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Anotace  

Tato diplomová práce se zabývá analýzou přesnosti vyrovnání sítí stabilního katastru a 

to v oblasti bývalého „Těšínského kraje“. První část je věnována předchůdcům, založení 

a vývoji stabilního katastru. Popisuje také budování trigonometrických sítí stabilního 

katastru, postupy, měřické práce a tehdy používané přístroje a pomůcky. Druhá část 

popisuje zpracování historické dokumentace, sestavení zápisníků měření S-SK a 

následnému vyrovnání trigonometrických sítí. Výsledky vyrovnání, přípravy a průběh 

vyrovnání jsou vyhodnoceny a okomentovány.  

 

Anotation 

This thesis deals with analysis of adjustment accurancy of the stable cadastre of past 

„Těšín region“. First part is dedicated ancestors and development of the Stable 

Cadastre. It also describes construction of Stable cadastral trigonometric network, 

procedures,  surveying works and used devices and equipment. Second part describes 

processing of historical documentation, compilation of Stable Cadastre measurement 

diaries and subsequent adjustment of trigonometric network. Results of adjustment, it´s 

preparation and progress of adjustment are analyzed and commented. 
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1 Úvod 

Stabilní katastr byl soubor údajů o veškerém půdním fondu v Rakouském císařství. 

Vznikl v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesného měřického 

podkladu pro stanovování pozemkové daně. Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván 

„stabilní“. Z měřického operátu stabilního katastru byly odvozeny pozdější katastrální 

mapy na území České republiky. Hlavními úkoly této práce bylo studium archivních 

materiálů historické měřické dokumentace stabilního katastru, týkajícího se oblasti 

bývalého „Těšínského kraje“, které sloužilo jako podklad pro vyrovnání 

trigonometrických sítí a analýzu jejich přesnosti.  
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2 Stabilní katastr – vznik a vývoj 

Tato kapitola se věnuje předchůdcům a počátkům stabilního katastru. Hlavním úkolem 

této kapitoly je důkladné seznámení s tím, jak tento katastr vznikal a jak byl budován. 

2.1 Pozemkový katastr a Tereziánsko-Josefský katastr 

Pozemkový katastr vznikl na základě patentu Josefa II. z roku 1786. Jednalo se o první 

katastr založený na výsledcích skutečného, i když velmi hrubého měření. Základní 

jednotkou pozemkového katastru byl pozemek, který nahradil předchozí a značně 

nepřesnou „usedlost“. Katastr byl vyhotoven pro jednotlivé berní obce, jejichž hranice 

byly změřeny. Plochy jednotlivých obcí byly rozděleny na menší díly tzv. „pozemkové 

tratě“, „hony“, ohraničené komunikacemi, toky řek, apod. Každý z těchto dílů byl 

samostatně zobrazen na „brouillonech“, náčrtech. Každý pozemek měl své 

„topografické číslo“, byl rozdělen podle druhu obdělávání do čtyř kultur na role, louky, 

vinice a lesy a u rolí byly podle výnosu stanoveny tři bonitní třídy. Výnos byl přiznáván 

jednotlivými držiteli pozemků. Výměru každého pozemku si podle návodu změřili sami 

držitelé pozemku. Každá obec spravovala informace vedené v seznamech zvaných 

„kniha fasí“ a „fasní archy“, které popisovaly polohu pozemků, jejich topografická 

čísla, názvy pozemkové tratě a také údaje o majitelích a výměry pozemků. Měření 

probíhala rychle, takže již 1. listopadu 1789 byl katastrální elaborát, jemuž se říká 

„katastr josefský“, vyhotoven a vstoupil v platnost. 

Poddanské poměry hodlal Josef II. upravit reformou urbariální, navazující na 

reformu berní. Předpokladem k tomu byl dokončený katastr. 

Patentem z 10. 02. 1789 byla vyslovena zásada, že poddanému musí zbýt na 

hospodářskou režii a vlastní výživu 70% hrubého výnosu. Nebo-li součet berních a 

urbariálních povinností nesměl překročit 30%. Na berní mělo připadnout 13% a 

poddanské povinnosti neměly být větší nežli 17% hrubého výnosu hospodářství. Tím 

měla odpadnout robota, nahrazená penězi. To bylo podnětem pro vznik urbariálních 

smluv, jasně definujících vztah mezi poddaným a vrchností. 

Tím mělo být zrušeno daňové zvýhodnění dominikálního majetku. To budilo 

ovšem značný odpor. Josef II. zemřel 20. 2. 1790 a jeho nástupce Leopold II. pod 
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nátlakem stavů patentem z 09. 5. 1790 Josefský katastr resp. změny v placení berně 

zrušil.  

Daně šlechty se opět vybíraly podle předchozího tereziánského katastru. Tato 

úprava se nazývá „Tereziánsko-Josefským katastrem“, který byl podkladem pro vznik 

zemských desek, zakládaných nebo upravovaných podle patentů z roku 1794 o deskách 

zemských a platil až do roku 1860, kdy byl nahrazen stabilním katastrem. Více 

informací o Josefském a Tereziánsko-Josefském katastru v [1], [2]. 

 

2.2 Počátky stabilního katastru 

První kroky k myšlence vzniku nového katastru byly dle [2] z důvodu nejstejnoměrnosti 

rozvržení daňových břemen, jejichž příčinou byly různě zjišťované výměry pozemků, 

malé rozpětí v kulturách a jakosti půdy, které neodpovídalo skutečnosti z důvodu 

neaktualizace katastru.  

Roku 1805 byla z příkazu císaře Františka I. Vyzvána spojená dvorská kancelář 

k vypracování návrhu stejnoměrného rozvržení daně. Císařem Františkem I. Byla 

stanovena tzv. „Dvorská komise“ (v čele s presidentem hrabětem Kristiánem 

Wurmserem), která měla za úkol zhodnocení dosavadních katastrálních operátů a výběr 

vzorů pro vybudování nového systému pro lepší výběr pozemkové daně.  

Jako nejvhodnější vzorové katastry sloužily dle [4] katastry francouzský, 

bavorský a lombardsko-benátský (někdy též zvaný „Milánský“). 

Francouzské katastrální vyměřování prováděné v měřítku 1:2000 spočívalo 

v mnoha lokálních triangulacích vycházejících ze základen měřených zvlášť pro každou 

jednotlivou obec. Tento způsob se však ukázal zcela nevyhovující v okamžiku, kdy se 

z několika map obcí měla složit souvislá přehledná mapa většího území, neboť nebyla 

přesně určena vzájemná poloha vzdálených bodů. 

Bavorský způsob měření vycházel z triangulace celé země s postupným 

zhuštěním do menších oblastí až k jednotlivým obcím. Tento způsob splňoval 

požadavek vzájemné návaznosti jednotlivých územních celků.  
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Milánský katastr byl založený na zaměřování pozemků každé obce a odhadnutí 

čistého výnosu podle kultur a bonitních tříd.  

Více o vzorových katastrech pro stabilní katastr ve [2] a [4]. 

 Výsledkem přípravných prací „Dvorské komise“, které se následkem válečných 

událostí pozdržely až do roku 1815, byl císařský patent ze dne 23. 12. 1817, jímž je 

zaveden stabilní katastr jako podklad pro správné vyměření pozemkové daně.  

 Předběžná jednání „Dvorské komise“ se týkala zásadní otázky, má-li být pro 

stabilní katastr provedeno měření a mapování. 

Komisí bylo navrhnuto vykonat zkoušku a to v příhodné roční době. 

Schválením tohoto návrhu dne 23. 7. 1816 začala jednání o způsobu zobrazení 

nové katastrální sítě. Z trigonometrické sítě I. a II. řádu vojenského měření o stranách 

14-24000 sáhů a 4-8000 sáhů měla být dle [3] odvozena další síť tak, aby na 1 čtvereční 

míli připadly 3 body určené teodolitem a 57 bodů stanovených měřickým stolem. Pro 

určení a zobrazení prvních bodů mělo být zvoleno měřítko 1:14400, nebo dvojnásobné 

1:28800, pro zakreslení bodů stolových měřítko 1:2880 nebo desetinásobné tak, aby 1 

dolnorakouské jitro (40x40 sáhů) bylo zobrazeno jedním čtverečním palcem.  

Jeden sáh měří 72 palců, tzn. že čtverec 40x40 sáhů odpovídá 2880x2880 palců 

a pokud je jitro zobrazeno čtvercem 1x1 palec. 

Měřickou zkoušku bylo navrženo provést na jedné čtverečné míli v okolí města 

Vídně. Zde byl nalezen vhodný terén se všemi druhy pozemků. Její měřické práce měly 

být rychle provedeny, aby mohl být ještě ve stejném roce podán posudek o stabilním 

katastru.  

„Dvorská komise“ poukázala na nedostatky mapování v lombardsko-benátském 

mapování, jež byl vzat jako jeden ze vzorů pro tvorbu stabilního katastru. Uvážíme-li, 

že tento katastr, tehdy považovaný za vzorový neměl soustavné triangulace (v každé 

obci byla samostatně orientovaná základna a z té byla odvozena místní triangulace), 

z čehož vznikly velké nesoulady v zobrazení hranic jednotlivých obcí. Stabilní katastr 

na rozdíl od lombardsko-benátského znamenal velký posun kupředu. A to právě ve 

schválení návrhu měření na podkladě trigonometrické triangulace. A nesouhlasila ani 
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s použitím inženýrů a kresličů, kteří vyhotovovali lombardsko-benátský katastr. Více v 

[3]. 

