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Niektoré spoločné problémy geodézie a kartografie
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, č. 8, str. 155-15~,
lit. 10

Stručná analýza chápania výrazu "odbor geodézie a kartografie"
používaného v štátnej správe, v pedagogickom procese a vo ve-
deckej výchove. Súčasné chápanie (podľa niekoľkých definicií)
geodézic, kartografie, geografie, topografie a fotogrametrie, ako
aj mapovania a geografickej kartografie,
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VOREL,V,

Příspěvek k jakosti zeměměřických činností a jejich výsledků
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, č. ~, str. 159-161,
lit. I~

Technické normy oboru jakosti a jejich význam, Výklad a diskuse
výchozích termínů jako je výrobek, služba, jakost. znak jakosti,
potřeba a specifikace. Příklady pro použití v zeměměřické praxi.
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Komora geodetov a kartografova aproximácia nášho práva
k právu Európskej únie
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, č. 8, str. 162-164,
lil. 5

Analýza zákonných predpokladov možností vykonávania geode-
tických a kartografických činností odborníkov z krajín Európskej
únie v Slovcnskej republike a naopak.
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Some Common Problems of Geodesy and Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No. 8, pp, 155-158,
]() ref.

Short analysis of meaning the terms "branch of geodesy and car-
tography" as applied by the state administration. in the process
of education and in improvement of scientific qualication. Pre-
sent understanding of terms as geodesy, cartography, geography,
topography and photogrammetry and also mapping and geo-
graphic cartography (according to different defjnitions).

528.4

VOREL, V.

A Contribution to Quality of Surveying and Us Results
Geodetický a kartografický obzor. 42,1996, No. 8, pp. 159-161.
I~rcf.

Tcchnical standards of quality and thdr importance. Explanation
and diseussion of initia1 terms as product. service, quality, quality
fcature. need and specification. Examp1cs of using in everyday
surveying.
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HORŇANSKÝ,1.

The Chamber of Geodets and Cartographers and Approximation
of Our Law to the European Union Law

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No. ~, pp. 162-164,
5 ret.

Analysis of legal conditions to pcrform surveying and cartogra-
phic activities by specialists from European Union countries in
the Slova k Republic and vice versa.
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Certains problémes communs li la géodésie et cartographie
Geodetický a kartografický obzor, 42. 1996, No 8, pages 155- 158,
1() bibliographies

Analyse bréve de l'interprétation de l'exprcssion "branche de 1a
géodésic et cartographie» utilisée dans l'administration ďEtat,
dans le processus pédagogique ct l'éducation scientifique. lnter-
prétation actuelle (selon plusicurs définitions) de la géodésie,car-
tographie, géographie, topographie et photogrammétrie ainsi que
levé et cartographie géographique.

528.4

VOREL,V.

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No 8. pagcs 159- 161,
18 bibliographies

Normes techniques pour la qualité et leur importance, lnterpré-
tation et discussion sur les expressions initiales telles que produit.
service, qualité, marque de qualité, utilité et spécification. Exem-
ples utiles servant á la pratique des géometres.
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HORŇANSKÝ, I.

La Chambre des géometres et cartographes et approximation dn
droit local ao droit de I'Union Eoropéenne

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No 8, pages 162-164,
5 bibliographies

Analyse des prémisses juridiques des possibilités ďexercer les ac-
tivités géodésiques et cartographiques par les spécialistes des pays
de I'Union Européenne en République Slovaque et au contraire.
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Einige gemeinsame Probleme der Geodasie ond Kartographie

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 8, Seite 155-158,
Lit. 10

Kurze Analyse der Auffassung des Ausdrucks "Bereich der Geo-
dasie und Kartographie", der in der Staatsverwaltung, im pada-
gogischen Prozess und in der wissenschaftlichen Ausbildung be-
nutzt wird. Aktuelle Auffassung (nach einigen Definitionen) der
Geodasie, Kartographie, Geographie, Topographie und Ph oto-
grammetrie, sowie auch der Aufnahme und der geographischen
Kartographie.

528.4

VOREL,V.

Beitrag zor Qoalitat der Vermessongsleistongen ond ihrer Er-
gebnisse

Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, Nr. 8, Seitc 159-161,
Lit. 18

Technische Normen des Bereichs der Qualitat und ihre Bedeu-
tung. ErHiuterung der Ausgangstermine, wie Erzeugnis, Dienst,
Qualitat, Qualitatsmerkmal, Bediirfnis und Spezifikation. Beispi-
ele ťiir die Anwendung in der Vermessungspraxis.
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Kammer der Geodaten ond Kartographen ond Approximation
onseres Rechtes zom Recht der Eoropaischen Union

Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Nr. 8, Seite 162-164,
Lit. 5

Analyse der gesetzlichen Voraussetzungen der Mbglichkeiten der
Ausiibung der geodatischen und kartographischen Leistungcn
der Specialisten aus dcn Landcrn der Europaischen Union in der
Slowakischen Republik und umgekehrt.
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reOAe3111111KapTorpaepl1l1», npl1MeHlleMoro B rocYAapcTBeHHoM
ynpaBJJeHI1I1I1,B neAar0fl14CCKOMnpol\CCCC 11B HaY'IHO-I1CC-
nC)J,osaTcnbCKOM BOCnl1TaHlll1. COBpeMcHHoe nOHI1MaHHC

(comacHo HeKoTopblMonpeAeJJeHI111M)reOAe31111,KapT()fpaepl1l1,
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VONDRÁK, 1.:U rčování rotace Země pomocí kla-
sických i moderních kosmických metod

SUTTI, ],- WEISS, G.-SABOV Á, 1.:Trojrozmerné
siete v lokálnych geodetických systémoch

ROLlNCOVÁ, 0.: Tvorba digitálnej technickej
mapy mesta Banská Bystrica vo vzťahu na tvorbu
vektorovej katastrálnej mapy
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Niektoré spoločné problémy
geodézie a kartografie

Ing. Ján Pravda, DrSc.,
Geografický ústav SAV,

Bratislava

V našej geodetickej a kartografickej odbornej periodickej li-
teratúre, ale aj v početných neperiodicky vydávaných zbor-
níkoch referátov z konferencií a seminárov konaných u nás,
sa možno dosť často stretnúť s príspevkami,v ktorých sa spo-
mína "odbor geodézie a kartografie", pričom sa za týmto vý-
razom skrýva raz organizačný útvar, inokedy pole p6sobnosti
nejakého predpisu, sféra štátnej správy, študijný či výskumný
smer, alebo nejaké iné vhodné účelové spojenie týchto dvoch
disciplín. V užšom zmysle (v jednom článku) je toto slovné
spojenie spravidla zrozumiterné, ale v širšom zmysle sa často
dostáva do takých kontextových situácií, z ktorých je zrejmé,
že je nositerom niekorkých myšlienkových obsahov.

2. Geodézia a kartografia v štátnej správe

Slovné spojenie "odbor geodézie a kartografie" vniklo do po-
vedomia našich (českých a slovenských) geodetov a karto-
grafov hlavne vďaka duchu a terminológii zákona Č. 46/1971
Zb. o geodézii a kartografii, ako aj z neho vyplývajúcich vy-
hlášok, technických predpisov a r6znych úradných materiá-
lov. V súčasnosti je tento zákon už prekonaný: v Slovenskej
republike (SR) zákonom Národnej rady SR Č. 215/1995 Z.Z.
o geodézii a kartografii a v Českej republike zákonom Č.

200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění někte-
rých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Zákon
Č. 46/1971 Zb. však počas svojej platnosti v značnej miere
oplyvnil povedomie odborníkov i širšej laickej verejnosti
v Čechách a na Slovensku. V ňom sa odbor geodézie a kar-
tografie vymedzoval takto (§ I odsek 1 - Základné ustano-
venia):
V odbore geodézie a kartografiesa ... zabezpečujúodbornéme-
račské, výpočtovéa konštrukčnépráce v geodetickýchzákladoch,
v mapování,v inžinierskejgeodéziia evidencianehnutel'ností,naj-
ma na potreby hospodárskej a kultúrnej výstavby a obrany štátu
a práce spojenés vytváraníma vydávanímkartografickýchdiel.

Pojem "odbor" sa v slovenčine chápe v dvoch hlavných
významoch. podra [5] je to: I. vačšie oddelenie inštitúcie, or-
ganizacie (bytový odbor, zdravotnícky odbor ap.), 2. oblasť,
sféra, odvetvie (vedny odbor, výrobný odbor ap.).

Je očividné, že "odbor" v zákone Č. 46/1971 Zb. sa chá-
pal v tom druhom význame, tj. ako oblasť, sféra, pole p6sob-
nosti. Pre potreby tohto zákona sa súčasne vysvetlil obsah
a zároveň aj rozsah pojmu "obor geodézie a kartografie". Pat-
ria doň dve skupiny prác:
- odborné meračské, výpočtové a konštrukčné práce (najma

na potreby hospodárskej, kultúrnej výstavby a obrany
štátu) v geodetických základoch, v mapovaní, v inžinier-
skej geodézii a evidencia nehnutel"ností,

- práce spojené s vytváraním a vydávaním kartografických
diel.
V § 21 zákona Č. 46/1971 Zb. sa vysvetruje čo sa rozumie

pod termínmi geodetické základy, inžinierska geodézia, kar-
tografické dielo a štátne mapové dielo. Nedefinujú sa tam
však kartografické práce, hoci tento pojem je v danom zá-
kone (aj vo vyhláške Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie - SÚGK - Č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických
a kartografických prác a o kartografických dielach v znení
vyhlášky SÚGK Č. 52/1985 Zb. a v ďalších dokumentoch)

vermi frekventovaný. Takéto chápanie "geodetických a kar-
togrfických prác", ako aj "odboru geodézie a kartografie" po-
stavilo kartografiu do intuitívne chápanej ale nedefinovanej
pozície, čo umožňovalo relatívne vornú interpretáciu tak kar-
tografie, ako aj jej účasti v r6zne formulovaných slovných
spojeniach. Umožňovalo to napríklad aj takú interpretáciu,
že kartografické diela sú výsledkom geodetických prác ("že
mapy robí geodézia"), že geodézia a kartografia sú (pravde-
podobne či určite?) jeden pojem ap. Nejde o vymyslenú kon-
štrukciu. Takéto názory naozaj vznikali a možno sa s nimi
stretnúť aj v súčasnosti. Možno, že vačšina geodetov si ich
nevšimla a nevšíma, ale pre každého kartografa je to citlivá
záležitosť: vycíti ju aj tam, kde sa to síce otvorene nepovie
(nenapíše), ale kde to vyplýva z myšlienkového kontextu.
Dojem o organickom (až nerozlučnom) spojení geodézie
a kartografie umocňoval (a umocňuje aj v súčasnosti) fakt,
že existovali (a existujú) r6zne inštitúcie, v ktorých bol zria-
dený odbor geodézie a kartografie (v súčasnosti existuje od-
bor s týmto názvom aj v organizačnej štruktúre Úradu geo-
dézie, kartografie a katastra SR).

Nemožno namietať voči r6znym kombináciám v názvoch
štruktúrnych celkov v inštitúciách a v organizáciách, v kto-
rých sa sústreďuje riadiaca či organizačná práca vo viac než
jednom odbore činnosti. Taktiež nemožno namietať voči r6z-
nym kombináciám v názvoch odborov činností, ak sa vzťa-
hujú na viac ako jednu disciplínu (vednú, technickú či spo-
ločenskú). Treba však namietať voči nesprávnej interpretácii,
ktorá vzniká v myslení, vyjadrovaní sa a správaní sa:

1. niektorých ojedinelých reprezentantov vo vlastnom od-
bore,

2. početnejšej množiny reprezentantov v iných odboroch,
ktoré majú ku kombinovanému odboru bližší či vzdiale-
nejší vzťah,

3. značne početnej množiny laikov, ktorí nepodozrievajú, či
nemajú možnosť overiť si, že nie je to tak, ako usudzujú.

8010 by krátkozraké odsudzovať len tých, čo sa mýlia. Z lo-
giky myslenia je predsa známe, že aj zo správnych premís
možno za istých okolností utvoriť síce logický správny, ale
zároveň nepravdivý záver (úsudok). V takom prípade sa treba
zamyslieť, či premisy, ktoré sú k dispozícii, sú bez nedostat-
kov.

3. Geodézia a kartografia ako študijný odbor

Geodézia a kartografia ako jeden (spoločný) študijný odbor
existuje na Slovenskej technickej univerzite od jej založenia,
t.j. od roku 1938. Na veci nič nemení, že spočiatku sa táto
ustanovizeň volala inakšie (Vysoká škola technická dr. M. R.
Štefánika) a aj to, že jeden z troch študijných odborov (vtedy
študijných oddelení) sa nazýval "zememeračské inžinier-
stvo", pretože sa v školskom roku 1967/1968 premenoval na
študijný odbor "geodézia a kartografia" [6]. V rámci tohto
odboru sa zabezpečovala výučba, v ktorej koncom 80. rokov
mali rozhodujúci (profilujúci) podiel tieto dve skupiny pred-
metov [4]:
- teoretický základ a aplikácia teoretického základu: mate-

matika, deskriptívna geometria, teória chýb a vyrovnávací
počet, teória systémov a kybernetika, výpočtová a grafická

1996/155



Geodetický a kartografický obzor
156 ročník 42/84, 1996, číslo 8

technika, fyzika, aplikovaná optika, geodézia, vyššia geo-
dézia, geodetická astronómia a kozmická geodézia, geo-
fyzika a geodynamika, matematická kartografia,

- odborné a odborné prehlbujúce predmety: inžinierska geo-
dézia, geodézia v podzemných priestoroch, základy inži-
nierskeho staviteIstva, územné plánovanie, ekonomika
a systémy riadenia geodézie a kartografie, fotogrametria
a dialkový prieskum Zeme, mapovanie, evidencia nehnu-
teíností, pozemkové úpravy a ochrana pódneho fondu,
pódohospodárstvo, topografická a tematická kartografia,
kartografické kreslenie, kartografická polygrafia a repro-
grafia.
Ak v prvom prípade (podla zákona Č. 46/1971 Zb.) sa plat-

nosť pojmu "odbor geodézie a kartografie" vzťahovala na
štátnu organizáciu a správu vybraných odborných činností
z oblasti geodézie a kartografie, v tomto druhom prípade sa
ten istý výraz ("odbor geodézia a kartografia", resp. jeho gra-
matická obmena "odbor geodézie a kartografie) považuje tiež
za jeden pojem - ale s netotožným obsahom a navyše vy-
tvoreným pre iný účel. Vynechanie prívlastku "študijný"
(napr. v [6], ale aj v [10] a v mnohých ďalších prípadoch)
a zdanlivá zhoda myšlienkových obsahov, podporujú pre-
svedčenie vo všetkých troch skupinách spomenutých repre-
zentantov, že ide o jeden a ten istý pojem. Navyše zámena
termínu "zememeračské inžinierstvo" za termín "geodézia
a kartografia" úspěšne vyvoláva precedentnú situáciu u všet-
kých tých, ktorí neváhajú považovať geodéziu a kartografiu
za niečo jednotné práve tak, ako je pre nich jednotný (zhr-
ňujúci) pojem "zememeračské inžinierstvo".

4. Geodézia a kartografia v odboroch vedeckej výchovy

Opačný - diferenciačný - podiel do tejto sitácie vniesla kla-
sifikácia odborov vedeckej výchovy.
V § 3 druhej časti zákona Č. 3911977 Zb. sa uvádza, že vý-

chova nových vedeckých pracovníkov sa uskutočňuje v jed-
notne stanovených odboroch vedeckej výchovy, ktoré určí
ČSAV v súčinnosti so SAV a, po dohode s ústrednými or-
gánmi štátnej správy, ktoré riadia vysoké školy. Na tento zá-
kon promptne nadviazala vyhláška Č. 5311977 Zb., ktorá ur-
čila, že geodézia patrí do fyzikálno-matematických vied
(v rámci ktorých geodeti po absolvovaní vysokoškolského
štúdia mali možnosť získať vedeckú kvalifikáciu kandidáta
alebo doktora fyzikálno-matematických vied) a že kartogra-
fia patrí do geografických vied (v rámci ktorých existovala
analogická možnosť získať vedeckú kvalifikáciu kandidáta
alebo doktora geografických vied). Istý čas mali kartografi
možnosť zvyšovať si kvalifikáciu aj v rámci technických vied.
Teraz je táto problematika v očakávaní prestavby: do roku
2000 sa máme prispóbiť situácii v Európskej únii.
Je očividné, že na zatriedenie geodézie do fyzikálno-ma-

tematických vied a kartografie do geografických vied treba
nazerať ako na účelové (Jebo z istých dóvodov a v danom
čase vyhovovalo členeniu vedeckej výchovy v našich pod-
mienkach), ale nie ako na jediné možné. Klasifikácií vied je
niekolko, a preto existuje aj niekolko iných zatriedení tak
geodézie ako aj kartografie do róznych skupín vied. Taktiež
je očividné, že na rózne účely (organizačné, metodické, pe-
dagogické ap.) možno kombinovať rózne vedecké (spolo-
čenské, technické či iné) disciplíny alebo ich subdisciplíny
s róznym podielom zastúpenia a komplexnosti do róznych
skupín - a nazvať ich odbormi, učebnými predmetmi ap.
Pre niekolkých zasvatených odborníkov to nie je nič ne-

obvyklé, ale pre ostatnú vačšinu (pre odborníkov z iných dis-
ciplín a hlavne pre laickú verejnosť) vzniká a dlho sa zacho-
váva problém neistoty, neprehladnosti, dezorientácie,

zahmlievania ... Aspoň raz za desaťročie je treba, aby každý
odborník venoval pozornosť nielen tomu, aké zmeny nastali
v jeho vlastnej disciplíne (v celej jej šírke, tedy aj v tých úse-
koch, ktorými sa sám nezaoberá), ale aj tomu, aké zmeny na-
stali v okolí tejto disciplíny, pretože aj toto okolie sa vyvíja.

5. Niekoľko chápaní geodézie, kartografie, geografie,
topografie a fotogrametrie podľa ich definícií

V doteraz u nás platnej názvoslovnej norme [31 sa geodézia
definuje ako: "prírodná veda, jedna z vied o Zemi, ktorá po-
mocou geometrických a fyzikálnych metód získava o Zemi
údaje metrického a fyzikálneho charakteru; je to súčasne
technický odbor zisťujúci geometrické údaje na tvorbu máp
a na potreby iných odborov".
Podla [9] je geodézia veda, ktorá sa zaoberá matematic-

kým určovaním veľkosti a tvaru Zeme, mimozemského gra-
vitačného poľa Zeme a meraniami, pri ktorých treba brať na
zreteI celkový tvar a velkost Zeme.
Podlah[5] je geodézia vedný odbor zaoberajúci sa mera-

ním a zobrazovaním zemského povrchu, zememeračstvo1).

