů KN bude kladen důraz především ze strany majitelů nemovitostí. Zásadní budou
požadavky budovaných informačních systémů veřejné správy. Katastr nemovitostí, jehož role
se tím bude postupně měnit, musí tyto modifikované požadavky akceptovat. Proto je
především z nákladových hledisek postup kompletní náhrady KO novým mapováním
využitelný pouze tam, kde je chybovost KO vysoká, opravy obtížně řešitelné, nebo v těch
lokalitách, kde je pro tuto metodu důrazná společenská objednávka (mapování intravilánů
lokalit komplexních pozemkových úprav, významný pohyb a změny majetkoprávních vztahů
apod.).
V řadě lokalit je naopak četnost a náročnost změn KO minimální. Ale i v těchto
lokalitách je nezbytné stanovit režim vedení a údržby KO tak, aby byly výsledky těchto změn
do KN zavedeny a evidovány v maximální stanovené kvalitě (např. přesnost polohového
určení hranice nemovitostí s KKB 3) se závaznou garancí v čase při současném vyřešení
návazných, změnou nedotčených nemovitostí. Zásadní podmínkou je požadavek vydávání
jednotných a katastrem nemovitostí garantovaných podkladů pro řešení veškerých budoucích
majetkoprávních změn formou geometrických plánů (GP). Není možné do budoucna připustit
širokou variantnost řešení změn, subjektivně závislou např. na volbě připojovacích bodů
v daném prostoru změny.
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12.1

Stávající platná metodika vedení a údržby KM-D

12.1.1
Vyhláška č. 190/1996 Sb.
Základní rámcové zásady vedení a údržby jsou obsaženy ve Vyhlášce č.190/1996 Sb. (90),
která však obsahuje několik rozporuplných ustanovení s ohledem na vyšší právní normy (95)
a (52), jež působí zásadní problémy nejen při tvorbě digitální KM, uvedené v podkapitole
10.4 , ale především v procesu údržby a vedení KO.
V § 13 písmenu c) Vyhlášky se připouští vznik katastrální mapy různého typu (formy)
v ucelených částech. Jestliže může mít toto dělení opodstatnění z hlediska terminologického
(s ohledem např. na vznik analogové mapy, přesnost, způsob údržby apod.), je nevhodné
z hlediska dalšího využití u nově tvořeného digitálního státního mapového díla velkého
měřítka.
Další problematické ustanovení obsahuje § 57 odst. 5, který stanoví, že u grafických
map obnovených přepracováním na KM-D nedochází ke změně souřadnicového systému ve
kterém tato mapa původně vznikla. Takto nedochází ke sjednocení obsahu a lokalizace
vytvořené digitální KM, ale naopak, k jeho dalšímu tříštění a komplikacím při vedení.
V této souvislosti je logickým důsledkem nutnost vzniku jednotné definice důležitého
pojmu pro KN „geometrické a polohové určení katastrálních území a nemovitostí“, který je v
§ 5 odst. 1 písm. a) až c) popisován v závislosti na typu katastrální mapy. Údaje grafického
souboru KM-D nejsou závazným geometrickým a polohovým určením nemovitostí podle
zmiňovaného paragrafu, kterým i do budoucna zůstává manuál zeměměřických činností
(geometrický plán, ZPMZ apod.).
Bohužel, již několikaletá praxe takto stanovených pravidel jasně ukazuje, že formálně
přebírané výsledky zeměměřických činností v jednotlivých dílčích souřadnicových
soustavách, bez možnosti kontroly vazeb podle vyšetřitelné skutečnosti v terénu, nesplňují ve
významném procentu případů onu deklarovanou polohovou závaznost a spokojují se opět
s relativními vazbami (vzdálenosti sousedních bodů dokládané kontrolními oměrnými) a
případně závaznou geometrií objektů (pravoúhlost budov) místo toho, aby byla testována
kvalita připojení celé změny na jednotlivých identických bodech metodami vyrovnání, např.
dosaženými středními odchylkami. Vlastní změna musí mít předem ověřenou požadovanou
vnitřní přesnost.
Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu přepracováním
souboru geodetických informací a jeho vedení
Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu (67) umožňuje široký variantní výklad
a ponechává vysoký stupeň volnosti katastrálním úřadům (KÚ), ZKI, resp. ČÚZK při tvorbě
projektu obnovy jednotlivých katastrálních území i celých obcí přepracováváním
využitelných podkladů.
Není stanovena priorita při přepracování veškerých využitelných výsledků
zeměměřických činností (geometrické plány, ZPMZ, elaboráty pozemkových úprav,
zaměřování skutečného provedení staveb, inženýrských sítí apod.), nebo jednoznačné
rozhodnutí o nemožnosti přepracování a zamítnutí takovéhoto manuálu jako závazného
geometrického určení nemovitosti.
Koncepce vedení DKM podle odst. 3.3 Prozatímního návodu nejen neumožňuje
zpřesňování katastrální mapy, ale navíc přizpůsobuje dobré terénní měření zkreslenému
zákresu polohopisu v digitalizované mapě (varianta závazná mapa – „gumová“ změna).
Postupuje se obdobně jako v „Instrukci B“, a tím je vytvářena její obdoba, i když v digitální
12.1.2
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podobě. Tímto způsobem vedení KM-D neúměrně narůstá objem databáze bodů vedených pro
zobrazení jednotlivých změn26 a jejich přizpůsobení do KM-D.
V prozatímním návodu nejsou ošetřeny ani případy jednoznačné vazebnosti a
posloupnosti zpracování závazných manuálů využívaných pro navazující změny. Pro
sjednocení předchozích souřadnicových soustav do soustavy řešeného ZPMZ se často volí
afinní transformace, kdy je z pouhé jednoduché analýzy transformačních koeficientů patrné,
že důsledkem této transformace dojde ke změnám, např. ze souřadnic odvozených výměr, i
když katastrální zákon (95) neuvádí výměru jako závazný parametr KN.
K obdobným závěrům dospějeme, zvolíme-li jinou posloupnost zpracování
jednotlivých změnových náčrtů nebo při subjektivní, případně selektivní volbě vazebných
identických bodů pro přepracování jednotlivých změnových náčrtů. Jsou-li tyto změny polohy
bodů hranic parcel v dopustných odchylkách KKB, pak se tento stav přechází, ale nejsou
řešeny ani ty případy, kdy změny dopustných odchylek (lépe by bylo hovořit o středních
souřadnicových chybách polohy bodu) tyto meze překračují.
Tyto virtuální změny polohy hranic parcel mají však zásadní vliv na veličinu z těchto
souřadnic odvozenou – plochu takto definovaného objektu, kterou v lokalitách „číselně
určených“ vydáváme v KN za výměru parcely. Podle stávajících předpisů musí být veškeré
tyto změny výměr oznámeny vlastníkovi. Protože ale nedochází k fyzické změně polohy
hranice, vlastník je tímto postupem zbytečně znejisťován. Oznámení změny výměry je
relevantní pouze v případech, kdy dojde:
• ke skutečnému zpřesnění určení výměry (změna způsobu určení výměry v posloupnosti
graficky→číselně→ze souřadnic S-JTSK),
• k zpřesnění polohy všech určujících bodů hranice (KKB 8→KKB 3),
• k odstranění hrubé chyby při předchozím určení výměry (grafická výměra opravená
v procesu digitalizace KO).
Tyto zásady neplatí pouze v lokalitách sáhových map, ale mají obecnou platnost i v lokalitách
DKM. Uvážíme-li, že ceny pozemků dosahují za 1 m2 pětiticiferných hodnot27, je zřejmé, že
zájem vlastníků o garanci kvantifikátorů vlastnictví (např. výměra, poloha vlastnických
hranic, způsob jejich určení apod.) velice zesílí.

12.2

Návrh koncepčního řešení údržby DKM28v přechodném období

Se záměrem koncepčního řešení údržby DKM již byla předkládána metodika tvorby DKM
v lokalitách sáhových map popsaná v kapitole 11 . Návaznost technologických kroků je
graficky znázorněna na Obr. 34, schematicky popisuje technologii tvorby vývojový diagram
v příloze A16 .
Je zřejmé, že složitost procesu údržby DKM bude závislá na úrovni (typu) přepracované
digitální katastrální mapy. Cílovým řešením je dosažení jednotné úrovně DKM vedené
26

Každý jednoznačně identifikovatelný bod v terénu může být v KO evidován n- dvojicemi místních rovinných souřadnic,
vyskytuje-li se takový bod v n- ZPMZ.
27
Oficiálně publikovaná cena pozemku, kterou zaplatila firma COPA Leisture za pozemek v Praze kolem stanice metra
Národní třída, dosáhla téměř 71 tis.Kč/m2 (DNES Ekonomika, 16.1. 2003).
28
Pro další výklad bude definována digitální katastrální mapu (DKM) s některými atributy odlišně než uvádí dosud platné
legislativní předpisy. Předpokládejme, že DKM se vytváří v S-JTSK ve vztažném měřítku 1:1000 (pro zobrazení textů a
mapových značek). Vede se jako spojitá a bezešvá mapa pro území celé České republiky prostředky ISKN. Forma a
obsah DKM jsou stanoveny v § 13 Vyhlášky (90). U podrobných bodů DKM se uvádí KKB 3 až 8 podle bodu 12.15
přílohy k Vyhlášce, který se jim přiřadí s ohledem na příslušnost ke skupině bodů, jimž odpovídá deklarovaná hodnota
základní střední souřadnicové chyby a to podle původu bodu, způsobu tvorby DKM nebo podle výsledků ověřovacího
měření. Pro zavedení DKM do ISKN a pro poskytování výstupů obsahu DKM z ISKN se používá výměnný formát podle
zvláštního předpisu (79) nebo (79).

79

v prostředí ISKN. Časový horizont tohoto stavu však není reálný v několika příštích
letech, a proto je navrhováno postupovat etapově tak, aby byla prioritní záležitostí především
jednotnost metodiky údržby a přebírání výsledků zeměměřických činností pro KN
s garantovanými parametry přesnosti i garancí majetkoprávních vztahů. Proto je nezbytné
analyzovat zásadní technologické kroky při tvorbě DKM, které zákonitě ovlivní i technologii
následného vedení a údržby DKM.

Cílová sjednocená úroveň vedení a údržby D K M
3.
2.
1.

transformace globálním klíčem

databáze pevných bodů

Úroveň hybridní
katastrální mapy

ZPŘESŇUJÍCÍ
TRANSFORMACE
NA PEVNÉ BODY

TRANSFORMACE
SOUVISLÉHO
ZOBRAZENÍ DO
S-JTSK

rozbor přesnosti
souvislého zobrazení
vyrovnání kat. hranic
souvislé zobrazení
jednotlivého k.ú.

TVORBA
SOUVISLÉHO
ZOBRAZENÍ
V S-SK

eliminace srážky
mapového listu

Obr. 34 Schematické znázornění odlišné údržby v závislosti na úrovni vytvořené DKM

12.2.1
Shromáždění využitelných podkladů
Analýza využitelnosti dokumentovaných podkladů pro tvorbu DKM je podrobně popsána
v oddílu 11.1 . Pro následné vedení DKM má zásadní význam rozdělení archivovaných
výsledků zeměměřických činností do následujících kategorií tak, aby se eliminovaly případy,
kdy je:
- nezbytné v dokumentaci výsledků zeměměřických činností trvale označit chybný ZPMZ tak,
aby nebyl nadále využíván jako podklad ve smyslu § 64 odst.3 Vyhlášky,
- obtížné prokázat a doložit chybu zpracovatele a jednoznačným způsobem úředně označit
výsledek zeměměřické činnosti za chybný,
- nemožné převzetí chybných výsledků zeměměřických činností pro KO, chybných ZPMZ při
tvorbě a údržbě DKM,