Výsledkem bylo schválení návrhů a vydání patentů dne 23. 12. 1817, kterými 

císař František I. zavádí stabilní katastr jako podklad pro správné vyměření pozemkové 

daně. 

2.3 Geodetické základy stabilního katastru  

Vybudováním trigonometrické sítě byla pověřena triangulační a početní kancelář c.k. 

generálního štábu. Práce spojené s jejím vybudováním se prováděly po jednotlivých 

zemích a řízení těchto prací bylo svěřeno triangulačním podředitelům. Vlastní 

triangulační práce prováděli většinou vojenští důstojníci s titulem „trigonometr“, kteří o 

své pracovní činnosti průběžně vedli deníky a po ukončení prací sepsali pro triangulační 

ředitelství závěrečnou zprávu. Působení některých trigonometrů na území Čech je 

patrné z výřezu obrázku č.1. na str. 13. 
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Obr. č. 1. Působení trigonometrů na Moravě [9] 
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 Triangulační práce na vybudování sítě I. řádu („Gross Netz“) byly dle [5] 

prováděny 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 (věže kostelů apod.) byly použity v síti III. řádu. Úkolem číselné 

triangulace bylo vybudovat trigonometrickou síť tak, aby na území vymezeném jednou 

rakouskou čtvereční mílí byly určeny tři body tak, aby alespoň jeden z bodů bylo možné 

použít jako stanovisko měřického stolu a z tohoto bodu byla zaručena viditelnost 

alespoň jedné orientace na zbývající dva body v tomto prostoru. Pouze v horských 

lokalitách bylo možné číselně určit v prostoru rakouské čtvereční míle dvojici bodů se 

vzájemnou orientací. Vznikla i síť IV. řádu, která je dnes předmětem velké kritiky za 

její přesnost, která velmi snížila kvality měření stabilního katastru. Více o síti a sítích 

ostatních řádů v kap. 2.7  

 Triangulační práce byly organizovány po pracovních úsecích a řízeny vždy 

jedním odpovědným triangulátorem, který odpovídal nejen za vlastní měřické a 

výpočetní práce, ale i za dílčí komplementaci operátu a předávání výsledků. Na území 

Čech, Moravy a Slezska byla většina prací provedena a řízena těmito triangulátory: 

nadporučík Brodský, nadporučík Catharin, nadporučík Elgger, poručík Henner, Kohout, 

nadporučík Schmitt, Ploebst, Waldhof, a Werner. Definitivní komplementace 

triangulační dokumentace byla uzavřena a uspořádána podle tehdejších správních krajů 

v letech 1845- 1852. Další informace o problematice budování geodetických základů S-

SK jsou uvedeny v [5]. 
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Obr. č. 2 Ukázka měřické instrukce z r. 1824 

2.4 Měřické instrukce a vývoj stabilního katastru 

Chronologický vývoj stabilního katastru 

1820 – první platná měřická instrukce 

uvedená v rukopise, 

1824 - měřická instrukce k provedení 

zemského měření, 

1833 - měřická instrukce zajišťující 

údržbu katastrálních map, 

1865 - instrukce, týkající se sjednocení 

číslování parcel, 

1870 až 1871 - 1. reambulace katastru 

(dle zákona z r. 1869), tj. jednorázové 

doplnění katastrálního operátu 

změnami, které nastaly od ukončení 

původního měření a vyhotovení 

katastrální mapy, 

1871 - přechod na metrickou míru, 

1883 - 23. května 1883 byl vydán zákon 83 ř. z "O evidenci katastru daně pozemkové", 

který bude popsán později, 

1887 - měřická instrukce pro využití polygonální metody měření, 

1896 - 2. reambulace katastru, 

1904 - inovace měřické instrukce z roku 1887, týkající se využití polygonální metody. 
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Stabilní katastr postupem času ztrácel na kvalitě. Stalo se tak podstatně rychleji 

než se předpokládalo. Velký časový odstup od měření prvních částí, rychlý rozvoj 

průmyslu, silnic, železnic a skutečnost, že jinak dobré předpisy opomněly aktuální 

doplňování díla, způsobily zastarání stabilního katastru. Zemský archivář v každé zemi 

prováděl jen ty změny, které mu byly dodány. Jiné změny nebyly vyšetřovány ani 

zaměřovány.  

Reambulovaný katastr 

24. 05. 1869 byla nařízena reambulace stabilního katastru. Jednalo se o 

jednorázové doplnění stabilního katastru. Jedním z jeho cílů bylo doplnění mapy 

změnami vzniklými v letech 1826-43 v Čechách a 1833-45 na Moravě. Práce byly 

provedeny ve velkém spěchu a kvalita původního díla značně utrpěla. Například změny 

v kulturách pozemků a změny pozemků vzniklé dělením na stavební parcely byly často 

zakresleny pouze odhadem. 

     Dále byly nařízeny revize v cyklu po 15-ti letech. Proto se tento katastr nazývá 

někdy „revidovaný“.  

Evidence katastru daně pozemkové 

 Ačkoliv zákon o úpravě daně pozemkové z r. 1869 určoval provedení revize 

každých 15 let, byl již roku 1883 vydán zákon o tzv. „Evidenci katastru daně 

pozemkové“ jenž nařídil, že katastrální operáty se musí udržovat v přesném souladu se 

skutečným a právním stavem. Zde se poprvé zavádí termín „geometrický plán“, jako 

technicko-právní nástroj sloužící pro systematickou údržbu katastru evidence daně 

pozemkové a pro označování nově vznikajících pozemků v pozemkových knihách. 

Revize reambulovaného katastru 

 Revize reambulovaného katastru byla provedena zákonem z roku 1896 z důvodu 

revidování opomenutých změn, které se za posledních 15 let nahromadily, dále pak 

k opravě mnohých starých vad ve vcenění pozemků. 

Institut měřického náčrtu zavádí roku 1907 inovaci měřické instrukce. Dále požadovala 

zaměřovat změny takovou metodou, jakou byla vyhotovena původní katastrální mapa. 
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2.5 Souřadnicové systémy S-SK 

Dle [10] cituji:  „Souřadnicové systémy pro výpočetní a zobrazovací práce byly voleny 

tak, aby z katastrálních map jako map původních bylo možné sestavit mapu krajů, 

jednotlivých zemí a celého státu.“ 

 

Obr. č. 3 Souřadnicové systémy Čech, Moravy a Slezska [11] 

Pro přenesení bodů do roviny bylo použito Zachova elipsoidu a transverzálního 

válcového zobrazení Cassini-Soldnerovo, kdy osa válce leží v rovině rovníku a válec se 

dotýká základního poledníku. Poloha základního poledníku byla určena astronomicky – 

na zvoleném trigonometrickém bodě, který byl určen jako počátek souřadnicové 

soustavy. Na tomto bodě byly astronomicky změřeny zeměpisné souřadnice a azimut 

alespoň jedné trigonometrické strany. Obraz určeného poledníku byl zvolen za osu X, 

jejíž kladná osa směřovala k jihu. Hlavní kružnice procházející počátečním bodem 

soustavy kolmo k ose X byla zvolena za osu Y, jejíž kladná osa směřuje na západ. 

Poloha každého bodu byla určena sférickými souřadnicemi. 
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Při přechodu z koule do roviny se však zobrazil nezkresleně jen základní 

poledník. U ostatních poledníků, které se zobrazovaly jako rovnoběžky se základním 

poledníkem, byla zanedbávána jejich sbíhavost. To samé platí i o pořadnicích Y, které 

se zobrazovaly jako kolmice k ose X. To mělo vliv na zkreslení délkové, úhlové i 

plošné. Protože se zkreslení zvětšují se vzdáleností bodů od počátku, zvolilo se pro 

území bývalého Rakouska celkem 7 souřadnicových soustav a další 3 pro země uherské. 

Tím se zabránilo neúměrnému délkovému zkreslení. 

Území bývalého Československa se týkají tři souřadnicové systémy. 

První má počátek v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horních Rakousích 

(jeho souřadnice jsou α = 48°02´18,47´´, λ = 31°48´15,05´´ východně od Ferra). 

„Gusterberský“ systém byl použit pro území Čech. Pro území Moravy a Slezska byla 

zvolena za trigonometrický bod katedrála sv. Štěpána ve Vídni (jeho souřadnice jsou α 

= 48°12´31,54´´, λ = 34°02´27,32´´ východně od Ferra), „Svatoštěpánský systém“. 

Na území Hlučínska vznikl ještě jeden souřadnicový systém. Hlučínsko bylo před 

rokem rokem 1918 součástí bývalého Pruska, kde v roce 1876 Schreiber vyrovnal 

celopruskou triangulaci až do III. řádu v tzv. "Doppelprojektion". Besselův elipsoid se 

konformně zobrazil na kouli a tato do tranzverzálního (rovníkového). Seznam 

trigonometrických bodů byl zveřejněn v ("Koordinaten und Höhen sämtlicher von der 

trig. Abt. des L. A. bestimmten Punkte im Reg. Bez. Oppeln", Berlin, 1885) a obsahuje 

četné body na Hlučínsku a v celém pohraničí bývalého Pruska vůbec. 

