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Hraničné dokumentárne dielo (HDD) /hraničná dokumentácia/ je súbor
dokumentov o vytýčení, vyznačení a zameraní štátnej hranice. Spravidla
pozostáva z hraničných máp, medzi ktorými by nemali chýbať mapy veľkej
mierky (podrobné mapy), popisu hraničnej čiary obsahujúceho verbálny popis
priebehu hraničnej čiary a základné technické parametre (spravidla geodetické
súradnice hraničných bodov a hraničných znakov). Ak kompletné geodetické
súradnice nie sú súčasťou popisu hraničnej čiary, môžu byť uvedené v
osobitnom zozname súradníc, ktorý nemusí byť integrálnou súčasťou HDD a
má charakter len technického dokumentu.

Formu a obsah HDD vyhotovených po 1. svetovej vojne určil technický
predpis stanovený priamo na Parížskej mierovej konferencii v technickej
subkomisii. Vďaka tomu sú si HDD z tohto obdobia veľmi podobné. Základnou
spoločnou charakteristikou je použitý francúzsky jazyk (jazyk diplomacie v
danom období), použitie veľkých mierok hraničných máp (1:2880, 1:5000) a
napr. štruktúra meračského elaborátu.

HDD je však finálny produkt rozhraničovacieho procesu, ktorému
predchádzajú geodetické a kartografické činnosti.



Súhrn geodetických a kartografických prác na rozhraničovaní 
v rokoch 1921-25 na príklade československo-maďarskej hranice

Počas rozhraničovacích prác bolo geodeticky zameraných 832 km štátnej hranice
(vrátane úseku na Podkarpatskej Rusi) prevažne polygonálnym meraním (cca
9500 hraničných znakov), pričom podrobné body boli zamerané prevažne
ortogonálnou metódou. Súradnice hraničných znakov ako aj všetky súvisiace
výpočty a vyrovnania boli realizované v stereografickom súradnicovom systéme.
Celá štátna hranica bola rozdelená do XXVIII. hraničných úsekov číslovaných od
západu na východ. Predmetom merania boli okrem hraničnej čiary s hraničnými
znakmi aj geodetické body, okolitý priestor oboch štátnych území do hĺbky cca
100 až 150 m, najmä vlastnícke hranice, komunikácie, hranice kultúr, stavby
a pod. Osobitným prvkom bolo vodstvo. V prípade určenia štátnej hranice v osi
vodného toku sa kládol dôraz na zameranie okrajov hladiny za nízkeho vodného
stavu, pretože tieto boli určujúce pre hraničnú čiaru, ktorá sa spravidla
interpolovala. Ak išlo o širší vodný tok, mapované územie bolo adekvátne
rozšírené o šírku toku. Výnimkou bol II. hraničný úsek – Dunaj, kde hraničná čiara
bola určená spojnicou priamok a oblúkov reprezentujúcich os plavebnej dráhy
stanovenej na základe meraní dna koryta toku.
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Meračský operát pre určitú časť štátnej hranice, reprezentujúcu zväčša

jeden, resp. dva hraničné úseky, spravidla obsahoval: zoznam hraničníkov,
zápisník horizontálnych uhlov, zápisník dĺžok polygónových strán, zápisník
vertikálnych uhlov, nivelačný zápisník, tachymetrický zápisník, topografia
polygónových bodov, výpočet polygónových ťahov, náčrt polygónovej siete,
zostavenie spádov v nadmorských výškach, zoznam súradníc, poľné náčrtky a
poľné náčrtníky.
Okrem týchto častí meračský operát obsahoval časti spoločné pre celú štátnu
hranicu, najmä údaje o trigonometrickej sieti, napríklad Topografia
trigonometrických bodov, Manuále meraných horizontálnych uhlov v trigono-
metrickej sieti, Zápisník meraných zenitových vzdialeností, Redukcie excentricky
pozorovaných smerníkov, Redukcia smerov do roviny, Výpočet smerníkov,
Výpočet približných súradníc, Vyrovnanie metódou najmenších štvorcov, atď.