Pri troche pozornosti aj negeodet zistí, že tieto tri vyme-
dzenia geodézie nie sú si obsahovo totožné. Definícii v [31
porozumie dobre azda len geodet, pretože ostatní len ťažko
odhalia, že za údajmi metrického a fyzikálneho charakteru
treba vidieť aj (a najma) údaje o tvare a veľkosti Zeme zis-
ťované pozemnými, kozmickými, ale aj tiažovými merani-
ami, že geodetické merania a výpočty siahajú ďaleko za našu
Zem, pretože nadobúdajú medziplanetárny až medzihvi-
ezdny charakter.
Definícia v [9] je zasa tendenčná tým, že geodézii priz-

náva len matematické (a žiadné iné) určovanie velkosti
a tvaru Zeme a len tie merania, pri ktorých treba zohladňo-
vať velkosť a tvar Zeme. Vynecháva inžinierskogeodetické
merania a merania na mapovacie účely, ale navyše pripisuje
geodézii "starosť" o merania gravitačného pola Zeme. Pred
desiatimi rokmi na stránkach Geodetického a kartografic-
kého obzoru E. Buschmann [Il pripomenul, že geodézia
v podstate rieši tri úlohy:
I. určenie súradníc množiny vzťažných bodov na zemskom
povrchu,

2. určenie parametrov tiažového pola Zeme,
3. určenie zmien súradníc bodov a parametrov tiažového pola
v čase.
Vymedzenie v [5] je sice užitočné svojou stručnosťou, ale

nevýstižné tým, že zužuje geodéziu na merania na zemskom
povrchu a pripisuje jej starosť o zobrazovanie tohto povrchu.
Keby sa "zobrazovanie" chápalo v matematicko-kartogra-
fickom zmysle (ako matematicko-kartografické zobrazenie,
projekcia mapy), bolo by to síce o niečo bližšie ku geodézii,
ale slovo "zobraziť" sa v [5] chápe ako "umelecky, graficky
znázorniť (napr. krajinu, postavy v hre, v románe), stvárniť
(napr. terén na mape)." Také "zobrazenie" nezodpovedá geo-
deticko-kartografickej terminológii. Potvrdzuje to, že niek-
toré nesprávne chápania geodézie (v dósledku považovania
geodézie a kartografie za jeden odbor) prenikli nad rámec
geodézie a kartografie - až do všeobecnej slovnej zásoby ja-
zyka, ako nášho najuniverzálnejšieho dorozumievacieho pro-
striedku, čím ovplyvňujú najširšiu verejnosť.

') Obmedzenie sa len na tri r6znoúčelové pram~ne p, \9J je zá-
merné a je dostatočne ilustratívne a kontrastne. Pn pOUZItIVIace-
rých prameňov by sa stručná analýza predmetných termínov skom-
plikovala a zneprehradnila.

1996/156



Geodetický a kartografický obzor
ročník 42/84, 1996, číslo 8 157

Kartografia je podfa [3] vedný a technický odbor zaobera-
júci sa zobrazením Zeme, kozmu, kozmických telies a ich
častí, objektov a javov na nich a ich vzťahov vo forme kar-
tografického diela, a ďalej súbor činností pri spracovaní a vy-
užívaní kartografických diel.

Podfa [9] kartografia je synonymum slovného spojenia
"konštrukcia máp" a podfa [5]je to veda o vypracúvaní a pou-
žívaní máp; zostavovanie máp.

Detinícia v [3] zodpovedá súčasnému náhfadu na karto-
grafiu aj podIa výkladového slovníka Medzinárodnej karto-
grafickej asociácie [7] hlavne v tom, že kartografia je tak
vedná, ako aj technická disciplína. V niektorých rečových
oblastiach (napr. v nemeckej, anglickej, francúzskej) sa kar-
tografia stále ešte považuje aj za umenie2). Za veImi d6ležité
v tejto definícii treba považovať tvrdenie, že sa kartografia
zaoberá "zobrazením ... ", čím sa neguje rovnako znejúce tvr-
denie o geodézii v [5]. Problémom v [5] však ostáva čo naj-
stručnejšie a čo najjednoznačnejšie vymedzenie "pofa p6sob-
nosti" kartogratického zobrazovania a snaha nahradiť termín
"mapa" termínom "kartografické dielo". Nie vždy ide o sy-
nonymný vzťah3).

Podfa [2] geografia je vedná disciplína, ktorá skúma geosféru
ako styčný priestor litosféry, atmosféry, hydro sféry, pedo-
sféry, biosféry a sociosféry. Pozor na názov "geoveda", ktorý
je rezervovaný pre širokú disciplínu, zahfňajúcu geológiu,
geogratiu, geofyziku, geodéziu, klimatológiu, oceánografiu
a biológiu [8].

Podfa [5] geografia je zemepis a ten sa vymedzuje ako
veda o prírodných, hospodárskych a spoločenských pome-
roch v rozličných oblastiach zemského povrchu.

Podfa [3] topografia je vedná a technická disciplína zaobe-
rajúca sa tvarom, popisom, meraním a zobrazením zemského
povrchu, hlavným predmetom jej záujmu sú reliéf zemského
povrchu, vodné toky a plochy, rastlinstvo a objekty vytvo-
rené človekom (v oceánografii sa názov aplikuje na povrch
morského dna).

PodIa [9] sa pod topogratiou rozumia črty povrchu Zeme
(hory, doliny ap.) uvažované spoločne ako formy (tvary).
Rozlišujú sa hypsografické, hydrografické a antropické ob-
jekty a javy.

Podfa [5] sa pod topografiou rozumie miestopis a pod
miestopisom geografický opis fudských sídli sk.

Toto posledné vymedzenie dokumentuje, že aj v súčasnom
výkladovom slovníku sa vyskytujú zastaralé vymedzenia
niektorých slovne formulovaných pojmov. V prvej polovici
tohto storočia sa topografia naozaj považovala za miestopis,
za popis (opis) a grafické až mapové zobrazenie (znázomenie)
krajiny, ale zároveň aj za samostatnú vednú a technickú dis-
ciplínu, ktorá sa čím ďalej tým viac venovala technikám me-
rania zemského reliéfu a r6znych objektov na ňom (vrátane
využívania leteckých snímok) s ciefom vyhotoveni a topogra-
fických máp. V súčasnosti pretrváva názor o samostatnosti to-
pografie ako vednej a technickej disciplíny, ale podfa toho
v čom je ťažisko topografických prác sa na ňu niekedy nazerá
buď ako na súčasť geodézie, alebo ako na súčasť kartografie.

Zdanlivo príbuzne vyzerá slovo "topológia", ale to je od-
vetvie geometrickej matematiky zaoberajúce sa usporiada-
ním, kontaktom a relatívnou polohou [8].

Fotogrametria [3] je vedný a technický odbor zaoberajúci sa
získavaním spofahlivých informácií o fyzikálnych objektoch
a prostredí zaznamenávaním, meraním a interpretáciou foto-
grafických snímok.

PodIa 19] je to umenie4) a veda zaoberajúca sa spoľahli-
vým meraním pomocou fotosnímkovania, pričom fotosním-
kovanie je umenie a proces získavania obrazov, alebo scitli-
vovanie materiálov v d6s1edku účinku svetla.

Medzi mnohými našimi geodetmi a kartografmi je rozší-
rený mylný názor, že fotogrametria je súčasťou geodézie. Je
to očividný d6s1edok mylnej interpretácie toho, že sa foto-
grametria vyučuje v rámci študijného odboru geodézia a kar-
tografia. Do širokej verejnosti tento názor prenikol aj vďaka
tomu, že výkon fotogrametrických prác (okrem vlastného
snímkovania a prvotného spracovania snímok) sa sústredil
(aj keď nie výlučne) do geodetických organizácií.

Podfa [3] mapovanie je súhrn činností (prešetrovanie, mera-
nie, výpočty a zobrazovanie) konaných s ciefom vyhotove-
nia p6vodnej mapy (s poznámkou: druh mapovania sa ozna-
čuje slovným spojením z názvu "mapovanie" a určením
druhu mapy, napr. "základné mapovanie").

Podľa [9] je to:
- akt, alebo operácia merania na určenie relatívnej polohy

na povrchu Zeme, nad ním, alebo pod ním,
výsledok týchto operácií,
organizácia vykonávania týchto operácií.
Termín "mapovanie" sa vzťahuje na aktivity, ktoré patria

sčasti geodézii, sčasti kartografii,ale sčasti aj ďalším discip-
Iínam.

Vďaka prevahe meračských prác bližšie ku geodézii má:
• mapovanie vo vel'kých a stredných mierkach (niekedy

tiež sa používa názov "geodetická kartografia"), v rámci
ktorého sa rozlišuje:
- katastrálne mapovanie (výsledok: katastrálne mapy),
- tvorba základných máp vefkých mierok (ZMVM) (vý-

sledok: ZMVM 1: 1000 až 1:5000),
- topografické mapovanie, resp. topografická kartografia

(výsledok: topografické mapy 1: 10000 až 1:200000),
- technické alebo tiež technicko-hospodárske mapovanie

(výsledok: technické, resp. technicko-hospodárske
mapy, napr. 1:1000).

2) Avšak aj v takomto nazeraní na kartografiu existuje zákernosť. Ter-
míny "Wissenschaft" (nem.) a "Art" (angl., fr.) majú dva vý-
znamy: 1. pravé, "krásne" umenie (ako oblasť kultúry, napr. ma-
liarstvo, sochárstvo, hudba ap.), 2. vedomosti, znalosti - vel'mi
výstižný je aj český ekvivalent "dovednost". Človek musí byť vel'-
mi dobrým znalcom jazykov, aby zistil, kedy sa o kartografii ho-
vorí (píše) v prvom a kedy v druhom zmysle.

3) Mapovú skicu, mapový náčrt, mapovú schému, anamorfnú mapu
(napr. aj niektoré historické mapy typu 0-T, či predhistorické
("primitívne" mapové nákresy alebo rytiny na mamuťom kle) spra-
vidla nepovažujeme za mapové dielo. Avšak za mapu, za ktorú sa
vo všeobecnosti (v najširšom zmysle) chápe akékol'vek mapové,
resp. aj polohovo nepresné mape podobné vyjadrenie, možno po-
važovať každý z uvedených príkladov.

4) Slovo "umenie" sa odporúča chápať v zmysle poznámky 2) pod
čiarou.
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Bližšie ku kartografii a zároveň k niektorej z dalších za-
interesovaných disciplín má:
• tematické mapovanie prevažne v stredných mierkach,

pod ktorým sa rozumie:
- geomorfologické mapovanie (napr. 1:50 000),
- geologické mapovanie (napr. 1:25 000, 1:50000),
- p6dne mapovanie (I: 10 000 až 1:200 000),
- botanické mapovanie (napr. 1:200000),
- lesnícke mapovanie (1:5 000 až 1:25 000),
- atd. (tvorba, spracovanie a vydávanie vodohospodár-

skych máp, cestných máp a mnohých dalších), medzi
ktorými osobitné miesto majú geografické mapy, pre
ktoré nevznikol názov "geografické mapovanie", ale
postupne sa zaužíval aj názov "geografická kartogra-
fia".

Geografická kartografia je oblasť poznani a na styku medzi
geografiou a kartografiou. Patrí do nej vyhotovovanie všet-
kých druhov (v rámci geografickej tematiky) a typov (ana-
lytických, komplexných, syntetických) prevažne geografic-
kých máp malých mierok, ktoré nevznikajú v dosledku
priamych meraní, ale cestou odvodzovania a generalizácie
niektorých tematických prvkov z máp vačších mierok, no
hlavne využitím existujúcich štatistických údajov a ďalších
údaj ov získaných špeciálne organizovaným prieskumom,
exerpciou a rozmanitými matematickými a matemitckošta-
tistickými výpočtami, ako aj účelovým prepracovaním úda-
jov najrozmanitejšieho druhu.

Existujú tri sposoby nazerania na geografickú kartografiu:
I. Je to oblasť tvorby geografických máp ako pendant geo-

detickej kartografie, pod ktorou sa rozumie mapovanie vo
vel"kých a stredných mierkach.

2. Je to súčasť tematickej kartografie, v rámci ktorej geo-
grafická kartografia sa radí na popredné miesto (čo do po-
četnosti máp, roznorodosti ich obsahu a metodologickej
stránky ich spracovania). Za ňou nasleduje geologické,
hydrogeologické, geofyzikálne, hydrologické, hydrome-
teorologické, klimatické, pedologické, fytologické, ťau-
nologické, fenologické, demograťické, hospodárske (vo-
dohospodárske, lesohospodárske ap.) a ďalšie druhy
mapovania, ako aj vyhotovovanie máp s tematikou roz-
nych dalších disciplín a spoločenských aktivit (archeló-
gia, etnografia - atd)

3. Je to aj širšie chápaná oblasť vyhotovovania máp Zeme,
ako pendant tvorby máp Mesiaca, Venuše, ostatných pla-
nét slnečnej sústavy, hviezd, galaxií. ..

Vzťahy medzi disciplínami nie sú nemenné, nie sú dané raz
a navždy. Naopak, v d6sledku ich rozvoj a a vzájomného ov-
plyvňovania sa permanentne prejavujú či už diferenciačné,
integračné, alebo rozne iné tendencie - tak v rámci každej
disciplíny, ako aj medzi nimi. Skúsenosti ukazujú, že aspoň
raz za desať rokov treba spatne analyzovať rozvoj každej dis-
ciplíny ajej vzťah k bližšiemu či širšiemu okoliu. Závery z ta-
kejto (hoci aj stručnej) analýzy umožňujú zistiť aké vplyvy
posobili na danú disciplínu a dovol"ujú extrapolovať trendy
jej najbližšieho rozvoja. Obraz ne sa to dá prirovnať situácii
skupiny námorníkov na otvorenom mori, ktorí neustále kon-
trolujú polohu, smer, prípadne i rýchlosť a dalšie charakte-
ristiky plavby svojej lode - aj napriek tomu, že tam nie sú
sami, že okolo nich pláva mnoho iných lodí.
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Příspěvek k jakosti zeměměřických
činností a jejich výsledků

Zeměměřická firma, která usiluje o dlouhodobě dobré eko-
nomické výsledky, se dříve nebo později začne zabývat ja-
kostí nabízených činností a jejich výsledkú. Zkušenosti
úspěšných firem ukazují, že jakost je nad řazeným hledis-
kem a že teprve na druhém místě stojí hledisko maximali-
zace zisku. Současně se potvrzuje, že uplatňování hlediska
jakosti znamená bezvýhradnou orientaci na zákazníka, tzn.,
že výsledky zeměměřických činností musí splňovat poža-
davky a očekávání zákazníka (popř. uživatele) nebo je musí
i překonat.

Prooblematika Jakosti zeměměřických činností a jejich vý-
sledku byla v podmkatelské sféře určitou dobu poněkud od-
souvána do pozadí. Možnou příčinou mohl být pocit, že ja-
kosti se dosáhne privatizací a púsobením tržního me-
chanismu. Není tomu tak zcela, neboťjakost musí být součas-
ně cílevědomě řízena a uplatňována.
. V současnosti však lze u zákazníkú pozorovat zvýšený zá-
Jem o p.~o:'it ~eměměřických činností ajejich výsledkú. Např.
Jde o uJlstem zhotovltele díla o testování měřických přístrojú
podle mezinárodně uznávaných norem II]. které jsou u nás
podle vyhlášky [2] závazné. Dále je věnována pozornost ta-
kovým znakúm jakosti, jako je stav a úroveň dokumentace
její. úplnost a aktuálnost, ať to již jsou výkony v bodových
polIch nebo výkony inženýrské geodézie.

Zájem o problematiku jakosti se projevuje též v aktivitách
orgánú st:1tní správy zeměměřictví a katastru a dále i v zalo-
žení Odborné skupiny pro jakost při Českém svazu geodetú
a kartografú. Např. v lednu 1996 ČSGK uspořádal diskusní
seminář na téma "Ceny, ceníky, jakost geodetických a kar-
tografických prací". K problematice jakosti v zeměměřictví
se vztahuje i púsobnost Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického ve Zdibech, zejména v ob-
lasti metrologie nebo vědeckotechnických informací [3].
Dále byly publikovány přínosné práce, např. 14], [5]. Pro za-
bezpečení jakosti podnikly kroky i některé firmy. Např. v [6]
se oznamuje získání značky CZECH MADE firmou Geodé-
~ie CS Liberec. Tuto značku uděluje Sdružení pro Cenu
Ceské republiky za jakost. Značky platí 2 roky.

v Pře.dpok~ádejmetcdy. že v zeměměřictví budou postupně
prcvladat tlrmy, JejIchž strategie je mimo jiné založena na
dosahování trvale dobrého jména, zájmu a důvěry zá-
kazníků. Je pravděpodobné, že tyto firmy začnou (nebo již
začaly) sledovat problematiku jakosti. K užitku jim múže
být i předkládaný příspěvek, který se zabývá technickými
normamI a názvoslovím oboru jakosti. Pozornost je věno-
vána příkladúm pro usnadnění aplikace v praxi.

2. Technické normy

Při zajišťování jakosti v zeměměřictví je nezbytné dodržovat
nejnovější pl.atné (národní) technické normy ČSN. které již
JSou harmomzovány s příslušnými normami mezinárodními
(ISO, popř. EN).
Zájemcům o aplikace problematiky jakosti v zeměměřic-

tví ~oporučujeme opatřit si v prvé řadě ČSN ISO 8402 [7],
ktera obsahuJe termíny a definice a má sloužit k lepší orien-
tacI a porozumění.
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Stavební fakulty ČVUT v Praze

K dispozici jsou dále normy ČSN ISO 9000 až 9004 [8. 9,
10, II, 12], které jsou určeny až pro další fúzi - zabezpečo-
vání jakosti, což bude zajímat hlavně větší firmv. které mo-
hou získáním příslušného certifikátu garantovat ;ysokou úro-
veň jakosti nabízených geodetických a kartografických
služ.eb. To má význam např. při účasti takové firmy ve 'vý-
běrovém řízení vypsaném na určitou zakázku. Výhledově l~e
všeobecně očekávat, že se stále častěji budou vyskytovat si-
tuace, kdy zákazníci budou předem přímo vyžadovat zmíně-
nou c~rťitikaci (a to nejen u veřejných výběrových řízení)
nve~oyné důvěryhodné ujištění ze strany zhotovitcle o zajiš-
tem JakostI, dodržování metrologických předpisů atd. Není
bez zajímavosti, že systém zabezpečování jakosti podle ISO
9.00 I mají zaveden i výrobci geodetických přístrojů. Např.
Í1rma TOPCON ve svých nových prospektech (namátkou vy-
bíráme [13 J) uvádí i údaje o uděleném certifikátu - kulatou
registrační známku "QUALlTY ASSURED FIRM - ISO
900 I" a evidenční číslo. Na problematiku jakosti a certifi-
kace upozornily rovněž Hospodářské noviny č. 47/1996.
Oznamuje se možnost udělení grantu z programu PHARF
pro středně velké podniky. a to při zavádění systému řízení
jakosti podle ISO 9000. O grant mohou požádat podniky, je-
jichž minimální podíl vývozu na obratu dosahuje 10%. To
by v našem oboru přicházelo v úvahu např. u kartografických
podniků.