Pro katastrální mapování v měřítku 1:2500 byly výsledky triangulace přepočteny 

do většího počtu soustav Cassini-Soldnerova zobrazení, přičemž pro Hlučínsko platí 

souřadnicový systém s počátkem v trigonometrickém bodě Pšov. Více o souřadnicovém 

systému na území Hlučínska naleznete v [11]. 
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2.6 Měření na Moravě a Slezsku 

K vytvoření sítě pro katastrální měření na Moravě byl určen trigonometr, poručík 

Schmitt, pracující dříve v Galicii, aby po ukončení prací v kraji Wadowic přešel na 

Moravu a pomocí částečně jednoduché, částečně dvojité řady trojúhelníků spojil přes 

Moravu hranice Galicie a stranu Swinoschitz – Nebowitz a Nebowitz – Pratzen 

s napojením u Brna na tudy vedenou, dříve provedenou a určenou rakouskou síť 

vojenské triangulace a přitom spojil galickou trojúhelníkovou síť se základnou Vídeň – 

Neustadt. K tomu ještě připojil velké trojúhelníky, nutné k napojení trigonometrických 

prací v dolním Rakousku, jmenovitě strany Maydenberg – Leskona, která je 

bezprostředně odvozena ze základny Neustadt a také trojúhelníky realizované pro další 

pokračování západním směrem do Čech v roce 1822 nadporučíkem Elggerem 

v brněnském kraji a poručíkem Brodskym v kraji znojemském. 

Zbývající část velké sítě, která pokrývá Moravu a měla být základem malé sítě 

pro podrobné měření této provincie, provedl v letech 1823 a 1824 poručík Schmitt, ten 

přešel zároveň ještě v roce 1824 do Čech, aby také tam nově změřil velké trojúhelníky 

jako podklad další realizace katastrální sítě a zároveň jako pomůcku pro tehdejší 

zamýšlená spojení s královským pruským trigonometrickým měřením ve Slezsku. 

Přitom již dříve v roce 1823 poručík Shmitt napojil Moravu na královské pruské 

trigonometrické práce pomocí společně určených bodů: Schneeberg, Bischofskoppe, 

Annaberg, Burgberg, Pšov. 

„Malou katastrální síť“ měřilo celkem 9 různých oddělení v letech 1822- 1829. 

Při této příležitosti bylo zopakováno měření úhlů ve velké síti, provedené dříve v letech 

1821 – 1824. Měření byla provedena jmenovitě poručíkem Brodskym 1826 

v Hradišťském kraji, 1828 poručíkem Ploebstem v Opavském a v Těšínském kraji. Tato 

měření, které vzhledem k velmi dobré shodě s dřívějšími pozorováními připouštěla, že 

původní úhlová měření pojatá do výpočtu se jen velmi málo liší od měření a proto  se 

výsledky nebudou podstatně lišit. Výsledky dotyčných observačních kontrolních a 

záručních protokolů se jevily jako shodné s výsledkem použitým pro výpočet. Do 

triangulačních protokolů v pozdějších letech nebyly pojaty. Další podrobnosti uvádí [6]. 
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2.7 Postupy a přístroje použité při měření I., II., III. řádu 

Základem rakouského katastrálního měření byla trigonometrická síť, rozložená po 

celém mocnářství, která byla provedena na základě čtyř měřených základen a to: 

1. Základna u Wiener Neustadt  --- 6410,903 víd. sáhů =  12158,175m, 

2. u Wels v H.Rakous.   --- 7903,812 víd. sáhů =  14989,453m, 

3. u Radouce v Bukov.   --- 5199,60   víd. sáhů =   9860,453m, 

4. u Hall v Tyrolsku   --- 2990,384 víd. sáhů =   5671,215m. 

Tyto základny byly měřeny s největší přesností latěmi o rozměru 2 sáhy, které byly 

k tomuto účelu sestrojeny. Základna u Vídeňského nového města (Wiener Neustadt) 

byla změřena již na rozkaz Marie Terezie jezuitou Abbé Liesganigem r.1762, a jelikož 

se zachovala až do této doby, byla použita a měřena ještě jednou. Tyto základny tvořily 

východiště soustavy trojúhelníků a první základní trojúhelník byl vypočten z měřené 

základny a z měřených úhlů základního trojúhelníka. Astronomickým pozorováním 

byla určena zeměpisná poloha obou koncových bodů základny a její azimutální úhel. 

Pomocí tohoto úhlu základny byly dle [8] určeny azimutální úhly zbývajících dvou 

stran.  

K základnímu trojúhelníku byly připojeny nové body a trojúhelníková síť byla takto 

položena po celé říši. Tato síť byla orientována, jelikož výpočet souřadnic nových bodů 

byl proveden na základě azimutálních úhlů daného, již vypočteného trojúhelníka.   

Síť I. řádu 

Velká síť tzv. „ Grosse Netzen“ byla dle [1] tvořena z trojúhelníků odvozených z přímo 

měřených základen, nebo k nim přiléhajících. V pohraničních oblastech byla síť, podle 

možností, vázána na sousední státy, ve vnitrozemí se připojovala na významné 

hvězdárny. 

Astronomickým měřením byla zjištěna poloha některých bodů (Laplaceových) a 

tím byla síť orientována na elipsoid. Délky stran trojúhelníků měřily 15-40 km a jako 

trigonometrické body se volily hory a vysoké kopce pro celou zemi. Práce trvaly 60 let. 

Vodorovné úhly byly měřeny metodou násobením, zenitové úhly byly měřeny 3x pro 

vyloučení indexové chyby. Měření vodorovných a zenitových úhlu probíhalo vždy 
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v obou polohách dalekohledu. Průměrná odchylka úhlového uzávěru opraveného o 

sférický exces trojúhelníku byla 2,1˝ (max.9,8˝). Více informací v [4] [5]. 

Podle [8] byla síť I. řádu budována podél Karpat do Sedmihradska a do Horní 

Itálie. Při připojení na trigonometrickou síť Lombardie se přišlo na značné odchylky a 

muselo se tedy roku 1839 začít s měřením trigonometrické sítě I. řádu znovu.  

Vrcholové vodorovné úhly v síti I. řádu se zaměřovaly na stanovisku všechny, 

v sítích nižších řádů postupné úhly příslušející jednomu trojúhelníku. 

Vyrovnání sítě I. řádu bylo provedeno pravděpodobně po menších celcích 

tvořených jednotlivými mnohoúhelníky, většinou se středovým trigonometrickým 

bodem. 

Protože vzdálenost bodů I. řádu byla průměrně 40 km (maximální délka 

Kralický Sněžník – Ruprechtický Špičák měřila 65 km), byl uvažován sférický exces. 

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. Zobrazení náhledu sítě I. řádu je na obr. č. 4. 

 

Obr. č. 4 Náhled sítě I. řádu 
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Síť II. řádu 

Trigonometrická síť II. řádu, tzv.: „malá síť“ byla tvořena jednotlivými 

trojúhelníky, připojenými a vloženými mezi trigonometrické body I. řádu s délkami 

stran 9-15 km. Tuto síť tvořily nižší hory a kopce, tato síť byla vyměřována v rozsahu 

jednoho kraje nebo jeho části. Vyrovnána byla jako síť rovinná. Zobrazení náhledu sítě 

II. řádu je na obr. č. 5. 

 

Obr. č. 5 Náhled sítě II. řádu 

Síť III. řádu 

Trigonometrická síť bodů III. řádu byla vložena opět jako síť samostatných 

trojúhelníků o délce stran 4-9 km do sítě II. řádu s další podmínkou, aby v prostoru 

triangulačního listu byly určeny číselně nejméně tři trigonometrické body, ze kterých by 

se dala provést grafická triangulace pro měření podrobné. Více informací v[8]. 

Zobrazení náhledu sítě III. řádu je patrné z obr. č. 6. 
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Obr. č. 6 Náhled sítě III. řádu 

 

Síť IV. řádu 

Síť IV. řádu byla zpracována grafickou triangulací pomocí měřického stolu. Za vrcholy 

trojúhelníků grafické sítě se vybíraly pevné body (věže, kaple, kříže, stromy) nebo 

stanoviska (kopce a pohorky). Hustota bodů byla volena tak, že na každý sekční list, 

dále SL, byly určeny 3 body, z nichž se jeden musel dát použít jako stanovisko. 

Délky stran rovnostranných trojúhelníků nebyly delší než 500 sáhů = 950 m.  

Větší množství bodů se dle [4] vyhledávalo podél hranic obcí, aby se zajistila 

návaznost mezi TL na stycích katastrálních map sousedních obcí. Body grafické sítě 

byly určovány protínáním vpřed, protínání vzad nebylo dovoleno. Tři rajóny se 

zpravidla neprotínaly v jednom bodě, ale vytvořily malý trojúhelník (zvaný jako 

„chybový trojúhelník). V něm byla určena poloha těžiště a takto stanovený bod byl 

považován za správný.  

Důvodem zavedení grafické triangulace bylo urychlení práce touto metodou. To 

se však nepovedlo, protože opravy chyb způsobené nepřesným rýsováním a 

pětinásobným zvětšováním zabraly mnoho času. Tento způsob práce se udržel do roku 

1858, později byla síť IV. řádu určována početně. 
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Protože trigonometrické sítě obsahují sférické trojúhelníky, dle [8] byly 

redukovány na rovinné a aby se nemusel brát zřetel na sférickou podobu zeměkoule a 

její zploštění, byly počítány souřadnice vzhledem k více soustavám pravoúhlých os. Za 

středy těchto soustav byly voleny vhodné trigonometrické body jiných zemí. 

Trigonometrické body byly označeny tesanými kameny s písmeny K.V. (Katastral – 

Vermessung) a křížkem, jehož střed značil onen trigonometrický bod.  

