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Obrázky k článku Bayer, T.: Detekce kartograﬁckého zobrazení: techniky založené na srovnání množin identických bodů

Obr. 2 Vlevo – symbolické znázornění detekce kartograﬁckého zobrazení s využitím hodnoty ε představující poloměr
kružnice zkonstruované nad body množiny Q, u bodů splňujících podmínku (4) kružnice zvýrazněny;
vpravo – Voroného diagramy podobných množin P a Q jsou podobné

Obr. 3 Vlevo – nalezení 5 nejbližších sousedů pi(1) až pi(5) k bodu pi a 5 nejbližších sousedů qi(1) až qi(5) k bodu qi;
uprostřed – nalezení 5 nejbližších sousedů pi(1) až pi(5) k bodu pi; vpravo – nalezení 7 nejbližších sousedů qi(1) až qi(7)
k bodu qi s využitím Voroného diagramu

Obr. 4 Převod Voroného buňky ∂V (pi), resp. ∂V (qi) na strukturu reprezentovanou maticí WPi, resp. maticí WQi,
vzdálenosti d(bj ,bk) znázorněny čárkovaně
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Abstrakt
Model katastrálnej domény LADM (Land Administration Domain Model) notiﬁkovaný v jazyku UML (Uniﬁed Modelling
Language) a jeho štandardizácia. Kvalita priestorových databáz v súlade s normami série ISO1) 19100. Model kvality dát
katastra nehnuteľností (KN) v Slovenskej republike ako rozšírenie modelu katastrálnej domény. Kvalita dát KN v kontexte
smernice INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe).
Data Quality Model of Cadastral Domain and its Compliance with INSPIRE Directive
Summary
LADM cadastral domain model (Land Administration Domain Model) notiﬁed in UML (Uniﬁed Modelling Language) and
its standardization. The quality of spatial databases in accordance with the standards of the ISO1) 19100 series. Data quality
model of cadastral domain in the Slovak Republic as extension of the cadastral domain model. Quality of cadastral data in the
context of INSPIRE directive.
1. Úvod
Snahou poskytovateľa priestorových dát je predchádzať chybám v dátach a minimalizovať ich, čo však nie je možné so
100% spoľahlivosťou. Z tohto dôvodu je nevyhnutné výslednú kvalitu dát hodnotiť a vhodne dokumentovať, pretože
dáta neznámej kvality sú nespoľahlivé. Chybné dáta môžu
byť príčinou ďalších chýb, čím sa znižuje kvalita celého
informačného systému, systém katastra nehnuteľností (KN)
nevynímajúc. Kvalitu dát KN navyše limitujú faktory, medzi
ktoré patrí najmä doba ich vzniku súvisiaca s technickými
možnosťami a aktuálnou legislatívou. Informácie o kvalite
dát sú výsledkom procesu ich hodnotenia na základe stanoveného modelu kvality, ktorý musí vychádzať zo samotného
dátového modelu príslušnej domény. Základom efektívneho
využívania priestorových dát, ako aj poskytovania informácií
o ich kvalite je ich zdieľanie, ktoré komplikuje rôznorodosť

dát, dátových formátov, metód a technologických postupov.
Nevyhnutnou podmienkou zdieľania je interoperabilita, ktorá je dosiahnuteľná len dôsledným dodržiavaním príslušných
štandardov. Špeciﬁckosť priestorových dát prispela k samostatnému vývoju štandardov v tejto oblasti, výsledkom čoho
je séria noriem ISO1) 19100 Geographic Information (Geograﬁcká informácia). Jej súčasťou sú aj normy upravujúce
hodnotenie kvality dát (ISO 19113, ISO 19114 a ISO 19138),
poskytovanie informácií o dátach prostredníctvom metadát
(zahŕňajúcich aj informácie o kvalite – ISO 19115), ale aj
univerzálny model katastrálnej domény (ISO 19152 – v príprave).

1)

International Organization for Standardization – Medzinárodná
organizácia pre normalizaciu.
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2. Model katastrálnej domény

zenia), LA_RecordedObject (evidovaný objekt) a LA_SpatialUnit (priestorová jednotka). Všetky štyri sú podtriedami
triedy VersionedObject, čím dedia jej atribúty umožňujúce
zaznamenávať životnosť objektov (beginLifespanVersion,
endLifespanVersion) a kvalitu (DQ_Element). Kurzívou sú
v jazyku UML vyznačované abstraktné triedy, t. j. triedy,
ktorých inštancie (objekty) sa nedajú vytvoriť [4]. Napr. abstraktná trieda LA_SpatialUnit neobsahuje žiadne objekty, tie
obsahujú až jej podtriedy, ktorými sú v tomto prípade napr.
LA_Parcel (parcela), LA_BuildingUnit (stavebná jednotka)
a pod.
V porovnaní s modelom CCDM bol model LADM zjednodušený (napr. presunutím tried objektov), k názvom všetkých tried boli pridané preﬁxy v štýle ISO „LA_“ (napr. trieda RRR sa zmenila na LA_RRR) a názvy niektorých tried boli
zmenené (napr. Person na Party) [3]. K ďalším zmenám patrí
integrácia 2D a 3D modelu domény KN, zavedenie triedy
LA_RecordedObject zahŕňajúcej nehnuteľnosti aj zoskupenia priestorových jednotiek, ako aj možnosť zaznamenávať
tieto objekty ako skupiny (trieda LA_Party). Priestorové
jednotky sú špeciﬁkované ako parcely, budovy alebo siete
a sú reprezentované prostredníctvom piatich dátových typov:
bod, text, línia, polygón a topológia [3], [5].
Je dôležité poznamenať, že model je nezávislý od národnej
legislatívy, a teda je aplikovateľný a dá sa prispôsobiť modelovaniu domény KN v ktorejkoľvek krajine [3].
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Univerzálny model katastrálnej domény bol pôvodne vyvíjaný na Technickej univerzite v Delfte v Holandsku pod
názvom CCDM (The Core Cadastral Domain Model).
Cieľom jeho vývoja bolo [1]:
1. predísť opakovanému vývoju a implementácii rovnakej
funkcionality, t. j. poskytnúť rozšíriteľný základ na efektívny vývoj systému v doméne KN založený na architektúre
MDA (Model Driven Architecture),
2. umožniť zúčastneným stranám v rámci jednej krajiny,
ale aj na medzinárodnej úrovni komunikovať na základe
zdieľanej ontológie implikovanej v modeli, čo je nevyhnutné z hľadiska štandardizácie informačných služieb
v medzinárodnom kontexte.
Keďže základným predpokladom na splnenie stanoveného
cieľa bolo dodržanie štandardov, model CCDM bol vyvíjaný
v súlade s medzinárodnými normami série ISO 19100 a špeciﬁkáciami OGC (Open Geospatial Consortium) [1], [2].
Model CCDM bol vo februári 2008 akceptovaný Medzinárodnou federáciou geodetov (Fédération Internationale des
Géomètres – FIG) a predložený Medzinárodnej organizácii
pre normalizáciu ISO [3]. Následne 26. 2. 2009 bol, vtedy už
pretransformovaný a s názvom LADM (Land Administration
Domain Model), odsúhlasený aj paralelným hlasovaním
v technickej komisii ISO TC 211 a v európskej technickej
komisii CEN TC 287 ako pracovný návrh normy ISO 19152.
Ďalšou etapou v prípravnej fáze štandardizačného procesu
bolo predloženie normy ako návrhu komisie (Committee
draft) zo dňa 25. 5. 2009, resp. predloženie návrhu medzinárodnej normy (Draft International Standard) v decembri
2009. Ďalší predpokladaný harmonogram vývoja tohto štandardu je nasledujúci: december 2010 – konečný návrh medzinárodnej normy (Final Draft International Standard) a jún
2011 – medzinárodná norma (International Standard) [3].
Model LADM je notiﬁkovaný v jazyku UML (Uniﬁed
Modeling Language – uniﬁkovaný modelovací jazyk). UML
je graﬁcký modelovací jazyk, ktorý sa používa na vizuálne
modelovanie systémov. Prostredníctvom diagramov UML,
ktoré predstavujú pohľady na model z rôznych hľadísk, možno modelovať statickú i dynamickú zložku systémov. Jazyk
UML pozostáva z graﬁckých primitív (symbolov) s deﬁnovanými sémantickými a syntaktickými pravidlami. Aktuálna verzia je UML 2.2; verzia UML 1.4.2 je v súčasnosti
akceptovaná ako ISO norma (ISO/IEC 19501:2005 Information technology – Open Distributed Processing – Uniﬁed
Modeling Language (UML) Version 1.4.2) a v sérii noriem
ISO 19100 je jazyk UML využívaný tiež ako vizuálny modelovací prostriedok. Samotný návrh normy ISO 19152 popisuje najmä statickú štruktúru systému správy pozemkov, ktorá
je popísaná prostredníctvom diagramov tried v jazyku UML.
Triedu môžeme deﬁnovať ako deskriptor množiny objektov,
ktoré majú rovnaké atribúty, operácie, metódy, relácie a správanie. Predstavuje akoby šablónu na vytváranie objektov –
– jej inštancií [4].
Konceptuálnu schému LADM tvorí päť balíčkov [5]: 1.
parties (skupiny – osoby, organizácie,...), 2. spatial units
(priestorové jednotky), 3. rights, responsibilities and restrictions (práva, povinnosti a obmedzenia), 4. surveying
(geodézia – priestorové zdroje) 5. geometry and topology
(geometria a topológia – priestorové reprezentácie). Snaha
o univerzálnu terminológiu modelu má zabezpečiť použiteľnosť v rôznych národných podmienkach.
Jadro modelu LADM je formou diagramu tried v jazyku
UML znázornené podľa [3] na obr. 1. Jeho základ tvoria triedy LA_Party (skupina), LA_RRR (práva, povinnosti a obmed-