Po ukončení zameriavacích prác v teréne nasledovalo náročné spracovanie celého
meračského elaborátu, ktorého výsledkom bol podrobný popis hraničnej čiary a
predovšetkým hraničné mapy. Ide o účelové mapy znázorňujúce štátnu hranicu a
jej vyznačenie. Sú usporiadané a priebežne očíslované pre každý hraničný úsek
samostatne (napr. IV.5, t.j. piata mapa pre IV. hraničný úsek). Pre každý hraničný
úsek bol vypracovaný „nultý“ list, na ktorom je centrálne umiestený prehľad kladu
mapových listov v mierke 1:75 000 a po oboch jeho stranách jednoduchý
značkový kľúč (tak ako všetky pôvodné hraničné dokumenty, aj tento vo
francúzskom jazyku).

Vzhľadom na dobu, kedy dielo vzniklo, nie je prekvapujúca voľba mierky 1:2880.
Rozhraničovacia komisia mala za úlohu dôsledne zdokumentovať dohodnutý
priebeh hraničnej čiary. Mierka 1:2880 bola dostatočne veľká na zobrazovanie
požadovaných detailov a mala v rakúsko-uhorskej kartografii, najmä v oblasti
katastrálneho mapovania, bohatú tradíciu vychádzajúcu zo siahovej miery (vznikla
z požiadavky, aby sa jedno katastrálne jutro, teda 1600 štvorcových siah, zobrazilo
na mape ako jeden štvorcový viedenský palec, t.j. ak jeden palec na mape má
zobrazovať 40 siah v teréne, pričom siaha má 72 palcov, potom 72 x 40 = 2880; 1
viedenská siaha = 1,896 484 m).





Podrobné mapy štátnej hranice
medzi Maďarskom a Československom

zhotovené v rokoch 1922 – 1925
mierka 1 : 2 880



Zákres hraničnej čiary 
v podkladových mapách
a na hraničnej mape



Ukážka časti 
značkového kľúča





Zobrazovanému územiu zodpovedá aj špecifický systém kladu mapových listov,
ktorý je v dostatočnej miere prispôsobený priebehu hraničnej čiary. Všetky
mapové listy sú usporiadané bez prekrytu, orientované pozdĺžne na sever.



Rovnako rám mapových listov zodpovedal veľkosti zaužívaných katastrálnych máp
(rozmer rámu mapového listu 25x20 viedenských palcov, t.j. 658,5 x 526,8 mm,
zodpovedá v mierke 1:2 880 ploche 500 katastrálnych jutier v teréne, t.j. 287,7320
ha).

Vzhľadom na špecifický účel hraničnej mapy nie je kresba mapy súvislá v
celom mapovom ráme, ale bola sústredená len pozdĺž hraničnej čiary v rozsahu
zameriavaného územia (spomínaných 100-150 m na obe strany hraničnej čiary).
Výnimku tvoria hraničné mapy pre II. hraničný úsek, zobrazujúci Dunaj. Pôvodne
115 mapových listov (po druhej svetovej vojne bolo parížskou mierovou zmluvou
Československu pričlenené územie obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo, čím sa prvých 7
máp Dunaja zrušilo) zobrazuje celú šírku rieky a kresbu polohopisnej situácie
spravidla až po mapový rám. Takmer pravidlom pri ostatných hraničných mapách je
kresba cez rám, po najbližší polygónový bod alebo hraničný znak. Obdobne je na
mapových listoch zobrazovaný začiatok alebo koniec hraničného úseku pričom
kresba začína, resp. končí predchádzajúcim, resp. nasledujúcim hraničným znakom.

Tlač hraničných máp zabezpečovali obe strany približne v rovnakom
pomere, v Československu Reprodukčný ústav ministerstva financií, v Maďarsku
Kartografia Maďarského kráľovstva.
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