2.7.1 Přístroje a pomůcky použité při měření 

Trigonometrická triangulace 

Pro měření úhlů se používaly 12 a 8 palcové 

Reichenbachovy (viz. obr. č. 8 teodolity a 

teodolity  Utzschneider-Frauenhofenových 

původem z Bavorska. Později 8 a 9 palcové 

teodolity původem z  vídeňského 

polytechnického ústavu a teodolity, které 

vyráběla firma Eril ve Vídni. Nonické diference u 

těchto přístrojů se pohybovaly od     4˝-10˝ 

(Nonius: vedle hruběji děleného měřítka jiné 

pohyblivé). Také se používaly teodolity rakouské 

výroby, které umožňovaly měřit až s 4 

vteřinovou přesností. 

 

  

Obr. č. 7 Reichenbachův teodolit [12]   
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Grafická triangulace 

Pro grafickou triangulaci se dle [8]  

používaly větší měřické stoly (viz. obr. 

č.8ú) se záměrnými pravítky a 

dalekohledovými dioptry. Dřevěné desky 

byly později nahrazeny skleněnými. 

Souřadnice byly nejprve vynášeny 

kružítkem, později ordinátografem 

s nonickou jednotkou 0,001 palce   

(odpovídá 0,026 m).  

Stolové konstrukce se rozlišovaly podle 

konstrukce střední části mezi „rýsovkou“ a hlavou stojanu na:  

 Kraftovu,  

 Starke-Kammererovu,  

 Neuhöferovu.  

Výpočet výměr 

Pro výpočet výměr byly použity planimetry nebo plochoměry. A to Fallonovy, 

Posemerovy a Alderovy planimetry. 

 

Sáhové etalony 

Ve stabilním katastru byl jako první použit etalon o délce jednoho dolnorakouského 

sáhu, který byl sestrojen ve Vídni roku 1817. Z něho bylo zhotoveno několik kopií, 

které sloužily jednotlivým zemským komisím pro porovnání s lokálními měřidly.  

  

Obr. č. 8 Fričův měřický stůl [13]   
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3 Vyrovnání trig. sítě I., II. a III. řádu stabilního katastru 

v Těšínském kraji 

Tato část je již plně věnována samotnému vyrovnání trigonometrických sítí, softwaru, 

který je použit a charakteristikám přesnosti vyrovnání. Shrnutí výsledků vyrovnávacích 

prací, jejich průběh a porovnání s vyrovnáním trigonometrických sítí v jiných oblastech 

než v bývalém „Těšínském kraji“ je popsáno v kap. 3.6. 

3.1 Podklady a jejich zdroj 

Pro analýzu vyrovnání sítě I. až III. řádu byly poskytnuty Ing. Hanou Staňkovou, Ph.D.  

podklady obsahující část nafocených materiálů, které obsahovaly skelet, zobrazující 

situaci trigonometrické sítě, z které je patrné rozložení jednotlivých trojúhelníků, 

tvořících trig. síť. Dále pak část nafocených triangulačních protokolů. Všechny tyto 

podklady sloužily k seznámení se trigonometrickými sítěmi budovanými mezi léty 

1821-1829 na území Moravy a Slezska. Prostudování a seznámení se s těmito materiály 

sloužilo hlavně ke vhodnému výběru podkladů, které se týkají trigonometrických sítí 

stabilního katastru v Těšínském kraji. 

Bylo zjištěno, že je třeba vyhledat podklady, týkající se měření poručíka 

Schmitta a Ploebsta, trigonometrů , kteří byli pověřeni měřickými pracemi na území 

Moravy a Slezska, tudíž i v Těšínském kraji viz kap. 2.6. 

Všechny tyto materiály se nacházejí v Ústředním archivu zeměměřictví a 

katastru (ÚAZK), sídlícím v Praze. 

Tento archiv je organizačně začleněný do Zeměměřického úřadu, shromažďuje a 

veřejnosti zpřístupňuje výsledky rozsáhlých geodetických a kartografických prací, které 

v minulosti probíhaly na území Čech, Moravy a Slezska. Pro zvláštní povahu 

uchovávaných archiválií, které jsou součástí Národního kulturního archivního dědictví, 

má ÚAZK statut „specializovaného archivu.“ 

K nejcennějším dokumentům tohoto archivu patří právě měřický operát 

stabilního katastru. V archivu jsou uloženy ručně kreslené a kolorované originální mapy 

všech katastrálních území v sáhovém měřítku 1:2880. Jejich ručně kolorované tisky, 

které byly určeny jako povinné kontrolní exempláře do vídeňského archivu (tzv. 

císařské povinné otisky), patří dodnes k nejžádanějším ze strany badatelů a poskytují 
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cenné informace zájemcům z řad historiků, památkářů, architektů, geografů, ekologů aj. 

Operáty navazujících katastrálních prací jsou rovněž zastoupeny a archiv je tak jedinou 

mapovou sbírkou, kde je možné sledovat vývoj katastrálního mapování na našem 

území.   

Dané podklady jsou uloženy v archivu ČUZK v jednotlivých kategoriích a to jak 

je patrné z obrázku č. 9. Hierarchie podkladů. 

       

Obr. č. 9 Hierarchie podkladů 

Sestavení triangulačních výsledků a topografické popisy trigonometrických bodů 

Svazek S4 je složen ze tří knih: první obsahuje triangulační protokoly(včetně 

topografických popisů a jmenného rejstříku) o „Velké síti“, tj. síti I. řádu z roku 1822 

(poručík Schmitt) a z roku 1822 (nadporučík Eggler), druhá a třetí  kniha obsahuje 

triangulační protokoly (včetně topografických popisů a jmenného rejstříku) bodů II. a 

III. řádu.  

Výsledky jsou uvedeny na dvojstránkách. Na levé straně: číslo a obrazec 

trojúhelníků (Nummer und Figur des Dreyecks), název trojúhelníkových vrcholů 

(Bennenung der Dreyeckspitzen), redukované pozorované horizontální úhly (Reducirte 

beobachtete horizontale Winkel), opravy z vyrovnání (Vertheilung des observations 

Fehlers), hodnoty úhlů vyrovnaných na 180 stupňů (Verbefserte auf 180 Grade 

ansgegtichene Winkel). Hodnoty redukovaných vodorovných úhlů u bodů I. řádu jsou 

Fondy geodetických základů   

(od 1774) (signatura A)   

Cassini-Soldnerova zobrazovací soustava (1821-1915) 
(signatura A2) 

Systém svatoštěpánský (signatura A2/b) 

Topografické popisy 
trigonometrických bodů kraje 

Těšín (signatura A2/b/S31) 

Sestavení triangulačních 
výsledků a topografické popisy 
trigonometrických bodů (1821-

1829) (signat. A2/b/S4)  
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opraveny o sférický exces.  A na pravých stranách: délky trojúhelníkových stran ve 

vídeňských sázích (Lange der Dreyecks Seiten in Wiener Klaftern), jejich logaritmy 

(Die Logarithmen), jižníky (Richtungswinkel mit dem Meridian) a přibližné souřadnice 

ve Vídeňských sázích (Coordinaten auf den Meridian in Wiener Klaftern). 

Topografické popisy trigonometrických bodů kraje Těšín 

Tato kniha obsahuje: označení, polohu a místopis bodů sítě trigonometrické a 

polygonální. Je doplněna o náčrt vojenské triangulace v prostoru Fryštát – Č. Těšín 

z roku 1923 (Sv. Štěpán). 

3.2 Použitý software 

Pro vyrovnání trojúhelníkové sítě I., II. a III. řádu stabilního katastru Těšínského kraje 

byl použit software G-NET. 

Software G-NET 

Software G-NET slouží především pro automatizované výpočty bodového pole či 

mikrosítí metodou nejmenších čtverců (polohově i výškově), a to jak pro mapování map 

velkých měřítek a geometrických plánů, tak pro etapové měření za účelem sledování 

posunů a prostorových změn objektů. Umožňuje výpočet podrobných bodů polární 

metodou, a to včetně výšek podrobných bodů, přičemž určuje prostorovou polohu i 

metodou hromadného protínání vpřed. 

3.2.1 Základní pojmy vyrovnávacího počtu a matematiky softwaru G-NET 

Měřené veličiny 

Jsou údaje, které slouží jako vstup do dalších zpracování, výpočtů. Mohou to být číselné 

údaje vyjadřující délku, úhel, směr, azimut či převýšení. 

Vyrovnání  

Vyrovnání je proces, při kterém se hledá nejlepší řešení pro úlohu. V této úloze bylo 

naměřeno více údajů (veličin), než je nezbytně nutné pro prostý výpočet. Pro vyrovnání 

se vyžadují tzv. nadbytečné veličiny, které umožňují hledání nejlepšího řešení. 
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Vyrovnání metodou nejmenších čtverců (MNČ) 

MNČ je taková metoda vyrovnání, kde kritériem optimálnosti řešení je součet čtverců 

oprav měřených veličin násobených vahami. 

Vyrovnávací model sítě (model vyrovnání) 

Vyrovnávací model sítě je souhrn údajů souvisejících s konkrétním případem 

vyrovnání. Je tvořen tzv. vrcholy sítě (popisem konfigurace sítě a souborem měřených 

veličin). Statistický model vyrovnání je popsán v kap. 3.2.3. Vrcholy sítě jsou body 

s udanými přibližnými souřadnicemi a s uvedením, zda bod je fixní. Fixní body nemění 

vyrovnáním své souřadnice. Vlastnost fixní/volný se vztahuje ke každé souřadnici 

příslušného bodu a je značena zkratkami. Pokud v daném modelu žádný bod není 

označen jako fixní, jedná se o volnou síť. V tomto případě je vyrovnávací model 

singulární, to znamená, že nelze jednoznačně určit  vyrovnané hodnoty souřadnic a 

úlohu je nutno opatřit dodatečnými podmínkami.  