3. Kvalita priestorových databáz
Pod pojmom kvalita priestorovej databázy môžeme chápať
takú kombináciu vlastností a charakteristík priestorovej databázy, ktorá spĺňa – implicitne alebo explicitne – dané alebo
predpokladané požiadavky používateľa na určitú aplikáciu
[6]. Posúdiť a vyhodnotiť ju umožňujú parametre kvality
priestorových dát, ktoré poskytujú komplexný pohľad na
hodnotenie kvality z rôznych uhlov pohľadu.
3.1 Parametre kvality pries torových dát
Parametre kvality priestorových dát môžeme v princípe
rozdeliť na dve základné skupiny [6]: kvantitatívne (tab. 1)
a nekvantitatívne – opisné (tab. 2 [7]).
V takejto forme (tab. 1) deﬁnuje kvantitatívne parametre
kvality aj norma STN EN ISO 19113 [8] s tým, že parameter
kvality správnosť je deﬁnovaný ako subelement atribútovej
presnosti (vo všeobecnosti môže byť ale chápaný aj ako parameter celkovej kvality priestorovej databázy) [6]. Sémantická presnosť sa zatiaľ kvôli nejednoznačnému hodnoteniu
v sérii noriem ISO 19100 nevyskytuje.
Ako opisné uvádza norma STN EN ISO 19113 [8] parametre účel, použiteľnosť a pôvod. Parameter rozlíšiteľnosť je
podľa série ISO 19100 deﬁnovaný v špeciﬁkácii produktu
a je súčasťou identiﬁkácie množiny dát. Od typu priestorovej
databázy závisí, koľko a ktoré parametre kvality v nej možno
hodnotiť.
3.2 H odnotenie kvality pries torových databá z
Hodnotenie kvality predstavuje porovnanie priestorovej
databázy s jej špeciﬁkáciou posúdením splnenia stanovených
kritérií – parametrov kvality. V priestorových databázach
môže byť realizované buď na úrovni celej databázy, alebo na
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Obr. 1 Jadro modelu LADM v jazyku UML podľa [3]

Tab. 1 Kvantitatívne parametre kvality priestorových dát
Parameter kvality

Popis

Polohová presnosť

očakávaný rozdiel medzi polohou objektu podľa dát v databáze a jeho „skutočnou“ polohou

Atribútová presnosť

množstvo správne, resp. nesprávne určených atribútov objektov v priestorovej databáze

Časová presnosť

rozdiel medzi časovou súradnicou objektu v databáze a v realite

Úplnosť

množstvo objektov zastúpených v databáze v porovnaní s oblasťou záujmu (špeciﬁkáciou databázy)

Logická konzistentnosť

stupeň dodržania logických vzťahov medzi prvkami v databáze

Sémantická presnosť

sémantická vzdialenosť medzi objektmi v databáze a tými istými objektmi v „reálnom svete“ uvážením zvoleného referenčného rámca

Správnosť

správnosť reprezentácie reality priestorovou databázou

Tab. 2 Opisné parametre kvality priestorových dát
Parameter kvality

Popis

Účel

zámer tvorby databázy

Použiteľnosť

rozsah aplikácií, v ktorom je možné používať databázy pri zachovaní stanovenej kvality

Pôvod

zdroje dát, metóda zberu priestorových dát, metóda tvorby databázy

Rozlíšiteľnosť

udáva hustotu údajov v oblasti záujmu – geometrickú, tematickú a časovú

Homogenita

popis očakávanej alebo overenej jednotnosti informácie o kvalite

Záväznosť

čas vytvorenia priestorovej databázy

Dostupnosť

autorské práva a prístup k dátam
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Tab. 3 Hodnotenie parametrov kvality dát KN v SR podľa platnej legislatívy
Parameter kvality

Popis

Polohová presnosť

upravená vyhláškou č. 461/2009 Z. z. [12] (§ 59)

Atribútová presnosť

v legislatíve absentuje, určená len deﬁníciou atribútov

Časová presnosť

upravená systémom aktualizácie (§ 7 vyhlášky č. 300/2009 Z. z. [13])

Úplnosť

legislatíva neupravuje

Logická konzistentnosť

legislatívou nedeﬁnovaná, existuje len konzistentnosť medzi geometrickou a popisnou reprezentáciou
objektu

Správnosť

zákon č. 162/1995 Z. z. [11] deklaruje hodnovernosť, ak sa nepreukáže opak (§ 70)

Účel a použiteľnosť

deﬁnované zákonom č. 162/1995 Z. z. [11] (§ 1 a § 2)

Pôvod

neudávaný (dá sa odhadnúť na základe znalostí o budovaní katastra, čiastočné vyjadrenie napr. formou kódu kvality bodu sa pripravuje)

Rozlíšiteľnosť

geometrickú určujú mierky katastrálnych máp (a predpisy na ich tvorbu); tematická je daná zákonom
č. 162/1995 Z. z. [11] (§ 6 – predmet katastra); časová sa predpokladá zo znenia zákona

úrovni súboru dát, triedy objektov, resp. prvkov [9]. Vo všeobecnosti prebieha hodnotenie kvality na vybranej štatisticky
významnej vzorke dát. Postupy jej výberu týkajúce sa oblasti
a množstva kontrolovaných dát upravujú normy STN ISO
2859 Štatistické prebierky porovnaním a STN ISO 3951 Preberacie postupy a grafy pri kontrole meraním pre percento
nezhodných jednotiek, ktorých použitie odporúča aj norma
STN EN ISO 19114 [10].
Podľa [10] môže hodnotenie kvality priestorovej databázy prebiehať procesom statickým alebo dynamickým a na
hodnotenie môžu byť použité priame (interná kontrola topologických vzťahov, externá kontrola úplnosti geograﬁckých
názvov) alebo nepriame metódy (porovnanie kvality dát na
základe ich pôvodu podľa odbornej literatúry) [9]. Podľa typu
parametra kvality a charakteristiky databázy môžu byť tieto
metódy realizované manuálne alebo automaticky. V dynamickom procese hodnotenia sa využíva priebežná metóda
(založená na hodnotení aktualizácií a ich dopadu na databázu), benchmark (vyhotovenie kópie databázy s určenou frekvenciou a následným hodnotením ako v procese statickom),
prípadne kombinácia obidvoch metód [6].
3 . 3 D o k u me n tá c i a výsl e dkov hodnot e ni a k vality
Informácia o kvalite priestorových dát je pre ich potenciálneho používateľa nesmierne dôležitá v procese rozhodovania
sa o možnosti ich použitia. Z tohto pohľadu je vhodné pri
interpretácii informácií o kvalite dát zabezpečiť ich prístupnosť a zrozumiteľnosť zaistenú maximálnou kvantiﬁkáciou
a prehľadnosťou ich vyjadrenia. Takéto vyjadrenie umožňujú
metadáta, ktorých formu, obsah a spôsob použitia upravuje
norma STN EN ISO 19115 Geograﬁcká informácia – Metadáta. Druhým spôsobom dokumentácie je hodnotiaca správa
upravená normou STN EN ISO 19114 [10], ktorá má najmä
pre producenta, resp. poskytovateľa priestorových dát doku-

mentačnú hodnotu [6]. Poskytuje podrobnejšiu formu popisu
výsledkov hodnotenia kvality, čím vytvára pre producenta
databázy napríklad možnosť rozlíšiť informácie o kvalite,
ktoré sa môžu poskytnúť používateľovi (uvedené v metadátach) od informácií slúžiacich na internú potrebu (dokumentovaných v hodnotiacej správe).

4. Hodnotenie kvality dát KN v Slovenskej republike
Pri snahe o zhodnotenie súčasného stavu hodnotenia kvality
dát KN v Slovenskej republike (SR) [7] z pohľadu dodržania
štandardov je nutné vychádzať z existujúcej infraštruktúry
priestorových dát. Medzi základné obmedzenia určujúce kvalitu dát v každej oblasti môžeme zaradiť požiadavky používateľa, technické možnosti a platnú legislatívu. V zmysle série
noriem ISO 19100 predstavuje legislatívne obmedzenie KN
špeciﬁkáciu priestorovej databázy. Legislatívnym obmedzením je najmä zákon Národnej rady (NR) SR č. 162/1995 Z. z.
[11], ktorý vymedzuje predmet, obsah a geometrickú presnosť evidovania objektov KN. Z platných predpisov vyplývajúce parametre kvality dát KN uvádzame podľa [6] a [7]
v tabuľke 3.
Zabezpečovanie kvality v doméne KN v SR sa v súčasnosti uskutočňuje formou povinnosti oprávnených osôb opraviť
chybu, ak sa táto nájde. Dokumentácia kvality dát KN upravená predpismi nie je [6].