80

- nutné řešit postup katastrálního úřadu vůči vlastníkům pozemků, jejichž hranice byly chybně
geometricky a polohově určeny a v terénu chybně trvale označeny a provedeny případné
majetkoprávní převody dle takových manuálů.
Základním kritériem rozdělení manuálů do jednotlivých kategorií by mělo být splnění
technických parametrů:
• Manuály využitelné komplexně
Do této kategorie zařadíme manuály, které prokazatelně splňují charakteristiky přesnosti pro
všechny body KKB 3, jsou lokalizovány v S-JTSK a identifikace dosavadního stavu
evidovaného v KN nevykazuje chyby. Jedná se o manuály typu zaměření stavby uvnitř
jediného vlastnictví až po zaměření rozsáhlých staveb investiční infrastruktury (dálnice
apod.). Využití výsledků těchto manuálů pro KN je bezproblémové a nevyžaduje žádné
terénní šetření, doměřování ani kontrolní ověření.
• Manuály s využitelným novým stavem
Jedná se o případy, kdy jsou splněna kritéria přesnosti a parametry pro měření nového stavu,
ale bylo např. chybně provedeno šetření dosavadního stavu, nebo špatná volba připojovacích
bodů, nebo identifikace dosavadního stavu. U těchto manuálů bude převzat obsah nového
stavu a institutem opravy chyby v katastru změněn původní stav.
• Manuály bez lokalizace v S-JTSK
Velice častý je případ výsledků zeměměřických činností vyhovující dřívějším předpisům pro
grafickou údržbu a vedení katastrálních map, kdy se měření přizpůsobovalo obsahu grafické
mapy, ale nikoliv současným kritériím přesnosti. U těchto manuálů se nikoli výjimečně
setkáváme s úpravou měřených dat tak, aby bylo vyhověno kritériím dopustných odchylek
např. délky měřické přímky a vzdálenosti připojovacích bodů odměřené na mapě. Úroveň
využitelnosti těchto manuálů je závislá na provedeném místním šetření a doměření alespoň
připojovacích bodů v S-JTSK a též na případném kontrolním měření.
• Manuály využitelné pouze částečně
Tato kategorie manuálů obsahuje výsledky zeměměřických činností, které nelze ani po
provedeném místním šetření zařadit do kategorie vyšší z důvodu neexistence např. původních
připojovacích bodů v terénu nebo z důvodu nemožnosti nalezení chyb v původním
měření apod. V těchto případech je možné využít pouze dílčí výsledky, jako např. kontrolní
oměrné, konstrukční míry, identifikace tvaru objektu apod.
Je zřejmé, že do této skupiny zařadíme i výsledky zeměměřických činností
vykonávaných pro potřeby informačních systémů územní samosprávy (LIS, MIS), při pro
zaměřování inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení staveb apod. V případech, kdy
jsou tyto výsledky garantovány oprávněnými pracovníky nebo když přesnost výsledků prací
bude ověřena kontrolním měřením, můžeme je také zařadit do této skupiny. Je nutné
zdůraznit, že tato měření negarantují skutečné majetkoprávní vztahy v daném prostoru,
protože pro tyto činnosti neprobíhá šetření vlastnické držby.
• Manuály nevyužitelné nebo chybné
Tato skupina bude obsahovat manuály, které řešily původní zaniklý nebo změněný stav na
základě novějších výsledků zeměměřických činností nebo manuály prokazatelně chybné,
které by ani v budoucnu neměly být využívány pro další návazné práce. Měly by být z KO
vyloučeny a nemělo by se s nimi pracovat ani při vyhotovení přehledu ZPMZ.
12.2.2
Rekonstrukce map PK (SK, přídělových plánů)
Rekonstrukce mapových listů obsahuje eliminaci srážky jednotlivých mapových listů
aplikací geometrického plátování - celkový rastr ML29 a vytvoření digitálního rastrového
29

celkový rastr ML - je rastrový soubor rekonstruovaného ML s eliminovanou srážkou.
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obrazu ostrovního zobrazení jednotlivých katastrálních území - celkový rastr k.ú.30.
Vyrovnávací transformací, pro níž jsou zdrojovou soustavou digitalizované body katastrální
hranice celkového rastru k.ú. a cílovou soustavou body na vyrovnané katastrální hranici, je
dosaženo souvislého zobrazení - souvislý rastr v S-SK31. V grafickém znázornění na
Obr. 34 se jedná o první úroveň v technologii tvorby DKM. S takto vytvořeným souvislým
rastrem by již bylo možné při údržbě pracovat v místních souřadnicových systémech. Cílové
úrovni smysluplného vedení DKM jsou tyto výsledky ovšem velice vzdálené.
Jako vedlejší produkt tvorby souvislého rastru způsobem vzniku, nikoli svým
významem, dostáváme podrobnou analýzu a kritéria pro hodnocení přesnosti výchozích
podkladů, jak po stránce kartografické (síla čáry kresby, čitelnost a úplnost polohopisné
kresby, průběh srážky jednotlivých mapových listů), tak po stránce geodetické (geometrická a
polohová přesnost objektů). Geodetická přesnost je v této technologické fázi zkoumána na
objektech katastrálních hranic zobrazených duplicitně v sousedních souvislých rastrech S-SK
a na objektech původní triangulace SK. Podrobně je tato problematika popsána v oddílu 11.2
až 11.5 .
12.2.3
Souvislé zobrazení v S-JTSK
Souvislého zobrazení v S-JTSK je dosaženo aplikací globálního transformačního klíče,
který je sestaven z identických bodů číselného polohového bodového pole v S-SK a S-JTSK.
Tento globální klíč je sestaven samostatně pro souřadnicový systém gusterbergský i
svatoštěpánský tak, aby byl dodržen jednotný převod nejen v celém prostoru jednotlivých
souřadnicových soustav, ale i na jejich styku. Globální klíč je implementován do
interaktivního grafického systému WKokeš v.5 (31). Tímto technologickým krokem je
vytvořen souvislý rastr v S-JTSK32.
Z hlediska vedení a údržby DKM obdržíme kvalitativně vyšší mapové dílo (viz.
Obr. 34), jehož kvalitu můžeme poprvé objektivně konfrontovat se skutečností v terénu buď
pomocí existujících výsledků zeměměřických činností, nebo přesně cílených kontrolních
měření. Na základě analýzy původních instrukcí pro mapování stabilního a pozemkového
katastru (44), (43), důležitosti šetřených objektů, způsobů jejich zaměřování, postupů
následné údržby a vedení (41) byla navržena a ověřena metodika hodnocení kvality a
přesnosti souvislého zobrazení v S-JTSK (popsaná v oddílu 11.8 .
Tato část navrhované technologie vedení a údržby DKM má zásadní význam. Jedná se
o etapu tvorby D-SGI, jejíž úplné dokončení není technicky ani ekonomicky náročné. Za
předpokladu, že má být zpracováno 11 498 katastrálních území (viz. tab. 8.1)33 s průměrným
počtem 4 mapových listů pro katastrální území (viz. pododdíl 10.1.2 ) na jediném vybaveném
pracovišti v kraji (14 krajů) ve dvousměnném provozu a při výkonu jeden mapový list za
hodinu, je reálné počítat s ukončením této etapy za 205 pracovních dní (cca 10 měsíců).
Důležitým výsledkem této etapy je identifikace prostorů a mapových podkladů
nevyhovující přesnosti a objektivní rozhodnutí o nutných opatřeních k nápravě tohoto stavu
od opakovaného skenování analogových mapových podkladů, volby a využití starších
mapových operátů až po volbu atypických režimů dočasného vedení, nebo přímo rozhodnutí o
nutnosti nového mapování v nevyhovujících lokalitách.

30

celkový rastr k.ú. - je rastrový soubor zobrazující celé jedno katastrální území v S-SK s eliminovanou srážkou zdrojových
rastrů a se spojitou kresbou na styku ML.
31
souvislý rastr v S-SK - je rastrový soubor zobrazující katastrální území v souvislém zobrazení s vyrovnanou polohopisnou
kresbou na hranici katastrálního území v souřadnicových systémech SK.
32
souvislý rastr v S-JTSK - je rastrový soubor zobrazující katastrální území v souvislém zobrazení s vyrovnanou
polohopisnou kresbou na hranici katastrálního území v souřadnicovém systému S-JTSK.
33
Z celkového počtu katastrálních území jsou odečteny lokality DKM a lokality mapované dle Instrukce A.
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Výsledkem této etapy bude jednotný lokalizační mapový podklad zobrazující
výchozí majetkoprávní vztahy v digitální formě, ze kterého bude možné vycházet pro
veškeré práce v KN. S tímto mapovým podkladem je možné zahájit jednotný sběr dat a
sjednotit především výsledky zeměměřických činností pro KO.
12.2.4
Přepracování stávajících lokalit KM-D v S-SKm do S-JTSK
Stav digitalizace SGI k datu 31.3. 2002 vykazuje asi na 6 % území státu již KM-D vedenou
podle (99). Režim údržby a využitelnost těchto dat jsou však velice problematické s ohledem
především na zvolený souřadnicový systém S-SKm a způsob zpracování nových změn. Proto
byla vypracována časově a nákladově nenáročná technologie (21), která by ve spojení s první
etapou byla značným pokrokem pro následné vedení KO.
12.2.5
Vedení hybridní digitální katastrální mapy
Soubory souvislých rastrů v S-JTSK a výsledky přepracovaných manuálů využitelných
podkladů (viz. pododdíl 12.2.1 ), uložené v databázi pevných bodů (DB PB), tvoří základ DSGI. Pro zpřesnění lokalizace objektů zobrazených v souvislých rastrech je možné využít tyto
závazné výsledky zeměměřických činností garantované přesnosti pro KO a navíc je
konfrontovat se souvislým rastrem. Pomocí zpřesňujících nereziduálních transformací je
možné ztotožnit identické objekty KO tak, že zůstane zachována jejich vazba a neporuší se
ani relativní přesnost souvislého rastru (oddíl 11.7 ). Užití těchto zpřesňujících transformací a
jejich výsledky je možné kontrolovat s ortofotografickým zobrazením ČR.
Tato technologická etapa však již předpokládá určité terénní práce (šetření a měření).
Postup šetření by měl zahrnout především zachované hraniční znaky (mezníky katastrálních a
vlastnických hranic). Tato problematika je podrobně popsána v oddíl 11.8 . Dále by toto
šetření mělo reflektovat výsledky kategorizace manuálů (viz. pododdíl 12.2.1 ). Na základě
analýzy výsledků kategorizace manuálů, kapacitních možností prováděcího pracoviště,
finančních zdrojů na tyto práce, kvality a přesnosti souvislého rastru v S-JTSK apod. může
nastat široká variantnost dalšího postupu od možnosti komplexního šetření a měření limitně
celého nebo části katastrálního území až po situaci, kdy bude vlastní zaměření vázáno na
postupně řešené změny v KO. Případy mapování celých k.ú. nebo jejich velkých částí však
nastávají spíše výjimečně v situacích velmi nekvalitního KO (přídělové plány IV. a V. typu)
nebo naopak, při doměřování intravilánů lokalit s dokončovanými pozemkovými úpravami,
v případech obtížně lokalizovaných chyb původního měření apod.
Rozhodnutí o volbě varianty musí však být vždy podloženo seriózním rozborem
dosažených výsledků stávajících etap přepracování a v žádném případě nesmí být omezením
postupu digitalizace SGI. Prokáže-li se jako vhodné např. doměření připojovacích bodů pro
manuály bez lokalizace v S-JTSK, nebo je-li intravilán významně ovlivněn systematickými
chybami (hodnoty systematických chyb jsou větší než trojnásobek apriorně odvozené střední
souřadnicové chyby), mohou být práce provedeny v zásadě těmito dvěma postupy:
1. šetření a zaměření potřebných objektů v procesu tvorby DKM,
2. šetření a zaměření potřebných objektů v procesu vedení hybridní DKM.
První postup je součástí technologie tvorby DKM a je popsán v oddílu 11.7 . Výhodou
tohoto řešení je kompletní zpracování celé lokality jednorázově až do stavu, kdy bude D-SGI
importován do prostředí ISKN a zde standardními prostředky veden a udržován. Úskalí
tohoto řešení je v procesu poměrně náročné a nákladné vektorizace, zvýšení časových i
finančních nákladů na proces šetření a měření, na formálních úpravách nehomogenních dat
pro import do ISKN a na problematické možnosti vedení nehomogenních dat (KKB 3 až 8)
v prostředí ISKN.
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Tento postup byl prakticky ověřen na k.ú. Defurovy Lažany v okrese Klatovy.
V katastrálním území o celkové výměře 392 ha je archivováno celkem 74 (stav k 30.4.2002)
ZPMZ. Pro zaměření vyšetřených identických podrobných bodů polohopisu využitelných pro
výpočet ZPMZ a zpřesňující transformaci celkového rastru mapy pozemkového katastru bylo
dočasně stabilizováno 8 bodů. Souřadnice těchto bodů byly určeny metodou GPS v souladu
s nově připravovaným předpisem pro určování bodů metodou GPS pro potřeby katastru
nemovitostí. Střední souřadnicová chyba takto určených bodů v S-JTSK byla 0,02 m.