Apriorní střední chyba 

Apriorní střední chyba je předpokládaná střední chyba určité měřené veličiny, jejíž 

hodnota je nezávislá na metodě měření a použitých přístrojích. Popřípadě chybě měřiče. 

Jednotková střední chyba  

Jednotková střední chyba je střední chyba jednotkové váhy. Ve vyrovnávacích 

modelech systému G-NET se bere jako předpoklad, že její hodnota je 1. To je výchozím 

předpokladem pro testování dodržení uvedené přesnosti měření použitím aposteriorní 

jednotkové střední chyby. Ta je odvozena při vyrovnání ze součtu oprav. 

Střední chyba vyrovnané veličiny 

Střední chyba vyrovnané veličiny je střední chyba vyjadřující přesnost vyrovnané 

veličiny, tzn. měřené veličiny opravené o opravu z vyrovnání.  

Střední chyba souřadnic MX a MY 

MX a MY vyjadřuje přesnost vyrovnaných souřadnic daného bodu. Podobně CovXY 

vyjadřuje kovarianci souřadnic, MXY je střední souřadnicová chyba odvozovaná jako 
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kvadratický průměr středních chyb souřadnic MX a MY, MP je polohová střední chyba 

odvozená jako odmocnina ze součtu čtverců MX a MY.  

Parametry střední chybové elipsy 

Parametry střední chybové elipsy jsou velikosti hlavní a vedlejší poloosy (A a B) a 

směr stočení osy A od osy X souřadnicového systému. Tyto hodnoty jsou odvozeny na 

základě varianční matice konkrétního bodu, tj. MX, MY, CovXY. 

Statistické testování hypotéz 

Statistické testování hypotéz je činnost, při které rozhodujeme mezi dvěma variantami 

na základě statisticky získaných hodnot (výběrových charakteristik z vyrovnání) a 

statistického testování kritéria. Význam statistických testů je nutný při zdůvodňování 

přesnosti výsledků měření, popřípadě ke správné interpretaci rozhodnutí o prostorové 

změně bodů. Více o jednotlivých vztazích ve statistických testech v kap. 3.2.3. 

 Testování hypotéz H0 probíhá podle kritéria (kritické hodnoty), jehož velikost 

záleží na tzv. pravděpodobnosti chyby prvého druhu, která vyjadřuje pravděpodobnost 

(riziko), že hypotézu H0 zamítneme, přestože testovaná náhodná veličina má rozložení 

předpokládané hypotézou H0. Například H0 říká, že přesnost měření je dodržena. Tuto 

hypotézu zamítneme při překročení kritické hodnoty, ale vystavujeme se riziku, že 

přesnost měření dodržena byla, neboť překročení kritické hodnoty mohlo být způsobeno 

jen náhodnými chybami. Obráceně, pokud kritická hodnota není překročena, nemůžeme 

hypotézu H0 zamítnout, není tím však prokázáno dodržení přesnosti.  

 Při výsledku statistického testu na hladině významnosti 5% nelze říci, že 

přesnost byla dodržena. Lze pouze říci, že s 5 % rizikem omylu nelze říci, že přesnost 

není dodržena. 

Počet nadbytečných veličin 

Počet nadbytečných veličin úzce souvisí s MNČ a testováním dodržení přesnosti. Říká, 

o kolik měřených veličin překračuje počet nutných. Počet nutných znamená, nejmenší 

možný počet, který je nutný k jednoduchému počtu souřadnic bodů sítě. Obecně platí, 

že čím více je nadbytečných veličin při vyrovnání, tím může být vyrovnání přesnější a 

chybové charakteristiky spolehlivější. A naopak, že méně nadbytečných veličin má za 
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důsledek nepříliš přesné výsledky, ale chybové charakteristiky mají nízkou vypovídací 

přesnost. Zde platí výše zmíněné, že nepřekročení kritické hodnoty neznamená dodržení 

přesnosti.  

3.2.2 Princip polohového vyrovnání programem G-NET 

Polohové vyrovnání vychází z modelu sítě, přičemž bere v úvahu jen ty veličiny, které 

mají vztah k polohovému určení souřadnic bodů sítě. Přibližné souřadnice určovaných 

bodů a fixní souřadnice bodů daných se přebírají ze souboru vrcholů, výsledné 

souřadnice se ukládají do databáze bodů. O průběhu bodů vyrovnání se vytváří 

protokol. V protokolu jsou obsaženy základní informace. Další informace mohou, ale 

nemusí být v protokolu obsaženy, a to podle nastavení vlastností vyrovnání. Nastavení 

lze provést před vyrovnáním v položce „Vlastnosti polohového vyrovnání.“  

 K základním informacím o vyrovnání patří počet nadbytečných veličin, počet 

veličin celkem, jednotková střední chyba z vyrovnání, výsledek testu jednotkové střední 

chyby (test dodržení přesnosti), seznam určených bodů s vyrovnanými souřadnicemi a 

chybovými charakteristikami (střední souřadnicové chyby a parametry chybových 

elips). Volitelně jsou v protokolu seznam veličin s jejich opravami, normovanými 

opravami, vyrovnanými hodnotami a jinými pomocnými údaji. Volitelně lze požadovat 

legendu. Podrobnější informace o způsobu vyrovnání sítí pomocí softwaru G-NET jsou 

uvedeny v [7]. 

3.2.3 Použitý matematický aparát 

Tato část slouží ke zdůvodnění základního matematického postupu vyrovnání. Nejedná 

se o exaktní vědecký výklad matematického aparátu softwaru G-NET. Objasňuje 

základní algoritmus vyrovnání, práci s vahami a statistickými testy apod.  

 V první části je popsáno o základní koncepci vyrovnání, v další pak o práci 

s vahami, statistických testech. 

Základní koncepce vyrovnání 

Dle [7] vychází z modelu vyrovnání, který je definován z hlediska uživatele souborem 

vrcholů sítě a souborem veličin (měření) v síti. Z matematického hlediska je 

vyrovnávací model dán maticí P vah zprostředkujících veličin a maticovou rovnicí 
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      , (3.1.) 

kde I je vektor realizace vektoru zprostředkujících veličin, v je vektor oprav 

odpovídající vektoru I, h je vektor neznámých parametrů, jimiž jsou přírůstky 

souřadnic, popř. i orientačních posunů jednotlivých osnov směrů, matice A je matice 

plánu experimentu. V případě polohového vyrovnání výše uvedená matice vznikla 

linearizací nelineárního zobrazení         přiřazujícího vektor I0 zprostředkujících 

veličin k vektoru x konfigurace sítě substitucemi                 , kde x0 je 

vektor přibližné konfigurace (přibližných souřadnic), Im je vektor měřených veličin. 

Složky matice A obsahují derivace jednotlivých veličin podle jednotlivých souřadnic. 

 Při uplatnění metody MNČ (nejmenších čtverců) se minimalizuje funkce v
T
Pv, 

kde matice P je definována vztahem 

             , (3.2.) 

kde však předpokládáme     , a varianční matice měřených veličin         je 

reprezentována svým apriorním odhadem. Ve vyrovnávacím modelu tedy platí:  

 

                         (3.3.) 

                         (3.4.) 

                                 (3.5.) 

      , (3.6.) 

kde h je vektor přírůstků souřadnic a orientačních posunů, s je vektor vyrovnaných 

zprostředkujících veličin, v je vektor oprav měřených veličin, x je vektor výsledných 

souřadnic a orientačních posunů,            je matice inverzní k matici 

normálních rovnic. Pro chybové charakteristiky pak platí 

 

            (3.7.) 

               (3.8.) 
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                     (3.9.) 

               (3.10.) 

  
           (3.11.) 

 přičemž m0 je výběrový odhad jednotkové střední chyby, r je počet 

nadbytečných veličin ve vyrovnání. 

Váhy a přesnost vstupních veličin 

V předchozím odstavci bylo definováno, že              , přičemž se 

předpokládá     . To je v souladu se skutečností, že v modelu vyrovnání zadaném 

uživatelem figurují apriorní střední chyby vstupujících veličin. Vyjadřují plánovanou 

přesnost měření. Pokud ovšem aposteriorní odhad jednotkové střední chyby m0 je 

odlišný od 1, při vyšším počtu nadbytečných veličin se pokládá tento odhad za 

pravděpodobnější než apriorní hodnocení přesnosti měření a vstupní varianční matici 

lze pak chápat ve tvaru   
    . Počet nadbytečných veličin rozhodujících pro to, zda 

se použije parametru     
  nebo     , lze volit, ale je předdefinována hodnota 12. 

Takto zvolená hodnota      umožňuje jednoduché testování dodržení 

přesnosti měření    testem (chí kvadrát).  

Statistické testy 

Statistické testování je používáno k rozhodování o rozdělení náhodné veličiny, o tom, 

zda přesnost je dodržena či ne, zda změna polohy bodu je významná apod. V systému 

G-NET se používá jednak test střední hodnoty (čili vyrovnané hodnoty) podle 

normálního rozdělení, jednak test standartní odchylky na   -rozdělení. Více o této 

problematice v kap. 3.2.1 nebo v [7]. 