5. Model kvality dát KN
Vybudovaniu akéhokoľvek zložitejšieho systému (stavby,
informačného systému, a pod.), pokiaľ má spĺňať stanovený
účel, musí predchádzať vytvorenie vhodného modelu. Zabez-
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Obr. 2 Parametre kvality priestorových dát v rozšírení návrhu modelu katastrálnej domény SkCCDM
v prostredí Select Architect [7]

Obr. 3 Reprezentácia priestorových jednotiek podľa LADM z pohľadu hodnotenia kvality

pečovanie, hodnotenie a dokumentovanie kvality musí byť
tiež systematické a malo by stáť na pevnom základe, ktorým
je model kvality. Model kvality obsahuje príslušné parametre
kvality, metódy ich hodnotenia a miery vyjadrenia výsledkov. Takýto model by mal byť kvôli možnosti jeho ďalšieho
vylepšovania zrozumiteľný, ﬂexibilný, schopný rozšírenia,
praktický a postavený na teoretickom základe [6].
V rámci výskumnej úlohy VEGA č. 1/4025/07 „Hodnotenie kvality v doméne katastra nehnuteľností“ bol navrhovaný
model kvality dát KN tvorený podľa noriem série STN EN
ISO 19100 (obr. 2).
Pôvodne bol vytváraný [6] ako rozšírenie návrhu modelu
katastrálnej domény SkCCDM [14], [15] pomocou CASE
(Computer Aided Software Engineering) nástroja Select
Architect. Jeho základom bol model katastrálnej domény
CCDM. Po transformácii modelu CCDM na LADM bol aj
model hodnotenia kvality v doméne KN ďalej vyvíjaný na
základe tohto štandardizovaného univerzálneho modelu (obr.

1 a obr. 3). Výhodou využitia LADM ako podkladu modelu
katastrálnej domény v SR je zabezpečenie väčšej integrity dát
a možnosť minimalizácie redundancie dát, čo je podľa [16]
hlavným nedostatkom súčasného dátového modelu (najmä
redundantné dáta o účastníkoch, resp. vlastníkoch). Paralelne s vývojom pomocou CASE nástroja Select Architect
bol model vyvíjaný v prostredí softvéru StarUML, ktorý bol
zároveň touto formou v rámci výskumnej úlohy testovaný na
použitie v danej oblasti. Jeho hlavnou výhodou v porovnaní
s CASE nástrojom Select Architect je dostupnosť, keďže ide
o open-source softvér. Funkcionalitu môžeme charakterizovať ako postačujúcu na modelovanie kvality v doméne KN,
aj keď, samozrejme, nedosahuje úroveň robustného CASE
nástroja, akým je Select Architect.
Jednou časťou výskumnej úlohy VEGA č. 1/4025/07 je aj
návrh hodnotenia jednotlivých parametrov presnosti dát KN,
ktorý vychádza zo špeciﬁkácie parametrov kvality v doméne
KN v SR (tab. 3).
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Obr. 4 Model kvality dát KN – polohová presnosť

5 . 1 P o lo h ová p re snosť
Polohová presnosť je v súčasnosti jediným kvantitatívnym
parametrom kvality, ktorý sa v doméne KN v SR eviduje.
Norma STN EN ISO 19113 [8] upravuje polohovú presnosť
rastrových a vektorových dát. V prípade vektorových dát
rozlišujeme relatívnu (internú) a absolútnu (externú) polohovú presnosť. Metódy a postupy jej hodnotenia vychádzajú zo štatistiky a spracovania meraní a sú podrobne riešené
v [6]. V nej je polohová presnosť dát KN v modeli kvality
vyjadrená rozšírením návrhu SkCCDM v jazyku UML, kde
predstavuje charakteristiku geometrickej presnosti jednotlivých meračských bodov. Polohovú presnosť dát KN v súčasnosti upravuje § 59 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. [12], ktorá
nadobudla účinnosť 1. 12. 2009. Transformovaním do modelu kvality založeného na LADM dostaneme vyjadrenie polohovej presnosti v podobe uvedenej na obr. 4.
5 . 2 A tr ibú tová pre snosť
Z pohľadu geodézie a kartograﬁe je za najdôležitejšiu, a často aj jedinú, charakteristiku kvality (presnosti) jednoznačne
považovaná polohová presnosť. Pre používateľa priestorových dát ale o dôležitosti jednotlivých parametrov presnosti rozhoduje účel, na ktorý plánuje dáta použiť. V takomto
ponímaní sa rovnako dôležitou môže stať presnosť atribútová,
pokiaľ si konkrétna aplikácia vyžaduje spoľahlivosť napríklad
v určení druhu pozemku alebo príslušnosti k zastavanému
územiu obce [7].
Atribútová presnosť (označovaná aj ako tematická) vyjadruje množstvo správne, resp. nesprávne určených atribútov.
Pozostáva z nasledujúcich subelementov: správnosť klasiﬁkácie atribútov, správnosť určenia nekvantitatívnych atribútov
a presnosť určenia kvantitatívnych atribútov [6], [7]. Vplyv
na hodnotenie atribútovej presnosti má aj charakter atribútu,
t. j. či atribút nadobúda diskrétne alebo spojité hodnoty [17].
Podrobnejšie informácie o jej hodnotení sú v [6] a [7].
V oblasti KN atribútová presnosť v legislatíve špeciﬁkovaná nie je. Hodnotenie pre priestorové jednotky KN podľa
modelu hodnotenia kvality uvádza diagram UML na obr. 5.

5.3 Čas ová pres nos ť, logická konzis tentnosť,
úpln os ť
Časovú presnosť čiastočne upravuje § 7 vyhlášky č. 300/2009
Z. z. [13] systémom aktualizácie. Aktualizácia na miestnej
úrovni prebieha priebežne prostredníctvom správy katastra,
na centrálnej úrovni prenosom vybraných súborov v týždenných intervaloch a ich kontrolným spracovaním. V modeli
LADM je časová presnosť zahrnutá v atribútoch objektov
triedy VersionedObject, konkrétne v životnosti objektov
a platnosti dát.
Logická konzistentnosť (legislatívou nedeﬁnovaná) predstavuje podľa [6] stupeň dodržania logických vzťahov medzi
prvkami v databáze. Rozlišujeme niekoľko typov logickej
konzistentnosti: konceptuálnu (dodržanie pravidiel konceptuálneho modelu), formátovú (dodržanie pravidiel operačného modelu), doménovú (príslušnosť prvkov k zvolenej
doméne), topologickú (dodržanie topologických pravidiel)
a konzistentnosť medzi geometrickou a atribútovou reprezentáciou toho istého objektu. V rámci jednotlivých reprezentácií objektov v KN je možná automatizovaná kontrola
topologickej konzistentnosti (napr. kontrola voľných koncov
línií, priesečníkov línií, duplicity a pod.). Kontrola konzistentnosti medzi geometrickou a atribútovou reprezentáciou
toho istého objektu (kontrola súladu medzi súborom geodetických a súborom popisných informácií KN) prebieha
pomocou automatizovaných kontrolných funkcií (napr. súlad
parciel, druhov pozemkov a výmer) [7].
Parameter kvality úplnosť rozdeľujeme na zložky úplnosť
modelu a dátová úplnosť (formálna – dodržanie formálnych
pravidiel a atribútová – úplnosť atribútov [6]). Je vyjadrená
prebytkom alebo vynechaním prvkov v databáze [10]. V platnej legislatíve v oblasti KN upravená nie je.
5.4 P ôvod
Opisným parametrom kvality, ktorý by mal byť súčasťou
metadát, je pôvod. V prípade jednotlivých dát KN sa dá
odhadnúť na základe znalostí o budovaní KN. Jeho vyjadrenie v metadátach je možné formou textového reťazca.

Ďuračiová, R.: Model hodnotenia kvality dát…

Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 6 119

Obr. 5 Model kvality dát KN – atribútová presnosť triedy LA_SpatialUnit

Obr. 6 Trieda objektov Katastrálna parcela podľa INSPIRE Consolidated UML Model [21]
v prostredí StarUML
6. KN a smernica INSPIRE
V posledných rokoch sa v Európe intenzívne diskutovalo
o infraštruktúre priestorových informácií (Spatial Data
Infrastructure), čo vyústilo do prijatia Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa
zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) [18] (ďalej smernica INSPIRE),
ktorá uložila štátom Európskeho spoločenstva povinnosť jej
prijatia do národnej legislatívy do 15. 5. 2009. V SR prebehla
(aj keď s oneskorením) jej transpozícia formou prijatia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie (NIPI). Vláda SR jeho návrh schválila 9. 9. 2009
[19], v NR SR bol schválený 2. 12. 2009 a po podpise prezidentom SR je účinný od 1. 2. 2010.
Smernica INSPIRE [18] deﬁnuje 34 tém súborov priestorových dát a stanovuje členským štátom Európskej únie
povinnosť existujúce dáta z týchto tém harmonizovať a záro-

veň vybudovať nadstavbové služby umožňujúce vyhľadávanie a poskytovanie týchto dát predpísaným spôsobom. Priestorové dáta sú podľa ich priority rozdelené do troch príloh,
pričom medzi témy najvyššej priority (príloha I) je zaradená
aj téma Katastrálna parcela.
6.1 K atas trálna parcela v kontexte s mernice
IN S P IRE
Katastrálna parcela je v smernici INSPIRE [18] popísaná
ako „územie vymedzené katastrálnym registrom alebo jeho
ekvivalentom“ [20]. Dátový model katastrálnej parcely bol
vytvorený v súlade s návrhom normy ISO 19152. Jeho základ
tvoria vybrané relevantné triedy s využitím princípov objektovo orientovaného prístupu – dedičnosti, atribútov a obmedzení. Trieda objektov CadastralParcel (katastrálna parcela)
podľa [21] (obr. 6) a trieda objektov reprezentujúca katastrál-
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Tab. 4 Parametre kvality podľa dátovej špeciﬁkácie pre katastrálnu parcelu [22]
Section