Vraťme se však k výchozí normě ČSN ISO 8402 [7], která
není v zeměměřictví závazná. Důvody pro její dodržování
jsou však evidentní. Usnadňuje např. obchodní závazkové
vztahy' v tuzemském i mezinárodním styku, přispívá k jasné
specIÍlkacI vlastnosti díla. Dojde-Ii kjakýmkoli pochybnos-
~e~. o j~ko.sti ze strany objednatele. při reklamacích a popř.
I pn pravmm sporu. bude v rámci průkazního řízení posuzo-
vána jakost i jiné faktory, a to i z pohledu uplatnění nejno-
vějších dostupných technických norem včetně ČSN ISO 8420
17]. Je tedy třeba před zahájením plnění zakázky (při její pří-
pravě nebo při vypracování prováděcího projektu g~odetic-
kých a kartogratických prací) provést nor~alizaČní prů-
zkum a navrhnout uplatnění technických norem včetně těch,
které se týkají jakosti. Požadavky na dodržování konkrétních
technických norem nebo odvolávky na určitá jejich ustano-
vení by měly být zakotveny i ve smlouvě o dílo nebo jejích
přílohách.

Zmiňujcmc-Ii se o nutnosti dodržovat závazné technické
normy v zcměměřictví a o vhodnosti dodržovat ostatní tech-
nické normy, má to ještě ten význam, že je zajišťována ná-
vaznost na jiné obory (stavebnictví, strojírenství atd.). Po-
žadavek návaznosti se týká např. vytyč ovacích výkresú
staveb, které souvisejí s ostatními výkresy projektové doku-
mentace. Návaznost bude nutná např. u vžitého názvosloví
a značek vyrovnávacího počtu. Vezměme si např. termín
"střední chyba" a příslušnou značku "m". V jiných oborech
se používá výhradně termín "směrodatná odchylka" a značka
:.(J", - viz např. závazná ČSN 73 0212-6 [14], její zúvaznost
Je stanovena pro zeměměřictví vyhláškou [21. Ostatně i v dal-
ších materiálech z oblasti geodézie a kartografie je termín
"směrodatná odchylka" (Standard deviation. Standardabwei-
chung) zaveden. Např. v prospektech na geodetické přístroje
firem GEODlMETER, LEICA, SOKKIA, TOPCON je ve
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specifikacích přesnost dána číselnou hodnotou zpravidla
i s vysvětlením "Standard deviation based on DlN 18723".
Uvedená technická norma DlN 18723 [15] byla podkladem
pro vypracování obdobné ISO normy a je v zahraničí dosti
známá. Názvosloví a značky shodující se v co největší možné
míře s požadavky norem ČSN, ISO a popř. i DlN byly uplat-
něny i v učebních textech Katedry speciální geodézie FS
v ČVUT [16].

3. Výrobek, služba, činnost, výsledek

Výchozími termíny normy ČSN ISO 8402 [7] jsou "výro-
bek" a "služba". Norma uvádí, že (pokud to není určeno ji-
nak) výrobek a služba mohou být:
- výsledkem činnosti nebo procesů (hmotný produkt, ne-

hmotný produkt jako služba, počítačový program, návrh, po-
kyny pro užívání), nebo
- činností nebo procesem (jako je poskytnutí služby nebo

realizace výrobního procesu).
Definice se vztahuje tedy i na služby zařazené v Standardní

klasifikaci produkce [17], kde je pod příslušným šestimíst-
ným číselným kódem uvedeno:
74. 20. 73 - zeměměřické služby,
74. 20. 74 - kartografické služby,
74. 20. 72 - služby důlního měřictví.
Budeme-li nejprve uvažovat, že v zeměměřictví půjde

o službu, pak tato služba je nebo se skládá z činností a vý-
sledků těchto činností, které se objevují na výstupu. Uve-
dené dva termíny se v zásadě shodují i s legislativou - zá-
konem Č. 200/1994 Sb. [18].
Činnosti dále obsahují uspořádanou množinu jednotlivých

výkonů, které jsou uvedeny např. ve Vzorovém nabídkovém
ceníku [17].
Výsledky (zeměměřických) činností mohou být hmotné,

např. stabilizovaný bod vytyčovací sítě, nebo nehmotné,
např. zjištěné hodnoty charakteristik geometrické přesnosti
stavebního objektu - výběrový průměr a výběrová směro-
datná odchylka.
Otázka, zda nějaký hmotný výsledek zeměměřických čin-

ností lze označit za výrobek se může zodpovědět kladně, např.
u produktů kartografické polygrafie - mapy, atlasy. Obecně
ovšem chápeme výrobek, jako reálný, přímý, užitečný vý-
sledek pracovní činnosti člověka, určený k uspokojování
jeho potřeb. Kromě toho výrobek (ale i služba, dílo) v po-
jetí norem ISO
- má plnit dobře definovanou potřebu, použití nebo účel,
- má uspokojit očekávání zákazníka,
- je v souladu s aplikovatelnými normami a specifikacemi,
- je v souladu s požadavky společnosti,
- je dostupný při cenách schopných konkurence,
- přihlíží k potřebám životního prostředí,
- je ekonomicky výhodný.
Je tedy zřejmé, že ve shodě s normami by bylo možné

označovat výsledky zeměměřických činností termínem
"výrobek" ať již jsou hmotné, či nikoli. Domníváme se
však, že tento termín u řady výsledků zeměměřických čin-
ností by v běžné praxi a obchodním styku nebyl ani příliš
výstižný, ani vhodný. Zeměměřické činnosti se totiž zře-
telně odlišují od výroby (např. strojírenské), která má sé-
riový charakter a která poskytuje výrobky v pravém slova
smyslu. Zakázky v zeměměřictví mají často unikátní cha-
rakter v závislosti na místních podmínkách, požadavcích
objednatele atd. Výsledky plnění zakázek pak nemají vět-
šinou výrobkový charakter, jak jej známe např. z průmyslu.
S termínem "výrobek" proto doporučujeme zacházet velmi
citlivě.

4. Jakost

Podle ČSN ISO 8402 [7] jakostí se rozumí souhrn vlast-
ností a znaků výrobku (nebo služby), které mu (jí) dávají
schopnost uspokojovat předem stanovené a předpoklá-
dané potřeby.
Znak jakosti není v uvedené normě samostatně definován,

avšak hovoří se o něm v některých souvislostech. Z teorie ja-
kosti si připomeňme, že znakem jakosti jsou jednotlivé
dílčí užitné vlastnosti, které se podílejí na celkové jakosti
výrobku. Možné rozčlenění znaků jakosti použitelné v ze-
měměřické praxi předkládáme v následujícím textu.
Některé znaky jakosti v zeměměřictví lze vztahovat k čin-

nostem. Např. můžeme rozlišovat:
- ekonomické znaky prodávaných činností (výkonů), jako
je úroveň produktivity práce, výše režijních nákladů, včasné
ukončení činností, atd.;
- bezpečnostní znaky, jako např. opatření pro zajištění prací
na frekventovaných komunikacích, na drahách, při práci ve
výškách a v podzemí.
Jiné znaky jakosti lze přiřadit spíše k výsledkům země-

měřických činností. Nejdůležitější tyto znaky mohou být:
~ funkční, např. zda vybudovaná vytyčovací síť umožňuje
pohodlné a dostatečně přesné vytyčení prostorové polohy sta-
vebního objektu;
- spolehIivostní, např. zda v určitém geodetickém software
nejsou chyby, ale též zda nejsou chyby v obsahu mapy, v ka-
tastrálním operátu atp.; tyto spolehlivostní znaky se projeví
až při používání a posuzují se např. podle intenzity výskytu
chyb (poruch);
- splnění požadavků norem - zde půjde hlavně o normy
závazné, stanovené v příloze vyhlášky č. 31/ 1995 Sb. [2], po-
žadavky se týkají např. přesnosti vytyčování stavebních ob-
jektů, měření posunů stavebních objektů, kreslení a značek
map velkých měřítek, avšak i názvosloví v geodézii a karto-
grafii;
- stav a úroveň dokumentace, např. dokumentace skuteč-
ného provedení stavebního objektu;
- estetické, např. barevné provedení Základní mapy ČR
1:25000;
- ekologické, např. jakou měrou výsledek přispívá k ochraně
životního prostředí (práce dálkového průzkumu Země při
monitorování poškození lesních porostů aj.);
Další znaky jakosti se dotýkají geodetických pomůcek

a přístrojů určených k prodeji;
- ergonomické, např. jak vyhovuje rukojeť pásma firmy BMI
pro optimální držení, jaká je možnost oprav, údržby, jak je
pomůcka vhodná po antropometrické, fyziologické a psy-
chologické stránce;
- bezpečnostní, např. aby u importovaných laserových roz-
mítacích nivelačních přístrojů skutečný výstupní výkon od-
povídal tuzemským hygienickým předpisům aj.
Z uvedeného vyplývá, že v zeměměřictví sejakostí rozumí

především souhrn znaků jakosti činností a výsledků, které
jim dávají schopnost uspokojovat určité potřeby (tento po-
jem souvisí se specifikací služby, což bude třeba dále vy-
světlit).

5. Potřeby, specifikace

Potřeby jsou v zeměměřictví specifikované v obchodních zá-
vazkových vztazích, při čemž specifikací se rozumí doku-
ment předepisující požadavky, se kterými se musí činnost
nebo její výsledek shodovat. Specifikace se přitom může od-
volávat na vzory (např. ukázkový list Základní mapy velkého
měřítka, vzor vytyčovacího výkresu uvedený v příloze ČSN
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o I 3419 atd.) nebo jiné dokumenty. Specifikace má vymezit
i prostředky a kritéria, kterými má být shoda prokázána. Např.
při kontrole geometrické přesnosti staveb se geodetickými
metodami (= prostředek) určují skutečné odchylky geome-
trických parametrů. Shoda se prokazuje porovnáním těchto
skutečných odchylek s mezními odchylkami stanovenými
normou nebo projektem (smluvně).
UveJ"me dále hlediska, kladená na potřeby v zeměmě-

řictví:
a) využitelnost (např. jak lze využít výsledků kontroly geo-
metrické přesnosti stavebního objektu rovněž pro dokumen-
taci skutečného provedení a pro následnou kolaudaci);
b) bezpečnost (např. jaká provozní rizika by mohla vznik-
nout při nesprávné interpretaci naměřených posunů staveb-
ních objektú - velmi důležité při měření na přehradách, výš-
kových stavbách, v jaderné energetice aj.);
c) pohotovost (např. jak jsou soubory informací vedené v au-
tomatizovaném informačním systému zeměměřictví a ka-
tastru "pohotové" a "připravené" uživatelúm; zejména lze
hodnotit pohotovost a přístupnost souboru popisných infor-
mací katastrálního operátu oprávněným zájemcům);
d) udržovatelnost (např. jakým zpúsobem, jak snadno lze
aktualizovat technickou mapu města vedenou v digitální
formě);
e) hospodárnost (např. jak hospodárně byly určeny prosto-
rové vztahy jeřábové dráhy - s jakými náklady bylo dosa-
ženo požadovaných výsledků);
ť) ochrana životního prostředí (např. potřeba šetrnosti při
vstupu či vjíždění na obdělávané plochy, prosekávání záměr
v lesních porostech jen v nejnutnější míře, ale i bezpečná li-
kvidace použitých chemikálií a barev v kartografické poly-
grafii).
Z hlediska potřeb, respektive "uspokojení spotřebitele",

"vhodnosti pro daný účel", "shody s požadavky", atp.je třeba
v pojetí ČSN ISO 8402 [7] upřesnit, jak se vyjadřuje hod-
nocení jakosti.

6. Hodnocení jakosti

Samostatný termín "jakost" se k hodnocení zeměměřických
služeb nemá používat. Správné je hodnocení pomocí:
a) relativní jakosti - stanoví se stupeň dokonalosti služby,
nebo
b) ukazatele jakosti - když se používají přesná kritéria
v kvantitativním smyslu; v inženýrské geodézii je ukazate-
lem jakosti např. splnění mezní odchylky rozměření pro vo-
dorovné montážní roviny stavebního objektu s prostorovou
skladbou.

Podnikání v zeměměřictví má v prvé řadě za úkol dosáhnout
spokojenosti zákazníků, v druhé řadě přinášet zisky, které
jsou optimální pro dlouhodobou prosperitu firmy. Nutnou
podmínkou přitom je zaměřit se na dosahování standardni,
ale raději vyšší než standardní úrovně jakosti nabízených slu-
žeb. V příspěvku, který je určen praxi, byly podány výchoZÍ
informace k této problematice v pojetí nejnovějších meziná-
rodně uznávaných technických norem. Z metodických dů-
vodů byla volena raději podrobnější forma výkladu prová-
zená příklady zejména z inženýrské geodézie, aby byla
usnadněna aplikace. Lze si jen přát, aby v naší podnikatel-
ské sféře bylo co nejvíce zeměměřických firem, pro které je
sledování a zajišťování jakosti služeb nedělitelnou součástí
managementu i běžné provozní praxe.
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některých zákonú souvisejících s jeho zavedením.

Lektoroval:
Ing. Václav Slaboch, 5=?c.,

CUZK

ČESKÁ REPUBLIKA
MAPA SPRÁVNíHO ROZDĚLENí

1 :500000

Vydal Český úřad zeměměřický
a katastrální

Zakoupíte v prodejnách map katastrálních úřadů, které též
poskytují množstevní slevy oprávněným prodejcům k ná-
kupu pro další distribuci.
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Komora geodetov a kartografov
a aproximácia nášho práva k právu
Európskej únie

_ Ooc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Urad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

Súčasťou stratégie predchádzajúcej prijatiu asociovaných
krajín strednej a východnej Európy do Európskej únie (EÚ),
ktorú prijala Európska rada v decembri 1994 v Essene, v Ne-
mecku, je i tzv. Biela kniha r II o priprave asociovaných kra-
jin strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného
trhu EÚ. Biela kniha predložená Komisiou európskeho spo-
ločenstva predstavuje komplexné a podrobné spracovanie
vzťahu legislatívy Spoločenstva k otázkam vnútorného trhu.
Bielou knihou je predstavený základný ciel" legislatívy Spo-
ločenstva s vysvetlením orgnizačného a administratívneho
kontextu a s odporúčaním poradia. v ktorom by sa mali aso-
ciované krajiny vyrovnať s úlohou aproximácie vlastného
práva s právom EÚ. Spoločným úsilím všetkých krajín kan-
didujúcich na prijatie do Európskeho spo!očenstva by malo
byť prehÍbenie chápania legislatívneho prístupu Spoločenstva
a odstránenie prekážok brániacich aproximácii v období
predchádzajúcom prijatiu do EÚ. Toto úsilie musí byť reali-
zované na pozadí poznania, že asociované krajiny budú mu-
sieť začleniť hmotnú podstatu predmetnej legislatívy do
svojho domáceho právneho systému.

Hlavným cieľom aproximacie práva krajín strednej a vý-
chodnej Európy v prípravnom období je pripraviť sa na ťun-
govanie v podmienkach vnútorného trhu EU. Biela kniha ini-
ciovala zostavenie programu umožňujúceho asociovaným
krajinám splnenie požiadaviek vnútorného trhu. ktorého na-
píňanie by sledovala EÚ. Pritom sa predpokladá. že každá
z asociovaných krajín si bude musieť zostaviť vlastný pro-
gram priorít i časový harmonogram realizácie jednotlivých
krokov. Všeobecne sa uznáva, že v tomto procese ide o viac
ako iba o aproximáciu legislatívy. aj keď ťažiskový podiel
aproximácie je neoddiskutovatel"ný. Vo výslednici postupné
zbližovanie sa s koncepciami vnútorného trhu v EÚ posilní
konkurencieschopnosť hospodárstiev krajín strednej a vý-
chodnej Európy, zvýši sa prínos z transťormácie ich hospo-
dárstiev a súčasne sa prispeje k dosiahnutiu a k upevneniu
makroekonomickej stability.

Úspešné ťungovanie jednotného trhu predpokladá splne-
nic širokej škály základných podmienok v ekonomike pre-
sahujúcich hranicu iba odstránenia ťormálnych prekážok vo-
l"ného pohybu. V tejto súvislosti je potrebné zahrnúť aj iné
ťaktory, ako je napr. existencia otvorenej a spravodlivej hos-
podárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi v rámci ce-
lého trhu, záruka minimálnych sociálnych štandardov ale
i ďalšie, ktoré sú pre ťungovanie odvetvia geodézia, karto-
graťia a katastra menej významné (záruka primeraného
stupňa ochrany životného prostredia a i.). Pod reguláciou jed-
notného trhu treba rozumieť reguláciu vol"ného pohybu to-
varu, služieb, osób alebo kapitálu, ovplyvňovanie konku-
renčnej situácie ťiriem. zamedzenie vzniku nových
obchodných prekážok, štátna pomoc hospodárskej súťaži.
kontrola ťúzií a dohód obmedzujúcich súťaž. kontrola zneu-
žívania dominantného postavenia, vyrovnanie pozícií štát-
nych monopol ov a verejnoprávnych podnikov, bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci. rovnosť príležitostí pre mužov
a ženy, ochrana osobných údajov, ochrana duševného, prie-
myselného a obchodného vlastníctva a i.