 V systému G-NET se testují tyto veličiny: odhad standartní odchylky (odhad 

jednotkové střední chyby po vyrovnání), hodnota opravy zprostředkující veličiny, rozdíl 

v poloze či výšce bodu při srovnání etap. Ve všech uvedených případech je testování 

závislé na uživatelem nastavené hodnotě pravděpodobnosti chyby prvého druhu 

(rizika). Tato pravděpodobnost je předdefinována na hodnotu 5%. 
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 Odhad jednotkové střední chyby m0 by se měl blížit 1. Tato hodnota je tedy 

testována jednostranným    testem na hladině významnosti „Hladina 1.“ Testuje se 

pouze překročení kritické hodnoty (nedodržení přesnosti). Kritické hodnota se určuje 

podle vztahu k=-(   (r,Hladina 1/r), kde r je počet nadbytečných veličin. Je zřejmé, že 

tímto testem nelze zcela prokázat přesnost měření. To by bylo možné pouze při 

dostatečně malé hodnotě pravděpodobnosti druhého druhu. 

 Opravy z vyrovnání se normalizují a testují oboustranným (symetrickým) testem 

na normované normální rozdělení na hladině významnosti „Hladina 3.“ Překročení 

kritické hodnoty svědčí o tom, že veličina, k níž se oprava váže, zřejmě nezapadá do 

souboru odpovídajícího základní přesnosti definované apriorní chybou dané veličiny. 

 

3.3 Sestavení trojúhelníků vstupujících do vyrovnání a zápisníků 

vstupních údajů 

Pro vyrovnání sítě I., II. a III. řádu byla pomocí programu AutoCAD a ručně sestavena 

„kontrolní zobrazení skeletu“, jehož náhledy jsou součástí příloh. Tento „kontrolní“ 

skelet byl sestaven pro všechny řády a slouží ke snadnějšímu zorientování se 

v trojúhelníkových sítích a zároveň ke snadnější a vhodnější volbě prvků vyrovnání sítě. 

Zároveň také sloužili k sestavení zápisníků vstupních dat, které vstupují do 

programového prostředí G-NET. Nejsnadnější situace byla při sestavení kontrolního 

skeletu I. A II. řádu, kde stačilo pouze postupovat s nahlížením do nafocených 

zápisníků měřených vodorovných úhlů, které byly přepočteny na setinnou míru. Při 

sestavování skeletu III. řádu byla však situace složitější, protože velké množství těchto 

trojúhelníků se překrývá a tak sestavení skeletu ručně by bylo naprosto nepřehledné. 

Každý trojúhelník byl proto uložen ve své vlastní vrstvě a pro snadnější orientaci ve 

skeletu III. řádu je možno libovolně povypínat viditelnost jednotlivých vrstev aby byla 

síť přehlednější. Ukázka náležitostí zápisníku vstupních dat je na obr. č. 10. 
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Zápisník vstupních dat má přesný formát, který je obsahem uživatelské příručky 

G-NET. Obsah je patrný z obrázku. V tomto případě obsahuje souřadnice fixních bodů 

viz. kap. 3.2.1. Dále pak zápisník jednotlivých směrů. První je bod, jehož úhel chceme 

zapsat (stanovisko), druhý bod, na který nastavujeme nulový směr a pak po směru 

hodinových ručiček bod, s kterým je tento nulový směr svírán. Jedná se o úhly, proto 

takový postup. Každý trojúhelník má tři úhly, proto se tento zápis každého úhlu pomocí 

třech bodů neustále opakuje.  

Už při elektronizaci (přepisu) údajů o trojúhelnících ze svazku S4, tj. názvů 

jednotlivých vrcholů trojúhelníků, jejich čísla, měřených horizontálních úhlů, 

vybraných délek a souřadnic vrcholových bodů, bylo zjištěno, že u některých 

trojúhelníků nelze zjistit údaje o všech úhlech. Některé úhly zřejmě nebyly změřeny. 

Souřadnice některých bodů nebyly zřejmě zahrnuty do vyrovnání, jejich souřadnice, ač 

jsou body součástí více trojúhelníků, ve svazku S4 nejsou. U některých bodů nebyly 

pouze správně označeny nebo zaznamenány. Tyto body byly dohledány a použity do 

výpočtů. 

Původní záměr byl toto sestavení zápisníků udělat částečně automatizovaně 

pomocí programu Microsoft Excel, ale to se ukázalo jako nemožné, z důvodu nutnosti 

dodržení výše zmíněného postupu po směru hodinových ručiček. Proto byly všechny 

tyto zápisníky sestaveny ručně. 

Obr. č. 2 Ukázka náležitostí zápisníku vstupních dat 
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V zápisnících pro tuto práci sestavených se objevuje vždy nulová výška, jelikož se 

jedná o polohové (rovinné) vyrovnání sítě.  

3.4 Oprava délek z kartografického zkreslení 

Aby se eliminovalo velké délkové (a tedy i plošné) zkreslení byla západní část 

monarchie rozdělena na 7 poledníkových pásů se samostatnými soustavami souřadnic. I 

přes zavedení více souřadnicových soustav narůstá v každé soustavě s rostoucí 

souřadnicí y zkreslení délek (viz obr. č. 12), závisí také na směrníku délkového 

elementu a je dáno měřítkem m: 

           

   
 (3.4.1) 

 

Obr. č.  3 Měřítko délekového zkreslení m [11] 
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3.5 Provedení vyrovnání sítě I., II. a III. řádu 

Pro vyrovnání sítí I., II. a III. řádu jsou použity údaje vycházející z dat, která jsou 

uvedeny ve svazku S4 a Topografických popisech trig. bodů kraje Těšín. Jsou to měřené 

vodorovné úhly a vybrané vodorovné délky trojúhelníkových stran (základen). 

Jednotlivé body byly systematicky očíslovány čísly od 500 do 592. 

Vyrovnání probíhalo v několika etapách: 

 samostatné vyrovnání sítě I. řádu, 

 samostatné vyrovnání sítě II. řádu, 

 samostatné vyrovnání sítě III. řádu, 

 vyrovnání sítí I., II. a III. řádu jako celku.  

 

Každé vyrovnání se skládá ze dvou částí, a to:  

 vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů, 

 vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů a vybraných vodorovných délek (z 

důvodu snahy o udržení původního rozměru trigonometrické sítě). 

Postup přípravy vyrovnání a postup vyrovnání byl následující: 

 přepočítání úhlů na setinnou míru (původně jsou v zápisnících uvedeny v míře 

šedesátinné), 

 přepočítání délek na metrickou míru (původně jsou délky uvedeny ve 

Vídeňských sázích), 

 přepočítání souřadnic na metrickou míru, 

 posouzení přesnosti pomocí Ferrerova vzorce a porovnání s kontrolními výpočty 

uzávěrů v trojúhelnících, 

 volba pevných (fixních) bodů, 

 sestavení zápisníků vstupních údajů vyrovnání, 

 vyrovnání pomocí softwaru G-NET z měřených vodorovných úhlů (výsledkem 

je seznam souřadnic vyrovnaných bodů, výpočetní protokol polohového 

vyrovnání, protokol o zpracování zápisníku vstupních dat, protokol o zpracování 

osnov směrů), 
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 vyrovnání pomocí softwaru G-NET z měřených vodorovných úhlů a vybraných 

délek, 

 porovnání pomocí srovnávacích parametrů. 

Posouzení přesnosti pomocí Ferrerova vzorce 

Z triangulační dokumentace byl proveden rozbor přesnosti úhlového měření 

v jednotlivých sítích I. až III. řádu. Přesnost byla zhodnocena pomocí střední chyby 

úhlu podle Ferrerova vzorce: 

n

U
mU

3

2
 , (3.5.1) 

kde U je úhlový uzávěr v trojúhelníku a n...počet trojúhelníků. 

Jelikož byly do vyrovnání sítí I. a II. řádu zahrnuty i některé trojúhelníky, 

v kterých chybí jeden vrcholový úhel, nemohly být tyto trojúhelníky zařazeny do 

výpočtů dle Ferrerova vzorce. 

Porovnání pomocí srovnávacích parametrů 

Souřadnice bodů po vyrovnání byly porovnávány s původními souřadnicemi bodů, které 

byly přepočteny na metrickou míru. 

Srovnávacími parametry se rozumí: 

 polohové odchylky bodu dx, dy, dxy, 

 střední souřadnicové chyby Mx, My a Mxy, 

 průměrná polohová chyba xyp , 

 průměrná střední odchylka v poloze bodu mp , 

 průměrná střední souřadnicová chyba určená softwarem G-NET G

xymp . 

Pro vyrovnání byla volena apriorní střední chyba měřeného úhlu 0,0014
g
.  
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Srovnávací parametry (charakteristiky přesnosti) transformovaných bodů byly 

vypočteny dle následujících vzorců: 

1. Polohová odchylka bodu 
22 YXd xy  , kde VXXX  , VYYY  , 

2. střední odchylka v poloze bodu  2

22 YX
m




, 

3. průměrná polohová odchylka  n

d
p

xy

xy




, 

4. průměrná střední odchylka v poloze bodu n

m
mp

 

 
, 

5. střední souřadnicové chyby 
n

XX
mx

 


, 
n

YY
my

 


, 

6. střední souřadnicová chyba  2

22

yx

xy

mm
M




, 

 

kde n je počet vyrovnaných bodů a Y
V
, X

V
 jsou souřadnice vyrovnaných bodů. 

 

3.5.1 Vyrovnání sítě I. řádu 

Všechny body sítě I. řádu byly očíslovány od 501-511 a 592 pro bod Raycza a 

jednotlivé trojúhelníky očíslovány čísly od 1 do 12 (viz. obr. č.12). V posledním 

trojúhelníku Girowa – Barania – Raycza v zápisnících chybí (předpokládáme, že nebyl 

změřen) vrcholový úhel na bodě Raycza. U bodů I. řádu byly použity hodnoty 

redukovaných vodorovných úhlů již opravených o sférický exces. 
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Obr. č. 12 Skelet sítě I. řádu 

 

Posouzením přesnosti podle Ferrerova vzorce byla vypočtena přesnost měření v I. řádu 

na 8´´ 

Největší úhlové uzávěry se nacházejí v těchto trojúhelnících: 

 Czantory – Barania – Stolow  32,1´´, 

 Czantory – Barania – Girowa 17,6´´ , 

 Grodischtz – Roy – Rostopitz 17´´, 

 Grodischtz – Czantory – Lissahora 16,4´´. 