Data quality element

Data quality subelement

Scope(s)

7.1.1

Completeness

Omission

spatial object type

7.2.1

Positional accuracy

Absolute or external accuracy

spatial object type

Obr. 7 Parametre kvality dát priestorových objektov katastrálna parcela
podľa INSPIRE Consolidated UML Model [21]

nu parcelu v LADM majú odlišný rozsah (katastrálna parcela
podľa [18] nezahŕňa napr. informácie o vlastníkoch a právach k pozemkom), ale sú navzájom kompatibilné.
6 . 2 H o d n o te n ie kva l i t y dá t KN v kont ext e
s me r n ic e I NSPIRE
V kontexte smernice INSPIRE boli v 2. návrhu dátovej špeciﬁkácie pre katastrálnu parcelu (D2.8.I.6 INSPIRE Data
Speciﬁcation on Cadastral Parcels – Draft Guidelines) odporúčané tieto hodnoty parametrov kvality dát [20]: polohová presnosť – 1 m v intravilánoch a 2,5 m v extravilánoch
v súradnicovom systéme ETRS89, tematická presnosť –
100 % správnosť pre národnú katastrálnu referenciu, úplnosť
– 100 % a logická konzistentnosť – topologická konzistentnosť (graﬁcká reprezentácia bez medzier a prekrytov).
V 3. verzii dátovej špeciﬁkácie pre katastrálnu parcelu
zo 7. 9. 2009 [22] sú uvedené už len dva parametre kvality
– úplnosť a polohová presnosť (tab. 4, obr. 7). Úplnosť by
mala byť určená množstvom chýbajúcich prvkov a vyjadrená reálnym číslom (napr. 0,0189), percentom (napr.
98,11 %) alebo pomerom počtu chýbajúcich prvkov ku

všetkým prvkom (napr. 11:582). Množstvo chýbajúcich
parciel by malo byť 0 % (t. j. 100 % úplnosť). Časová presnosť je zakotvená v uvádzaní času platnosti a času existencie objektov.
Správca dát KN by mal poskytovať informáciu o absolútnej polohovej presnosti formou atribútu EstimatedAccuracy priestorových objektov CadastralZoning alebo
CadastralBoundary a v metadátach prostredníctvom položky
PositionalAccuracy (polohová presnosť). Ak sa nedá uskutočniť ani jeden zo spôsobov (v prípade, že správca dát neposkytuje informácie o ich kvalite prostredníctvom parametrov
kvality), informáciu o polohovej presnosti je možné podať aj
prostredníctvom metadátovej položky Lineage (pôvod) – ak
sa dá informácia o polohovej presnosti dát odvodiť zo znalostí o ich pôvode (o pôvodných údajoch a procese ich spracovania). Odporúčané hodnoty ostávajú nezmenené – polohová
presnosť 1 m v intravilánoch (urban areas) a 2,5 m v extravilánoch (rural/agricultural); dáta KN z nevyužívaných oblastí
môžu byť aj nižšej presnosti. Vo všeobecnosti by polohová
presnosť dát KN mala byť funkciou množstva ľudskej aktivity
vyvíjanej v jednotlivých oblastiach a mala by byť chápaná
v špeciﬁckom kontexte jednotlivých členských krajín Európskeho spoločenstva [22].
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Metadáta pre témy príloh I a II smernice INSPIRE majú
byť prístupné 3. 12. 2010 [23]. Je potrebné poznamenať, že
aj keď všetky uvedené parametre kvality dát sú nepovinné,
pre potenciálneho používateľa priestorových dát majú často
veľký význam.

7. Záver
Špeciﬁkáciu priestorovej databázy KN v SR predstavuje
platná legislatíva, ktorá je zároveň východiskom možností
hodnotenia kvality dát. V súčasnosti platná legislatíva upravuje v oblasti kvality dát KN len kritériá polohovej presnosti
a jej overovania. Dôležitou otázkou v súvislosti s polohovou presnosťou je pritom aj spôsob a realizácia jej skutočnej
kontroly a vyhodnocovania v prípade už existujúcich dát.
Vo všeobecnosti ale ani táto informácia o kvalite nemusí byť
postačujúca. V legislatíve sú napríklad presne vymedzené
atribútové dáta KN, avšak absentuje informácia o ich kvalite v priestorovej databáze. Metódy a postupy posudzovania
kvality priestorových dát z rôznych hľadísk ponúkajú príslušné normy série ISO 19100. Ich zavedenie do praxe si vyžaduje najmä legislatívnu podporu, ktorej musí predchádzať
zhodnotenie možností posudzovania kvality a jeho dopadu
z pohľadu nasledujúceho využitia. Analýza hodnotenia kvality zahŕňa jednak spôsob posudzovania kvality existujúcich
dát, jednak manažérstvo kvality priestorovej databázy počas
celého jej životného cyklu, začínajúc jej tvorbou. Význam
hodnotenia kvality priestorových databáz narastá vzhľadom
na rýchle tempo ich prenikania do čoraz širšej oblasti informačnej spoločnosti. Rovnako aj dáta KN sú súčasťou života
nielen odborníkov pracujúcich s priestorovými dátami, ale
aj bežných používateľov. Môžeme konštatovať, že len hodnoverné dáta známej alebo overenej kvality sú vhodné na
použitie v konkrétnej aplikácii, a túto „vhodnosť na použitie”,
t. j. kvalitu, vieme posúdiť len prostredníctvom relevantných
informácií získaných na základe štandardizovaných postupov. Potreba dodržiavania štandardov v súčasnosti výrazne
vystupuje do popredia aj v súvislosti so začlenením SR do
Európskej únie, z čoho vyplývajú okrem iného aj povinnosti
v oblasti poskytovania priestorových informácií zakotvené
v smernici INSPIRE. Medzinárodné zdieľanie zároveň znamená ďalšie rozšírenie nielen tematických aplikácií využívajúcich priestorové informácie, ale aj skupiny možných
používateľov, pre ktorých je dôležité mať k dispozícii práve
informácie o kvalite dát.
Príspevok vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA
č. 1/4025/07.
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Detekce kartograﬁckého zobrazení:
techniky založené na srovnání množin
identických bodů
528.9

Abstrakt
Detekce kartograﬁckého zobrazení z množiny bodů o známých souřadnicích v mapě. Opakované porovnávání dvojice bodových
množin (ve známé a v analyzované mapě) s cílem nalezení dvou nejvíce „podobných“ bodových množin. Popis čtyř různých
testovacích kritérií, dle kterých lze usuzovat na vzájemnou podobnost množin identických bodů v obou kartograﬁckých dílech.
Detekce pro první dvě kritéria vycházejí z aplikace podobnostní transformace a využívají ověření parametrů lokálního
a globálního transformačního klíče. Další dvě kritéria jsou založena na testování parametrů planárních geometrických
struktur, Voroného diagramů, zkonstruovaných nad oběma testovanými množinami. Uvedené techniky byly podrobeny čtyřem
srovnávacím testům.
Detection of Cartographic Projection: Techniques Based on Comparison of Identical Points’ Sets
Summary
Detection of cartographic projection based on set of points with known coordinates in the map. Repeated comparison of pairs
of identical points (both in the analyzed and the reference maps) with the aim of ﬁnding two „most similar“ sets of identical
points. Four proposed algorithms have an ability to detect some cartographic projection in normal position. Detection for ﬁrst
two criteria is based on the similarity transformation using the local and global transformation key to testing of the parameters.
Further two criteria are based on the auxiliary geometric structures (Voronoi diagrams) constructed over both tested datasets
to assess the similarity of two Voronoi diagrams. Mentioned detection methods were subject of four comparative tests.

1. Úvod
Detekce neznámého kartograﬁckého zobrazení v mapě
představuje problém, který lze zařadit do třídy kartometrických analýz. Využití nalezne při analýze takových
kartograﬁckých děl, u kterých není informace o kartograﬁckém zobrazení uvedena (např. u některých atlasových
map, starých map, historických map). Většina starých či
historických map však nevznikala na geodetickém podkladu ani za použití geometricko-konstrukčních postupů,
v takovém případě nelze hovořit o existenci projekce. Tyto
mapy vykazují u zobrazovaného území řadu lokálních
deformací délkového i úhlového charakteru. Některé části
mapového pole mohou být nepřirozeně stočeny vůči skutečnosti, mapové prvky si v takovém případě nezachovávají vzájemnou geograﬁckou polohu ve smyslu orientace
k světovým stranám. Tyto veličiny mají náhodný charakter, jejich proměnlivost v závislosti na geograﬁcké poloze
bodu bývá výrazná. Při kartometrické analýze starých map
proto vyslovujeme pouze předpoklad, že analyzovaná mapa
vykazuje největší podobnost vzhledem k nějakému kartograﬁckému zobrazení.