Obr. 35 Stávající polohové bodové pole a jeho doplnění pro potřebu podrobného měření

Z těchto bodů bylo provedeno zaměření podrobných bodů polární metodou s orientacemi na
daném bodě. Výsledky měření polohopisu byly vyrovnány MNČ. Maximální střední
polohová chyba bodu doplněné měřické sítě byla 0,01 m, přesnost určení podrobného bodu
nepřekročila 0,05 m. Bylo zaměřeno celkem 424 podrobných bodů polohopisu (rohy budov a
plotů, hraniční mezníky), nebo byly vyšetřeny jako identické pevné body k výpočtu ZPMZ
v místních soustavách do S-JTSK.
Většina ZPMZ (24) byla zpracována v místním souřadnicovém systému a
transformována do S-JTSK shodnostní transformací na zaměřené identické body. Ostatní
existující použitelné ZPMZ (37) byly pomocí identických bodů přepracovány ortogonální
metodou nebo konstrukčními oměrnými. Přepracováním ZPMZ do S-JTSK bylo získáno
dalších 338 bodů, které nebyly zaměřeny při podrobném měření.
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Obr. 36 Typy bodů DB PB a jejich rozložení pro zpřesňující transformaci

Tato množina bodů byla využita pro sestavení transformačního klíče pro zpřesňující
transformaci souvislého rastru v S-JTSK. Do tohoto transformačního klíče byly dodány i
body zaměřené na katastrální hranici a body vyrovnané katastrální hranice. Průměrná
polohová odchylka souboru identických bodů byla přibližně 2 m. Histogramy četnosti
odchylek v jejich jednotlivých složkách odhalily systematičnost odchylek. Souvislý rastr v SJTSK byl po provedené zpřesňující transformaci použit pro vektorizaci platné kresby
polohopisu KM. Kvalita takto vytvořené DKM a vliv na geometrickou přesnost objektů byl
testován porovnáním výměr pozemků digitální mapy s výměrami vedenými v SPI (87%
výměr bylo v dopustné odchylce). Geometrické vlastnosti vzniklé DKM byly testovány
rozborem délek získaných z již existující KM-D a DKM vytvořené digitalizací celkového
rastru po provedené zpřesňující transformaci. Porovnávané oměrné byly rovnoměrně
rozložené po celém extravilánu k.ú. Průměrná odchylka testovaných délek byla 0,66 m, a tím
bylo prokázáno, že mapa PK nebyla zpřesňující transformací deformována.
Dále byl také proveden rozbor časové náročnosti prací. V daném případě trvala práce
na zpracování katastrálního území cca 180 hodin, což je cca 22 pracovních dní, tedy 1
kalendářní měsíc jednoho pracovníka. Časovou náročnost ovšem ovlivňuje mnoho faktorů
(hlavně terénní práce), proto je nutné počítat s nárůstem počtu pracovních dnů až o 30%.
Druhý způsob je založen na postupném shromažďování a využívání výsledků
zeměměřických činností, tvorbě a vedení hybridní DKM. Tento postup je navržen tak, aby
umožnil rychlou digitalizaci katastrálních map, užití jednotné technologie šetření a měření
změn v KN, postupné zpřesňování technických parametrů DKM při okamžité znalosti kvality
a přesnosti D-SGI, a tím minimalizoval náklady na geodetické činnosti katastrálních úřadů
v terénu v etapě tvorby DKM.
Hybridní DKM je navržena jako kombinace průběžně zpřesňovaného celkového
rastru v S-JTSK na základě výsledků zeměměřických činností pro KN a vektorových dat
vedených ve výměnném formátu DKM veškerých přepracovaných i nově řešených ZPMZ na
částech katastrálního území. Nový stav po zápisu do KN postupně nahrazuje polohopis
celkového rastru. Vedení této hybridní DKM je navrhováno na přechodné období, během
kterého dojde ke sjednocení přesnosti polohopisu celkového rastru na úroveň grafické
přesnosti původní analogové mapy, tj. 0.6 až 1 m.
Přechodné období vedení hybridní DKM až do etapy námitkového řízení a
vyhlášení KO může být výhodné z hlediska možnosti zjednodušeného režimu řešení oprav
KO. S hybridní DKM je možné pracovat jako se závazným operátem v místech, kde již byly
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Obr. 37 Grafické vyjádření systematického posunu polohopisu intravilánu

přepracovány manuály závazného geometrického a polohového určení nemovitostí, nebo tam,
kde bylo provedeno šetření a existují nové platné ZPMZ. Návazná kresba polohopisu
katastrálních map je přizpůsobena zpřesňující transformací na body databáze pevných bodů
(DB PB) tak, aby nedocházelo k porušení relativních vztahů v okolí řešené změny. Protože je
režim vedení hybridní DKM mimo prostory provedených závazných změn shodný
s analogovým režimem vedení katastrální mapy, není nutné (mimo případy odstraňování
hrubých chyb v KO) ohlašovat vlastníkům změny KO (např. výměr parcel).
V přechodném období vedení hybridní DKM je také podstatně zjednodušen proces
přebírání a ověřování výsledků návazných zeměměřických činností (např. zákres PBPP na
objektech podle předávaných výsledných souřadnic) a ZPMZ. V nově aktualizovaných
resortních předpisech je možné jednoduše předepsat počet a kvalitu požadovaných
kontrolních bodů, připojení změn mimo území ovlivněné systematickými chybami apod.
Nevýhodou tohoto řešení je nutnost vyšší úrovně koordinovanosti činností KÚ a
zpracovatelů výsledků zeměměřických činností pro KN od úvodní etapy poskytování
informací a podkladů až po etapu kontroly a přebírání výsledků. Dále je nutné doplnit
stávající programové vybavení pro práci s rastrovými daty.
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Ukázka využití DB PB postupně naplňované z výsledků zeměměřických činností pro
KN v k.ú. Kramolín u Nepomuka pro aplikaci zpřesňující transformace souvislého rastru v SJTSK je uvedena na Obr. 38. Podrobné měření polohopisu je prováděno na síť PPBP
etapovitě budovanou podle potřeb podrobného měření, která je vyrovnávána jako síť vložená
na existující body ZPBP a ZhB. Protože jsou výpočty podrobných bodů opět prováděny
s vyrovnáním MNČ, je pro veškeré (i podrobné) body polohopisu známa přesnost
charakterizovaná střední souřadnicovou chybou. Při následných měřeních mohou být
podrobné body polohopisu předchozích ZPMZ použity jako body připojovací při splnění
požadavku KKB 3. Vzniká tak velmi kompaktní množina podrobných bodů, které, v případě
šetřením a kontrolním měřením prokázané identity se zákresem v celkovém rastru, jsou
použity pro zpřesňující transformace. Lze konstatovat, že zpracováním pěti ZPMZ bylo
dosaženo lokalizace trvalých objektů intravilánu (budovy, ploty) v souvislém rastru do 0,5 m
střední polohové odchylky následného kontrolního měření navazujících ZPMZ. Toto jsou již
hodnoty grafické přesnosti souvislého rastru (síla rastrové čáry polohopisu PK je 0,6-0,8 m).
Vektorizace platného obsahu KM a přechod na standardní režim vedení
DKM v prostředí ISKN
Tato závěrečná technologická etapa je z časového i technického hlediska nejnáročnější, ale
zásadní. Proto je uvažováno o možnosti vést po přechodné období mapový operát
v hybridním tvaru rastr – vektor a výslednou vektorizaci provést podle potřeby jednotlivých
KÚ (v závislosti na četnosti změn v daném katastrálním území) a v závislosti na kapacitních
možnostech jednotlivých pracovišť. Obsah DKM, přepracovaný z manuálů závazného
geometrického a polohového určení, má atribut KKB 3 nebo 4, obsah přebíraný z celkového
rastru je veden s KKB 8. Limitní situace nastává v okamžiku, kdy je veškerý obsah KM
získán z výsledků zeměměřických činností pro KN (přebírané výsledky pozemkových úprav,
výsledky vytyčování neznatelných hranic nebo výsledky šetření a měření nového stavu
v KN). Tím veškerý obsah DKM má KKB 3, může být bezproblémově importován do
prostředí ISKN a zde standardními prostředky dále veden.
12.2.6

12.3

Návrh databáze pevných bodů

Návrh databáze pevných bodů (DB PB) vychází z potřeby vytvořit nástroj pro správu,
evidenci, kontrolu a optimalizované využití všech výsledků zeměměřických činností v daném
území, především pro tvorbu digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových měřítek,
jejich vedení a údržbu v přechodném období, než bude možné přejít na standardní režim
vedení a údržby v prostředí ISKN. DB PB má sloužit pro integraci dat pevných bodů
polohopisného obsahu katastrální mapy, vznikajících v procesu tvorby DKM a jako zdroj
závazných informací pro veškeré navazující zeměměřické činnosti, zejména pro KN. Základní
funkcí této DB je řešení výše zmiňované koordinace prací v přechodném období vedení a
údržby hybridní DKM.
DB PB je průběžně plněna jednak v procesu tvorby DKM přepracováním, při
vyhledání a zaměření identických bodů v terénu, ale především v procesu vedení a údržby
DKM. Využití této databáze je navrženo jednak jako zdroj dat závazného polohového
určení pro měření v terénu, dále pro vyrovnávací transformaci polohopisu DKM, jednak
jako zdroje pro kontrolu kvality globálního klíče a případné jeho zpřesnění. Nezastupitelnou
roli má DB PB v procesu testování kvality a přesnosti nových změn při aktualizaci KO z
výsledků zeměměřických činností.
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Režim správy a aktualizace DB PB musí zajistit bezkonfliktní a identický stav D-SGI
na katastrálních hranicích nejen v prostoru územní působnosti jednotlivých katastrálních
úřadů (resp. detašovaných pracovišť), ale i na styku hranic krajů. Protože tento operát
katastrálních hranic, jako nejmenších správních jednotek územního členění, je využitelný
i pro aktualizaci i Základní báze geografických dat, bylo by vhodné uvažovat i o možnosti
širšího využití vybrané kategorie DB PB.
Při naplňování takto funkční DB mohou být využity a konfrontovány různé zdroje dat
(původní grafické mapy, měřické manuály, nová měření, digitální ortofotomapy apod.). Pro
každý podrobný bod je vedena charakteristika přesnosti, případně jeho původ (KKB). Tvorba
D-SGI je takto sjednocena a může následovat jednotné vedení a obnova D-SGI s tím, že bude
docházet k postupnému zpřesňování celého katastrálního operátu.
Výhodou DB PB je řešení problematiky historického vývoje změn KO a možnost
návratu nebo vyloučení chybné změny. Jednotlivé technologické kroky jsou kontrolovány
systémem následných analýz, jejichž protokolární výsledky jsou nedílnou součástí technické
dokumentace zpracovávané lokality a jsou navrženy tak, že je v případě nevyhovujících
výsledků každý postupný krok vratný. Průběžně prováděnými rozbory je možné určovat i
základní charakteristiky přesnosti přepracovávané lokality.
Kategorie bodů DB PB
DB PB tvoří několik kategorií bodů, které mají specifické funkce jak v procesu tvorby,
tak i v procesu aktualizace. Jednotlivé kategorie bodů mají přesně popsané vlastnosti a úlohu
závislou především na KKB tak, aby vedení a údržba DKM mohla být jednotně, jednoduše a
jednoznačně popsána v metodických předpisech a směřovala k postupnému zpřesňování
DKM a zvyšování celkové technické úrovně D-SGI.
Veškeré výsledky geodetických prací pro KN by měly být připojovány na body
polohových bodových polí (kategorie 1). Protože tyto body jsou součástí obsahu DKM, je
zřejmé, že budou využity i v DB PB. Body základního polohového bodového pole budou
přebírány z centrálních databází Zeměměřického úřadu (ZÚ), body PBPP z dokumentací KÚ,
kde jsou vedeny a podle jednotných předpisů spravovány. Do této kategorie bodů je nutné
zařadit i souřadnice identických hraničních znaků státní hranice ČR, transformované do SJTSK. Tyto body mají zásadní význam pro tvorbu DKM hraničních katastrálních území.
Naplňování DB PB podrobnými body polohopisného obsahu DKM je kontinuální
proces začínající v přípravné etapě inventarizací využitelných výsledků zeměměřických
činností (19). Výpočtem těchto manuálů v závazném souřadnicovém systému S-JTSK je
vytvořena základní kostra bodů, které jsou součástí závazného geometrického určení
nemovitostí v právním smyslu vedeného katastrálního operátu. Při výpočtu je nezbytné klást
důraz nejen na bezchybnost výpočtu souřadnic (systém kontrol výpočtu), ale i na korektní
určení KKB. Tohoto cíle je možné dosáhnout např. vyrovnáním MNČ. Vzniká tak další
kategorie bodů - podrobné body výsledků zeměměřických činností závazného polohového
určení - evidovaných v dokumentaci KÚ (kategorie 2). Souřadnice některých těchto bodů
bude možné převzít po kontrole KKB z aktualizovaných registrů evidence souřadnic (RES),
vedených v dokumentacích KÚ. U těchto bodů můžeme očekávat KKB od 3 až do 7. Do této
kategorie bodů je možné zařadit po ověření i body z výsledků zeměměřických činností, např.
pro správce inženýrských sítí, z měřených podkladů územních projektů apod. V těchto
případech je však nezbytné vedle ověření přesnosti výsledků provést šetření souladu
vlastnických hranic zobrazených v katastrální mapě a zaměřených objektů.
12.3.1
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Obr. 38 Typy bodů DB PB a jejich rozložení pro zpřesňující transformaci