Samotný vnútorný trh EÚ je definovaný (článok 7a
Zmluvy o európskom spoločenstve) ako priestor bez vnútor-
ných hraníc. v ktorom je zabezpečený vol"ný pohyb tovarov.
osob. služieb a kapitálu. Tento trh je charakterizovaný svo-
jim sociálnym rozmerom a podporovaním aktívnej hospo-
dárskej súťaže a takisto systematickými kontrolami nevy-
hnutnými na dodržiavanie príslušných pravidiel, ktoré sa
však vykonávajú v jeho rámci a nic pri prekročení štátnych
hraníc. Na zabezpečenie týchto podmienok Zmluva o cu-
rópskom spoločcnstve stanovuje rozsiahle pravidlá. z ktorých
pre tému nášho príspevku je rozhodujúce pravidlo v článku
6. ktoré zakazuje akúkol"vek diskrimináciu na základe štát-
ného občianstva medzi členskými štútmi a ich štátnymi prí-
slušnikmi.

Časť legislatívy. ktorá sa týka vol"ného pohybu osob, je
tesne zviazaná s právom poskytovať služby. a to hlavne tie.
ktorých poskytovanie si vyžaduje určitú minimálnu kvaliťi-
káciu.

Asociované krajiny v súčasnosti pripravujú a vydávajú ve-
ľké množstvo nových zákon ov a súčasne sa usilujú. aby ti-
eto zákony zodpovedali príslušnému zákonodarstvu Spo-
ločcnstva. K takémuto postupu podl"a .,vynaloženia
všemožného úsilia" ich zavLizujú i samotné Európske dohody.

Pre asociované krajiny hlavný problém v súvislosti s vn-
útorným trhom nespočíva v aproximácii príslušných legisla-
tívnych textov. ale v adaptácii spoločnosti a jej správneho
aparátu na podmicnky. za ktorých by tento moho] ťungovať.
Jde o komplexný proces. ktorý predpokladá vytvorenie alebo
prisposobenic ncvyhnutných inštitúcií a štruktúr. vrátane
podstatných zmien. pokial" ide o povinnosti štátnej správy.
justície, ako aj novovzniknutého súkromného sektoru.

Slovenská republika (SR) vyvíja seriózne úsilie o adaptá-
ciu a realizáciu stanovených zákonodarných opatrení, a to
hlavne v oblasti vnútorného trhu. Má však pred sebou roz-
siahlu a komplexnú úlohu a jej splnenie si bude vyžadovať
osobitné koordinačné úsilie a neoblomnú v6ľu.

2. Zákon o Komore geodetov a kartografov

V trhovom hospodárstve má každý človek v zásade právo vy-
konávať také povolanie, aké si zvolí. Vo všeobecnom záujme
spoločnosti sa však výkon niektorých odborných činností
m6že podmieňovať získaním určitej kvalifikácie. Každý štát
sám rozhoduje o tom, či na ochranu všeobecných záujmov
postačia principy vol"nej súťaže. alebo či je výkon nicktorých
povolaní potrebné regulovať. a ak áno, tak akým sposobom
(buď ochranou titulu alebo ochranou proťesijných činností).
Požadovaná kvaliťikácia na výkon regulovaného povol ani a
vo všeobecnosti závisí od vzdelávacieho systému v danom
štáte a z tejto skutočnosti následne vyplývajú problémy mig-
rantov. ktorí kvaliťikáciu na výkon daného povolania nado-
budli v inom štáte.

Povolania, ktoré sú v jednotlivých štátoch regulované, sú
podmienené najmLi absolvovaním vzdelávania a odbornej prí-
pravy podľa príslušných zákonov a predpisov. Úroveň a ob-
sah takéhoto vzdelania a odbornej prípravy sú všeobecne
dané vzdelávacím systémom v danom štáte. čím dochádza
k určitej diskriminácii. ak sa požaduje kvalifikácia získavaná
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v tomto štáte. Navyše sa na výkon povolaní regulovaných ur-
čitými predpismí požaduje zodpovedajúca kvaliťikácia.
V každej krajine Spoločenstva sa tieto požiadavky vzťahujú
na jej štátnych príslušníkov i na štátnych príslušníkov ostat-
ných členských štátov. Zo zrejmých dóvodov druhá skupina
vačšinou stanovené požiadavky nespíňa. Vhodným mecha-
nizmom na prekonanie tejto prekážky vol'ného pohybu osób
(pracovnej sily) a služieb je vzájomné uznávanie odbornej
kvaliťikácie a umožnenie členstva v proťesijných organizá-
ciách s podmienkou rešpektovania etických princípov vý-
konu príslušného povolania.

V tejto súvislosti je dóležité. do akej miery je legislatívna
úprava regulácie výkonu geodetických a kartografických čin-
ností v SR konformná s právom EÚ. Podla zákona Národnej
rady SR Č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartograťii [2] a [4]
je fyzická osoba spósobilá vykonávať geodetické a kartogra-
fické činnosti, ak má úplné vysokoškolské vzdelanie v od-
bore geodézia a kartografia alebo úplné stredné geodeticko-
kartografické vzdelanie a právnická osoba vtedy, ak ustanoví
zodpovcdného zástupcu spÍňajúceho uvedené podmienky.
Zákon l2] v predmete svojej úpravy zaraďuje medzi geode-
tické a kartografické činnosti vačšinu bežne vykonávaných
prác. Navyše pre zákonom [2] zadefinované vybrané geode-
tické a kartografické práce je potrebné autorizačné overenie
fyzickou osobou, ktorá má na to oprávnenie udelené podla
zákona [3] (ďalšie vybrané geodetické a kartografické čin-
nosti). alebo aj osobitnú odbornú spósobilosť (niektoré vy-
brané geodetické a kartografické činnosti) 15]. Podla zákona
l3] je zriadená Komora geodetov a kartografov, ktorá zdru-
žuje odborníkov autorizačne overujúcich vybrané geodetické
a kartografické činnosti. Členstvo v Komore je povinné. Pod-
mienkou členstva je spósobilosť kandidáta na právne úkony,
bezúhonnosť kadidáta, vysokoškolské vzdelanie odboru ge-
odézia a kartografia a 5 rokov praxe po nadobudnutí tohto
vzdelania a zloženie kvalitikačnej skúšky alebo preukázanie
odbornej spósobilosti.

3. Uznanie odbornej kvalifikácie

V rokoch 1964 až 1994 Spoločenstvo v tejto oblasti prijalo
asi 60 smerníc. ktoré pokrývajú skoro všetky do úvahy pri-
chádzajúce prípady. Predmetné smernice možno rozdeliť do
troch hlavných skupín.

3.1 Uznanie odbornej praxe
Systém uznania odbornej praxe vychádza z predpokladu,
že v priebehu vlastného sústavného niekolkoročného vý-
konu určitej odbornej činnosti prichádza k nadobudnutiu
určitých technických vedomostí a zručností súvisiacich
s touto činnosťou. Vo všeobecnosti sa uznáva troj až šesť-
ročná prax v odbore za súčasného splnenia požiadaviek mo-
rálnej bezúhonnosti, fínančného zabezpečenia a fyzických
i duševných predpokladov. Tieto smernice boli povodne pri-
jaté ako dočasné, keďže ich mali nahradiť harmonizačné me-
chanizmy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, od kto-
rých sa však vzhladom na ich ťažkopádnosť a kom pli-
kovanosť upustilo.

Výhodou týchto opatrení pre jednotlivcov, ktorých sa do-
týkajú, je ich jednoduchosť. Umožňujú výkon povolania vo
všetkých štátoch Spoločenstva, a to aj vtedy, ak dané činnosti
v niektorých štátoch Spoločenstva nie sú regulované a v ďal-
ších podliehajú rozdielnym predpisom. Prijímanie jednotli-
vých smerníc tohto typu je velmi ťažkopádne, a preto od roku
1982 sa od takéhoto prístupu upustilo. Tento variant sa týka
napr. profesie pracovníkov patentových úradov, ale výkonu
geodetických a kartografických činností sa nedotkol.

3.2 Automatické uznanie profesijnej kvaliťikácie
Tento systém sa týka plne kvalifikovaných odborníkov, ktorí
ehcú určitú odbornú činnosť vykonávat v inom členskom
štáte, ako v tom, v ktorom príslušnú kvalifikáciu získali.
Automatické uznanie profesijnej kvalifik:tcie je založené na
minimálnej koordinácii vzdelávania a odbornej prípravy.
Týka sa napr. lekárov, z.dravotných sestier, pórodných asi-
stentiek, z.verolekárov, lekárnikov a architektovo Výkonu ge-
odetických a kartografických činností sa tento variant ne-
dotkol.

Koordinácia vzdelávania a odbornej prípravy je realizo-
vaná prostredníctvom poradných výborov pre každú profe-
siu. ktorých činnosť je ale vel'mi ťažkopádna.

3.3 Uznanie kvalifikácie bez. koordinácie vz.delávania
a odbornej prípravy

Tento tretí systém vychádz.a z dvoch smerníc. Smerni-
ca 89148 európskeho hospodárského spoločenstva (EHS)
z 21. 2. 1988 je všeobecnou úpravou o uznávaní vysoko-
školských diplomov udel'ovaných po skončení odborného
vzdelávania a prípravy v trvaní minimálne troch rokov. Smer-
nica 92/51/EHS ju dopÍt'ía a je druhou všeobecnou úpravou
o uznávaní odborného vzdelania a prípravy. Tieto úpravy pla-
tia v zásade pre všetky regulované činnosti, ktoré nepokrýva
osobitná smernica. Uznanie vzdelania a odbornej prípravy
v rámci tohto systému možno označiť za poloautomatické.
keďže odborné činnosti. ktoré migrant hodlá vykonávat, sú
tie isté, ako tie, na výkon ktorých bol oprávnený alebo ktoré
vykonával v domovskom štáte s podmienkou. že sa jeho
vzdelanie a odborná príprava podstatne neodlišujú od vzde-
lania a odbornej prípravy v hosťovskom členskom štáte, ak
sú v hostitel'skej krajine regulované osobitými predpismi.

Na primeranú realizáciu oboch smerníc sa v nich súčasne
zriaďuje koordinačná skupina zložená z predstavitel'ov člen-
ských štátov, ktorej úlohou je prerokovanie a riešenie prak-
tických problémov implementácie.

Tento systém platí pre podnikanie a poskytovanie služieb
vel'kého počtu proťesií, najma inžinierov, vrátane geodetov
a kartograťov. To, že komisia schválila všeobecný prístup na
uznávanie kvalifikácií, úplne nevylučuje prijímanic ďalších
smerníc pre konkrétne povolania. Pre takýto postup komisia
stanovila tri predpoklady: súhlas príslušných profesijných or-
ganizácií, široký konsenzus medzi členskými štátmi a vý-
hody oproti smerniciam o všeobecných úpravách.

4. Uznanie potvrdení o dobrej povesti a podobne

Všetky smernice obsahujú v určitej podobe ustanovenia,
ktoré hostitelský štát zavazujú k uznaniu potvrdení vydaných
v domovskom štáte o mravnej bezúhonnosti alebo o dobrej
povesti, o vyhovujúcom ťyzickom a duševnom stave. ako aj
o tom, že sa dotyčný nedopustil závažného priestupku v sú-
vislosti s výkonom povolania alebo trestného činu. Mnohé
zo smerníc stanovujú. že ako dokaz o finančnom zabezpe-
čení musia postačovať potvrdenia vydané bankami ostatných
členských štátov. To isté platí pre potvrdenia poisťovní
v ostatných členských štátoch, ktoré slúžia ako dokaz o krytí
prípadných finančných závazkov vyplývajúcich z výkonu po-
volania.

5. Členstvo v profesijných organizáciách

V prípade záujmu migrantov o podnikanie, migranti sa za
bežných okolností, a ak táto podmienka v danom štáte platí,
musia zaregistrovať v príslušných proťesijných organizáciách
a rešpektovať ich predpísy. Hosťovská organizácia sa musí
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postarať o to, aby takáto registrácia bola umožnená štátnym
príslušníkom ostatných členských štátov a aby títo súčasne
mohli byť voleni do ich orgánov (správnych rád, predsta-
venstiev, disciplinárnych, skúšobných a autorizačných ko-
misií a pod.).

Legislatíva Spoločenstva sa nenachádza vo vákuu. Vychád-
za z právncho systému každého členského štátu a v niekto-
rých prípadoch z rámea medzinárodného práva. Jej zavede-
nie a presadzovanie jej dodržiavania závisí od existencie
primeraného administratívneho a právneho systému v kaž-
dom členskom štáte, ako aj od celého radu technických a od-
borných subjektov v súkromnom sektore.

Premena politických a hospodárskych systémov v stred-
nej a východnej Európe na systémy zlučitel'né s EÚ predsta-
vuje komplexný proces. Ide v ňom o posilnenie demokracie
a občianskej spoločnosti, uplatňovanie stabilných makroe-
konomických koncepeií, privatizáciu a priemyselnú reštruk-
turalizáciu, práv ne a inštitucionálne zmeny a liberalizáciu ob-
chodu, smerujúce k vol'nému obchodu s EÚ a susednými
krajinami. Pritom hlavnú zodpovednosť za úspešnosť tohto
procesu majú samotné asociované krajiny.

Komplexná sústava legislatívnych opatrení v EÚ umožnila
výkon regulovaných profesií mimo rámca štátnych hraníc,
a to aj profesii geodeta a kartografa. Porovnanie týchto le-
gislatívnych opatrení EÚ s legislatívnou reguláciou výkonu
geodetických a kartografických činností v SR zákonom o ge-
odézii a kartografii [2] a zákonom o Komore geodetov a kar-
tografov 13] dosvedčuje, že legislatíva SR začlenila hmotnú
podstatu predmetnej regulácie do svojho právneho systému

a že SR je pripravená na fungovanie v podmienkach vnútor-
ného trhu EÚ, čím sa posilňuje konkurencieschopnosť ho s-
podárstva SR v rámci transformačného procesu.

Bude potrebné i nadvllzujúce podzákonné normy v SR for-
mulovať tak, aby bola zabezpečená predmetná konformita
nášho právneho systému s právom EÚ, najma uznávanic
vzdelania (kvalifikácie) odboru geodézia a kartografia, uzná-
vanie odbornej praxe po nadobudnutí vzdelania, uznávanie
sposobilosti na právne úkony, uznávanie potvrdení o mrav-
nej bezúhonnosti a umožnenie členstva v Komore geodetov
a kartografov, vrátanej jej orgán ov i pre cudzích štátnych prí-
slušníkov. Takto bude zabezpečená možnosť migrácie geo-
detov a kartografov z krajín EÚ do SR, a tiež recipročne na-
šich odborníkov do krajín EÚ za analogických podmienok.
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VÚGK v 8ratislave

Digitální kartografie a GIS
ve Švýcarsku

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie
Stavební fakulty ČVUT v Praze

Produkce digitálních map ve Švýcarsku má v posledních
letech stále stoupající trend. Je to umožněno tím, že digitální
techniky zpracování jsou v posledních letech použitelné i pro
mapy s vysokými nároky na kvalitu a že variabilita výstupů
z digitálních databází umožňuje postupně dosahovat vyšší
ekonomickou efektivitu zpracování map.

Většina kartografických pracovišť ve Švýcarsku je vyba-
vena grafickými systémy a nabízí různé služby v oblasti di-
gitální kartografie. Výběr hardware i software, který je na
trhu, je velmi široký a umožňuje zpracování nejrůznějších
typů map digitálními technologiemi. Přes tyto skutečnosti je
tvorba digitálních map ještě stále pozadu za předpoklady,
které byly očekávány při jejím zavádění.

Je to pravděpodobně ovlivněno i tím, že ve Švýcarsku není
zatím k dispozici jednotně vybudovaná topografická data-
báze, na níž pracuje Švýcarská federální topografická služba.
Proto si řada firem vytváří vlastní digitální databáze bez cel-
kově jednotící koncepce, což vede k velké spotřebě času iná-
kladů.

Švýcarská federální topografická služba má v oblasti di-
gitální kartografie již nyní k dispozici následující databáze:

- topografické mapy v měř. 1:25 000 až I: I mil. vlastního
území v rastrové podobě,

- databázi VECTOR 200, založenou na topografické mapě
v měřítku 1:200 000,

- databázi RIMINI, tj. digitální model terénu s rozlišením
250 m,

- databáze vybraných map malých měřítek.
Databáze DHM 25 (digitální model terénu s rozlišením

25 m) je v současné době ve stadiu zpracování.
Soubor topografických map Švýcarska obsahuje celkem

350 mapových listů v následujících měřítkách:
mapa 1:25 000 - celkem 249 mapových listÍ! - mapování

bylo dokončeno v r. 1978, mapaje pra-
videlně udržována v šestiletých cyk-
lech,

mapa 1:50000 - celkem 78 mapových listÍ! dokon-
čených v r. 1960,
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mapa I: 100 000 - celkem 22,5 mapových listů dokonče-
ných v r. 1994,

mapa 1:200000 - celkem 4 mapové listy, dokončeny
VI'. 1976,

mapa 1:300 000 - jeden mapový list vzniklý fotografic-
kým zmenšením montáže listů mapy
1:200000,

mapa 1:500 000 - jeden mapový list, I. vydání z r. 1964,
mapa I: I mil. - jeden mapový list, zpracován VI'. 1994.
Dále jsou vydávány montáže topografických map ve for-

mátu 100 x 72 cm (některé z nich mají i větší rozměr) ze zá-
jmových oblastí. V této sérii zatím vyšlo:

- 14 mapových listů v měřítku 1:25 000,
- 23 mapových listů v měřítku 1:50 000,
- 10 mapových listů v měřítku I: I00000.
V oblasti map velkých měřítek byla přijata koncepce vy-

tvořit v dlouhodobé perspektivě všechny katastrální mapy
v digitální podobě. Měřické práce v katastrujsou však značně
decentralizovány, neboť na tvorbě map se v současnosti po-
dílí asi 280 soukromých firem.

Na 97 % státního území byla vytvořena tzv. generální to-
pografická mapa v měř. 1:5 000 nebo I: 10 000, která je do-
sud vyhotovována klasicky a obnovována v nepravidelných
intervalech. Tato mapa je zpracovávána v jednotlivých kan-
tonech a slouží pro účely katastru. Výhledově má být převe-
dena do digitální formy. Práce byly již v některých kanto-
nech zahájeny převodem analogových map do rastrové
podoby, v některých kantonech se s touto technologií teprve
začíná. Proces převodu dígitalizovaných map do vektorové
podoby přinesl řadu problémů souvisejících s generalizací
obsahu map, kterou je možno zatím jen zčásti provádět au-
tomatizovaně.