2. Vstupní parametry
Základní krok procesu detekce kartograﬁckého zobrazení
představuje nalezení takových geometrických charakteristik
prvků analyzované mapy, podle kterých by bylo možno s co
nejvyšší mírou pravděpodobnosti rozhodnout o použitém
kartograﬁckém zobrazení. Výsledky analýz jsou výrazně
ovlivněny charakteristikami analyzované množiny bodů
(velikost území, distribuční charakteristika, počet bodů,

náhodné odchylky v poloze bodů) a vlastnostmi kartograﬁckého zobrazení (poloha zobrazení, konstanty zobrazení, tvar
geograﬁcké sítě), představujícími vstupní parametry detekce.
Výstupem detekčního algoritmu je číselná hodnota udávající
procentuální míru podobnosti analyzované mapy s referenčními mapami téhož území vyhotovenými ve známých kartograﬁckých zobrazeních. Na základě procentuální hodnoty
podobnosti je vysloven předpoklad, že analyzovaná mapa
používá stejné kartograﬁcké zobrazení jako referenční mapa
s nejvyšší nalezenou mírou podobnosti.
2.1 Tes tovací množina bodů
Mapové dílo nelze ve většině případů hodnotit z časového či
ﬁnančního hlediska jako celek, analýzu je možné provádět
pouze nad podmnožinou obsahu mapy. Pokud mapa obsahuje zákres geograﬁcké sítě, jako perspektivní metoda se jeví
možnost detekce kartograﬁckého zobrazení dle tvaru poledníků či rovnoběžek. Problematika poskytuje poměrně volné
pole působnosti, v kartograﬁcké literatuře nebyla doposud
detailněji řešena.
Pro detekci kartograﬁckého zobrazení lze využít také
množinu uzlových bodů geograﬁcké sítě, viz obr. 1. Tímto
krokem však dochází k výraznější diskretizaci informace,
zanedbáváme veškeré geometrické informace mezi dvěma
uzlovými body poledníku či rovnoběžky (konvexita/konkavita, fraktální dimenze). Přesto lze pro dostatečně husté
rastry tuto metodiku považovat za poměrně spolehlivou.
V případech, kdy mapa neobsahuje zákres geograﬁcké sítě,
je vhodné testování provést nad výběrovým souborem obsahových prvků mapy představovaným významnými a snadno
identiﬁkovatelnými prvky. Jedná se zejména o sídla, soutoky
řek, hrady, zámky či sakrální stavby.
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Obr. 1 Uzlové body geograﬁcké sítě azimutálního ekvidistantního zobrazení, Werner – Staabova zobrazení,
Sanson – Flamstedova zobrazení, Mercatorova zobrazení
Parametry testovací množiny. Na testovací množinu
klademe řadu požadavků zvyšujících úspěšnost prováděných
analýz. Důležitou roli hraje zejména rovnoměrné rozložení
testovacích bodů po celé ploše mapy, popisované techniky
jsou vhodné pro zpracování množin s přibližně stejnou hustotou bodů. Nepravidelně rozmístěné shluky bodů či místa bez bodů negativně ovlivňují dosažené výsledky. Tento
požadavek však v řadě případů není možné u většiny starých
či historických map zaručit, hustota mapové kresby nebývá
v celé ploše mapového pole rovnoměrná. Typický příklad
představuje Fabriciova mapa Moravy, tuto vlastnost zmiňuje
např. [5].
Analyzované území by mělo mít podobné rozměry ve
směru zeměpisné šířky i délky (tj. bez výraznější dominance
v některém ze směrů), mělo by být dostatečně „velké” (alespoň 200 x 200 km), aby polohové rozdíly bodů testovacích
množin v různých kartograﬁckých zobrazeních nebyly menší
než graﬁcká přesnost analyzované mapy. Negativní roli hraje
umístění analyzovaného území v blízkosti rovníku (podobný
tvar geograﬁcké sítě u většiny zobrazení) či zeměpisného/kartograﬁckého pólu (existence singulárních bodů a výpočetní
problémy s tím spojené snižují úspěšnost procesu detekce).
Techniky zaměřené na analýzu podobnosti dvojice množin
bodů hrají významnou roli v řadě vědních oborů, např. v astronomii (detekce nových hvězd), biometrii (srovnávání shody
otisků prstů) či dálkovém průzkumu Země (automatické
rozpoznávání tvarů, automatické hledání identických bodů
na snímcích). Příspěvek ilustruje možnosti využití metodických postupů založených na srovnání analyzované mapy
s referenční mapou ve známém kartograﬁckém zobrazení
(technika je vhodná zejména pro mapy středních měřítek)
a seznamuje s předběžnými výsledky.
2 . 2 Pa r a me tr y k a rt ogra fi c ké ho z obra z e ní
V současné době je známo několik desítek kartograﬁckých
zobrazení, jejichž kartograﬁcké parametry mohou v závislosti na charakteristice zobrazovaného území variovat. Mezi
základní kartograﬁcké parametry patří: poloha zobrazení,
volba nezkreslených rovnoběžek, volba adičních či multiplikačních konstant, způsob zobrazení kartograﬁckého pólu.
Detekce kartograﬁckého zobrazení v obecné poloze
s neznámými hodnotami dalších kartograﬁckých parametrů
představuje značně náročný výpočetní proces. V jeho průběhu dochází k přibližnému určení kartograﬁckých parametrů
(exaktní určení hodnot těchto parametrů není možné) s takovou přesností, aby bylo možno rozhodnout s co nejvyšší spolehlivostí o použitém kartograﬁckém zobrazení.
Hodnoty kartograﬁckých parametrů se v průběhu výpočtů
nemění spojitě, nabývají pouze diskrétních hodnot v závislosti na zadaných přírůstcích zeměpisné šířky Δφ a zeměpis-

né délky Δλ. Mezi určované parametry patří poloha kartograﬁckého pólu (tj. současně je prováděna také detekce polohy
kartograﬁckého zobrazení) a hodnoty konstant zobrazení.
Poloha kartograﬁckého pólu i ostatních parametrů kartograﬁckého zobrazení se pro každý výpočetní krok mění
o zadané přírůstky Δφ, Δλ. Uveďme ilustrativní příklad: Při
provádění analýzy s neznámou polohou kartograﬁckého
pólu měnící se v krocích Δφ = Δλ = 10°, doprovázenou změnou parametrů nezkreslené rovnoběžky s krokem Δφ = 10°,
vznikne pro jedno zobrazení cca 10 000 testovacích množin.
Jejich počet by bylo možné snížit s využitím symetrie geograﬁcké sítě dle základního poledníku, či rovníku, vynecháním polárních oblastí, popř. využitím heuristiky, přesto by
objemy prováděných výpočtů byly značné. Počet testovacích
množin navíc roste vzhledem k velikosti kroku pro výše uvedené parametry kubicky.
Příspěvek se omezuje pouze na problematiku detekce kartograﬁckého zobrazení v normální poloze. Pro zjednodušení
dále předpokládejme, že nezkreslená rovnoběžka bude procházet buď těžištěm množiny bodů analyzovaného zobrazení
(kuželové, válcové zobrazení), nebo bude nezkreslen rovník
(válcové zobrazení). Ačkoliv je v teoretické rovině k dispozici několik desítek kartograﬁckých zobrazení, pro praktickou
konstrukci mapových výstupů je používáno pouze malé procento z nich. Do srovnávací množiny bylo zařazeno dvacet
nejčastěji používaných kartograﬁckých zobrazení ze skupiny
jednoduchých, nepravých, modiﬁkovaných či neklasiﬁkovaných zobrazení.

3. Metodika detekce kartograﬁckého zobrazení
Kapitola popisuje vybrané metodické postupy detekce kartograﬁckého zobrazení, na jejichž základě byla vyvozena kritéria indikující míru podobnosti mezi mapou v analyzovaném
kartograﬁckém zobrazení a mapou v referenčním kartograﬁckém zobrazení. Úlohu detekce kartograﬁckého zobrazení
z mapy lze převést na problém opakovaného porovnávání
dvojice bodových množin (referenční a analyzovaná mapa)
s cílem nalezení dvou nejvíce „podobných“ bodových
množin. Problematika analýzy bodových vzorů představuje
dlouhodobě řešený problém, metodické přístupy lze rozdělit
do tří skupin:
• Metody založené na aplikaci lineární transformace. Detekce je založena na analýze parametrů aﬁnní či podobnostní
transformace [4], popř. vychází z analýzy nn-vzdáleností, [3], [11]. Jejich výhodou je poměrně vysoká relevance
výsledků při relativní výpočetní nenáročnosti.
• Metody založené na analýze geometrických parametrů
množin. Tato skupina technik využívá při porovnávání
podobnosti množin pomocné planární geometrické struk-
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tury. Existují postupy založené na analýze parametrů jednotlivých trojúhelníků Delaunay triangulací ([7], [2]) či
Voroného buněk vytvořených nad oběma množinami ([6],
[8], [14]).
• Metody založené na využití neuronových sítí [12]. Tyto
techniky jsou využívány zejména v biometrii.
Množina testovacích a referenčních bodů. Nechť P a Q
představují dvě množiny v rovině se stejným počtem prvků n,
pro jejichž prvky pi a qi, i = 1,...,n platí: P = {p1,p2,...,pn} a Q
= {q1,q2,...,qn}. Prvky pi = [xi ,yi] a qi = [xi,yi] pak tvoří jednotlivé body v E2. Množina P představuje množinu testovacích
bodů, množina Q představuje množinu obrazů referenčních
bodů v příslušném kartograﬁckém zobrazení K.