Další body vznikají v procesu tvorby souvislého rastru v S-JTSK. Jedná se o body
významných lomových znaků katastrálních hranic (kategorie 3), zvolené pro výpočet
shlukové analýzy na katastrálních hranicích. Souřadnice těchto bodů vznikají vyrovnáním
dvojic kartometrických souřadnic rastrů sousedních katastrálních území, převedených
do S-JTSK globálním transformačním klíčem (GTK). Body této kategorie mohou mít pouze
KKB 8.
Poslední kategorii tvoří body, které budou nově vyšetřeny, geodeticky zaměřeny a
identifikovány s platným polohopisem katastrální mapy, nebo jako identické body volené pro
připojení ZPMZ v místních souřadnicových soustavách, nebo body nového stavu. Jedná se o
body určené ve standardním režimu aktualizace KO ZPMZ – identické body ZPMZ
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(kategorie 4), u kterých je platnými předpisy vyžadována přesnost určení KKB 3 a stabilizace
bodu trvalým způsobem (budovy, ploty, mezníky). Do této kategorie jsou zařazeny veškeré
body šetřené a měřené v procesu tvorby DKM přepracováním, především tehdy, jestliže
nebyly dodrženy dopustné odchylky v procesu tvorby souvislého zobrazení v S-SK.
První tři kategorie bodů jsou v dané etapě tvorby DKM vždy uzavřenými množinami,
body kategorie 4 budou průběžně a kontinuálně doplňovány34. Je zřejmé, že funkce DB PB
skončí v momentě vyhlášení platnosti nového KO a přechodem do režimu vedení KO
v ISKN, kdy budou případné nesoulady řešeny v režimu oprav chyb KO.
12.3.2
Využití DB PB pro zpřesňující transformace polohopisu DKM
Polohopis celkového rastru k.ú., nebo vektorová kresba KM-D (viz (21)) transformovaná
podle (19) do S-JTSK pomocí GTK jsou analyzovány na identických bodech DB PB.
Identickým bodům DB PB je přiřazena kartometrická souřadnice s KKB 8. Tato analýza
provedená na dostatečném počtu identických bodů dává objektivní informace nejen o kvalitě
procesu tvorby souvislého zobrazení, ale i o kvalitě stávajících analogových katastrálních
map.
Získané diference v jednotlivých souřadnicích dy, dx na analyzovaných bodech je
vhodné rozlišit v závislosti na kategorii bodu a poloze bodu. Případný výskyt systematických
chyb na bodech vyšetřených a zaměřených katastrálních hranic v prostoru několika
katastrálních území může lokálně zpřesnit GTK nebo taková katastrální území, na nichž
nebyly při vyrovnání katastrálních hranic splněny dopustné odchylky.
Obvyklé systematické chyby v intravilánech obcí odstraní zpřesňující nereziduální
transformace. Je však nutné zahrnout do transformačního klíče pouze takové body, které
nebyly ovlivněny např. chybným zákresem změn v průběhu vedení a údržby katastrální mapy.
Lokalizace výskytu těchto hrubých chyb je možná pomocí dostupných ortofotomap. Takovéto
případy je nezbytné řešit individuálně podle závazných měřických manuálů.
Zdrojovou soustavou pro zpřesňující transformaci jsou kartometrické souřadnice bodů
DB PB získané z rastrových souborů (resp. vektorové kresby KM-D) s KKB 8, cílovou
soustavou souřadnice bodů DB PB se stejným nebo horším KKB. Do transformačního klíče
jsou především zařazeny body kategorie 1 – body polohových bodových polí, jsou-li voleny
na trvalých objektech. Jedná se např. o body číselné a grafické triangulace zobrazené na
mapách PK (SK) a také o body PBPP na objektech, jsou-li stávající objekty v polohopisu
rastrových souborů (resp. vektorové kresbě KM-D) identifikovatelné. Důležitými body jsou
identické body hraničních znaků státní hranice ČR.
Do klíče zpřesňující transformace jsou dále zahrnuty analýzou potvrzené body
kategorie 2 a 4. Jestliže se některé body těchto kategorií týkají vyšetřených a zaměřených
bodů katastrální hranice a je potvrzena jejich identita, nahrazují body v cílové soustavě
kategorie 3 s KKB 8.
Po úspěšně provedené zpřesňující transformaci jsou v DB PB kartometrické
souřadnice všech bodů (KKB 8), zařazených do transformačního klíče, nahrazeny
souřadnicemi bodů cílové soustavy. Tyto body jsou takto automaticky zařazovány do všech
následných zpřesňujících transformací a jejich poloha se může v následném procesu
aktualizace změnit pouze v případě zpřesnění polohy bodu při lepší KKB.

34

Teoretický limitní cílový stav úplného naplnění DP PB by nastal v okamžiku, kdy DB PB bude obsahovat veškeré
podrobné body polohopisu KM s KKB 3 (body vlastnických hranic označené trvalými stavbami –budovy, ploty zaměřeny, hranice převzaté vytyčeny a zaměřeny).
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12.4

DB PB jako zdroj závazných informací pro navazující zeměměř ické
činnosti

Body DB PB budou vydávány jako závazný podklad pro připojování navazujících
zeměměřických činností. Podle kategorie a KKB je okamžitě zřejmé, které body lze využít
jako body připojovací, které body byly zvoleny do klíče zpřesňujících transformací a které
body jsou určeny jako nový platný stav. Doplněním šetřených a zaměřených identických
podrobných bodů polohopisu do DB PB je možné exaktně stanovit mezní hodnoty diferencí
na identických bodech pro použití zpřesňující transformace a určit, kdy je možné a vhodné
přejít na standardní režim vedení a údržby DKM v ISKN. Optimální okamžik přechodu do
tohoto režimu nastane, pokud nebudou diference na identických podrobných bodech
polohopisu větší než grafická přesnost sáhové mapy, tj. 0,6 až 0.8 m.
Zpřesňující transformace polohopisu DKM na současný platný stav a pokojnou držbu,
vyšetřenou přímo v terénu, eliminuje někdy i značné systematické chyby v současném
zákresu polohopisu katastrálních map, především v intravilánech obcí vedených již v S-JTSK,
v prostorech, kde se kumuluje většina nových geometrických plánů.
Z návrhu DB PB je zřejmý i režim aktualizace a postupného zpřesňování KO.
Souřadnice bodů již jednou určené s KKB 3 se považují za správné, neprokáže-li se
zeměměřickou činností v terénu opak. Výsledky navazujících zeměměřických činností pro
obnovu a údržbu KO je možné nahradit, a tím zpřesnit polohu podrobných bodů polohopisu
s nižším KKB body s vyšším KKB. Poloha bodů s KKB 3 může být upřesněna pouze
v případě prokazatelné chyby v prvotním určení polohy těchto bodů.
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13

DKM a základní báze geodat

Základní báze geodat jsou prostorově lokalizovaná data, která mají integrační charakter a
tvoří společný základní obsah většiny tematických nebo aplikačních datových bází
využívaných v prostorově orientovaných procesech. Jsou jednotícím prostředím, nad kterým
jsou geoinformačními technologiemi (GIT) vytvářeny další tematické databáze (DB).
Základní báze geodat současně umožňují prostorovou provázanost těchto tematických DB
s daným územím.
Pro optimalizaci rozhodovacích procesů je nezbytné získat veškeré dostupné
informace o předmětném zdroji. Tyto informace jsou poplatné kvalitě zdrojů dat popisujících
objekty reálného světa včetně jejich prostorové polohy a prostorových vztahů. Prostorové
vztahy objektů musí zákonitě ovlivnit prostorově orientovaná rozhodnutí v procesu
geodata → geoinformace → prostorová analýza → prostorové rozhodnutí.
Mnoho rozhodnutí zásadního významu pro celou společnost je svěřeno státní správě nebo
územní samosprávě, jež je jak odborně - tematicky (resortně), tak územně členěna. Proto není
výše naznačený transformační proces geodat na prostorové rozhodnutí myslitelný bez
vybudování infrastruktury geodat.

13.1

Význam infrastruktury geodat v České republice

Problematika infrastruktury prostorových dat - geodat celosvětově vede k hledání nástrojů,
prostředků a vytváření podmínek k maximálnímu využívání geodat. Jedná se o prostředky a
postupy určené ke sběru, zpracování, záznamu a uchování geodat a jejich distribuci za účelem
uspokojení širokého spektra potřeb uživatelů. Funkční geoinformační infrastruktura se tak
stává dalším přirozeným požadavkem organizované společnosti.
Národní geoinformační infrastruktura (NGII) České republiky je posloupnost
vzájemně provázaných projektů, která umožní zajistit a zpřístupnit co nejširšímu okruhu
uživatelů žádané geoinformace uživatelsky vhodnou formou při plném využití potenciálu
moderních (geo)informačních a komunikačních technologií. Tato opatření publikovaná
v dokumentu „Národní geoinformační infrastruktura - Program rozvoje v letech 2001–2005“
(51) zahrnují do hlavních okruhů i problematiku základních sad geodat35. Přestože někteří
autoři (60), na základě analogie s dopravní, energetickou apod. infrastrukturou, problematiku
základních bází geodat s geoinformační infrastrukturou přímo nespojují, je zřejmé, že
minimálně ve vztahu hospodárnosti vynakládaných prostředků při pořizování geodat a
naplňování základních bází, garance přesnosti těchto dat a jejich využití tato úzká a přímá
vazba existuje.

13.2

Základní atributy infrastruktury geodat

Informační infrastruktura geodat je technické, organizační a právní uspořádání geodat
z mnoha rozptýlených a různorodých zdrojů, s možností vytvořit z těchto zdrojů technickými
a technologickými prostředky homogenní multidatabázi36, ze které budou kontinuálně
čerpána aktuální, závazně garantovaná geodata při distribuci koncovým uživatelům. Uživatel
využívá tuto datovou infrastrukturu a připojuje k ní svá speciální uživatelská data, a tím
synchronizuje svá data. Součástí infrastruktury geodat jsou báze geodat. Pouze sdílením dat
ve funkčním prostředí infrastruktury geodat je možné maximalizovat ekonomický efekt
z investic vložených do jejího budování a tvorby vlastních bází geodat.
35

Sada geodat - – identifikovatelná kolekce logicky souvisejících geodat
Multidatabáze – obsahuje distribuované, vzájemně systémově propojené databáze (DB) geodat závazných a jedinečných
datových struktur, s jednoznačným vymezením vzájemných vazeb, odpovědnosti za jejich správu a plnění.
36
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Národní infrastruktura geodat musí zaručit zdokonalení systémové koordinace aktivit
mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti geodat. Musí vyloučit duplicity
vynakládaného úsilí a zabezpečit účinné a ekonomické řízení datových zdrojů a toků dat
v oblastech sběru geodat (budování geodetických základů, mapovací práce), managementu
geodat (např. otázka ceny geodat) a využití dat (např. organizace metadat o geodatech).
Výchozí podmínkou při budování jednotné národní infrastruktury geodat je definování
společného datového modelu reálného světa, na němž se všichni potenciální uživatelé
shodnou. Pouze na základě tohoto modelu je možné definovat množinu základních geodat, a
tím vymezit a začít koordinovaně naplňovat základní datové báze geodat.
Mají-li data v základních DB spolehlivě garantovat potřebnou kvalitu, je nezbytně
nutné, aby základní báze geodat obsahovaly data s maximální podrobností (s nejvyšším
rozlišením), jaká je uživateli požadována. Základní báze geodat budou samozřejmě zahrnovat
i data nižšího rozlišení, ale tato data již nesmí být získávána přímým sběrem, ale vytvářena
především prostředky a metodami generalizace ze základních DB. Porušení této zásady musí
být vždy hodnoceno pouze jako dočasný stav na přechodné období, musí být provedena
fundovaná analýza, zda jsou prostředky vynaložené na toto provizorium adekvátní.
Vybudování informační infrastruktury geodat výše uvedených vlastností je
nemyslitelné bez patřičného zákonného (resp. normativního) zajištění a institucionalizace.
Protože se v našem prostředí často prosazují úzké partikulární zájmy zainteresovaných resortů
a institucí, je nutné to eliminovat a v zájmu společného posunu dané problematiky na vyšší
úroveň hledat společné konsensuální řešení. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby návrh
informační infrastruktury geodat našel reflexi především v zákonných předlohách
informačních systémů veřejné správy (ISVS), jejichž integrální součástí budou základní DB.
Protože v poměrech ČR budou základní báze geodat vždy v kompetenci veřejné správy, je
tento aspekt ještě výraznější.