Rastrové topografické mapy zpracovávané Švýcarskou fe-
derální topografickou službou v měřítkách 1:25 000 až I: I
mil. mají rozlišení 508 dpi (= velikost pixelu 2,5 m pro mě-
řítko 1:50 000). Mapy jsou zpracovány v národním souřad-
nicovém systému v konformním transverzálním válcovém
zobrazení. Jednotlivé vrstvy jsou totožné s barvami, použí-
vanými pro tisk, a to s výjimkou stínování. které se nes ke-
nuje. Rastrové mapy je možné dodávat zájemcům v maxi-
málním rozsahu 32 000 pxl. ve směru západ-východ.

Vektorová databáze VECTOR 200 je založena na obsahu
topografické mapy 1:200 000. Obsahuje II vrstev (silnice,
železnice, lesy, budovy, vodstvo, mapové značky, káty, body
bodového pole, souřadnicovou síť, hranice a popis). V data-
bázi je zahrnuto 63 typů objektů. Je dodávána jako soubor
pro .dgn (Microsoft), .dxf (AutoCad) nebo .S(f.

Digitální model terénu DHM 25, jímž je postupně nahra-
žován dříve vytvořený digitální model RIMINI, vzniká ana-
logově-digitální transformací výškových dat z topografické
mapy 1:25 000. Topografie mapového obrazu je rozdělena
do tří vrstev (vrstevnice, zobrazení skal akáty, vrstevnice na
ledovcích). Pro naskenování bylo použito rozlišení 16 li-
nek/mm v rastrové formě s následným převodem do formy
vektorové. V další fázi byla provedena interpolace progra-
mem CONGRID zpracovaným Švýcarskou federální topo-
grafickou službou a vytvořen výškový model s 25metrovou
sítí (tj. 1600 výškových hodnot na km2). Práce na tomto di-
gitálním modelu terénu budou dokončeny v r. 1996.

VI'. 1995 byly zahájeny práce na nové vektorové databázi,
jejímž základem je topografická mapa 1:25 000. Projekt je
označen "VECTOR25". V r. 1997 má být v této formě zpra-
cováno prvních 50 mapových listů, tj. cca 20 % státního
území, výhledově pak má být pokryto celé státní území Švý-
carska.

Vlastní digitální databáze a GIS (Geografické informační
systémy) jsou průběžně vytvářeny rovněž různými švýcar-
skými federálními orgány. K nim patří např.:

- databáze GEOSTAT, vytvořená původně pro účely plá-
nování a rozšířená pro statistické účely a pro národní
GIS,

- statistická databáze STATINF,
- GIS BUWIN, obsahující všechny právní vztahy,
- GlS LHG pro oblast hydrologie,
- databáze LDB pro krajinné prvky,
- INFOPLAN, GlS pro plánovací účely,
- RIS - GIS s prostorovými plánovacími údaji,
- digitální dopravní síť DTN pro měř. I: 100 000,
- silniční databáze STRADA-DB apod.

Ve stadiu zpracování je digitální a geotektonická mapa
Švýcarska v měř. 1:500 000.

Rovněž většina ze 26 švýcarských kantonů má vytvořeny
vlastní databáze nebo GIS založené na švýcarských topo-
grafických mapách různých měřítek a doplněné řadou regio-
nálních údajů.

Oblastí digitální tematické kartografie se zabývá přede-
vším kartografická sekce Švýcarského federálního statistic-
kého úřadu. Ta zavedla koncem 80. let interaktivní desktop
systém, založený na Apple Maclntosh hardware a Cart( o )gra-
fix interaktivním software. V r. 1991 zpracovala první vek-
torovou statistickou mapu Švýcarska v měř. 1:2 mil., obsa-
hující administrativní hranice a vodstvo. V současnosti se
zabývá elektronickým převodem map, textů, tabulek a dia-
gramů, zpracováním dalších vrstev s topografickými prvky
a optimalizací kombinované prezentace absolutních a rela-
tivních hodnot statistických dat na tematických mapách aje-
jich převodem na CD-ROM.

Na výzkumných programech v oblasti digitální kartogra-
lie a geoinformačních systémů se aktivně podílejí i švýcar-
ské instituty a vysoké školy (např. katedra geografie Univer-
sity v Zi.irichu a Kartografický institut ETH v Zi.irichu).
Příkladem je společný projekt digitálního mapování vulka-
nického poloostrova Methana v Řecku zajišťovaný Karto-
grafickým institutem ETH ve spolupráci s Institutem pro mi-
neralogii a petrografii.

V závěru je třeba se zmínit i o digitálních databázích ně-
kterých švýcarských soukromých firem. Jde např. o mapy
Švýcarska na CD-ROM v rastrové podobě v měřítkách
I: 100000, 1:200000 a 1:300000 spolu s kartogramy ze sčí-
tání obyvatelstva v r. 1990, s mapami užití půdy a s databází
toponym, které zpracovala firma Symplan Map AG, o mul-
timediální pořad na CD-ROM "Once upon a time in Swit-
zerland" (Jednou ve Švýcarsku), připravený společností
Bajka Media AG, nebo o CH-Atlas 2.0 (Atlas Švýcarska)
společnosti Amadeus Informatik.
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Historie a současnost
civilního zeměměřictví ve Velké Británii

Ing. Vladil)lír Kovařík,
VTOPU, Dobruška

Díky ročnímu studijnímu pobytu u Military Survey měl au-
tor možnost se podrobně seznámit a pracovat s produkty brit-
ské národní mapovací společnosti - Ordnance Survey. kla-
sickými i digitálními.

Následující článek přináší stručný pohled do historie ci-
vilního zeměměřictví ve Velké Británii od společného startu
s vojenským zeměměřictvím před 250 lety až po jejich roz-
chod před 15 lety. Stručně se zmiňuje i o současných aktivi-
tách Ordnance Survey ajeho plánech do budoucna. V závěru
přináší přehled nejdůležitějších produktů a služeb Ordnance
Survey včetně jejich stručné charakteristiky.

2. Historie Ordnance Survey

Počátky zeměměřictví Velké Británie sahají do roku 1746,
kdy hrabě z Cumberlandu ve Skotsku definitivně porazil
vzbouřence v bitvě u Culloden Moor. Jedním z pozitivních
výsledků následujícího období bylo rozhodnutí provést ma-
pování celé oblasti Highlands. Úkolem byl pověřen mužjmé-
nem William Roy [I].

V době, kdy bylo mapování téměř dokončeno a v Edin-
burghu byly kresleny mapy v měřítku 1:36 000 (I palec ku
I 000 yardů), bylo rozhodnuto rozšířit oblast mapování na
jih do Anglie. Během krátké doby však vojenské zájmy ve
Skotsku opadly a vyvstala potřeba zabezpečit mapami se-
dmiletou válku s Francií. Díky této práci si Roy, tehdy po-
ručík 53. pěší roty sboru ženistů, získal jméno a všeobecné
uznání.

Po návratu do Londýna v roce 1763 Roy předložil rozsáhlé
návrhy na zahájení celonárodního měření. ZdůrazňovaL že
plánovat obranu je třeba již v době míru. Jeho návrhy byly
sice brány vážně, ale vzhledem k vysoké finanční náročnosti
nebyly realizovány.

O několik let později francouzský astronom Cassini de
Thury zpochybnil nově vypočtenou polohu observatoře
v Greenwichi vzhledem k observatoři v Paříži. Británie
a Francie se tehdy dohodly na triangulačním měření mezi
oběma observatořemi. Bylo to poprvé, co mělo být v Britá-
nii prováděno měření na tak rozsáhlém území. Za britskou
stranu byl vedením měření pověřen Roy. V roce 1784, již
jako generálmajor, tedy Roy provedl zaměření 5 mil dlouhé
délkové základny u Hounslow Heath. Její měření prováděné
skleněnými tyčemi v jednom směru a ocelovým řetězem
v opačném trvalo 30 měřičům plných 80 dní [2].

Roy stále věřil, že tato i následující měření by mohla vést
k zahájení národního mapování. Realizace svých návrhů se
však již nedožil, zemřel v polovině roku 1790 při psaní zprávy
pro královskou společnost.

Není jisté, zda pravým důvodem pro sílící potřebu národ-
ního mapování byla právě probíhající francouzská revoluce.
Historicky je však doloženo, že toto mapování bylo skutečně
zahájeno v roce 1791. U zrodu tehdy stáli matematik Isaac
Dalby a důstojníci major E. Williams a poručík W. Mudge,
všichni ve službách Board of Ordnance. Ti během let
1791-1792 provedli přeměření původního měření Kentu Wil-
liama Roye. Práce byly později rozšířeny na jihozápad do
Lanďs End a na ostrovy Scilly.

Řízení národního mapování. které trvalo až do roku 1855.
však bylo jen jedním z mnoha úkolů Board of Ordnance.
Mezi další úkoly patřilo například mapování vybraných ob-
lastí podél jižního pobřeží pro účely výstavby opevnění, kres-
lení podrobných map a plánů těchto opevnění apod. - odtud
název Ordnance Survey (OS).

Po trigonometrickém měření následovalo vzhledem
k hrozbě francouzské invaze naléhavě potřebné topogra-
fické měření, které vyústilo v tzv. ,,1 in" - jednopa\covou
( 1:63 360) - mapu Kentu. V období let 1791-1820 probíhala
dvě národní měření: trigonometrické, které do roku 1820 do-
sáhlo až skotských Highlands, a topografické. produkující
mapu "I in".

Po smrti Mudgeho převzal řízení měřických prací jeho bý-
valý asistent major Thomas Colby. Zatímco Mudge upevnil
postavení OS, Colby prosazoval technickou úroveň měření
a umění v kartografii. Období jeho působení ve funkci do-
minovalo měření Irska. Tyto práce začaly zaměřením délkové
základny u Lough Foyle, které trvalo 60 dní. K měření byly
používány tzv. "kompenzační'" latě, navržené Colbym. (Tato
12,7 km dlouhá základna byla v roce 1960 přeměřena po-
mocí Tellurometru a výsledný rozdíl činil pouhých 0,025 m!).
Výsledkem prací byly ..6 in" mapy kreslené a vydávané kan-
celúří OS v Dublinu.

V období 1827-1846 zaznamenalo OS velký rozmach. Jak
končilo měření v Irsku. měřiči se vraceli do Anglie. aby do-
končili základní triangulaci a pokračovali v měření pro
"I in" mapy. Colby pokračoval ve své vědecké práci navr-
hováním nových přístrojů ajejich zaváděním do praxe. V této
době byl parlamentem schválen a vyhlášen Ordl1([l1ce Sl/r-

vey Ac! 1841, který opravňoval měřiče" vstupovat na jakou-
koli půdu a provádět jakákoli měření'". Tento dokument byl
schválen přesně v den, kdy uplynulo 50 let od založení OS.

Požár londýnské Tower v roce 1841 zničil kanceláře
OS. ale naštěstí se podařilo většinu písemností a přístrojů
zachránit. Vedení OS se přestěhovalo do vojenské školy
v Southamptonu, kde zůstalo následujících sto let.

V letech 1820-1830 začaly být mapy OS využívány pro
praktičtější účely - pro řízení, oceňování pozemků a obcho-
dování s nimi, stavitelství a rovněž pro naléhavou potřebu
zlepšit kanalizaci rozrůstajících se měst. Vyvstala potřeba
mnohem širší nabídky map různých měřítek. Do roku 1840
bylo schváleno mapování Skotska (v měřítku ,,6 in,'" tj.
I: 10 560) a dosud nezaměřené části severní Anglie (" I in'").
Přestože bylo zřejmé, že tato měřítka nevyhovují, trvalo ce-
lých 20 let, než státní finanční správa, the Treasury, schvá-
lila měřítko 1:2500 pro oblasti Británie s obdělávanou pů-
dou (tzv. "bitva o měřítko").

První velké úspěchy se dostavily díky vytrvalosti generál-
ního ředitele OS generálmajora sira Henryho Jamese. který
nastoupil do funkce roku 1854. Krátce po jeho nástupu se
v oddělení trigonometrie a nivelace objevil kapitán Alexan-
der Ross Clarke. Ten během krátké doby dokončil přeměření
celé sítě triangulačních bodů pokrývajících v té době již vět-
šinu Británie a zdokonalil metody výpočtů a vyrovnání. Síť
rozdělená do 21 oddělených bloků byla vyrovnána metodou
nejmenších čtverců a byla nazvána "základní triangulací"
(Princi pal Triangulation). Tento termín byl převzat z názvu
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Clarkovy 800 stránkové knihy "Accollnts ofthe ohservations
and calculations (Jr thc principal trianglllatio!1, and the .ti-
gllre dimensions and mean specijic gravitv or the carth de-
rived thererrom" vydané roku 1858, kde byl definován jeho
první elipsoid.

Clarke pokračoval v práci a brzy přišel se svým druhým
elipsoidem, který byl používán ve Spojených státech. Kanadě
a Mexiku. O několik let později Clarke vypočítal třetí elip-
soid, přijatý mimojiné ve Francii a jižní Africe. Jeho kniha
"Ceodéz.ie" z roku 1880 se stala na mnoho let základním
zdrojem informací v oboru. James s Clarkem výborně spo-
lupracovali a dalo se předpokládat, že Clarke nastoupí po Ja-
mesovi do nejvyšší funkce. Když však Clarke zjistil, že má
být poslán do tropů jako velitel královských ženistů, oka-
mžitě podal žádost o odchod do důchodu, která mu byla Mi-
nisterstvem války schválena.

Ještě před koncem století vyvstala nutnost změnit metody
měření a produkce, stejně tak i podobu a obsah map. Změ-
nily se totiž požadavky uživatelů a také náklady na národní
měření neúměrně rostly. V roce 1893 bylo zrušeno mapo-
vání v měřítku I :500 a měřické metody se musely přizpů-
sobit potřebám měřítka 1:2500. V roce 1886 bylo dokon-
čeno tzv. "první vydání" map (First Series), které bylo do
roku 1914 kompletně zrevidováno. Proběhlo rovněž zrevi-
dování základní triangulace, druhé geodetické nivelace Ang-
lie a Walesu a magnetického měření. Jako odpověď na ros-
toucí konkurenci soukromého sektoru začalo OS prodávat
mapy malých měřítek. Dokument Copvright Act z roku 1911
sice zrušil pochybnosti o vlastnictví státních publikací
včetně map OS, ale soukromí vydavatelé tento dokument za-
čali obcházet uváděním "Ordnance Map" v názvech svých
publikací.

V lednu 1915 byla pomocí stolové metody vytvořena mapa
první linie britských vojsk u Ypres v Belgii v měřítku
1:20 000. Ukázalo se, že toto měřítko se výborně hodí pro
mapy zákopů i pro dělostřelectvo, a tak během první světové
války vznikla řada map měřítek 1:20000 i I: 10000.

V roce 1917 bylo rozhodnuto zřídit ve Wardrecques ve
Francii zahraniční oddělení Ordnance Survey. Důvodem byla
zvýšená potřeba zákopových map a také nepřijatelně dlouhé
lhůty dodání map ze Southamptonu. Do konce války se po-
čet osob pracujících ve službách OS zvýšil na 5000 a bylo
vytištěno přes 32 miliónů map.

V polovině 30. let bylo rozhodnuto zahájit novou trian-
gulaci celé Velké Británie a následně převést mapy velkých
měřítek do národního souřadnicového systému respektují-
cího mezinárodní metr jako jednotku měření. Zavedena měla
být i průběžná aktualizace map. Doporučená měřítka byla
I: I 250 pro zastavěné oblasti, 1:2500 pro venkovské oblasti
a I: 10 560, 1:25 000 a 1:63 360 pro zbytek země.

Nová triangulace začala v roce 1935 pod vedením majora
Martina Hotinea. Zatímco předchozí triangulace trvala téměř
50 let. Hotine dokázal během čtyř let zaměřit téměř polovinu
země. V rámci úhlových měření nové "primární triangulace"
(Primary Triangulation) byl během prvního roku zaměřen 50
mil široký řetěz trojúhelníků od ostrova Wight až po řeku
Tyne v severní Anglii. Do roku 1939 byla zaměřena celáAng-
Iie, Wales a Skotsko až ke Great Glen. Pak se práce zasta-
vily.

Během druhé světové války bylo sídlo OS v Southamp-
tonu vybombardováno a mnoho historických záznamů a pří-
strojů bylo nenávratně ztraceno. OS však pokračovalo v práci
a do konce války vytisklo téměř 380 miliónů map, z toho 120
miliónů jen pro vylodění v Normandii.

Po válce začalo být OS obviňováno z technického kon-
zervativismu vůči fotogrammetrii a tachymetrii i z toho, že

se při podrobném měření stále drží principů stanovených Ro-
yem před 150 lety. Do praxe byl tedy zaveden elektronický
dálkoměr Geodimeter, stereokomparátor Wild A8 i autore-
dukční tachymetr: kartografové začali přecházet od kreslení
tužkou a perem k rytí.

V roce 1965 vyhlásila britská vláda desetiletý program
přechodu k metrickému systému. OS se rozhodlo upravit
měřítko 1:10 560 (tzv. ,,6 in" mapy) na 1:10 000 a mapy
měřítek I: I 250 a 1:2500 začaly uvádět výškové údaje
v metrech. Další na řadě byly mapy velkých měřítek, zvláště
sedmé vydání map 1:63 360 (tzv. ,,1 in"). Z řady alternativ
bylo nakonec zvoleno měřítko 1:50000 a první vydání
těchto map vzniklo fotografickým zvětšením z měřítka
1:63360. Tyto mapy byly později nahrazeny druhým vydá-
ním map označovaných Landranger, které byly kompletně
překresleny. Práce na tomto vydání trvaly až do roku 1987.
(Mapy Landranger jsou jedním z mála mapových děl mě-
řítka 1:50 000 na světě, které plně vrací náklady na svoji
výrobu. Každým rokem se prodá téměř24 miliónů map Lan-
dranger.)

Prvním civilním generálním ředitelem Ordnance Survey
se v roce 1983 stal Walter Smith. V té době bylo rozhodnuto,
že OS bude používat měřítkovou řadu I: I 250, 1:2 500.
I: 10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:250 000 a 1:650 000. Mezi
dalšími strategickými úkoly bylo posílení výzkumu a vývoje
a zlepšení postavení OS na trhu, což bylo považováno za ob-
zvláště důležité vzhledem k závislosti na státních dotacích.
Velmi důležitým faktorem bylo potvrzení záměru pokračo-
vat v plnění programu digitálního mapování v měřítkách
1:1250,1:2500 a 1:10 000.