geometrických struktur, např. poloměrem r nejmenší kružnice opsané množině Q či delší z dvojice hran min-max boxu
d zkonstruovaného nad Q. Obě varianty budou dávat podobné výsledky. Míra ztotožnění množin P, Q je funkcí polohy
identických bodů a počtu identických bodů n. Poloměr kružnice ε proto zohledňuje velikost obou množin, jeho hodnota
se zmenšuje s odmocninou počtu bodů n. Testovací kritérium
založené na hodnotě ε lze dle [13] zapsat ve tvaru podle
(4)
Změna citlivosti detekce. Pro změnu citlivosti detekčního
algoritmu lze využít upravenou variantu kritéria (4) ve tvaru
(5)

Kartograﬁcké zobrazení K. Zobrazuje referenční plochu
R1 na referenční plochu R2, jedná se o regulární zobrazení K:
R1 → R2. Kartograﬁcké zobrazení K lze vzhledem k zavedené symbolice popsat prostřednictvím zobrazovacích rovnic
v explicitním vyjádření

,,
kde f, g představují zobrazovací funkce. Proměnné φ, λ vyjadřují zeměpisné souřadnice bodu na referenční ploše (rotační
elipsoid, koule), x, y pravoúhlé souřadnice téhož bodu v rovině kartograﬁckého zobrazení.
Míra podobnosti obou množin. Předpokládáme-li existenci podobnosti mezi množinami P a Q, lze vztah mezi
těmito množinami vyjádřit s využitím podobnostní transformace T(m, α, dx, dy), kde m představuje měřítkový koeﬁcient, α úhel stočení, dx, dy translace ve směru souřadnicových
os x, y
.

4. Detekce kartograﬁckého zobrazení s využitím
podobnostní transformace
Technika využívá globální transformační klíč nad množinami P a Q daný parametry m, α, dx, dy podobnostní transformace T. Parametry transformačního klíče jsou určeny z podmínky metody nejmenších čtverců. Z důvodu jednoduchosti
implementace byla použita upravená varianta Helmertovy
transformace spočívající v zavedení redukovaných souřadnic
[x(r),y(r)] a [ξ,η] k těžišti identických bodů obou množin. Pro
redukované souřadnice platí:

(1)

Míru podobnosti μ, μ ∈ 0,1, lze symbolicky deﬁnovat
jako poměr velikosti množin R a P
,

Koeﬁcient β, β ∈ (0,1), dle [13] upravuje citlivost detekčního procesu vůči polohovým odchylkám prvků množin P, Q.
U množin zatížených chybami náhodného charakteru (staré
mapy) je nutné hodnoty β volit větší, β =⋅ 0,1, v ostatních
případech postačují hodnoty o jeden či dva řády nižší.

(2)

kde R ⊂ P. Množina R = {r1,r2,...,rm}, kde rj = [xj′′,yj′′] představuje takovou podmnožinu P tvořenou m prvky, m  n, pro
které platí

Hodnoty transformačních koeﬁcientů λ1, λ2 určíme z

(3)

,
kde
, a dx = 0, dy = 0.
S využitím (1) spočteme přetransformované souřadnice identických bodů [x′′,y′′] a určíme hodnoty oprav vx, vy na identických bodech

Vztah (2) formálně vyjadřuje poměr počtu obrazů bodů
T(P) ležících do vzdálenosti ε od bodů Q, viz [13]. Hodnotu
ε lze vyjádřit jako poloměr dostatečně malé kružnice zkonstruované nad každým bodem množiny Q, viz obr. 2 (2. str.
obálky). Předpokládáme, že čím silnější podobnost mezi
množinami P a Q existuje, tím více obrazů bodů P leží uvnitř
kružnic s poloměrem ε. Vztah (2) vyjadřuje míru podobnosti
obou množin.

Následně porovnáme hodnotu opravy vixy na každém identickém bodě s hodnotou testovacího kritéria ε. Je-li splněna
podmínka

Volba hodnoty ε. Volba hodnoty ε výrazně ovlivňuje určenou míru podobnosti μ obou množin. Zvolíme -li poloměr ε
příliš velký, bude podmínku (3) splňovat značné množství
bodů (R → P), v opačném případě může být R prázdnou
množinou (pro ε →∞ : m → n, pro ε → 0 : m → 0). Hodnota
ε není pro množiny P, Q konstantou, je závislá na velikosti
území pokrytého prvky obou množin a počtu bodů n obou
množin. Rozměr území lze vyjádřit s využitím planárních

inkrementujeme počet bodů náležících do množiny R. Po
porovnání všech identických bodů určíme dle (2) hodnotu
kritéria μ. Postup aplikujeme na všechny dvojice analyzovaná mapa-referenční mapa. Na základě hodnot míry podobnosti μ je k analyzované mapě nalezena referenční mapa
s hodnotou μmax, která je označena jako mapa k analyzované
mapě nejvíce podobná. Kartograﬁcké zobrazení referenční
mapy je přisouzeno analyzované mapě.

(6)
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Odstranění nepřesně zakreslených obsahových prvků. Vzhledem k faktu, že staré mapy nebývají vyhotoveny
na geodetickém podkladu ani za použití geometricko-konstrukčních postupů, dochází u nich při zákresu jednotlivých
obsahových prvků k výrazným polohovým chybám náhodného charakteru. Tyto prvky zařazené do transformačního
klíče mohou významně ovlivnit hodnoty transformačních
koeﬁcientů a zkreslit výsledky kartometrické analýzy.
První krok předcházející vlastnímu procesu detekce kartograﬁckého zobrazení představuje odstranění nepřesně zakreslených obsahových prvků mapy z transformačního klíče. Pro
detekci nepřesně zakreslených prvků v mapě lze využít (6).
Z transformačního klíče odstraníme takové prvky, u kterých
bude oprava vixy překračovat 2,5 násobek směrodatné odchylky σxy, tj. υixy > 2,5 σxy, kde
.
Alternativu k tomuto postupu může představovat analýza
poklesu oprav, ta je však z výpočetního hlediska výrazně
náročnější.

5. Detekce kartograﬁckého zobrazení s využitím metody
k-nejbližších sousedů
Tato technika je modiﬁkací předchozího postupu, pro detekci
podobnosti množin P a Q opakovaně využívá lokální transformační klíč t deﬁnovaný parametry m, α, dx, dy. Lokální
transformační klíč [13] je určen ze vzájemně odpovídajících
si bodů pi, qi a jejich k nejbližších sousedů, je tedy tvořen
k + 1 identickými body. Hodnota k je dalším vstupním parametrem detekčního algoritmu. V souladu s výše uvedenou
symbolikou označme k-tý nejbližší bod k bodu pi jako pi(k)
a k-tý nejbližší bod k bodu qi jako qi(k).
Princip metody. Princip metody detekce kartograﬁckého zobrazení metodou k-nejbližších sousedů lze formálně
vyjádřit takto: Každému bodu pi, qi nalezneme k nejbližších
sousedů. Z k + 1 bodů (doplněných body pi, qi) sestavíme
s využitím heuristiky nejlepší možný lokální transformační
klíč. Tento lokální transformační klíč bude použit k ověření
podmínky (1) pro všechny body množin P, Q. Pro každou
dvojici bodů pi, qi následně obdržíme hodnotu μi představující lokální míru podobnosti obou množin. Globální míru
podobnosti množin μ určíme jako aritmetický průměr
(7)
Lze využít i váženou variantu kritéria zohledňující vzdálenosti k nejbližších sousedů od bodů qi. Váhu wi vyjadřující
průměrnou vzdálenost k nejbližších bodů od bodu qi určíme
ze vztahu
(8)
Tímto krokem přisoudíme lokálním transformačním klíčům vzniklých ze vzdálenějších bodů větší váhu.
Metodika nalezení k nejbližších sousedů. Problém nalezení k nejbližších sousedů lze řešit dvěma přístupy. První
přístup vychází z předpokladu, že hodnota k je pevně dána,
druhý přístup určuje hodnotu k průběžně, a to na základě
geometrických parametrů Voroného buněk.