13.3

Základní datové fondy a báze geodat – východiska a analýza

V základním pojetí Programu NGII (51) je problematice základních datových fondů věnována
samostatná oblast, ve které má být vymezena a specifikována soustava základních datových
fondů geodat. Dále je nezbytné zajištění institucionalizace a vytvoření specifických
podmínek pro jejich vedení a zpřístupnění. Samostatnými projekty má být ve smyslu NGII
pozornost zaměřena zejména na:
- vymezení základních datových fondů geodat a zpracování analýzy jejich současného
stavu,
- databázi základních bodových polí ČR,
- základní bázi geografických dat (ZABAGED),
- ortofotografické zobrazení území ČR,
- digitální katastrální mapu (DKM),
- základní registr územní identifikace a nemovitostí (ZRÚIN).
Většina uvedených projektů je již zařazena do Akčního plánu realizace Státní informační
politiky (SIP), pod gescí ČÚZK. Bohužel ani pořadí zařazení projektů do Akčního plánu SIP,
ani současná úroveň řešených projektů nezohledňuje posloupnost důležitosti jednotlivých
kroků tak, aby byly naplněny všechny výše formulované základní atributy budované
infrastruktury geodat. S výše uvedenými DB je v současné době spojena řada problémů, jako
např. nejasné nebo dosud nespecifikované vzájemné vazby, pomalá realizace projektů nebo
neexistence požadovaných dat na celém území ČR. Dále se jedná především o úroveň
dosažitelné podrobnosti a přesnosti referenčních geodat, homogenizaci stávajících geodat a
duplicitní financování sběru stejných kategorií geodat, která mají integrační charakter a tvoří
společný základní obsah většiny tematických či aplikačních datových bází využívaných
v prostorově orientovaných rozhodovacích procesech veřejné správy i mimo ni. Uspokojivě
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není řešen ani mechanizmus kontinuální aktualizace a důsledné respektování norem
vytvořených pro geodata.
Je nezbytně nutné prosadit fundamentální zásadu, že geodata základních DB
v působnosti veřejné správy představují strategický národní zdroj mimořádné hodnoty, která
je dána relativně vysokými náklady na jejich pořízení, aktualizaci a správu, které jsou hrazeny
převážně přímo ze státního rozpočtu. Proto je nezbytné koordinovat nejen ochranu těchto dat
(osobních dat, dat významných pro obranu státu apod.), ale také se zasadit o jedinečnou
datovou reprezentaci každého potřebného prvku reálného světa. V prostředí NGII ČR je tato
role z větší části svěřena Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), ale dosud
chybí kontrolní mechanizmus realizace NGII jako komplexu opatření.
Vedle analytického zhodnocení základních datových fondů geodat a jejich současného
stavu je nejdůležitější prioritou zákonné vymezení obsahu, způsobu naplnění a průběžné
aktualizace Základního registru územní identifikace a nemovitostí (ZRÚIN). Protože
problematika naplnění tohoto registru bezprostředně souvisí s technologií tvorby a vedení
digitální katastrální mapy (DKM) jako státního mapového díla velkého měřítka, je závažnost
této problematiky zřejmá. Využití takto naplněného základního registru, jako součásti
základních datových bází, pro ostatní státní mapová díla (včetně Základní mapy ČR 1:10 000,
resp. digitálního modelu ZABAGED) se poté nabízí zcela evidentně.
Problematika základních datových bází geodat je dnes intenzivně sledována i v rámci
připravovaného evropského projektu INSPIRE (Infrastucture for Spatial Infrastructure in
Europe) (28), (36) až (39). V těchto podkladech se definují tzv. referenční data (reference
data) - ekvivalentně užíváno též core data (základní), vymezená jako "data potřebná
k identifikaci pozice (lokalizace) fyzického jevu (přírodního nebo umělého) sloužící pro
zobrazování jiných informací v geoprostorovém kontextu. Referenční data jsou aplikačně
nezávislá a poskytují objektivní obraz reálného světa." Na jiném místě jsou charakterizována
jako "data poskytující jednoznačnou lokalizaci pro uživatelské informace, usnadňující
slučování dat z více zdrojů a poskytující souvislosti umožňující lepší porozumění
prezentovaným informacím". V návrzích se předpokládá, že každý stát EU bude muset zajistit
dostupnost referenčních dat, a to:
• administrativních jednotek,
• jednotek vlastnictví (parcel, budov),
• adresních míst,
• vybraných topografických témat (hydrografie, doprava, výškopis),
• ortofotografických zobrazení,
• geodetických referenčních systémů
• geografických názvů.
Projekt INSPIRE sleduje vytvoření funkčního informačního systému umožňujícího výběr
uživatelsky potřebných datových bází na teritoriu Evropy (metainformační resp. katalogové
služby) a jejich publikaci uživateli nebo jejich přímé využití a modifikaci - informační a
datové služby. Jako součást INSPIRE se explicitně sleduje řešení i problematiky referenčních
dat (jejich vymezení), podmínek přístupu k datům a podmínek spojených s jejich využitím a
standardizace. Vymezení základních bází geodat by tedy mělo být v dalším vývoji úzce
konfrontováno s vývojem v rámci INSPIRE.

13.4

Základní báze geodat, základní registry ISVS, Základní registr
územní identifikace a nemovitostí

Problematika základních bází geodat je generována především snahou maximálního využití
geodat a geoinformací širokým spektrem uživatelů. Je charakteristickým rysem, že se jedná
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převážně o datové báze spravované orgány veřejné správy a využívané pro jejich integrační
charakter zejména v prostorově orientovaných rozhodovacích procesech. Vzhledem
k prostorovému charakteru činností orgánů a úřadů veřejné správy má však převážná většina
dat veřejné správy charakter geodat a informační systémy veřejné správy charakter
geoinformačních systémů. Proto je ve studii (24) podán návrh, aby data základních bází
geodat získala charakter dat veřejné správy.
13.4.1
Základní registry informačních systémů veřejné správy
Informační systémy veřejné správy jsou množinou informačních systémů, které slouží k
výkonu veřejné správy (96). Jejich hlavním účelem je zabezpečit cílevědomou, systematickou
a kontinuální informační činnost. Jedná se především o získávání, shromažďování,
vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče s následnou možností poskytování informací
reprezentovaných daty. Data předávají, šíří a zpřístupňují, prostřednictvím technických a
programových prostředků, provozovatelé a správci informačních systémů.
Správci ISVS jsou zákonem pověřená ministerstva, ostatní ústřední správní úřady, jiné
správní úřady nebo orgány státu, orgány územní samosprávy, ostatní orgány veřejné moci,
orgány nebo organizace, které jsou určeny k výkonu nebo podpoře výkonu veřejné správy.
Mezi jejich základní povinnosti, vyjmenované zákonem (96), patří dodržování závazných
ustanovení standardů, zajišťování ochrany a bezpečnosti informací v rámci provozovaného
informačního systému (IS).
Registrem veřejné správy je podle (86) datový soubor nebo soustava datových
souborů v elektronické formě obsahující údaje, které jsou využívány ISVS. Je součástí ISVS a
je v něm také spravován. Obsah základních registrů je dán množinou objektů a seznamem
údajů o nich vedených, který je stanoven výčtem identifikátorů nebo primárních datových
prvků. Datové prvky musí odpovídat Standardu ISVS-Katalog datových prvků.
Údaje registrů jsou veřejně přístupné (s výjimkou osobních údajů), každý má právo do
nich nahlížet a pořizovat z nich výpisy a opisy, a to i vzdáleným přístupem. Veřejně přístupné
údaje základních registrů budou veřejnosti poskytovány zdarma, avšak na základě zvláštního
zákona a v souladu s dosavadní praxí. Údaje převzaté z informačního systému katastru
nemovitostí (ISKN) do základního registru územní identifikace (ZRÚIN) dle navržené
struktury a obsahu budou dostupné zdarma, ostatní informace budou prostřednictvím ISKN
poskytovány za úplatu.
V konečné fázi procesu přípravy věcného záměru zákonné úpravy registrů veřejné
správy byly určeny tři základní registry:
základní registr obyvatel (ZRO),
základní registr ekonomických subjektů (ZRES),
základní registr územní identifikace a nemovitostí (ZRÚIN).

Pro jednotlivé registry je nezbytné upravit speciálními zákony zejména vlastní zřízení
registru, určit správce a organizaci odpovědnou za vedení registru. Dále je potřeba stanovit
datovou strukturu a potřebné identifikátory, způsoby naplňování registru a aktualizace dat,
podmínky a způsob využívání registru. Tím se zajistí:
- sjednocení vybraných (např. územních) prvků a základních údajů o nich,
- vytvoření referenčních registrů pro jejich správu,
- určení subjektů, v jejichž kompetenci prvotní data vznikají (prvotní informační zdrojová
místa), udržují se a aktualizují,
- jednotné mechanizmy poskytování a předávání údajů.
Pouze za těchto podmínek je možné uvažovat o tom, že budou základní registry sloužit jako
základní datové báze geodat a mohou splnit úlohu verifikačního nástroje. Na funkční základní
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registry budou následně navázány další registry veřejné správy, které vzniknou změnou
stávajících evidencí, seznamů a rejstříků.
13.4.2
Základní registr územní identifikace a nemovitostí – věcný záměr
Základní registr územní identifikace a nemovitostí je ve věcném záměru zákona navržen jako
soustava datových souborů obsahující údaje o budovách, pozemcích a dalších vybraných
územních prvcích, včetně prostorové i časové vazby územních prvků v České republice.
Předmětem ZRÚIN je evidence územních prvků37 včetně jejich přímé lokalizace38 (prostorové
lokalizace) a nepřímé lokalizace39 (evidence základních údajů o nemovitostech). Problematika
územní identifikace musí obsáhnout vymezení, identifikaci a lokalizaci územních prvků typu
pozemek40 a budova41 (nemovitosti42) jak pro účely stavebně technické a ekonomické, tak
jako předměty občanskoprávních vztahů.
Je zřejmé, že z těchto důvodů je nezbytné, aby elementárním územním prvkem43, jako
základním výše skladebným prvkem, byla parcela s normativním vymezením a
s geometrickým a polohovým určením podle (95). Nepřímá lokalizace územních prvků je
určena názvem nebo číslem územního prvku a základním kódem územního prvku (základní
identifikátor). Přímá lokalizace územních prvků je určena souřadnicemi definičního bodu a
hranic územního prvku (je-li hranice pro územní prvek relevantní). Zdrojem lokalizačních
údajů jsou základní datové fondy geodat popsané v oddílu 13.3 . Souřadnicové vyjádření
definičních bodů i hranic územních prvků je požadováno v souřadnicovém systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).
Územní prvek je jednoznačně určen kombinací přímé a nepřímé lokalizace. Konkrétní
způsob vymezení každého územního prvku je stanoven buď výčtem, pomocí hierarchicky
nižších územních celků v základním registru již popsaných, nebo jako posloupnost lomových
bodů obvodu územního prvku.
Základní registr územní identifikace a nemovitostí obsahuje údaje o základních územních
prvcích oblast, kraj, okres, obec, území vojenského újezdu, katastrální území, území
základní sídelní jednotky, území správního obvodu (hl.m. Praha), území městského
obvodu a území městské části, část obce, ulice nebo jiné veřejné prostranství, budova
(včetně vedlejších budov), obvod dodávací poštovní provozovny, adresní místo, parcely.
Pro vymezení územního prvku, přidělení identifikačních a lokalizačních údajů a zjištění údajů
o nemovitosti je zákonem jmenován povinný subjekt (viz tabulka 10.1).
Vedle základních územních prvků obsažených v ZRÚIN je možno vytvářet účelové
územní prvky, vyplývá-li tato potřeba z charakteru činností veřejné správy. Účelově
vymezené prvky, jako jsou liniové prvky (vodní toky, pozemní komunikace apod.), plošné
prvky (sčítací obvody, volební obvody apod.), mohou být využívány účelově pro jednorázové
projekty např. statistické, kalamitní situace, volební a jiné účely.
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Územní prvek (dříve používán pojem prostorový prvek) - přírodní nebo umělý prvek na zvolené rozlišovací úrovni, který
se nachází na zemském povrchu, pod nebo nad ním, lokalizovatelný a identifikovatelný v prostoru. Územní prvek může mít
charakter územního celku, evidenční jednotky nebo elementárního územního prvku.
38
Přímá lokalizace – umístění geoprvku pomocí souřadnic (83)
39
Nepřímá lokalizace – umístění geoprvku pomocí geokódů (83)
40
Pozemek - část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí
katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.
41
Budova - nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
42
Nemovitosti - pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.
43
Elementární územní prvek - elementární přírodní nebo umělý prvek jako je parcela, ulice nebo veřejné prostranství,
stavební objekt nebo adresní místo.
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Povinný subjekt územního prvku
Základní územní prvek
území oblasti
území kraje
území okresu
území obce
území vojenského újezdu
katastrální území
území základní sídelní jednotky
území správního obvodu
území městského obvodu, městské části
část obce
ulice
budova
dodávací obvod poštovní provozovny
adresní místo
pozemek

vymezení, vznik a zánik prvku
Č

*)

ÚZK
ÚZK
ČÚZK
MV**)
xx)
ČÚZK, MO
ČÚZK
ČÚZK
hl.m. P a stat. m.***)
hl.m. P a stat. m
obec
obec
obec
držitel poštovní licence
obec
ČÚZK
Č

datové naplnění registru
Č

ÚZK
ÚZK
ČÚZK
MV, ČÚZK
ČÚZK
ČÚZK
ČÚZK
Č

hl.m. P a stat. m., ČÚZK
hl.m. P a stat. m., ČÚZK

obec, ČÚZK
obec, MPSVx), ČÚZK
obec, ČÚZK
držitel poštovní licence
obec, MPSV, ČÚZK
ČÚZK

Tab.10.1 : Přehled územních prvků a povinných subjektů
Nesporným přínosem ZRÚIN je systémové vymezení referenčního obsahu základního
registru a stanovení povinných subjektů pro vymezení, vznik a zánik příslušných základních
územních prvků zákonnou normou. Dále bude zákonem stanoven orgán odpovědný za
naplnění registru, způsob fungování registračních míst, za kvalitu a důvěryhodnost dat. Velice
důležitým a koncepčním rozhodnutím je především snaha o hierarchické členění územních
prvků při zachování jejich skladebnosti, případně snaha o optimální vymezení vyšších
územních prvků.