Jako pevné (fixní) body byly zvoleny tyto body trojúhelníku Lissahora – Grodischtz – 

Starschitz (501-502-503):  

 Lissahora (501), 

 Grodischtz (502), 

 Starschitz (503). 
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1. Vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů 

Jako vstupní údaje zápisníků použitých pro vyrovnání bylo použito všech 12 

trojúhelníků, celkem 35 měřených vodorovných úhlů. Jelikož se jedná o síť I. řádu a 

výsledky, tj. souřadnice vyrovnaných bodů, vyrovnání této sítě budou použity při 

vyrovnání sítí II. a III. řádu, bylo rozhodnuto trojúhelník Girowa – Barania – Raycza 

zachovat.  

Podle zákona hromadění chyb by měly být největší odchylky na bodech, které 

jsou nejvzdálenější od pevných (fixních) bodů. Chybějícím úhlem, který svírá bod 

Raycza s body Lissahora a Grodischtz a odlehlostí od pevných (fixních) je 

předpokládáno, že právě tento bod a bod Dzyedzitz, který je nejvíce vzdálen, budou mít 

největší odchylky v poloze bodu. Tento předpoklad se vyrovnáním potvrdil. Tato síť je 

pro potřeby analýzy ukončena krajními body. Tyto body však ve skutečnosti nebyly 

krajními body sítě, síť měla návaznost při vyrovnání na celou komplexní síť I. řádu a 

strany jejich trojúhelníků. 

Největší polohovou odchylku ve vyrovnání měly tyto body: 

 Dzyedzitz (511), 

 Rostopitz  (506), 

 Raycza (592). 

 

2. Vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů a vybraných délek stran 

Pro vyrovnání byly použity všechny trojúhelníky kromě trojúhelníků obsahujících body 

Raycza a Dzyedzitz, které vykazovaly při vyrovnání z měřených vodorovných úhlů 

největší polohové odchylky. Celkem vstoupilo do vyrovnání 27 měřených vodorovných 

úhlů, 10 trojúhelníků. 

Jako fixní body byly opět zvoleny body trojúhelníku 501 – 502 – 503  

(Lissahora – Grodischtz – Starschitz). 

Celkově mělo vyrovnání s přidáním vybraných délek za následek zpřesnění a 

menší souřadnicové odchylky. Přesnost je patrna z následující tabulky č.1: 
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Tab. č. 1 vyrovnání sítě I. řádu 

vyrovnání my [m] mx [m] mxy [m] dpxy [m] mp[m] mpxy
G [m] 

z úhlů 0,280 0,357 0,321 0,403 0,285  0,427 

z úhlů a vybraných délek 0,049 0,065 0,058 0,069 0,048  0,119 

 

Z obou vyrovnání I. řádu byl sestaven graf, znázorňující souřadnicové odchylky 

mx a my 

Graf č. 1 Souřadnicové odchylky I. řádu 

 

3.5.2 Vyrovnání sítě II. řádu 

Do polohového vyrovnání sítě II. řádu vstupuje 21 bodů, celkem 26 trojúhelníků 

očíslovaných od 13 do 38. Opět byly ponechány i trojúhelníky, u kterých nelze 

v triangulačních výsledcích nalézt vrcholový úhel (opět je předpokládáno, že dané úhly 

nebyly měřeny), jsou to úhly v 31. trojúhelníku (Czantory – Barania – Welki Stozek), 

v 32. trojúhelníku (Barania – Welki Stozek – Girowa), v 34. trojúhelníku (Girowa – 

Raycza – Ochodzito) a v 38. trojúhelníku (Lissahora – Wisoka – Gonetschna).  
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Obr č. 13 Skelet sítě II. řádu 

 

Jako fixní body byly zvoleny vybrané body a to tak, aby byly co nejrovnoměrněji 

rozprostřeny po celé síti. Souřadnice vybraných bodů byly převzaty z vyrovnání sítě I. 

řádu. Byly to body: 

 Lissahora  (501), 

 Roy  (505), 

 Czantory (507). 

Přesnost měření dle Ferrerova vzorce byla určena na 4,4´´ , největší polohové odchylky 

byly na bodech: 

 Prasziwka – Starschitz – Lissahora  13,9´´, 

 Prasziwka – Starschitz – Grodischtz  13,9´´, 

 Wilamowitz – Czantory – Grodischtz 13,6´´, 

 Willamowitz – Czantory – Stolow  13,6´´. 
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1. Vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů 

Vyrovnáním sítě II.řádu bylo zjištěno, že největší polohovou odchylku ve vyrovnání 

měly tyto body: 

 Rostopitz  (506),  

 Kosubowa  (520), 

 Dzyedzitz  (511). 

2. Vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů a vybraných délek stran 

Přidáním vybraných délek by opět mělo dojít ke zpřesnění vyrovnání a dodržení 

rozměru vyrovnávané sítě. 

Vybrané délky byly vhodně zvoleny tak, aby byly rozloženy rovnoměrně po celé síti. 

Byly to tyto délky: 

 Lissahora, Czantory (501,507), 

 Hladnow, Roy  (504,505), 

 Rostopitz, Stolow (506,510), 

 Czantory, Girowa (507,508), 

 Girowa, Barania (508,509). 

Vyrovnání proběhlo v pořádku, jen bylo nutné dbát na správnou volbu vybraných délek.  

Některé délky okamžitě znehodnotily celý výpočet vyrovnání sítě a musely být vybrány 

jiné. Více v kap. 3.6. 

Pro posouzení přesnosti byla opět sestavena tabulka srovnávacích parametrů: 

Tab. č.  2 Charakteristiky přesnosti vyrovnání sítě II. řádu 

vyrovnání my [m] mx [m] mxy [m] dpxy [m] mp[m] mpxy
G [m] 

z úhlů 0,620 0,295 0,486 0,582 0,412  0,264 

z úhlů a vybraných délek 0,642 0,180 0,472 0,287 0,203 0,214 

 

a graf souřadnicových odchylek mx a my 
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Graf č. 2 Souřadnicové odchylky II. řád 

 

3.5.3 Vyrovnání sítě III. řádu 

Vyrovnání sítě III. řádu mělo poněkud složitější průběh, protože v sestavení 

triangulačních výsledků bylo nalezeno mnoho trojúhelníků, u kterých zřejmě nebyly 

změřeny některé vrcholové úhly, které, jak je popsáno níže, musely být vyřazeny. A 

dále musely být vyřazeny i některé body a trojúhelníky, v nichž se nacházely, a to 

z důvodu velkých odchylek. Více v následující kapitole.  

Přesnost měření byla dle Ferrerova vzorce určena na 10,6´´ 

Největší úhlové uzávěry se nacházely v těchto trojúhelnících: 

 Girowa – Lonschka – Wingerskigura  55, 6´´, 

 Roy – Dombrau – Pirsna    46,9´´ , 

 Branow – Kurzwald – Rostopitz   39,5´´, 

 Koykowitz – Kaminka – Babiogura   39,2´´, 

 Czepcorz – Ochodzito – Wabracz   38,9´´, 

 Czubeck – Dobrau – Kotly    37´´, 

 Hladnow – Ditmersdorf – Nerath   34´´. 
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Vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů  

Původní záměr byl ponechat ve vyrovnání i trojúhelníky zmíněné výše, tj. trojúhelníky, 

u kterých nebyly změřeny některé vrcholové úhly, a zachovat tak co nejvíce 

kompletnost celé sítě, proto byly nejdříve i tyto trojúhelníky součástí zápisníků 

vstupních dat vyrovnání (měření). Vyrovnáním sice proběhlo, ale přesnosti 

vyrovnaných bodů už napohled nebyly takové, aby se vůbec o nějaké přesnosti dalo 

mluvit, souřadnicové odchylky byly v řádech metrů. Tyto trojúhelníky byly proto úplně 

vyřazeny. 

Po vyřazení těchto trojúhelníků s chybějícím vrcholovým úhlem se přesnost 

výpočtu výrazně zvětšila, střední souřadnicová odchylka se však stále pohybovala na 

hranici 1 metru. Bylo to způsobeno trojúhelníky pohybujícími se kolem bodů 

Kosubowa, Gonetschna, Katzitz, Jaworzinka, Kazlenach, Janikula, Bobek, Klein 

Polom, Sulow, Zlabicz, Ropicza, Ostrawicza. Střední odchylka v polohách těchto bodů 

se pohyboval kolem 1,5 metru. Jedná se o tuto oblast: 

 

Obrázek 14 oblast problémových bodů III. řádu 

Body Sulow, Zlabicz a trojúhelníky, v kterých se nacházely, musely být pro 

svou malou přesnost z výpočtu vyrovnání sítě úplně vyřazeny. 
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Při vyřazení bodů Kosubova, Gonetschna, Jaworzinka, Kazlenach, Janikula, 

Bobek,  Klein Polom, Sulow a Zlabicz přesnost výrazně stoupla viz. tabulka, pro 

zachování co nejvíce bodů byly však vyřazeny pouze body ( trojúhelníky, v nichž se 

nacházely) zmíněné výše. 