• První varianta využívá pevně daný počet k nejbližších sousedů. Postup jejich nalezení je jednoduchý, k nejbližších
sousedů představuje prvních k prvků pi(1,k) množiny P –
– {pi}, resp. k prvků qi(1,k) množiny Q–{qi} vzestupně setříděných dle vzdálenosti všech bodů k bodu pi resp. k bodu
qi. Alternativou k tomuto postupu by mohlo být k opakování Hoarova algoritmu hledajícího k–tý nejmenší prvek
množiny přístupem Divide and Conquer nad nesetříděnou
posloupností. Hodnoty k volíme zpravidla v intervalu 3,6.
Pro větší hodnoty k se postup stává výpočetně náročným
a bude poskytovat podobné výsledky jako globální klíč.
Lokální transformační klíč je tvořen k+1 identickými
body.
• Druhý přístup vychází z faktu, že se počet nejbližších
sousedů lokálně mění v závislosti na parametrech obou
množin. Metoda využívá konstrukci Voroného diagramu
nad množinami P, Q. Za nejbližší sousedy jsou označeny takové body, jejichž Voroného buňka sdílí alespoň jednu hranu s Voroného buňkou generátoru pi pro množinu
testovacích bodů či alespoň jednu hranu s Voroného buňkou generátoru qi pro množinu testovacích bodů. Počet
nejbližších sousedů bodu pi, resp. qi může být různý, viz
obr. 3 (2. str. obálky), označíme ho kp, resp. kq. Hodnotu
k pak určíme jako min(kp, kq). Lokální transformační klíč
je tvořen k identickými body, vybranými z množiny tvořené max(kp, kq) prvky, některé identické body s nevhodnými
parametry nebudou do klíče zařazeny. Tato varianta je však
výpočetně náročnější.
5.1 Kons trukce lokálního trans formačního klíče
Cílem následujícího kroku detekčního algoritmu je nalezení
takového optimálního lokálního transformačního klíče t(m,
α, dx, dy), který co nejlépe splňuje podmínku [13]
(9)
Pro výpočet lokálního transformačního klíče nelze přímo použít uspořádané dvojice nejbližších sousedů (pi(j),qi(j)).
Nalezení nejbližší sousedé jsou seřazeni pouze podle vzdálenosti k bodům pi, resp. qi, z této informace však nelze získat
detailnější informaci o jejich vzájemné poloze. Mezním případem může být situace, kdy pro všechny nejbližší sousedy
platí d(pi, pi(1,k)) = konst, resp. d(qi, qi(1,k)) = konst, tj. tyto body
leží na kružnici. Lokální transformační klíč sestavený metodikou vzdálenostně odpovídajících si dvojic nejbližších sousedů by byl v takovém případě nepoužitelný. Při detekci kartograﬁckého zobrazení se s podobným problémem můžeme
setkat poměrně často, uzlové body geograﬁcké sítě a jejich
obrazy představují pravidelný či semipravidelný rastr. V průběhu procesu detekce kartograﬁckého zobrazení je nalezeno
celkem n lokálně optimálních transformačních klíčů.
Proces konstrukce lokálního transformačního klíče.
Postup nalezení optimálního transformačního klíče je tvořen
několika kroky, které se pravidelně opakují. Využívá heuristiku založenou na předpokladu, že lokálně optimální dvojice
identických bodů nejméně „zhorší“ míru ztotožnění obou
množin bodů. V každém kroku algoritmu je hledán lokálně optimální klíč tloc (vzniklý přidáním lokálně optimálních
bodů vzhledem k t) s cílem nalezení optimálního klíče t po
k krocích.
První dvojici identických bodů lokálního transformačního
klíče budou představovat body pi a qi. V dalších krocích se
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k nějakému nejbližšímu sousedovi pi(j1) snažíme nalézt nejbližšího souseda qi(j2), j1, j2 ∈ 1, k takového, aby přidání
páru pi(j1), qi(j2) do stávajícího lokálního klíče t splnilo podmínku pro body σxy = min(σxy). Po nalezení odpovídajícího
páru jsou oba body (pi(j1), qi(j2)) odstraněny ze seznamu nejbližších sousedů a postup hledání další vhodné dvojice se
opakuje (celkem k- krát). V prvním kroku je provedeno k2
porovnání, v druhém kroku (k – 1)2 porovnání, atd. Existuje
celkem 1–2 k (k + 1) (2k + 1) takových párů, tento krok vykazuje kubickou složitost, což pro větší množiny bodů může
představovat omezující faktor. V software ilustrujícím metody detekce kartograﬁckého zobrazení byla implementována
tato varianta hledání lokálního klíče.
Upravený postup konstrukce lokálního transformačního klíče. Předchozí postup lze modiﬁkovat zavedením
upravené heuristiky s cílem dosažení kvadratické složitosti. V každém kroku nebudeme hledat nejlepší možný pár,
ale k aktuálnímu nejbližšímu sousedovi pi(j) (vybraného ze
seznamu nejbližších sousedů bodu pi) se snažíme nalézt nejbližšího souseda qi(l), l ∈ 1, k takového, aby přidání páru
pi(j), qi(l) do stávajícího lokálního klíče t splnilo podmínku σxy=
= min(σxy). Na rozdíl od předchozího případu je bod pi(j) dán,
nemůžeme ho volit. Po nalezení takového páru jsou oba body
pi(j), qi(l) odstraněny ze seznamu nejbližších sousedů a postup
se opakuje pro následujícího nejbližšího souseda pi(j+1). Existuje celkem 1–2 k (k – 1) takových párů, postup vykazuje kvadratickou složitost. Popsaná úprava sníží výpočetní dobu
tohoto kroku za cenu mírného zhoršení parametrů nalezeného transformačního klíče.
5 . 2 A p lik a c e lo ká l ní ho t ra nsform a č ní ho klíče
ja ko g lo b á lní ho
Proces detekce kartograﬁckého zobrazení je založen na nalezení celkem n lokálně optimálních transformačních klíčů ti.
Každý lokální transformační klíč ti bude aplikován na všechny body množiny P a bude ověřena podmínka
(10)
Lokální transformační klíč bude tedy použit jako globální
klíč, na jehož základě bude určena hodnota kritéria podobnosti množin μ jako aritmetický průměr z hodnot μi, viz (7).
Hodnoty kritéria μ mohou být vizualizovány s využitím běžných metod tématické kartograﬁe, např. technikou izočar.
Lze tak získat informaci o lokální podobnosti mapy v okolí
identických bodů množin P a Q.

struktur zkonstruovaných nad množinou bodů v analyzované
mapě s parametry geometrických struktur zkonstruovaných
nad odpovídající množinou bodů ve známém kartograﬁckém
zobrazení. Za podobné jsou prohlášeny takové množiny bodů,
u kterých si tyto parametry odpovídají. Metody založené na
analýze parametrů geometrických struktur mají řadu výhod,
např. invarianci vůči vzájemnému natočení množin. Za nevýhodu lze považovat nižší citlivost detekce a menší odolnost
při zanesení náhodné chyby do vstupních množin (tvary
pomocných geometrických struktur se mohou významně
změnit při přidání polohově „nevhodného“ bodu).
Detekce kartograﬁckého zobrazení založená na analýze
Voroného diagramů. Voroného teselace VT přiřazuje každému bodu množiny P = {p1,p2,...,pn}, resp. Q = {q1,q2,...,qn},
uzavřenou či otevřenou oblast V (P) = {V (p1),V (p2),...,V
(pn)}, resp. V (Q) = {V (q1), V (q2),...,V (qn)} takovou, že libovolný bod A∈V (pi), resp. A∈V (qi) je blíže k bodu pi resp. qi
než k jakémukoliv bodu pj, resp. qj. Uzavřenou oblast V(pi)},
resp. V(qi) nazýváme Voroného buňkou množiny P, resp. Q.
Označme ∂V (pi) = {b1,b2,...,mm} hranici Voroného buňky
V (pi) tvořenou m vrcholy bj a analogicky hranici Voroného
buňky V (qi) jako ∂V (qi).
Podobnost Voroného diagramů. Posouzení podobnosti
V (P) a V (Q) je klíčovým krokem detekce. Vzhledem k faktu,
že Voroného diagram je značně citlivý k poloze generátorů,
změna polohy několika z nich může vyvolat výraznou změnu
jeho tvaru. Této vlastnosti využijeme při detekci tvaru kartograﬁckého zobrazení. Lze tvrdit: V (P) je podobné V (Q) právě když jsou podobné i jejich geometrické parametry. Proces
detekce omezíme na takové Voroného buňky ∂V (pi), resp. ∂V
(qi), jejichž vrcholy leží uvnitř min-max boxu vygenerovaného nad množinou P, resp. Q. Tímto krokem vynecháme
Voroného buňky nevhodných tvarů ležící na okrajích analyzovaného území.
Řada kritérií založená na analýze Voroného diagramu je
výpočetně značně náročná, zejména techniky využívající
nn-vzdálenosti ([8], [14]). Uvedeme dvojici kritérií, první je
založeno na analýze vlastních čísel nad Voroného buňkami,
druhé na analýze tvaru Voroného buňky ([6]). Výhodou druhého kritéria je jeho relativní snadnost výpočtu.
Lokální testovací kritérium založené na analýze vlastních čísel γ1. Zprostředkující veličinou je poměr sumy kvadrátů vlastních čísel λP, resp. λQ regulární matice W nad uzavřenou oblastí ∂V (pi), resp. ∂V (qi) a plochy A oblastí ∂V (pi)
resp. ∂V (qi)
(11)

6. Detekce s využitím pomocných geometrických
struktur
Problematiku detekce kartograﬁckého zobrazení převádíme
na problematiku opakovaného porovnávání dvojice bodových
množin s cílem nalezení dvou nejvíce „podobných“ bodových
množin. Existuje řada technik založená na analýze parametrů
planárních geometrických struktur zkonstruovaných nad oběma množinami bodů. Pro tyto účely lze použít jak jednodušší geometrické útvary, např. elipsu ([10]), tak i geometrické
struktury složitější, představované Voroného diagramy ([6],
[9], [14]) či Delaunay triangulaci ([1], [2], [7]).
Metodika detekce kartograﬁckého zobrazení je pak
založena na srovnání parametrů pomocných geometrických