13.5

Vazby ZRÚIN a státních mapových děl

Schematické znázornění obsahu a struktury ZRÚIN je uvedeno na Obr. 39. Jeho datové
naplnění je vázáno na technologii tvorby a vedení D-SGI pro přímou lokalizaci územních
prvků ZRÚIN, a souboru popisných informací (SPI) jako významného zdroje dat pro
nepřímou lokalizaci prvků ZRÚIN. Na příkladě základního územního prvku pozemku je
v tabulce 10.2 ukázána shoda evidovaných parametrů až na několik terminologicky
nesjednocených výjimek (např. vlastnický podíl x právní vztah), a nebo nevyjasněných
technických parametrů v ZRÚIN (např. základní kód parcely). Další údaje přímé lokalizace
vyšších základních územních prvků, uvedené ve věcném záměru zákona o ZRÚIN, je možné
skladebně odvodit z parcel, a je-li potřebné zjednodušené vyjádření těchto prvků, lze použít
základních funkcí generalizace jednotně uložených dat.
K dosažení vyššího stupně automatické generalizace např. při tvorbě ulic, silničních úseků,
úseků vodních toků apod., bude nutné provést některé úpravy ve stávajících resortních
předpisech např. (95) z hlediska tvorby parcel, rozšíření atributů výměnného formátu DKM
apod. Jsou to však většinou řešitelné technické problémy, které je nezbytné překonat, aby byl
prakticky naplněn § 1 odst.4 (95).

*)

Č

ÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
MV – Ministerstvo vnitra
xx)
MO – Ministerstvo obrany s ohledem na zákon č. 222/1999 Sb.
***)
hl.m. P a stat. m. – hlavní město Praha a statutární města
x)
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

**)
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Základní
územní
prvek

Údaje evidované pro
katastr nemovitostí (6)

ZRÚIN

fyzické osoby
právnické osoby
parcelní číslo
základní kód parcely
souřadnice definičního bodu parcely
souřadnice hranice parcely

pozemek
v podobě parcely

výměra parcely
druh pozemku
základní kód
vlastníka
rodné číslo vlastníka

jméno vlastníka
příjmení vlastníka
adresa trvalého
pobytu vlastníka

vlastnický podíl

údaje o parcele
údaje o vlastníku
parcelní číslo
příslušnost do k.ú.
příslušnost do
druh číslování parcel katastrálního území (k.ú.)
souřadnice
definičního bodu
parcely
číselné vyjádření
katastrální
mapy(5)
výměra parcely
druh a způsob
využití pozemku

IČO vlastníka

IČO vlastníka nebo rodné
číslo vlastníka

název vlastníka

úplné jméno vlastníka
nebo
název vlastníka

adresa sídla vlastníka

název sídla právnické osoby
adresa trvalého pobytu vlastníka

vlastnický podíl
kvalita výměry
typ a způsob ochrany
nemovitosti
číslo listu vlastnictví
právní vztah
označení listu KM

č

íslo listu vlastnictví

Tab.10.2 : Údaje evidované pro územní prvek „pozemek v podobě parcely“
Možnost využití více SMD jako zdrojů se naopak jeví jako velice funkční např. při
aktualizaci identifikačních údajů typu druh a způsob využití pozemku. Využitím
topografických dat z ortofotografického zobrazení území ČR by se dalo provést objektivní
naplnění této informace ZRÚIN a po legislativních a technických úpravách dosáhnout zpětné
vazby i do ISKN. Dále je možné využít tento datový zdroj pro zpřesnění geometrického a
polohového určení nemovitostí v takových případech, kdy se prokáží hrubé chyby v D-SGI,
vyplývající např. z typu analogové katastrální mapy a způsobu jejího vedení a údržby
v minulosti (viz např. (17) nebo (18)). Prostory s hrubými chybami jsou takto jednoduše
lokalizovatelné a vhodným technologickým postupem a metodickým nařízením při vedení a
údržbě D-SGI je možné dosáhnout nápravy. Systémovým řešením by samozřejmě bylo
provést aktualizaci a zpřesnění těchto prvků popsanými postupy přímo v prostředí ISKN a
následně tato data předat do ZRÚIN. Znamenalo by to však zásadní změnu legislativy KN
především ve významu pojmů evidovaný právní stav a skutečný stav.
Další možností využití tohoto zdroje topografických geodat se zpětnou vazbou na
tvorbu SMD je zpřesnění územní polohy a aktualizace některých nadzemních vedení
inženýrských sítí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí. V návrhu cílového
stavu DB informačních systémů (viz.příloha F) je pro tato geodata navrhována samostatná
uživatelská DB topografických tematických geodat. Plánovaná tříletá perioda aktualizace
ortofotografického zobrazení území ČR poskytuje k tomuto záměru reálné zázemí.
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ZÁKLADNÍ REGISTR
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R

• název oblasti
• základní kód oblasti

.
.
.

SM 5

N
Í

• souřadnice hranice parcely,
• souřadnice definičního bodu
parcely

A

• druh pozemku
• parcelní čísla
• základní kód parcely

• souřadnice hranice
budovy,
• souřadnice def. bodu
budovy

R

• základní kód ulice
• kód adresního místa

H

.
.
.

Z

• souřadnice hranice k.ú.,
• souřadnice def. bodu kú.

Přímá lokalizace

Nepřímá lokalizace

• PSČ
• název obvodu dodávací
poštovní provozovny

O

.
.
.

ZABAGED

• souřadnice hranice
oblasti,
• souřadnice def. bodu
oblasti

D SGI

geodata KN
Státní mapová
díla ve správ ČÚZK
ě

Obr. 39 Vazby ZRÚIN a státních mapových děl

Obdobně lze nahlížet na možnost vyžití ZM ČR 1:10 000 (resp. jejího digitálního
ekvivalentu ZABAGED) pro rozšíření ZRÚIN o prostorové vyjádření některých
topografických územních prvků, prokáže-li se to jako objektivní potřeba uživatelů
informačních systémů veřejné správy (ISVS). Nezastupitelnost ZM ČR 1:10 000, jako dalšího
typu SMD, je v tomto případě zřejmá. Tento zdroj má však jisté limity jak z hlediska
přesnosti, způsobu topografického vyjádření, tak především z hlediska aktuálnosti. Některé
kvalitativní charakteristiky byly analyzovány např. v (89) a navrženo možné řešení postupu
zpřesnění.

13.6

Základní báze geodat a územně plánovací podklady

Územní rozvoj regionů je usměrňován komplexně regionálním (sociálním a ekonomickým)
plánováním a územním plánováním, a to v jejich trvalé interakci. Územní plánování je
vymezeno stavebním zákonem (94) a v současné době připravovanou novelou (85) včetně
souvisejících vyhlášek (91), (92). Zpracování územně plánovací dokumentace je podmíněno
širokým sortimentem dat z daného území, který by zajistil tzv. územně technické podklady
(ÚTP). Současný stavební zákon řadí tyto ÚTP do územně plánovacích podkladů.
Územně plánovací podklady (ÚPP) jsou výstupy trvalé a soustavné činnosti státní
správy na úseku územního plánování. Účelem této činnosti je vytvářet, udržovat a poskytovat
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státní správou garantované, trvale a soustavně aktualizované informace a přehledy těchto
informací o stavu, limitech a možnostech využití území, vyplývajících z právních předpisů a
příslušných dokladů (např. ochranu veřejných zájmů, schválené ÚPP, údaje katastru
nemovitostí, schválené pozemkové úpravy). V územně plánovacích podkladech je povinně
vyznačeno zastavěné území obce.
Funkčnost územně plánovací dokumentace je hodnocena především podle aktuálnosti
informací o fyzickém a právním stavu (limity) území a na to vázané možnosti využití území.
Územně plánovací podklady budou veřejně přístupnými informacemi o území, budou
zveřejňovány i dálkovým přístupem v elektronické podobě. Právě požadavek aktuálních a
hodnověrných informací není řešitelný bez podpory územního plánování technologií GIS.
Proto musí nová koncepce územně plánovacích podkladů jednoznačně definovat pojmy,
procesy a právní formy vzniku geografických dat, jejich poskytování, správu a právní
relevanci. Územně plánovací podklady budou pořizované a soustavně udržované pro celé
území státu, celé území kraje a budou po nabytí účinnosti stavebního zákona pořízeny
v termínu stanoveném zákonem tak, aby beze zbytku pokryly celé území státu.
Podstatnou částí ÚPP jsou limity využití území, které můžeme kategorizovat podle
• původu na limity vyplývající z
- právních předpisů,
- rozhodnutí správních úřadů,
- územního rozhodnutí,
- územně plánovací dokumentace,
• zdroje původu na limity vyhlašované
- obcí,
- stavebním úřadem,
- krajským (okresním) úřadem,
- ministerstvem,
- vládou,
- zákonodárným sborem,
• oboru na limity pro
- dopravu a inženýrské sítě,
- přírodu a životní prostředí,
- památky,
- nerostné suroviny,
- hygienické požadavky.
Protože většina limitů využití území významným způsobem zasahuje do vlastnických práv
k nemovitostem, je nezbytná identifikace hranic pásem a limitů na jednotlivé vlastnické
parcely. Vznik, vyhlášení a podrobná inventarizace limitů je ve funkční struktuře ÚPP
v kategorii tematických a aplikačních DB. Je zřejmé, že pro úroveň územních plánů obcí a
regulačních plánů (viz pododdíl 13.6.1 ) nemůže být předpokládané referenční měřítko ÚPP
1:10 000 z tohoto pohledu dostatečné. Tento zřejmý nesoulad je dále ještě ovlivněn
nekonzistencí dat SMD (Základní mapa ČR 1:10 000, Katastrální mapa).
Schválený věcný záměr novely stavebního zákona předpokládá prohloubení účasti
veřejnosti na územně plánovacím procesu. Není to uvažovaná informační povinnost pouze
pro obce, ministerstva a jiné správní úřady, ale především pro právnické a fyzické osoby,
podpořená mimo jiné zákonnou vymahatelností této informační povinnosti. Dále se
předpokládá, že nejen celý proces projednávání územně plánovací dokumentace, ale i územní
řízení bude veřejné. Důraz je kladen na transparentnost všech procesů. Tomuto požadavku
veřejného projednávání musí být přizpůsobena čitelnost a srozumitelnost územně plánovacích
podkladů, jmenovitě základní lokalizační složky (data přímé lokalizace).
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13.6.1
Územně plánovací dokumentace
Podmínky pro dosažení veřejně prospěšného využívání území, které budou v souladu
s požadavky trvale udržitelného rozvoje s ohledem na veřejné i soukromé zájmy, jsou
zpřesňovány a konkretizovány v územně plánovací dokumentaci. Územně plánovací
dokumentaci (ÚPD) tvoří:
zásady územního rozvoje,
územní plán,
regulační plán.
Obsah ÚPD a forma jejího zpracování bude stanovena tak, aby po schválení vyjadřovala
závaznost v celém svém rozsahu. Výstupy ÚPD, které jsou předmětem veřejného
projednávání, mají být zveřejňovány také v elektronické podobě dálkovým přístupem.
Zásady územního rozvoje (ZÚR) vymezují významná území kraje, která vyžadují
zvláštní podmínky pro využívání, případně stanovují požadavky na další podrobnější územně
plánovací dokumentaci. Jedná se zejména o vyhotovení a schválení územních plánů území
více obcí, ležících případně v rozdílných krajích.
Územní plán (ÚP) je zpracován jako plán využití území celé obce a je závazný pro
zpracování regulačních plánů a pro rozhodování o území a stavbách ve správních řízeních.
V územním plánu jsou určeny podmínky a postupy pro realizaci infrastruktury podmiňující
rozvoj daného území, zejména další výstavbu. Projednávání ÚP je veřejné s odborným a
srozumitelným vysvětlením záměrů ÚP, včetně všech důsledků. Územní plán schvaluje
zastupitelstvo obce a stává se závazným pro zpracování regulačního plánu.
Regulační plán (RP) stanoví konkrétní způsob využití jednotlivých pozemků a po
schválení nahrazuje územní rozhodnutí pro řešené území. Je pořizován zejména v případech
nové výstavby v zastavitelných územích, které mohou mít vliv na změnu vlastnických vztahů,
nebo je-li využití těchto území změnou vlastnických vztahů podmíněno. Povinnost vyhotovit
regulační plán může být uložena při schválení územního plánu, výjimečně i v zásadách
územního rozvoje. Podle povahy území obce bude možné zpracovat sloučený územní plán a
regulační plán tak, aby plnil obě funkce současně.
Z návrhu hierarchické struktury ÚPD a ÚPP, ze stanovených vazeb v návrhu věcného
záměru stavebního zákona je patrná úzká provázanost jednotlivých úrovní dokumentace o
využití území. Touto právní úpravou dojde v řadě případů k omezení nebo i změně využití
jednotlivých nemovitostí, a tím k ovlivnění vlastnických práv. Není možné považovat tvorbu
ÚPP pouze za jakousi inventarizaci územních limitů, ale tato dokumentace by již měla
garantovat jednoznačnou lokalizaci těchto územních limitů až na jednotlivé parcely. Územně
plánovací dokumentace v návrhu věcného záměru stavebního zákona již podrobnost na
jednotlivé parcely předpokládá. Je zřejmé, že tuto funkci může plnit pouze závazný
lokalizační podklad velkého měřítka - digitální katastrální mapa (DKM) jako zdrojová
databáze, nebo základní databáze geodat informačních systémů – ZRÚIN. ÚPP řazené
z hlediska informačních systémů do DB uživatelských aplikací by měly převzít ze
základních DB a registrů referenční data transformovaná do topografických objektů
požadované úrovně podrobnosti. Bezproblémovou návaznost jednotlivých úrovní územního
plánování je možné zabezpečit pouze navrženým systémovým řešením.