3. Současnost Ordnance Survey

V současnosti je postavení Ordnance Survey i přes vysoce
konkurenční prostředí v oboru velmi pevné. Je tomu tak
i díky skutečnosti, že od konce 60. let OS systematicky pra-
covalo na digitalizaci mapových podkladů ve všech základ-
ních měřítkách - I: 1250, 1:2500 a I: 10000. Ve vedení si
byli vědomi toho, že pokud by OS nerozvinulo možnosti na-
bízené digitálním mapováním, konkurence by tak učinila.
Během patnácti let bylo do digitální formy převedeno na
230000 různých map, které tak daly vzniknout národní to-
pografické databázi. OS provádí nepřetržitou aktualizaci této
databáze, kde jedním z nejdůležitějších článků této aktuali-
zace je Digital Field Update System (DFUS). Ten v praxi
znamená, že veškeré změny zaznamenané v terénu některou
ze 200 polních měřických kanceláří OS rozmístěných po
Anglii, Skotsku a Walesu jsou okamžitě posílány prostřed-
nictvím počítačové sítě do centrální databáze v Southamp-
tonu, takže se ihned mohou objevit v některém z vytváře-
ných produktů [3 J. Tyto polní měřické kanceláře jsou
označovány jako tzv. "paperless" - v poli se používají pře-
nosné počítače ovládané perem, geometrické plány jsou tiš-
těny z databáze na vyžádání. Díky této databázi je dnes vy-
tvoření libovolného produktu od seznamu názvů ulic
v jednotlivých hrabstvích po autoatlas Velké Británie se spe-
ciální nadstavbou otázkou doslova několika dní.

Jedním ze strategických cílů OS je vybudovat národní da-
tabázi prostorových údajů, která by vznikla spojením národní
topografické databáze s dalšími databázemi ve vlastnictví
různých státních organizací, aby bylo v budoucnu možné zís-
kat kompletní data o určitém prostoru z jedíného zdroje.

OS je v současné době státní organizací, směřuje však
k privatizaci. Ve tinančním roce 1994 dosáhlo návratností ná-
kladů 75 %, pro rok 1996 si vytýčilo 80 %. Cílem je však
návratnost 100 % nákladů a úplná privatizace. OS má v sou-
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časnosti přibližně 2 000 zaměstnanců v šesti obchodníchjed-
notkách [4]:
Chief Executive Management Board,
Data Collection.
Information Management,
Business & Professional Markets,
Consumer & Education Markets,
Business Services.

Během týdenní stáže u této společnosti měl autor článku
příležitost nahlédnout pod pokličku výrobního procesu špič-
kové organizace v oboru geodézie a kartogratie a vytvořit si
obrázek o tom, jak takováto společnost funguje v prostředí
nemilosrdné konkurence a jaké to klade nároky na její za-
městnance. Při jedné z besed s vedením společnosti současný
generální ředitel OS, profesor David Rhind např. přiznal, že
několik měsíců po zavedení nového systému řízení většina
starších zaměstnanců tirmy požádala o předčasný odchod do
důchodu, protože nebyli schopni vyhovět náročným poža-
davkům.

4.1 Digitální data

a) Land-Line
Vektorová data v měřítkách 1: I 250, 1: 2500 a I: 10000
(město, venkov a neosídlené). Přesnost situace 0,5 m,
2,8 m a 4, I m, přesnost souřadnic 0,05 m, O,10m a 0,50 m.
Data ukládána po dlaždicích 500 X500 m, Ix I km a 5 X5 km
nebo v bezešvé formě ve formátech DXF a NTF [5], [8].

bl Land-Form PROFILE
Výškové údaje z mapy I: 1O 000 ve formě vrstevnic nebo
Digital Terrain Model (DTM) s hustotou 10X 10 m. Data
ukládána po dlaždicích 5 X5 km. Přesnost výšek 1,1-1,5 m.
Formát uložení DXF a NTF.

c) Land-Form PANORAMA
Výškové údaje z mapy 1:50 000 ve formě vrstev nic nebo
DTM s hustotou 50X50 m. Data ukládána po dlaždicích
20X20 km. Přesnost výšek 3,0 m. Formát uložení NTF.

d) ADDRESS-POINT
Databáze všech soukromých, obchodních a veřejných poš-
tovních doručovacích míst (postal addresses) Velké Británie.
Spojovací článek mezi digitálními mapami OS a poštovními
adresami královské pošty. Přesnost souřadnic každého doru-
čovacího místa 0.1 m.

e) OSCAR
Soubor produktů zobrazujících silniční síť Velké Británie.

ASSET-MANAGER Všechny oficiální veřejné a sou-
kromé silnice, dlaždice 5X5 km, přesnost 3 m, aktualizace
každých 6 měsíců.

ROUTE-MANAGER. Zjednodušená síť veřejných silnic,
dlaždice 50X50 km, přesnost 20m, aktualizace ročně.

NETWOK-MANAGER. Stylizovaná a generalizovaná sil-
niční síť pro řešení dopravních úloh apod., dlaždice IOOX100
km, aktualizace ročně.

f) Digitální ekvivalent mapy I: I O 000 černobílý
Mapa I: 10 000 v rastrové formě, bez vrstevnic, v různých
formátech, dlaždice 5x5 km, rozlišení 400 dpi.

g) Digitální ekvívalent mapy 1:50 000 barevný
Mapa 1:50000 v rastrové formě, dlažnice 20X20 km, růz-
ných formátech (TlFF, BMP, PCX, aj.), rozlišení 254 dpi, od-
straněno zkreslení, vyrovnání styků mapových listů, barvy
upraveny dle standardní palety.

h) Boundary-Line
Soubor volebních a administrativních hranic z map I: 10 000
v polygonové skruktuře, dlaždice 25 X 25 km, přesnost O,I m.

i) ED-L1NE
Soubor hranic ze sčítání v roce 1991.

j) Urban-Areas.91
Zobrazení zastavěných ploch z mapy I: 10 000 v polygonové
struktuře, přesnost 1,0 m.

k) S trategi
Vektorová databáze v měřítku 1:250000 ve formě bodů a li-
nií. Obsahuje 6 tematických vrstev: komunikace, vodstvo.
sídla, hranice, vegetace a názvosloví. Data ukládána po dlaž-
dicích 50X50 km. Přesnost 1.0 m.

I) BaseData.GB
Vektorová databáze v měřítku 1:625 000. Data rozdělena do
5 vrstev: komunikace. vodstvo, sídla, hranice a pobřežní čára.
Dlaž.dice 100X 100 km, přesnost Ul m.

m) Gazetteer I: 50 000
Databáze názvosloví z map 1:50 000, možnost využití apli-
kací pro výpočet přímé vzdálenosti, vyhkdávání názvů apod.
Dlaždice 20X20 km.

n) GISlab
Demonstrátor použití digitálních dat OS v různých GIS (Ge-
ografický Informační Systém).

4.2 Služby ve velkých měřítkách

Ze široké nabídky produktll a služeb ve velkých měřítkách
stojí za povšimnutí zejména aktivita zvaná S uperplan [61.
[9]. Jde o tzv. "tisk na požádání" (print on demand), který je
možný vyžádat v široké sítí kanceláří OS. Do současnosti
bylo převedeno do formátu Superplan téměř dvě třetiny plánů
a map velkých měřítek Velké Británie. Systém umožňuje tisk
ve formátu s požadovanou situací v centru, v libovolném mě-
řítku od I :200 do 1:5 000, v 'ibovolném formátu od A4 do
AO i větším, s potlačením nebo zvýrazněním různých prv-
ků, rotaci situace nebo tisk na papír nebo film.

Dále OS nabízí výrobu a tisk speciálních účelových map
na zakázku. tisk historických map. tisk vrstevnic nebo per-
spektivních pohledů s využitím výše uvedených digitálních
produktů a mnoho dalších.

4.3 Mapy, atlasy a průvodce

V této oblasti OS nabízí nepřeberné množství různých map,
atlasů a průvodců se zaměřením na motorismus, volný čas,
turistiku (např. Landranger 1:50 000, Explorer 1:25 000,
Pathfinder 1:25 000), učebnice pro orientaci v terénu podle
mapy, historické mapy a průvodce, multimediální produkty,
školní materiály a mnoho dalších [7].

Článek měl za cíl seznámit čtenáře s historií Ordnance Sur-
vey a ukázat milníky na jeho cestě k digitální současnosti
a rovněž na konkrétních příkladech ukázat šíři nabízených
produktů a služeb.

Na základě osobních zkušeností autor každému vřele do-
poručuje navštívit Ordnance Survey a seznámit se s meto-
dami a výsledky práce této špičkové organizace.

Adresa Ordnance 5urvey:
ORDNANCE 5URVEY, Romsey Road, 50UTHAMPTON,
5016 4GU, United Kingdom
tel. 00-44-1703-7929 12, fax 00-44-1703-79 24 52
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Na Generálním zasedáni Mezináro<1'li unie geodetické a geofyzi-
kální (lUGG) v roce 1995 byl novým prezidentem komise X - Glo-
bální a regionální geodetické sítě Mezinárodní geodetické asociace
(IAG) jmenován Dr. Claude BOUCHER (Francie), který následně
rozhodl vytvořit vždy jedinou subkomisi pro každý kontinent. Z to-
hoto důvodu byly sloučeny dosavadn':vropské subkomise EUREF
(European Reference Frame) a UELl': IJnitied European Levelling
Network) v jedinou - EUREF.

Společná komise měla prvé zasedání od 22. do 25. května 1996
v Ankaře v Turecku. Jednání probíhalo v kongresovém sále hotelu
DEDEMAN a zúčastnilo se ho 72 účastníků z 22 evropských zemí.
Předcházelo mu zasedání technické skupiny, která ověřila výsledky
a přesnost předchozích kampaní GPS (Global Positioning System)
a připravila program jednání.

Organizaci zajišťovala Turecká národní unie pro geodézii a geo-
fyziku (TNUGG) a Hlavní úřad pro mapování (GCM), který je sou-
částí turecké armády.

Po úvodním zasedání, ve kterém vystoupili Dogan OZAYDlN, ná-
čelník GCM, a prezident EUREF Erich GUBLER (Švýcarsko), ná-
sledoval odborný program rozdělený do několika bloků:

I. Aktivity v oblasti GPS

Byly podány informace o národních kampaních GPS ve Švýcarsku
(92/93), v Bulharsku (92/93), na Islandu (93), v Rakousku (94/95)
a v Irsku a Velké Británii (95). Výsledky ze všech uvedených kam-
paní byly schváleny jako nová součást EUREF v kategorii B (přes-
nost 0,01 ml.

Zatímco z dalších kampaní, které byly organizovány IfAG (Insti-
tut fUrAngewandte Geodesie) Frankfurt am Main v Rumunsku (94),
ve Slovinsku (95) a na Maltě (96), jsou k dispozici alespoň před-
běžné výsledky, údaje z měření na Ukrajině nebyly tamní vládou do-
sud uvolněny. Proto se aktivity v nejbližším období soustředí na do-
sud chybějící oblasti na Balkáně - do Jugoslávie, Makedonie
a Albánie.

Dále byla zhodnocena činnost evropských permanentních stanic
GPS, kterých je v současnosti 42 (mezi nimi i GOPE - geodetická
observatoř Pecný, Ondřejov). Tyto stanice, které jsou zařazeny do
globální světové sítě pro geodynamiku IGS (lnternational GPS Ser-
vice ťor Geodynamics), slouží dále i pro národní geodetické sítě
a programy.

S rostoucím počtem dat z měření GPS roste potřeba na koordi-
naci činnosti lokálních a regionálních výpočetních a analytických

center, ve kterých se ukládají data. Na úrovni EUREF existují čtyři
analytická centra (lfAG Frankfurt, Bayerische Akademie der Wis-
senchaften v Mnichově, Royal Observatory oť Belgium v Bruselu
a Technická universita ve Varšavě). Každé z nich zpracovává data
z 10 až 13 permanentních stanic. V Evropě existují dále 2 analytická
centra IGS (GFZ aCODE) ajedno globální analytické centrum (Uni-
versita Newcastle).

Účastníci jednání byli podrobně inťormováni o 8. etapě vyrovnání
UELN, která obsahuje i nivelační sítě České republiky a Slovenska.
Vyrovnaná data ze všech dosud uskutečněných etap zpracování (geo-
potenciální diťerence a káty) jsou uložena v pobočce IfAG v Lip-
sku.

Potvrzuje se, že přesnost sítě se zvyšuje při zmenšení velikosti
polygonů, které do vyrovnání vstupují. Z tohoto důvodu byly např.
novými sítěmi nahrazeny i původní sítě SRN a Rakouska. Protože
stejný postup lze očekávat i od dalších zemí, je reálné připravit pub-
likaci výsledků k datu 2000.

Po zajímavé diskuzi bylo schváleno usnesení, které doporučuje
pro národní výškové systémy převést geopotenciální káty do systému
normálních výšek.

Pro potřeby sjednocení výškových základů v celé Evropě s výhle-
dovou přesností 0,01 m bylo již v r. 1995 rozhodnuto o vytvořeni
jednotné výškové sítě, zaměřené aparaturami GPS na bodech UELN
a státních nivelačních sítí. Koncepci této sítě, nazvané EUVN (Eu-
ropean Unified GPS Vertical Network), předložil za skupinu autorů
J. IHDE (SRN). Předpokládá se, že síť bude obsahovat asi 170 bodů,
což je maximum jak pro kapacity měřické techniky, tak i pro vy-
rovnání. Do sítě jsou navrženy i 4 body ČR a 3 body ze Slovenska.

Měřická kampaň v rozsahu 7 X 24 h proběhne od 21. do 29. 5.
1997. Měřit bude každý stát svými vlastními aparaturami
(TRIMBLE).

4. Kinematická síť

Aktivity v UELN i EUVN jsou soustředěny také na zpřesnění prů-
běhu geoidu a pro určení vektorů pohybů geodetických bodů i pro
geodynamické studie. Protože geodeti mají omezenou možnost in-
terpretace zjištěných změn (existují velmi složité vazby na geolo-
gické i geomorťologické poměry), bylo schváleno vytvoření výškové
kinematické reťerenční sítě. Členské země byly vyzvány, aby vhodná
data zasílaly do datového centra v IfAG.

5. Národní zprávy a související referáty

Byly předneseny inťormace o současných aktivitách v jednotlivých
zemích (probíhají národní a lokální kampaně GPS pro zhuštění geo-
detických sítí a pro geodynamiku) a některé zajímavé příspěvky
k technologiím (včetně problematiky spojení tradičních geodetic-
kých sítí a technologie GPS). V tomto bloku byly předneseny i pří-
spěvky z obou našich republik.

Pro řadu účastníků byl např. zajímavý reťerát F. BROUWERA
(Holandsko) o přesné nivelaci po ledě, kterou se snaží nahradit ve
státní síti více než I 400 km pořadů hydrostatické nivelace.

Účastníci jednání byli seznámeni i s výsledky geodynamických
měřických kampaní v rámci Středoevropské iniciativy v letech 1994
a 1995 a s projektem CERGOP (Central European Regional Geo-
dynamics Project).

Do programu symposia patřila i exkurze do Muzea map a na další
pracoviště GCM, které spravuje základní geodetické sítě na území
Turecka a vydává veškeré mapy středních a malých měřítek.

Závěry uvedené v 6 rezolucích byly přijaty všemi účastníky. Lze
konstatovat, že vytvořením jediné regionální subkomise EUREF
vzrostla její role při koordinaci geodetických a geodynamických pro-
gramů. Složení komise představuje vhodnou kombinací vědců, od-
borných a řídících pracovníků a umožňuje reálné projekty.

Příští zasedání EUREF se koná od 2. do 6. června 1997 v Sofii.
Do doby vydání sborníku jsou k dispozici texty přednesených re-

ferátů a další dokumenty v separátech, uložených v OD1S ve
VÚGTK, Zdiby, a na pracovištích dalších účastníků zasedání - na
katedře vyšší geodézie FSv ČVUT, v GKÚ (Geodetický a kartogra-
tický ústav) Bratislava a v ZÚ (Zeměměřickém úřadu) v Praze.

Ing. Franti.fek Bend. CSc..
Zeměměřickv úřad. Praha
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Printforum '96 a digitální' ofsetový
tisk

Již potřetí se uskutečnila v Praze vrcholná polygrafická konference
o nejnovějších poznatcích. novinkách a trendech v oblasti grafických
komunikací - tisku. Konala se ve dnech 14. a 15. května 1996. Po-
řadatelem byl Svaz polygrafických podnikatelů České republiky
(ČR) spolu s firmou Heidelberg Praha, spol. s r. o. Přednášky byly
zatříděny do čtyř bloků. do nichž přispělo II zahraničních odbor-
níků ponejvíce ze SRN, dále Rakouska, Švédska a Švýcarska.
Z české strany se na přednáškách podíleli čtyři kolegové.

Konferenci zahájil prezident Svazu polygralických podnikatelú
ČR Ing. Jan Sochúrek, který hovořil na téma Post{/\'ení a perspek-
tivy polygrafie v multimediálním světě. Jak známo. multimédia zpro-
středkovávají komunikaci vizuálního a akustického vjemu pomocí
digitální technologie. Ta má své zázemí především v malém disku
zvaném CD-ROM. ve velkokapacitních počítačích. v možné kom-
presi dat a díky realizovatelným přenosúm dat. V současné době Sl'

mohou od tradičních medií souběžně odvíjet text. obraz a zvuk a od-
děleně nebo v kombinaci púsobit na smysly člověka. Stejný text a ob-
rázek je možno spatřit jak na obrazovce, tak v publikaci.

Přednášející se zamýšlel nad možností, že některá multimédia by
mohla nebo již přebrala část sortimentu tištěných informací a pre-
zentují je na obrazovce včetně zvukového doprovodu. Vyskytuje se
i varianta, že ke knize je přiložen CD-ROM a majitel má možnost
volby přečtení informace. V této konkurenci odlišně prezentovaných
grafických informací je třeba. aby si polygrafie udržela své posta-
vení, a to především estetickým, grafickým a kultivovaným ztvárně-
ním textu a obrazu.
První hlok čtyř přednášek se zaměřil na moderní řízení polygra-

fických podniků a výrobních procesů. Přítomní byli seznámeni s in-
formačním systémem Data Control. který za tím účelem vyvinula
firma Heidelberg. Systém Data Control sleduje optimalizaci prll-
běhu výrobního procesu od převzetí zakázky po výtisk. Jsou do něho
zapojeny složky administrativní, obchodní a výrobní. Převzaté za-
kázky jsou ihned zaevidovány a přidělovány na jednotlivé stroje.
Následuje průběžná kontrola zhotovování tiskoviny. Při kontrole Ýý-
robního postupu dochází k proměřování správné barevnosti a rychlé
korekci barevných zón. Je automaticky seřizován registr, posuzuje
se kvalita tisku atd. Dúmyslný systém umožiíuje optimální naplá-
nování zhotovení zakázky, zkracuje potřebný čas k vytištění např.
tím. že se minimalizují časy pro seříiení stroje. Kdykoliv je možno
se informovat o .. stavu zakázky" nebo si vyvolat ..pohled do tisko-
vého provozu". neboť jsou neustále k dispozici data o postupu vý-
roby.