Tab. č. 3 Přesnost bez problémových bodů 

my [m] mx [m] mxy [m] dpxy [m] mp[m] 

0,337 0,296 0,317 0,375 0,265 

 

Vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů a vybraných délek stran 

Jako vstupní veličiny bylo, kromě měřených vodorovných úhlů, zvoleno 17 délek 

základen. Přidáním těchto délek se vyrovnání mírně zpřesnilo. Pro výraznější zpřesnění 

by bylo nutné zvolit mnohem více délek základen, bohužel pro takovéto vyrovnání by 

bylo nutné i zcela jiné, vhodnější sestavení zápisníků vstupních údajů pro vyrovnání 

softwarem G-NET.  

Z obou vyrovnání byla sestavena tabulka srovnávacích parametrů: 

Tab. č. 4 Vyrovnání sítě III. řádu 

vyrovnání my [m] mx [m] mxy [m] dpxy [m] mp[m] mpxy
G [m] 

z úhlů 0,427 0,361 0,395 0,455 0,322 0,178 

z úhlů a vybraných délek  0,414 0,362 0,389 0,441 0,311 0,167 
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a graf souřadnicových odchylek mx a my 

Graf č. 3 Souřadnicové odchylky III. řádu 

 

3.5.4 Vyrovnání sítí I., II. a III. řádu jako celku 

Toto vyrovnání proběhlo sestavením všech zápisníků I. až III. řádu do jednoho celku. 

Vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů 

Vyrovnáním z měřených úhlů byly vypočteny souřadnice 77 trigonometrických bodů. 

Jako pevné (fixní) body byly ponechány body 501, 502 a 503 z vyrovnání sítě I. řádu. 

 

Vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů a vybraných délek stran 

Přidáním vybraných délek stran došlo ke snížení souřadnicových odchylek a na základě 

výsledků vyrovnání byly sestaveny srovnávací parametry viz. tab. č. 5.  

Tab č. 5 Srovnávací parametry I. až III. řádu jako celku 

vyrovnání my [m] mx [m] mxy [m] dpxy [m] mp[m] mpxy
G [m] 

z úhlů 0,388 0,359 0,374 0,409 0,289  0,265 

z úhlů a vybraných délek 0,373 0,336 0,355 0,391 0,277 0,258 
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3.6 Zhodnocení výsledků vyrovnávání 

Výsledkem vyrovnání sítě I. řádu byla stanovena odchylka dpxy, která se pohybovala 

kolem hranice 40 cm. Přidáním vybraných délek stran do vyrovnání došlo k 

největšímu poklesu rozptylu souřadnicových odchylek. Přidáním délek se tato síť 

zpřesnila až na dpxy pohybující se kolem 7 cm. Toto vyrovnání však bylo specifické, 

protože při vyrovnání sítě I. řádu z měřených vodorovných úhlů a vybraných délek stran 

bylo použito ručně sestaveného zápisníku, který byl sestaven postupně trojúhelník po 

trojúhelníku tak, aby vyrovnání proběhlo co nejvhodněji, tj. aby trojúhelníky 

navazovaly v zápisníku jeden na druhý, tak jak postupně je síť vyrovnávána.  

 Zde se poprvé ukázalo, že jedině tak lze použít co nejvíce délek, aniž by došlo 

k deformaci celé sítě. Ve vyrovnáních ostatních řádů zřejmě, právě sestavení zápisníků 

komplikovalo vyrovnání sítě z měřených vodorovných úhlů a vybraných délek stran. 

Jednotlivé strany musely být voleny ručně a po přidání každé vybrané délky strany 

muselo být provedeno kontrolně vyrovnání. Přidáním některých délek totiž okamžitě 

docházelo k znehodnocení celého vyrovnání. Proto bylo voleno pouze omezené 

množství stran, které konkrétní vyrovnání a jeho průběh umožňovaly.  

Úhlové vyrovnání sítě I. řádu bylo porovnáno s disertační prací Ing. Hany Staňkové, 

Ph.D. [4], jejíž součástí je vyrovnání trigonometrických sítí stabilního katastru v oblasti 

Brněnského kraje a s prací Doc. Ing. Václava Čady, CSc. [5], jehož práce obsahuje 

úhlové vyrovnání sítě I. řádu v oblasti bývalého Loketského kraje. 

Tab. č. 6 Porovnání úhlového vyrovnání různých oblastí 

vyrovnání my [m] mx [m] mxy [m] dpxy [m] mp[m] 

Těšínský kraj 0,280 0,357 0,321 0,403 0,285 

Loketský kraj 4,396 3,250 3,866 4,762 3,367 

Brněnský kraj 0,539 0,866 0,721 1,102 0,779 

 

 Podle [5] vykazuje vysokých hodnot Loketský kraj, protože body I. řádu byly 

v této oblasti voleny poměrně hustěji než v jiných oblastech Čech, avšak připojení na 

stávající síť bylo provedeno pouze na body Hassberg a Burgstadel, vzdálené pouze 

30,4km. To způsobilo velké hromadění chyb, které se projevilo značným nárůstem 

polohových chyb.   
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 Při vyrovnání sítě II. řádu z měřených úhlů bylo dosaženo rozptylu 

souřadnicových odchylek pohybujících se kolem 58 cm, přidáním vybraných délek 

klesla na 29 cm. U bodů Czerniczem, Raycza a Ochozdita i přes přidání délek 

vybraných délek rozptyl souřadnicových odchylek naopak stoupl.  

U vyrovnání sítě III. řádu bylo nejdůležitějším faktorem výsledků vyrovnání 

právě odstranění některých bodů, které vykazovaly největší střední odchylku v poloze 

bodu a to včetně trojúhelníků, v nichž se nacházely. Pro vylepšení srovnávacích 

parametrů by bylo možné vyřadit z vyrovnání všechny tyto problémové body, ale pro 

zachování co nejvíce bodů (trojúhelníků) trigonometrické sítě byly vyřazeny jen 

některé. Výběr délek stran pro vyrovnání z měřených vodorovných úhlů a vybraných 

délek byl složitý už z důvodu velkého množství trojúhelníků, v síti III. řádu bylo do 

vyrovnání zařazeno 137 trojúhelníků z celkových 183, které byly obsahem svazku S4. 

Trojúhelníky, které nebyly do vyrovnání zahrnuty, neměly ve svazku S4 uveden 

vrcholový úhel. Důvod je dnes již neznámý, mohlo to být způsobeno tím, že se jednalo 

o excentrické body nebo nebyly z nějakého důvodu do měření zahrnuty. Trojúhelníky, které 

byly pro vyrovnání použity, se však často překrývaly a tak nebylo snadné zvolit 

dostatečné množství délek. 

Vyrovnáním trigonometrický sítí jako celku bylo dosaženo rozptylu 

souřadnicových odchylek na hranici 41 cm. Přidáním vybraných délek stran, všech  

které byly použity v předchozích vyrovnáních, došlo však pouze k mírnému snížení 

toho rozptylu. 

Délky vybraných stran byly do vyrovnání experimentálně zařazeny z důvodu 

předpokladu lepšího udržení tvaru a rozměru sítě. Hlavním důvodem byla snaha o 

identifikaci odlehlých hodnot v síti.  Nutno dodat, že všechny délky stran, které byly do 

vyrovnání s vybranými délkami použity, byly nejdříve opraveny o kartografické 

zkreslení, které délky stran opravilo až o několik metrů. To se však již při vyrovnání 

trig. sítě I. řádu s vybranými délkami ukázalo jako nevhodné. Opravením o 

kartografické zkreslení se vyrovnání celé sítě znehodnotilo. Je tedy předpokládáno, že 

délky stran uvedené ve svazku S4 byly již opraveny o kartografické zkreslení. 
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Sestavování zápisníků vstupních údajů pro software G-NET probíhalo ručně a 

jednotlivé trojúhelníky byly do zápisníků zapisovány v pořadí, v kterém byly uvedeny 

ve svazku S4. Jejich pořadí je zde celkem logicky uspořádáno, tak aby postupně 

navazovaly. 

Všechny zápisníky měření, protokoly o polohovém vyrovnání sítě, protokoly o 

zpracování zápisníků měření, export souřadnic a kontrolní zobrazení skeletu (AutoCAD 

*.dwg) jsou uvedeny na přiloženém CD. 
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4 Závěr 

Studiem archivní dokumentace výsledků měření byla prokázána vysoká úroveň celé 

koncepce stabilního katastru a budování prvních plošných trigonometrických sítí na 

území Čech, Moravy a Slezska. Vyrovnáním trigonometrických sítí v oblasti bývalého 

„Těšínského kraje“ byla provedena analýza trigonometrických sítí, které byly v letech 

1821 – 1829 na tomto území změřeny a následně vyrovnány. Je velká škoda, že dnes již 

nejsou zcela známy všechny postupy a detaily výpočetních a měřických prací. I přesto 

jsou všechny podklady a dokumentace výsledků měření stabilního katastru velkou 

oporou při bádání a analýzách přesností trigonometrických sítí stabilního katastru. 

Hlavním cílem této práce bylo hlavně analyzovat a posoudit přesnost trigonometrických 

sítí, které byly měřeny a jejichž výpočetní práce probíhaly před více než 190 lety. Je 

škoda, že neexistuje mnoho prací, které by se touto problematikou zabývaly, bylo by 

zajímavé analyzovat přesnosti těchto sítí s porovnáním se sítěmi měřenými v jiných 

krajích, s jinými přírodními podmínkami a jinými trigonometry. Je však nutno dodat, že 

výsledek vyrovnání těchto sítí je dnes značně závislý na postupu, který si jednotlivý 

zpracovatel zvolí.  
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