13.7

Datové báze pro uživatelské aplikace GIS

Návrh vychází z úvahy, že registr geografických informací (RGI) tak, jak je koncipován v
(57), nemůže být prohlášen za další základní registr ISVS ani z hlediska požadavků na
základní registry (referenční datová báze s hierarchickým uspořádáním a dodržením
skladebnosti základních územních prvků), ani z hlediska formálně – terminologického
(nejedná se geografická data). Návrh reflektuje již existující stav, kdy jednotlivé instituce
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veřejné správy s vynaložením nemalých finančních prostředků budují nebo již vybudovaly dle
svých potřeb a možností řadu informačních systémů, do kterých integrovaly jim dostupná
geodata. Nad těmito geodaty, v jisté úrovni podrobnosti a s jistou úrovní spolehlivosti,
vygenerovaly svými rozhodnutími např. určité územní limity, které jsou závazně vyhlášené
(ochranná pásma, rezervace, územní plány) a musí být dodržovány i dalšími účastníky
územního rozhodování.
Problémy však nastávají s aktualizací a vedením geodat přímé lokalizace v tomto
registru, která je dosud nejednotná a poplatná použitému výchozímu digitálnímu ekvivalentu,
většinou státnímu mapovému dílu (KM, ZM ČR, vojenské topografické mapy). Aktualizace
není kontinuální a není často ani na vzájemně kompatibilních lokalizačních podkladech,
mnohdy je prováděna duplicitně, v některých případech i neodborně. Tím se toto řešení stává
nespolehlivým a obtížně propojitelným s dalšími systémy. Tento nesoulad se pokouší
koncepčně řešit návrh DB pro uživatelské aplikace GIS (grafické znázornění viz. příloha F).
Datové báze pro uživatelské aplikace mají své místo jak v oblasti geoinformačních
systémů, tak v oblastech vymezovaných ISVS. Zejména v oblasti geoinformačních systémů
mají bohatou vnitřní strukturu, která je poplatná zvoleným kritériím členění. Použijeme-li
pouze první úroveň členění, jedná se zřejmě o datové báze obsahující prvky lokalizované na
úrovni topografického datového modelu (DB se všeobecně topografickým obsahem a
obsahem speciálně tematickým) a prvky lokalizované na úrovni pozemkového datového
modelu (DB pozemkově tematické).
Hlavní požadavek kladený na DB pro uživatelské aplikace je využívání základních
datových bází (s vymezenými všeobecně užívanými geoprvky viz. oddíl 13.4 ), jejich sdílení
a následné generování takových tematických (aplikačních) geodat, která budou
bezproblémově použitelná a garantovaná pro ostatní IS všech zainteresovaných uživatelů.
Jako příklad aplikačního výstupu takto funkčního systému je možné uvést sjednocení a
zkvalitnění závazných státních mapových děl, čímž se vyhneme „sezónním“, jednorázovým
akcím typu zpřesňování polohopisu SMD a nutnosti provádět duplicitní údržbu a aktualizaci
SMD.

13.8

Využitelnost map stabilního katastru pro druhé vojenské mapování

Jedním z argumentů odpůrců koncepce pozemkového modelu reálného světa je neexistence
uspokojivého transformačního modulu pro generování topografických objektů z map velkých
měřítek (DKM) a námitka, že dokonce ani program INSPIRE nepředpokládá jeho vývoj a
nasazení reálné před rokem 2010. Existuje však historická paralela postupu tvorby
topografických map II. vojenského mapování, kdy byl pozemkový model úspěšně použit ke
generování topografických objektů, i když v odlišných historických podmínkách a při aplikaci
nesrovnatelně primitivnějších technických prostředků.
Špatné zkušenosti s polohovými deformacemi a nesoulady zákresů objektů na
jednotlivých mapových listech I. vojenského mapování44 v měřítku 1 : 28 800 způsobily, že
byl při vytváření odvozených topografických map menších měřítek vznesen požadavek na
vybudování vojenské triangulace pro celé území habsburské monarchie jako referenčního
geodetického systému připravovaného projektu II. vojenského mapování. Projekt takovéto
sítě I. řádu v podobě řetězce Salcburg – Sucava a tří poledníkových řetězců pražského45,

44

První vojenské mapování (Josefské) bylo v Čechách prováděno v letech 1764 – 1767 (273 mapové listy), na Moravě
v letech 1764 – 1768 (126 mapových listů)a ve Slezsku v letech 1763 – 1764 (40 mapových listů). Odstranění zjištěných
nedostatků (přezkoušeno, revidováno) nebo nově mapováno bylo na území Čech 143 mapových listů v létech 1780 – 1783,
na Moravě v létech 1779 –1781 nově mapováno 40 mapových listů.
45
Pražský poledníkový řetězec (Wels – Praha)
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vídeňského46 a tokajského vypracoval generál A. Mayer z Heldensfeldu. Astronomickogeodetické práce realizovala triangulační kancelář od roku 1806 a v letech 1810 – 1811 byla
dokončena souvislá trigonometrická síť na území monarchie až po budapešťský poledník.
Souřadnice všech trigonometrických bodů byly určeny v souřadnicovém systému
svatoštěpánském a využity pravděpodobně při revizním topografickém mapování v Čechách
v letech 1812 – 1819.
Vazba prováděných prací vojenské triangulace a triangulace pro stabilní katastr je
zřejmá nejen z hlediska personálního zajištění, ale především z následných prací triangulace
pro stabilní katastr (délkové základny) a dále tím, že byla přebírána stabilizace některých
bodů astronomické vojenské triangulace do číselné trigonometrické sítě stabilního katastru
(viz podkapitola 7.3).

Obr. 40 Klad mapových listů II. vojenského mapování v systému gusterbergském v hranicích správních
krajů z let 1751-1842

Klad mapových listů II. vojenského mapování byl získán dělením sektorů rovinného
souřadnicového systému rovnoběžkami se souřadnicovými osami ve vzdálenosti
2 rakouských mil (8000 sáhů). Sloupce takto vzniklých mapových listů rovnoběžné s osou X
(Colonne) se označovaly římskými číslicemi od souřadnicové osy západním i východním
46

Vídeňský poledníkový řetězec (Varaždín – Kralický Sněžník)
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směrem (východní - O, západní - W). Vrstvy (Schichte) byly číslovány arabskými čísly od
severu k jihu. Klad mapových listů a jejich označení v souřadnicovém systému
gusterbergském pro Čechy zobrazuje Obr. 40, klad mapových listů a jejich označení v
souřadnicovém systému svatoštěpánském pro Moravu znázorňuje Obr. 41.

Obr. 41 Klad mapových listů II. vojenského mapování v systému svatoštěpánském v hranicích
správních krajů z let 1751-1842

Těsné propojení geodetických a kartografických základů II. vojenského mapování a stabilního
katastru je zřejmé nejen volbou kartografického zobrazení, shodných rovinných
souřadnicových soustav a z toho vyplývajícího kladu mapových listů, ale i propojením
astronomické sítě47 s geodetickou sítí stabilního katastru. Proto je možné plně použít GTK
vytvořený pro projekt (32) i pro účely lokalizace map II. vojenského mapování do S-JTSK.
13.8.1
Technologie sběru dat II. vojenského mapování
Druhé vojenské mapování, zvané Františkovo (františkovské), bylo zahájeno v roce 1807
v Rakousích a Solnohradsku přímým topografickým mapováním metodou měřického stolu
s využitím astronomicko-geodetické sítě zhuštěné grafickou triangulací. Hlavní objekty
polohopisu byly zaměřeny grafickým protínáním, krokováním nebo odhadem vzdáleností.
Výšky topograficky významných objektů byly určovány trigonometricky, ostatní reliéf byl

47

Počátky budování této sítě jsou datovány do roku 1808 a např. měření základen ovlivnilo určení rozměru geodetických sítí
stabilního katastru.
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znázorněn šrafováním (Lehmannovy šrafy48), skalní stěny a skaliska byly zobrazeny světle
hnědě obrysovým polygonem s nepravidelnou výplní skvrnami tmavě hnědé až černé barvy.
Tímto postupem byly mapovány Dolní a Horní Rakousy, Sedmihradsko, Tyroly
s Vorarlbergem a Uhry.
Druhé vojenské mapování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v Korutanech, Štýrsku
a Dalmácii, kde souběžně probíhalo nebo již bylo ukončeno mapování stabilního katastru,
bylo provedeno odlišně, především s ohledem na ekonomičnost prací. Polohopisným
podkladem byl zjednodušený polohopis map stabilního katastru 1 : 2 880 zmenšený
pantograficky do měřítka 1 : 28 800. Vlastní topografické měření bylo tímto omezeno na
zaměření pouze těch objektů, které nebyly obsahem katastrální mapy, a úpravu polohopisu
podle topografického značkového klíče vydaného v roce 1827. Obsah topografické mapy byl
doplněn kresbou reliéfu s výškovými kótami v sázích u bodů trigonometrické sítě. Podrobně
je obsah II. vojenského mapování popsán např. v (25).
Mapování prováděli vojenští topografové, z nichž každý spolu s měřickým
pomocníkem zmapoval během šesti měsíců polních měřických prací až 690 km2. V zimních
měsících poté následovala kresba mapových sekcí. Území Čech bylo zobrazeno na 267
kolorovaných mapových sekcích Militaer-Aufnahmssektionen von Boemen v letech 18421852, Morava a Slezsko na 146 mapových sekcích map II. vojenského mapování.
13.8.2
Možnosti interpretace obsahu map II. vojenského mapování
Využití mapového díla II. vojenského mapování pro studium vývoje krajiny - krajinné
ekologie - má mnoho zajímavých aspektů. Vedle historické paměti tohoto mapového díla, jež
je nenahraditelným zdrojem informací pro řadu odborníků z oblasti geobotaniky, krajinné
ekologie a archeologie, architektů nebo geografů, je možná inspirace i v oblasti studia
geodetických a kartografických základů, organizace práce, vymezení a optimalizace obsahu
zvoleného datového modelu.
Předností při studiu informací o vývoji krajiny z těchto zdrojů je skutečnost, že
lokalizace studovaných jevů zobrazených na topografických mapách je možná nejen ve
vztahu k mapám stabilního katastru (projekty zaměřené na problematiku využití území), ale
při možnosti jednotné lokalizace předem známé přesnosti do S-JTSK i k současnému
aktuálnímu stavu jak pro modely topografické, tak i modely pozemkové. Tím je řadě
odborníků umožněno sledovat vývoj studovaných prvků nejen z hlediska kvantifikace, ale
především z pohledu prostorových změn. Topografické mapy II. vojenského mapování,
protože pokrývají celé území Českých zemí, by se tak mohly stát zásadním informačním
zdrojem pro projekty zabývající se vývojem, ochranou a optimalizovaným rozvojem území.