O tom, jak byl realizován jiný projekt nového přístupu k řízení
podniku, přiblížil ředitel významné východočeské tiskárny. Připo-
menul starý způsob vyřízení zakázky i úskalí v dnešní době. Pozna-
menal, že dnešní zákazník není zpravidla odborníkem. Z toho vy-
plývají těžkosti jednání včetně reklamací. Jsou problémy s kalkulací.
Zatím co dříve platil kalkulační normál, dnes se stanoví cena doho-
dou aje otázka, zda dohodnutá cenaje ekonomická. Konkureční tlak
na cenu vyvíjejí zejména malé tiskárny. kam také přešli kvalifiko-
vaní pracovníci z velkých a středních tiskáren.

Aby podnik měl jistotu, že nebude prodělečný, byl zaveden kal-
kulační program WinKAAR 2 spojený se systémem sběru dat Stra-
tos. Kalkulační program obsahuje všechny potřebné vstupy pro vý-
počet ceny. Je zde úplná databáze o zákaznících, včetně platební
morálky zákazníků, normy výrobních časů na jednotlivé operace, ce-
ník papírů atd. Systém sběru dat spočívá na dálkových komunikáto-
rech. jejichž sběrače jsou umístěny u stropu dílny, provozu. Údaje.
které pracovnik sděluje sběračům o postupu práce. jsou zpracová-
vány v dispečinku.

Přednášející se zmínil též o problémech se zaváděním systému.
a to zejména o normách, které byly zrušeny a dnes se pracně tvoří.
Zatím co ve vyspělých zemích tvorba norem byla prohlubována
a upřesňována, v CR chybí dnes pracovníci schopní ..postavit" ob-
jektivní normy.

O aktuální problematice nákladových kalkulací přednesl poznatky
ředitel jednoho severočeského podniku. Jeho příspěvek si všiml po-

liticko-ekonomický,:h změn v roce 1990 a jcjich dopadu na poly-
grafický průmysl v CR. Zanikl jednotný polygrafický průmysl a de-
sítky tiskáren vstoupily do konkurenčního prostředí. kde rychle zmi-
zely pojmy jako výrobně-odbytn)' plán, komplex řízení jakosti
a kvality, normování výkonů, kapacitní plány atd. Přitom se kupo-
divu zjišťuje. že firmy, ktcré v tržním prostřcdí púsohí desítky let.
používají způsoby a metody řízení. od nichž chtěla CR upustit. Ve
většinč případů se používá jiných názvů. ale ohsah zústává. Svaz po-
lygrafických podnikalclú se snaží věci napravit a mimo jinc' se ujal
úkolu vypracovat kat%g n'kollLl v po/ygultlckt;111 I'rtllll.'slu. Před-
nášcjící se pokusil osvětlit stavbu cen, jak jsou konstruovány v trž-
ním hospodářství.

Zajímavá byla přednáška o výrobě hankovek a cenin ve Státní tis-
kárně ccnin v Praze. Obdobně jako kartografie má i toto polygra-
lické odvětví svá specifika. Týká se to zejména papíru, barev a t is-
kových technik. speciálně nepřímého tisku I výšky a liniového
hluhotisku.

Dm/II' h/ok si všímal kontroly a zajištění kvality. Pracovníci a. s.
Svoboda, Praha, hovořili o poznatcích ze zavádění normy ISO 'J()OO
a o tom. jak sledování jakosti prospívú jejich exportu. V podniku byl
pro roce 1989 nejen zachovún, ale naopak posílen odhor řízení ja-
kosti. Ten kontroluje materiály vstupující do výroby, samotný vý-
robní proces a v konečné fúzi i hotové v)Tobky. Nezapomíná se při-
tom aní na kontrolu odpadních vod. pohonn)'Ch hmot a jiných
chemických komponentú.

Kontrola jakosti se promítá i do obchodní politiky podniku. Při
sepisování smlouvy se zákazníkem je dúležité, aby byly přesně de-
finovány parametry hotového výrohku. Předchází se lak reklamacím.
Bez ohledu na normy jakosti podnik dbá na kvalitu požadovanou zá-
kazníkem. její stahilní úroveií a v každém případě vyšší. než múže
nahídnout konkurence.

Další přednášky si všímaly kolorimetrie. výpočtú a následnému
seřizování strojú. neboi správná barevnost tiskoviny je dominujícím
parametrem kvality tisku. Bylo připomenuto měřicí zařízení na prin-
cipu skenujícího spektrálního fotomdru, které čte všechna políčka
kontrolního proužku a na základě získaných údajú dochází ke ko
rekci jednotlivých harcvných zón.
Tletí blok hyl věnován zušlechiování a úpravě po tisku a tisko-

vým materiálúm. Pojednávalo se o zušlechiování disperzními a me-
talickými laky a následném sušení. Tcchnické možnosti dovolují u of-
setových strojú. aby byl lak aplikován přijednom prúchodu (inline).
Postupy inline jsou v podstatě hospodárnéjší než dodatečné
zušlechťování laminováním neho separátním lakováním.

Pozornost kartograľlJ si zasloužil výsledek výzkumu odolnosti
proti oděru otisků pořízených archovým ofsetem. Rozchírala se
vlastnost polygrafických výrobkú odolávat n1L'chanickému namá-
hání, např. tření dvou potištěných papírú o sebe. Byl popsán postup
zkoušky a poukázáno na vliv aditiv přidávaných do harev - např.
voskú.

Hovořilo se též o tiskových papírech. např. dřevitých i bezdře-
vých natíraných papírech pro vysokoohrútkový kotoučový ofset. Ten
ovšem nemá v kartografii uplatnění. Další přednáška se týkala tech-
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nologie řezání papíru na strojích Polar, jejichž výrobcem je podnik
Polar Mohl. SRN. Podnik má s řezačkami velké zkušenosti, neboť se
jimi zabývá od roku 1906. Představila se též /Irma Stah I (SRN), která
se v oblasti dokončovacích prací zaměřila na drátošičky a skládací
stroje.

Ctvrtv blok byl svým zaměřením ve znamení technické revolucc
- nástupu digitálního vvhotrJ1'ení tiskové .timnv : pumhi po<'ílw'e
{[ ro mimo stroj (Compllter to plate), nebo pNmo ve slroji (Compll-
11'1' to press). O budoucnosti zhotovení tiskové formy digitální ces-
tou není od roku 1995 pochybnosti. Výhody oproti analogové cestě
jsou nesporné, mimo jiné odpadá použití ťilmů. Ve světě je již
dnes 20 výrobců zařízení Computer to plate, převážně pro ťormát
0.70 X 1.00 m.

Přednášející probral různé typy osvitových jednotek, a to jak pro
osvit desek rovinných, tak ve válcovém tvaru. Dále se zabýval sa-
motnými tiskovýnii deskami, zvláště těmi, které se objevily v po-
sledních mčsících. Jsou mezi nimi takové, které po osvitu nepotře-
bují chemické zpracování, nebo naopak je to nutné. Na jiném
principu spočívají desky s termolabilní vrstvou, kde ke zhotovení
formy je zapotřebí osvit infračerveným laserem.

S digitálnč zhotovenými formami souvisí i digitální nátisky. Jsou
nutné, neboť jsou poslední možností kontroly úplnosti archu. jehož
grafická sestava je na obrazovce. I zde je několik možností zhoto-
vení jednobarevných i barevných nátisků. Následnč byl popsán of-
setový stroj Quickmaster 46-4 DI (Direkt lmaging) ~ obr. I firmy
Heidelberg, jehož tisková ťorma se zhotovuje digitálnč přímo ve
stroji (Computer to press). Novinka se představila na výstavě Drupa
'95 a předznamenala další vývoj ofsetových strojů.

Z konstrukce stroje uvedeme některé odchylky od dosavadních
klasických oťsetových archových strojů. Především tisková deskaje
zhotovena jako vícevrstvá kovová fólie, jejíž. vrchní vrstva je opat-
řena silikonovou vrstvou odpuzující vodu. Forma se zhotovuje lase-
rovými infračervenými diodami, jejichž paprsky vytvoří v silikonové
vrstvě malé prohlubně s ostrými okraji. Stroj je opatřen čtyřmi zá-
sobníky tiskových fólií pro tři základní barvy a černou. Na tlakový
válcc, který má čtyřnásobný obvod, dosedají satelitně čtyři ťormové
válce - obr. 2. Potištění čtyřmi barvami se děje při jednom uchycení
papíru chytači. Díky silikonové vrstvč odpadá vlhčení. Stroj je kon-
struován do maximálního formátu papíru 460 X 340 mm s výkonem
I° tisíc archů za hodinu.

Vyvrcholením konference Printťorum 96 bylo předvedení stroje
v nové budově firmy Heidelberg v Praze. Digitální kamerou Sony
byl pořízen snímek a za 18 minut byly hotové barevné výtisky.

Přednášky i předvedení stroje byly sledovány s velkou pozorností
s potěšitelnou účastí pracovníků Kartografie, Praha.

Již dnes je třeba si uvědomit, že digitalizace geodetických a kar-
tografických děl umožní v budoucnosti použít k jejich polygrafic-
kému zpracování digitální ofsetový tisk.

Doe. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha

Výstava a sborník Kultury na hranici
- Kulturen an der Grenze

Ve dnech 2. až 28. dubna 1996 byla instalována v Martinickém pa-
láci v Praze česko-rakouská výstava Kultury na hranici ~ Kulturen
an der Grenze. V)stava se zaměřila na společnou příhranični oblast.
Z rakouské strany výstavu pořádalo Rakouské velvyslanectví
v Praze, Rakouský kulturní institut v Praze a Waldviertel Akademie.
Z české strany Ministerstvo kultury České republiky a Litvar rozvoje
hl. m. Prahy.

Ještě dříve, než výstava dospěla do Prahy, byla v roce 1995 in-
stalována v šesti rakouských pohraničních mčstech a sedmi českých
mčstech: Českém Krumlově, Dačicích, Třeboni, Znojmě, Jindři-
chově Hradci, Českých Budějovicích a Mikulově. Výstava sledovala
následující tématiku: Hranice ~ Osídlení a krajina - Trhy a kuchyně
- Hospodářství ~ Stěhování za prací - Tranzit - Jazyk a škola - Utěk
a vyhnání ~ Přítomnost a budoucnost. Kromč toho, kde se výstava
zastavila, byla obohacena o doplňující expozici městských muzeí.

"Kultury na hranici" se staly mezioborovým česko-rakouským vě-
deckým projektem. Na začátku byla společná historickú sympózia.
První bylo uspořádúno v dubnu roku 1990. Potom již se konala kaž-
dOl"Očně střídavě v českých a rakouských městech. Diskutovalo se
o historických vztazích tak, jak je přinášel čas, na obou stranúch čes-
komoravskodolnorakouské hranice.

Středem zájmů odborníků se stalo vše, co lidi v přihraničnich re-
gionech spojovalo, nebo v čem se jejich zújmy lišily nebo rozchá-
zely. S tím úmyslem se spojili vědci na obou stranách a snažili se
prostudovat a utřídit veškeré dční a udúlosti, jak se časem nashro-
múždily. Velkou podporu přitom nalezli u archivářů a vlastivědných
pracovníků. Do celé prúce bylo zapojeno několik desítek osob.

Výsledky porad. studia a diskuz.e byly nakonec v únoru 1995 pub-
likovúny ve sborníku. Sešlo se 42 statí od 48 autorů nebo ve spolu-
autorství. Počty příspěvků informují o jejich rozložení: krajina - I,
obraz hraníce - 9, hmotná kultura a všední den - 10, umění - 4, re-
gionální identita - 9, migrace a vyhnání .- 9. Publikace je ilustro-
vánačernobílými a barevnými obrúzky, grafy. tabulkami. Každý přís-
pěvek má četné odkazy na literaturu. Mezi autory z české strany
nacházíme archeology, archiváře, etnografy, historiky. lingvisty. Ne-
jsou mezi nimi geografové a kartografové. Ti nejsou ani spoluautory
z rakouské strany.

Příspěvky s vazbou na kartografii jsou ilustrovúny plány a ma-
pami. Objevujeme tu mapu rybníků na panství Chlumu u Třeboně,
vyhotovenou okolo roku 1550, mapu panství Strúž nad Nežárkou
(1667), perspektivní pohled na mčsto a zámek Třeboň (1699) i samu
mapu panství Třeboň (1779). Jsou tu mapy jako doklady k hranič-
ním sporům mezí panstvímí ~ např. Drozdovicemi a Vranovem z r.
1673. (Vytýčením sporné hranice byl pověřen dolnorakousk)mi
stavy G. M. Víscher.)
Zajímavým projektem je silnice Světlá-Vitoraz~Nové Hrady

(1770). Dále jazyková mapa podle výsledku sčítúní ke dni 30. pro-
since 1880. Je tu i mapa Sudet z r. 1938, která zaznamenúvá posun
státní hranice na česko-německoujazykovou hranici. Čtenář si může
prohlédnout i různé hraniční znaky (kameny. sloupy, tabule). Na-
lezneme tu mapu mýt (1792). Velmi bohaté na údaje jsou studie.
které zajímají kartografy a geografy: výsledky různých sčítání. údaje
o průmyslu a zemědělství, migraci obyvatelstva - vandrovúní. ná-
rodnostním a jaz.ykovém rozvrstvení atd.

Popisují se cesty zboží a lidí mezi rakouskými a českými zeměmi.
Dokladem je návrh poštovních a formanských silnic z Vídně do
Prahy. Plznč a odtud do Lince (1757). Je tu zmínka o voroplavbě
a plavení dříví po řece Aist do Dunaje a dále do Vídně. Po trati dlouhé
75 km se plavilo dříví od roku 1799 do roku 1920 atd.

Vyňali jsme některé zajímavosti z výstavy a zvláště z publikace.
Z obou bylo a je možno získat a rozšířit si vědomosti o česk(Ha-
kouských "Kulturách na hranici" v regionu jižní Čechy. jižní Mo-
rava, Waldviertel a Wainviertel.

Do('. Ing. Vladimír Kraus, CSc ..
Praha

INZERUJTE
V GEODETICKÉM A KARTOGRAFICKÉM

OBZORU
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Ve dnech 20.-24. dubna 1996 se v Brně uskutečnila další ze série
mezinárodních konferencí, zaměřených na geografické informační
systémy (G1S). Ta letošní, pořádaná tradičně Masarykovou univer-
zitou a Foresbank, byla věnována pokrokům GIS v praxi a vědě
(GIS Frontiers in Business and Science) a zúčastnilo se jí na 350
osob z 25 zemí světa.

Vlastním organizátorem konference byla Laboratoř geoinfor-
matikya kartografie při katedře geografie Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, spolupracujícími organizacemi a in-
stitucemi byly Úřad vlády ČR, Ministerstvo hospodářství ČR, Mi-
nisterstvo zemědělství ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, Mezinárodní kartografická asociace (lCA), Mezinárodní
geografická unie (lGU), Český úřad zeměměřický a katastrální, Vy-
soké učení technické v Brně, Vojenská akademie v Brně, Kartogra-
fická společnost ČR a Česká geogratická společnost. Záštitu nad kon-
ferencí již tradičně převzal rektor Masarykovy univerzity v Brně
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., novým patronem byla vý-
znamná a úspěšná banka Foresbank, a. s.

Program konference GIS - Brno 1996 byl zaměřen jak na prak-
tické využití G1S v různých, zejména nových sférách činnosti, tak
na oblast vědeckého pokroku a poznání.

Klíčové referáty přednesli:
- prof. Jacques-Emile DUBOIS, prezident CODATA (Francie):
"Informační revoluce: Záměry a výzvy" (The Information Revo-
lution: Issues and Chal1enges),
- prof. Dines BJORNER z Univerzity OSN v Macau: "Softwarové
technologie pro 21. století - formální model GIS a informační
systémy pro rozhodování" (Software Technology for Agenda '21
- Formal Model of G1S + DIS - based DSSs),
- prof. Francois BOUILLÉ z pařížské univerzity P.M. Curie: "vý-
sledky 201eté aktivity v objektově orientovaných GIS" (20 Years
of Object-Orientation in GIS: Heresis and Improvements),
- doc. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc., vedoucí Laboratoře geoin-
formatiky a kartogratie PřF MU: "vývoj GIS v mezinárodním kon-
textu" (Development of GIS: the International Context).

Další příspěvky byly zaměřeny na oblasti s tradičním využitím
G1S, ale také na oblasti dosud netradiční, jakými jsou využití GIS
při detekci populace s vyšším výskytem rakoviny, G1S při analýze
rozšíření rakoviny v různých oblastech ČR, nové trendy při využití
GIS v monitorování zdravotního stavu a zdravotního rizika. Z jiných
aplikací lze jmenovat plánování produkce automobilů, použití G1S
na úrovni místní správy (v našich podmínkách: obecní a okresní
úřady), tvorba regionálních G1S nebo GIS celých států, a to i pomocí
Internetu, G1S v životním prostředí, při tvorbě elektronických atlasů,
možnost propojení GIS a dálkového průzkumu Země, GIS a virtu-
ální realíta, problematika vztahu G1S a kartografie a zajíštění výu-
kového a tréninkového procesu pomocí Internetu.

Součástí konference byly také pracovní a firemní semináře, tzv.
workshopy. Tři z nich, vedené v angličtině, se týkaly (v závorce
přednášející):
- GIS v marketingu (dr. D. J. Grimshaw, Univerzita Leeds, Vel.
Británie),
- Metodologie hypergrafových databázových struktur pro struk-
turování geografických znalostí (prof. F. Bouillé, Univerzita P. M.
Curie, Paříž),
- Prostorové základy pro informační modely městských oblastí
(Dipl.-Ing. H. Kremers, Senát Berlín).
Ctvrtý workshop, vedený v češtině, byl věnován GIS a digitální

ortofotografii v pozemkových úpravách a připravila ho Laboratoř
geoinformatiky a kartografie MU ve spolupráci s Okresním pozem-
kovým úřadem v Břeclavi.