48

Johann Georg Lehmann (1765 – 1811) saský topograf, autor zobrazení terénního reliéfu v půdorysném průmětu pomocí
stupnice rozdílné tloušťky šraf tak, aby byl zřejmý směr největšího spádu, jeho velikosti (vyjádřeno intenzitou šraf) a zároveň
byl vyjádřen tvar topografické plochy (u ploch vypuklých se šrafy rozbíhají, plochy rovné jsou zobrazené rovnoběžnými
šrafami, u ploch vhloubených se šrafy sbíhají).
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14

Závěry

V předložené habilitační práci jsou shrnuty některé výsledky více než desetiletého aplikačního
výzkumu autora v oblasti problematiky tvorby digitálních map velkých měřítek (viz např. (8),
(9), (11)), jejich správy, aktualizace a bezproblémového využití širokým spektrem uživatelů
nejen v oblasti katastru nemovitostí, ale i ve všech aplikacích založených na pozemkovém
modelu reálného světa. Existence kvalitních digitálních katastrálních map jako hlavní součásti
D-SGI KN podmiňuje plnohodnotnou funkčnost ISKN. Proces digitalizace katastrálních map
je problematika velice komplexní, která zajisté ovlivní funkčnost celého KN na následující
dlouhé období, a tím i majetkoprávní garance nemovitého majetku většiny občanů ČR –
majitelů nemovitostí. Výsledky digitalizace souboru geodetických informací jsou závislé
především na kvalitě platných analogových map KN. Protože více než 67 % současných
katastrálních map odvozuje svůj původ z mapování pro stabilní katastr (1824 – 1843) a u
dalších 20 % katastrálních map jsou vlastnické vztahy k nemovitostem zobrazeny v mapách
sáhového měřítka, bylo podrobně studováno technické, technologické a právní prostředí
vzniku tohoto prvního (a bohužel i také posledního) mapového díla velkého měřítka
kompletně a jednotně vyhotoveného na celém území našeho státu (výjimkou jsou katastrální
území pruského katastru – část území Slezska). Bylo nutné vymezit takové technologické
kroky, které v následujících obdobích při údržbě tohoto mapového díla zásadním způsobem
ovlivnily současný nevyhovující stav katastrálních map. Podrobně je o této problematice
pojednáno např. v (12), (13),(14).
Výchozí situace výzkumu byla komplikována tím, že v odborné zeměměřické a
katastrální veřejnosti převládal názor o nekvalitě původního grafického operátu map
stabilního katastru a nemožnosti práce s ním jako s klasickou mapou, která neměla a nemá
geodetické ani kartografické základy (viz např.(65)) . Bylo nutné tuto představu vyvrátit a na
celém území ČR praktickými zkouškami kvalitu mapového operátu stabilního katastru
analyzovat, kvantifikovat a využít pro jednoznačné exaktní řešení přepracování tohoto
mapového operátu tak, aby bylo vzniklé digitální mapové dílo multifunkční z hlediska potřeb
společnosti alespoň do doby náhrady kvalitativně novým mapovým dílem velkého měřítka.
Dále je nezbytné toto dílo udržovat v souladu s aktuálním stavem skutečnosti a průběžně
zvyšovat jeho technickou úroveň.

14.1

Vlastní přínosy

Zásadním úkolem bylo nalezení vztahu mezi souřadnicovými systémy stabilního katastru
(systém gusterbegský a svatoštěpánský) a v současné době závazným systémem JTSK.
Podrobným studiem archivovaných výsledků triangulačních prací číselné triangulace pro
stabilní katastr, terénním šetřením a doměřením bodů na trvalých objektech byla vytvořena
uzavřená množina identických bodů (10), pomocí kterých byl sestaven globální transformační
klíč pro jednoznačné zobrazení systému gusterbergského a systému svatoštěpánského do SJTSK a naopak. Byla provedena řada kontrolních testů a na styku obou souřadnicových
systémů (oblasti maximálních změn místních měřítek kartografického zobrazení) pomocí
souboru diferencí určena přesnost globálních transformačních klíčů. Výsledky byly
publikované v V současné době jsou GTK testovány na 26 pracovištích katastrálních úřadů v
pilotních projektech.
Na základě znalosti identických bodů číselné triangulace pro stabilní katastr byla
analyzována dosažitelná přesnost přiřazení S-SK při použití mílových tabulek. Byla
prokázána pouze omezená přesnost tohoto postupu, která by v následném procesu vedení a
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údržby KO způsobovala významné komplikace a limitovala možnosti nasazení moderních
měřických technologií. Závěry byly publikovány v (16).
Výsledkem první části předložené práce je návrh, realizace a ověření ucelené
technologie přepracování rastrových souborů map stabilního katastru nebo pozemkového
katastru tak, aby byly eliminovány nepříznivé vlivy především deformací analogových
mapových listů. Jako optimální řešení byla použita metoda geometrického plátování
bikubickým Coonsovým plátem. Takto opravené rastrové soubory jednotlivých mapových
listů tvoří souvislé zobrazení katastrálního území a jsou ideálním podkladem pro lokalizaci
prostorů zatížených chybným zákresem polohopisu na stycích mapových listů. Pro objektivní
hodnocení kvality vytvořených celkových rastrů jednotlivých katastrálních území byla
aplikována shluková analýza diferencí odpovídajících bodů katastrálních hranic sousedních
katastrálních území. Na základě výsledků těchto statistických analýz je možné identifikovat
prostory nekorektně eliminovaných deformací jednotlivých mapových listů, odhalit chyby
původního mapování, získat prvotní informace o kvalitě a přesnosti zpracovávaných lokalit a
provést návrh nezbytných nápravných opatření. V případě uspokojivých výsledků je
vyrovnávací transformací vytvořen souvislý rastr v souřadnicových systémech stabilního
katastru a pomocí GTK lokalizován v S-JTSK. Na základě autorem publikované technologie
byla v prostředí interaktivního grafického systému WKokeš vytvořena kompletní
technologická linka tvorby souvislého zobrazení map stabilního a pozemkového katastru a
předána ČÚZK pro provozní nasazení. Podrobné řešení bylo publikováno v (19), (17), (20),
souborně zpracováno a předáno ČÚZK (19), (21). V současné době je tato technologická
linka ověřována na několika desítkách katastrálních území.

14.2

Názor uchazeče na další vývoj problematiky

Důležitou otázkou současného směrování a rozvoje katastru nemovitostí u nás v nejbližším
období je mimo jiné i zásadní rozhodnutí o následném vedení a údržbě digitálních
katastrálních map. Na základě analýzy v současné době platné legislativy je poukázáno na
některá úzká a problematická místa současných postupů. Z praktických zkušeností a
provedených testů vyplývá, jak tyto postupy komplikují vedení D-SGI, nepřináší jeho
zkvalitnění, ale naopak se řetězí a zvyšuje chybovost, a tím i spolehlivost digitálních
katastrálních map.
Především s ohledem na rychlost a bezkonfliktnost procesu digitalizace map stabilního
a pozemkového katastru, přídělových plánů a při nutnosti kontinuálního průběžného
zpřesňování lokalizačních dat katastru nemovitostí je technologie tvorby rozšířena o návrh
koncepčního řešení údržby DKM v přechodném období, než budou veškerá lokalizační data
ve vektorovém tvaru, alespoň částečně eliminovány systematické chyby původního měření a
následné údržby tak, aby další vedení probíhalo v ISKN. Proto je vedle etapového řešení
vlastní digitalizace navržen způsob vedení a využívání hybridní digitální katastrální mapy.
Velice důležitou úlohu v tomto procesu představuje vytvoření databáze pevných bodů, její
průběžné plnění výsledky zeměměřických činností pro KN a využití těchto kvalitativně
vyšších dat pro navazující zeměměřické práce. Nezastupitelná role databáze pevných bodů
spočívá v možnosti průběžného zpřesňování polohopisu souvislého rastru, případně i
vektorizované mapy. Součástí tohoto koncepčního řešení údržby DKM je i publikovaný návrh
přepracování stávajících lokalit KM-D v S-SKm do S-JTSK proto, aby následná údržba a
vedení mohlo probíhat jednotně podle univerzálního metodického návrhu.
Pouze takto vytvořený, jednotně vedený, kontinuálně zpřesňovaný a spolehlivý D-SGI
odrážející i reálný stav v terénu může být prohlášen za základní datový zdroj v současné době
budovaného Základního registru územní identifikace a nemovitostí informačních systémů
veřejné správy. Jako základní zdroj elementárních územních prvků (parcel) je uvažován

107

funkční informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a protože se daří měnit dřívější názor
ÚZK na závazný souřadnicový systém pro vedení D-SGI, je reálné mít po roce 2006
jednotný lokalizační podklad se závazně garantovanou přesností jednotlivých územních
prvků, včetně každého bodu hranice těchto územních prvků. Významným přínosem je
závazná garance základních územních prvků z hlediska majetkoprávních analýz a vazby na
ISKN. V opačném případě, při setrvávání na neudržitelné představě o digitalizaci
katastrálních map pouze pro potřeby KN, je nutné očekávat oprávněnou kritiku především ze
strany uživatelské sféry veřejné správy.
Většina činností a rozhodovacích procesů orgánů a úřadů veřejné správy má
prostorový charakter, což klade důraz na zvažování a respektování vztahů objektů, jevů a
událostí k území, zejména jejich vzájemných prostorových vztahů. Tímto získávají
informační systémy veřejné správy vlastnosti geoinformačních systémů a data veřejné správy
charakter základních geodat. V předložené práci je proto navrženo vymezení základních bází
geodat ISVS jako referenčních dat i pro ostatní informační systémy uživatelské. Uživatelské
aplikace, generující tematická geodata, budou mít tímto způsobem zajištěnu kontinuální
integritu svých dat a také spolehlivost, kvalitu a aktuálnost dat referenčních. Autorem
navrhovaná koncepce vymezení základních bází geodat po konfrontaci s projektem INSPIRE
jde nad tento rámec v následujících oblastech:
1. lokalizace geodat je navrhována na úrovni pozemkového datového modelu jednotně na
celém území státu,
2. jako základní báze geodat jsou vymezeny databáze vybraných objektů technického
vybavení (DB TVY) o nadzemních vedeních přenosových soustav elektrické energie,
plynu, tepla a produktovodů s podrobností a přesností katastrální mapy,
3. obsah základní báze geodat týkající se vlastnictví je selektivně kompatibilní s daty ISKN,
4. pro generování topografického datového modelu je navržen transformační modul z geodat
pozemkového modelu, o kterém projekt INSPIRE nepředpokládá, že by byl realizován
před rokem 2010.
Návrh vymezení základních DB geodat předložený veřejné diskusi (viz např. (22), (23), (24))
v této úvodní podobě nezkoumá časovou ani finanční náročnost založení těchto základních
DB. Je zřejmé, že se jedná o projekt velmi finačně nákladný, spojený s mnohaletým úsilím
řady institucí a velké skupiny odborníků. Základním smyslem zůstává projekt cílového
funkčního stavu a možnosti jeho dosažení při současné optimalizaci nákladů společnosti.
Pro naplnění a aktualizaci základních bází geodat bude mít zásadní význam spolehlivý
a kontinuálně udržovaný D-SGI KN. Na tuto skutečnost je upozorněno především ve vazbě na
tvorbu územně plánovací dokumentace, ale i na tvorbu státních mapových děl. Při zvážení
všech uvedených skutečností je o to více zřejmé, jak zásadní je otázka jednotné technologie
tvorby a vedení digitálních katastrálních map i v lokalitách sáhových katastrálních map.
Č
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a zákona č. 90/ 1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č.
179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního
zákona.
Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlivky k některým pracem počtářského oddělení. Triangulační kancelář
Ministerstva financí v Praze. (Nedatováno.)
Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve
znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona
č. 220/2000 Sb.
Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/200 Sb. a zákona č. 186/2001
Sb.
Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zásady pro obnovu sáhových katastrálních map přepracováním do digitálního
vyjádření KM-D ze dne 9. 6. 1998. ČÚZK č.j. 48/1998-21, Praha 1998.
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Přílohy

Příloha A: Předměty šetření a měření včetně způsobu jejich zobrazení v mapách
stabilního katastru
Příloha B: Vývojový diagram tvorby digitálního souboru geodetických informací
v lokalitách katastrálních map sáhového měřítka v souřadnicových
systémech stabilního katastru
Příloha C: Vyrovnávací transformace na katastrálních hranicích při tvorbě souvislého
zobrazení
Příloha D: Přehled číselné trigonometrické sítě I. až III. řádu v Čechách
Příloha E: Přehled číselné trigonometrické sítě I. až III. řádu na Moravě a ve Slezsku
Příloha F: Základní datové báze a registry informačních systémů – sjednocený cílový
stav
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