Specializované firemní workshopy připravily firmy Foesta, a. s..
Velké Karlovice, Help Service Group, Praha, Intergraph ČR, Praha
a Arc Data Praha.

Pozornosti účastníků se těšily dva diskusní kulaté stoly. U prv-
ního zástupci firem a domácí i zahraniční odborníci informovali a
odpovídali na dotazy, které se týkaly nových technologií v oblasti
G1S.Druhý vedený v češtině, měl název "G1S v ČR - současný stav,
bariéry růstu a perspektivy rozvoje". Snahou organizátorů zde bylo
přispět ke sjednocení dosavadních individuálních přístupů jednotli-
vých ministerstev a institucí k problematice začlenění prostorových
informací do státního informačního systému (SIS) v návaznosti na
nové usnesení vlády ČR a SIS a diskutovat o otázkách sběru, stan-
dardizace, výměny a integrace dat a informací.

Řada účastníků využíla také bohatého programu panelových dis-
kusí.

Významnou, a dá se říci již tradiční součástí konference, byla
technická výstava, kde se prezentovalo 14 odborných firem a 2
firmy vystavovaly knihy ajiné publikace. Účastníci konference zde
měli příležitost se seznámit se širokou nabídkou firem ARCDATA
Praha, CS MAP Brno, CONDATA Olomouc, FORESTA SG Velké
Karlovice, GEODIS Brno, GEOINVEST Praha, G1SAT Praha,
HELP SERVICE GROUP Praha, HSI Praha, INTERGRAPH ČR
Praha, KIS Bratislava, LABORATOŘ GEOINFORMATIKY A
KARTOGRAFIE Brno, TGN Brno společně s AQUION Ústí nad
Labem a VÚGTK Zdiby.

Konferenci předcházelo sobotní zasedání Komise využití map
Mezinárodní kartografické asociace (ICA) s programem "Per-
spektivy využití map na konci 20. století".

V rámci konference GIS - Brno 1996 se uskutečnil odborný se-
minář, pořádaný Klubem uživatelů INTERGRAPH na téma "Digi-
tální metody pořizované a aktualizace dat pro GIS".

Kromě tohoto mnohovrstevního odborného programu měla kon-
ferenc.e i vysokou ~olečenskou úroveň, podtrženou účastí vedou-
cího Uřadu vlády CR, ministra Igora Němce a účastí nejvýznam-
nějších představitelů řady mezinárodních organizací. Slavnostní
zahájení vyvrcholilo recepcí s folklórní hudbou a tancem, jeden ve-
čer mohli účastníci prožít v jihomoravském vinném sklepě v Pav-
lově na úpatí Pálavy. Závěrečný pohár vína v posledním konferenč-
ním odpoledni byl tečkou za zdařilou konferencí, vysoce ceněnou
doma i v zahraničí. O úspěch této velké mezinárodní akce se v ne-
poslední řadě zasloužily sponzorské organizace:
FORESBANK, a. s., Zlín, FORESTA SG, a. s., Velké Karlovice, IN-
TERGRAPH ČR. Praha, HELP SERVICE GROUP, s. r. o., Praha,
VOGEL COMPUTER MEDIA, Praha, GEOTOP SERVICE
GROUP, s. r. o., Brno, PIVOVAR ČERNÁ HORA, Černá Hora a
CONDATA, s. r. o., Olomouc.

Ing. Helena Ryšková.
Ústav geodezie FA5T VUT, Brno

Kartografická produkce
nakladatelství Kartografie Praha, a. s.,
v roce 1995

Informace o kartografické produkci nakladatelství Kartografie Praha
za rok 1994 (viz GaKO, 41 (83), 1995. str. 125-6) končila konsta-
továním, že "každý nový vydavatelský počin v kartografii je třeba
přivítat". Posuzuje-Ii se dnes produkce nakladatelství Kartografie
Praha za rok 1995 z tohoto hlediska, lze s uspokojením konstatovat,
že z 87 titulů vydaných v roce 1995 v rámci vlastního edičního plánu
jde z více než plné třetiny (30 titulů) o prvá vydání. I když v řadě
případů je to pokračování již dříve zahájených edičních řad, kde te-
matika je daná charakterem edice, u některých titulů bude vhodné
se zastavit podrobněji.
Oblast školních atlasů a map byla v edičním plánu pro rok 1995

reprezentována celkem 23 tituly. Kromě Školního atlasu světa, sed-
mi sešitových atlasů pro 5.-7. ročník základních škol (Česká repub-
lika, Evropa, Afrika-Austrálie-Oceánie, Amerika, Asie, Svět
a Obecný zeměpis) byl vydán sešit Vlastivědné mapy pro 4. ročník
základních škol, pět školních nástěnných map (Zemské polokoule
I :25 mil., Svět I :20 mil., Evropa 1:4 mil., Afrika 1:8 mil., Austrálie
1:8 mil.), polepy Velkého globu fyzického 1:40 mil. a Žákovského
globu I :70 mil. a příruční mapa Ceské republiky I: I ,5 mil.
I když u většiny uvedených titulů to byla další vydání, nebylo by

správné si pod pojmem reedice představovat pouhé dotisky před-
chozích vydání. Ke cti nakladatelství lze konstatovat, že u většiny
titulů je pro další vydání prováděna aktualizace obsahu a často i jeho
godstatné doplnění či přepracování. Tak v případě sešitového atlasu
Ceské republiky byly pro 2. vydání v roce 1995 (I. vydání vyšlo
v roce 1994) zařazeny na vnitřní strany obálky nové plánky středů
měst Prahy a Brna, obsah atlasu rozšířen o 4 strany věnované admi-
nistrativnímu rozdělení a národnostnímu složení České republiky,
přepracovány byly mapy zemědělství, potravinářského průmyslu,
úrodnosti zemědělské půdy, pěstování různých plodin a chovu do-
bytka a mapa cestovního ruchu doplněna panoramatickými kresbamí
významných kulturních objektů.
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Z nových vydání si zvláštní pozornost zaslouží první vydání dvou
školních historických atlasů a to Atlasu světových dějin - I. díl Pra-
věk-středověk, určeného žákům středních škol a atlasového sešitu
Pravěk-starověk určeného pro základní školy a víceletá gymnázia.
Atlas světových dějin (I. díl) v celkovém rozsahu 52 stran podává
na 37 mapových stranách stručný přehled dějin lidstva od hlavních
paleolitických naleziši a oblastí kultur sběračů, lovců a rybářů ve
světě až po dějiny 18. století. Cca 90 historických map a plánů je
zpestřeno barevnými znaky tehdejších zemí, států, církevních řádů,
vévodů a králů a doprovozeno rejstříkem zeměpisných a dějepisných
názvů. Vydání 2. dílu tohoto atlasu, který bude věnován středověku
a novověku se předpokládá v roce 1996.

Druhý z nově vydaných dějepisných atlasů - Pravěk, Středověk,
je určený pro základní školy a víceletá gymnázia. Je to nový typ škol-
ního atlasu s výrazně odlišným grafickým pojetím, upravený tak, aby
dobře vyhovoval současným pedagogicko-didaktickým požadavkům
a odpovídal obsahem i úrovní zpracování věku jeho uživatelů. Proto
se na jeho zpracování podílel autorský kolektiv ASUD pod vedením
Dr. Heleny Mandelové. Úvod atlasu je věnován slovnímu a obrazo-
vému popisu vývoje Země a člověka, vlastní historicko-kartogra-
Ťický obsah je pak rozdělen do 5 etap (Sběrači a lovci, První země-
dělci a řemeslníci, Nejstarší státy, Starověké Řecko, Římské
imperium), znázorněných celkem na 47 mapách. Každá z uvedených
etap začíná stručným textem s odkazy na čísla jednotlivých map. Ak-
tivní práci žáků s atlasem a mapou navozuje u každé etapy soubor
otázek "Dokážete s pomocí map odpovědět?", který umožní lepší
pochopení zobrazované tematiky. Této práci s mapou je podřízeno
i knihařské zpracování atlasu, umožňující žákům mít vždy současně
na očích otázku i příslušnou mapu s jejíž pomocí by měli odpoví-
dat. Netradiční grafická úprava, velmi dobré polygrafické zpraco-
vání a množství barevných kreseb historických staveb, kreseb, před-
mětů a osobností činí z atlasu školní pomůcku, která snese srovnání
s obdobnou zahraniční produkcí a získá si bezpochyby oblibu u žáků,
jejich rodičů i učitelů. Atlas je ukončen rejstříkem vybraných ze-
měpisných a dějepisných názvů. Další sešitem této edice bude sešit
Středověk, připravovaný k vydání pro rok 1996.

Mezi školní kartografické pomůcky lze zařadit též novou edici
map pro výuku jazyků, v níž byly vydány mapy: Velká Británie
I :3 mil., USA I: lOmil., Francie 1:3mil. a společná mapa Německo,
Rakousko, Švýcarsko I :2,5 mil. Rubová strana každé obecně-země-
pisné mapy obsahuje základní geografické a statistické údaje pří-
slušného státu, seznamuje s jeho vlajkou, státním znakem, přehle-
dem správního rozdělení a uvádí většinou i text příslušné státní
hymny. Textová část je zpracována vždy v jazyce každé zemč a sou-
časně i v češtině.

V oblasti map pro veřejnost realizovalo nakladatelství Kartografie
Praha v roce 1995 další vydání Velkého atlasu světa, politické mapy
Světa I :36 mil., mapy Hradů a zámků České republiky I :500 ODD,
map České republiky v měř. I :500 ODD, I: I mil., I: I ,5 mil.
a I. vydání Mapy oblohy 2000.0. Pamětníci si jistě vzpomenou na
před lety vydávané mapy hvězdné oblohy. Pro rok 1995 byla však
tato mapa nově zpracována za autorské spolupráce kolektivu pra-
covníků Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy podle katalogu, který
vznikl výběrem a přepočtem nových údajů z let 1987-1993.

Pro potřeby autoturistiky byla uskutečněna další vydání Velkého
autoatlasu České a Slovenské republiky I :200 ODD,Kapesního au-
toatlasu České republiky I :800 ODD, Automapy České republiky
1:500 000, automapy Slovinsko, Chorvatsko, lstrie I :750 ODD,Ně-
mecko I :750 ODDa Rakousko I :750 ODD.Jako I. vydání vyšly au-
tomapa Placené úseky silnic 1:500 000, Malý autoatlas České re-
publiky I :500 ODD a Autokempingy České republiky I :800 ODD.
Zejména poslední zjmenovaných map představuje dobrou turisticko-
motoristickou pomůcku. Kromě zákresu 300 autokempingů v hlavní
mapě obsahuje rubová strana úplný seznam všech autokempingů
s uvedením názvu, lokality, adresy, telefonního spojení, provozní
doby a dalších 8 charakteristik poskytovaných služeb. Dvě doplň-
kové mapy v měř. 1:500000 informují o rozložení vodáckých tábo-
řišť v povodí Otavy, Lužnice a horního toku Vltavy. Mapa bude jis-
tě cennou pomůckou zájemcům o tento druh turistiky. V příštím
vydání by neškodilo věnovat větší pozornost souladu obsahu doplň-
kových map s hlavní mapou. Za úvahu by rovněž stálo vyznačení
hranic národních parků, kde režim pobytu vyžaduje pro návštěvníky
určitá omezení.

Mapové soubory turistických map I :50 ODDa I: 100 000 jsou kaž-
doročnč doplňovány a opravovány. V roce 1995 to byly mapy č. 61
Okolí Brna-sever v měř. 1:50000, Č. 10 Lužické a Jizerské hory,
Č. 18 Orlické hory, č. 19 Jeseníky, č. 20 Ostravsko, č. 23 Šumava-
Prachaticko, Č. 28 Českobudějovicko, Č. 36 Olomoucko ač. 42 Bes-
kydy - všechny uvedené mapy v měř. I: 100000. V 1. vydání byly
zpracovány a vytištěny mapy Prachovské skály I: 100 000, Svitav-
sko I: 100 000, Šumava, národní park - mapa pro turisty a cyklisty
I: 100000 a Národní park Šumava v zimě - mapa pro turisty a Iy-

žaře 1:100000. Obě mapy Šumavy představují bohatý zdroj infor-
mací potřebných pro turisty, cyklisty, vodáky a lyžaře. Doplňkové
mapky v letní mapě informují o podmínkách vodáckého sportu na
Vltavě a Otavě, v zimní mapě jsou doplňkové mapky yěnovány de-
tailnějším Iyžařským informacím z okolí Churáňova a Zelezné Rudy.
Textové části (česky, německy a anglicky) poskytují další potřebné
informace včetně stručného popisu význačnějšich turistických stře-
disek. Přínosem obou map je skutečnost, že odborný turistický i Iy-
žařský obsah je zpracován i pro přilehlá území Rakouska a Německa
a dobře poslouží turistice na obou stranách naší státní hranice.

Z dalších novinek v této oblasti mapové tvorby může zaujmout
cykloturistická mapa Na kole po stopách končspřežky a údolím VI-
tavy 1: 100000 v česko-německé verzi. Mapa zachycuje - jak název
již napovídá - cca 20 km široký pás území podél trasy bývalé ko-
něspřežné železnice mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lin-
cem. Tato železnice byla na českém území v roce 1971 prohlášena
národní kulturní památkou. Kromě obvyklé turistické náplně je
v mapě zakreslena původní trasa této železnice s dochovanými pa-
mátkově chráněnými objekty, týkajícími se tohoto, v době zahájení
provozu, tj. 1. srpna 1832 velmi pokrokového způsobu dopravy. Tu-
ristům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s trasou i dochovanými
památkami doporučuje mapa řadu cyklotras, rozlišuje je na příznivé,
přijatelné i nevhodné, upozorňuje na stoupání> 8 '1c a varuje před
silnicemi zcela nevhodnými pro cykloturistiku. Textová část pak se-
znamuje stručně s historií této stavby a popisuje všech 22 památ-
kově chráněných objektů na území České republiky.

Pro úplnost přehledu je třeba uvést i polská vydání turistických
map I: 100 000 Hradecka a Ostravska, která nakladatelství Karto-
grafie Praha vydalo v roce 1995 pro polské nakladatelství PPWK ve
Varšavě.

Pravidelnou a každoročně v edičnich plánech bohatě zastoupe-
nou edicí jsou plány měst. Nakladatelství Kartograťie Praha vydalo
v roce 1995 plány Brna I: 15000, Jablonce n. N. I: 10 000, Liberce
1:15 000, Olomouce I: 10 000, Ostravy I: 15 000 a Pardubic
I: 12 000. Hlavní město Praha bvlo v roce 1995 v této edici zastou-
peno dalším vydáním knižního' plánu Prahy 1:20 000, Prahou do
kapsy 1:20 000. Prahou příruční 1:20 000, plány středu města
I: 10 000 a I: 15000 a třídílným nástěnným plánem Prahy 1:20000.
Z bohaté kolekce plánů Prahy zaslouží pozornost samostatné vydá-
vání plánů jednotlivých městských částí. V roce 1995 byly vydány
jako I. vydání plány Prahy 3, 7, 8, 9 a II v měřítkách od 1:6000 do
I: 12500 podle rozlohy zobrazeného území. Plány byly vydány Včt-
šinou ve spolupráci s reklamní agenturou Hauerté jako účelová vy-
dání pro jednotlivé magistrátní úřady městských částí, které si také
zajišťují distribuci. Zadní strany jsou využity pro propagaci jednot-
livých podniků a institucí. Tento zajímavý ediční počin o nějž pro-
jeví zájem především obyvatelé příslušné místní části Prahy, by ji-
stě našel uplatnění i u dalších obyvatel Prahy či návštěvníků města
a bylo by proto vhodné časem zvážit i souborné vydání všech měst-
ských částí Prahy společně.

Milovníky starých mapových památek potěší vydání faksimile
pražského hradu z let 1748-1754.

Do celkového přehledu mapové produkce nakladatelství Karto-
grafie Praha patří rovněž dalších 16 realizovaných titulů map pro
export a více než 60 titulů zpracovaných jako účelové tisky pro různá
nakladatelství, podniky, úřady či vědecké instituce. Roční produkce
více než 3 milionů výtisků atlasů, map či plánů řadí nakladatelství
Kartografie Praha mezi přední kartografická vydavatelství ve střední
Evropě. Zájemci o dobrou mapu si mají z čeho vybírat.

Dr. Ondřej Roubik,
Praha

KAŠPAR, M.: Uplatnění laserové techniky ve stavebnictví. Praha,
Stamp 1996, 34 s., 6 tab., 27 obr. Cena 64 Kč.

(048) 624:621.375.826

Novinky laserové techniky se uplatňují při geodetických pracech ve
stavebnictví. Je prokázáno, že nasazení této moderní techniky při-
náší časovou úsporu i úsporu pracovních sil při zvyšování kvality
odevzdané práce. Přáli bychom si, aby se tato progresivní technika
rozvinula v co nejširší formě, i v České republice. Přístroje špičko-
vých světových parametrů jsou k dispozici a je třeba je jen účelně
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nasadit při řešení úkolů praxe. vývoj malovýkonové laserové tech-
niky se zřetelem na mechanizaci stavebních prací probíhá ve velkém
stylu. Přesvědčila nás o tom i řada mezinárodních stavebních výstav
(např. loňská BAUMA '95)

Publikace "Laserová technika ve stavebnictví", jejímž autorem
je Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc., ze Stavební fakulty CVUT, je za-
měřena na novinky v laserové technice, jež se uplatňují při pokládce
potrubí a pří řízení protlačovacích souprava tunel ovacích razících
mechanismů s využíváním vodorovné nebo mírně skloněné záměrné
referenční přímky s přesností lepší než 5 mm/I 00 m. Vodorovná nebo
svislá záměrná rovina se využívá při realizaci pozemních a inženýr-
ských staveb vně a uvnitř objektů s rozsahem přesnosti + IO mm/I 00
m. Laserové přístroje s rozmítaným svazkem do referenční roviny
spolu s optoelektroníckými a ultrazvukovými detekčními systémy
lze použít k řízení téměř všech typů stavebních strojů a dalších me-
chanismů s předpokládanou přesností lepší než 10 mm/100 m.

Toto je hlavní náplní publikace vycházející v těchto dnech ve vy-
davatelství Stamp - Stavební informace, s. r. o., Sokolovská 95,
186 00 Praha 8- Karlín. Publikace obsahuje 34 stran textu s 18 lite-
rárními odkazy. Text je doplněn 6 tabulkami s techníckými údaji o
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a technologii. Ceský text obsahuje anglické i německé resume, cena
je 64 Kč.

Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
katedra speciální geodézie

Stavební fakulty ČVUT
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