Symetrickou regulární matici W řádu m, j, k ∈ 1, m nad
hranicí oblasti ∂V (pi) označíme WPi, analogicky označíme
matici nad hranicí oblastí ∂V (qi) jako WQi. Prvky wjk matice
W jsou nad uzavřenou oblastí ∂V (pi), resp. ∂V (qi) deﬁnovány
následujícím vztahem, viz obr. 4 (2. str. obálky):

jk

(12)

Tato matice uchovává tvarové charakteristiky Voroného
buňky, je navíc invariantní vůči úhlu vzájemného natočení
množin P a Q. Lokální kritérium je určováno nad všemi dvojicemi Voroného buněk, jejichž generátory pi a qi neleží na
konvexní obálce (tj. buňky jsou uzavřené). Kritérium vychází
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Obr. 5 Přechod degenerovaného Voroného diagramu na nedegenerovaný vlivem změny polohy bodů vstupní množiny Q
(uzlové body sítě azimutálního zobrazení se severním pólem a bez severního pólu)

z předpokladu, že pokud jsou množiny P a Q podobné (tj.
generují podobné Voroného buňky), je libovolná matice WQi
α-násobkem odpovídající matice WPi.
Zřejmě platí
WQi = α WPi.
Pro vlastní čísla λj matic WPi a WQi platí
(13)
Pro sumy kvadrátů vlastních čísel matic WPi a WQi lze psát
rovnost, která je základem testovacího kritéria
(14)

buňky konstantní. Globální testovací kritérium η(2) lze zapsat
ve tvaru
(17)
Pro pravidelné rastry lze toto kritérium považovat za spolehlivější než kritérium založené na výpočtu vlastních čísel,
hodnota γ2 je méně citlivá na malé změny polohy bodů doprovázené změnou stupně Voroného uzlu jednotlivých buněk
než hodnota γ1, poměr (16) se změní „méně“ než hodnota
kořenů charakteristických rovnic). K této situaci dochází
zejména u degenerovaných Voroného diagramů, malá změna
polohy některého z generátorů způsobí změnu počtu vrcholů Voroného buněk, tvar Voroného buňky se však významně
nezmění.

Hodnota α zohledňuje tvar Voroného buněk, poměr
7. Praktické výsledky detekčních metod

je pro tvarově podobné buňky konstantní.
Globální testovací kritérium η(1) lze zapsat ve tvaru

(16)

Nalezení srovnávací metodiky ověřující účinnost detekčních
kritérií představuje poměrně složitý problém přesahující
rozsah tohoto příspěvku. Pro ilustraci vlastností a chování
detekčních algoritmů nad různými množinami bodů byly
výše uvedené techniky podrobeny čtyřem srovnávacím testům. Testy byly provedeny nad třemi typově různými kartograﬁckými zobrazeními: válcové konformní, sinusoidální
a azimutální ekvidistantní zobrazení vzhledem k množině 20
referenčních kartograﬁckých zobrazení.
Do testu nebylo zařazeno kritérium η(1), a to z důvodu
pomalé konvergence iteračního algoritmu pro výpočet vlastních čísel založeného na QR rozkladu implementovaného
autorem. Tento krok algoritmu bude nutné dále optimalizovat tak, aby byl algoritmus použitelný v reálném čase.
U prvních tří testů budeme analyzovat dvě nejvyšší hodnoty kritérií μ, μ(2), ν(2) ilustrující nejen úspěšnost/neúspěšnost
detekce, ale i vlastní efektivitu detekčního procesu. Velikost
druhé nejvyšší hodnoty testovacího kritéria μ[2], μ(2)[2],
ν(2)[2] ve vztahu k nejvyšší hodnotě testovacího kritéria μ[1],
μ(2)[1], ν(2)[1] naznačuje jednoznačnost provedené detekce.
Pokud se hodnoty μ[2], μ(2)[2], ν(2)[2] blíží hodnotám μ[1],
μ(2)[1], ν(2)[1], výsledky detekce nejsou jednoznačné.

Hodnota γ zohledňuje nejen plochu Voroného buněk, ale
také jejich tvar, poměr
je pro tvarově podobné

Závislost na velikosti vstupních množin. Cílem testu bylo ověření hodnot testovacích kritérií v závislosti na
počtu bodů n vstupních množin. Byly testovány množiny

(15)
Za nevýhodu kritéria založeného na analýze vlastních čísel lze, kromě výpočetní náročnosti, považovat jeho citlivost
na tvar Voroného buněk. Tato vlastnost se projevuje zejména
u semipravidelných rastrů s centrálním bodem (např geograﬁcká síť azimutálních zobrazení). U těchto množin mohou
i malé odchylky v poloze bodů způsobit změny tvaru Voroného buněk, vzniklý Voroného digram již nemusí být degenerovaný. Přidání nových (a výrazně kratších) hran způsobí
zvýšení průměrného počtu hran Voroného buněk, viz obr. 5,
vyvolá značné změny hodnot kořenů charakteristických rovnic, čímž ovlivní úspěšnost detekčního procesu.
Lokální testovací kritérium γ2. Zprostředkující veličinou
je poměr plochy A(∂V (qi)) resp. A(∂V (pi)) Voroného buňky
ke čtverci obvodu L(∂V (qi)) resp. L(∂V (pi)) Voroného buňky.
Upravené RF kritérium ([6]) lze přepsat do tvaru
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bodů v intervalu n ∈ 10, 150 bodů, území bylo vymezeno
okrajovými rovnoběžkami –60°, 60° a poledníky –120°,
120°. Množiny vstupních dat mají různé distribuční charakteristiky: pravidelný rastr, semipravidelný rastr, náhodně
vygenerované množiny bodů a množiny bodů představované
agregovanými shluky (každý shluk byl tvořen 10 body). Pro
množiny n = 10 nebylo možné určit z důvodu malého počtu
Voroného buněk kritérium η(2). Efektivita detekce roste pro
kritéria μ, μ(2) s počtem bodů vstupních množin, pro kritérium η(2) je tato závislost méně výrazná, viz obr. 6. Výsledky
detekce významněji nezávisí na distribuční charakteristice
množiny. Za dostačující počet bodů lze pro účely detekce
zobrazení považovat hodnoty kolem n = 50, přidávání dalších identických bodů již nepřináší výraznější efekt.
Závislost na velikosti analyzovaného území. Test analyzuje hodnoty detekčních kritérií v závislosti na velikosti
analyzovaného území ve tvaru sférického čtyřúhelníku roz-

Obr. 6 Závislost druhé nejvyšší hodnoty detekčních kritérií
μ, μ(2), η(2) na počtu bodů n a její srovnání s nejvyšší
hodnotou těchto kritérií (plná čára)

loženého symetricky kolem rovníku, viz obr. 7. Množiny P,
Q jsou tvořeny n = 50 prvky. V každém výpočetním kroku
se rozměry území zmenšily s využitím rekurze na polovinu,
výchozí rozměry území jsou stejné jako v předchozím testu. Z množiny 50 bodů lze: pro hodnotu β = 0,01 poměrně
spolehlivě detekovat kartograﬁcké zobrazení na území cca
10° x 10°, pro hodnotu β = 0,0001 detekovat kartograﬁcké
zobrazení na území cca 1,5°x 1,5°, viz obr. 7.
Závislost na poloze analyzovaného území. Test ukazuje závislost úspěšnosti detekce kartograﬁckého zobrazení na
poloze analyzovaného území na sféře. Poloha území ve tvaru
sférického čtyřúhelníku se stranami 10° se měnila s krokem
Δφ = Δλ = 10°. Nižší úspěšnost detekce pro kritéria μ, μ(2)
byla dosažena v místech, kde mají kartograﬁcká zobrazení „podobné” tvary, tj. kolem obrazu rovníku a základního
poledníku (nejhorší výsledky byly dosaženy v okolí průsečíku jejich obrazů), ve středních zeměpisných šířkách se
efektivita detekce zvýšila, viz obr. 8. Kritérium η(2) vykazuje
malou závislost na poloze analyzovaného území. Úspěšnost
detekce v okrajových zeměpisných šířkách také závisela na
tvaru obrazu pólu. Pokud obraz pólu představuje úsečku,
efektivita detekce je vyšší (takových zobrazení je méně) než
v případech, kdy je obrazem pólu bod či křivka.
Vliv náhodné změny polohy prvků vstupní množiny.
Tento test se snaží simulovat podmínky, které nastávají při
reálné analýze starých map. Vstupní body jsou vzhledem
k absenci geometrických i konstrukčních základů zatíženy
polohovou chybou náhodného charakteru. Poloha bodů
množiny P byla upravena zavedením náhodných posunů
v intervalu 0,2 % až 1 % z hodnoty souřadnice x, y. Testované
území mělo tvar sférického čtyřúhelníku se stranami 10°. Pro
území ležící blízko rovníku bylo možné provádět spolehlivou
detekci do 0,4–0,6 % náhodného posunu, pro území ve středních zeměpisných šířkách v intervalu 0,8–1 % náhodného
posunu, viz obr. 9. Kritéria μ, μ(2) dosáhla výrazně lepších
výsledků než kritérium η(2), které se pro tento účel ukázalo jako nespolehlivé, kritérium μ(2) je poněkud citlivější na
náhodné posuny bodů. Se zvětšující se hodnotou náhodné
chyby klesá spolehlivost detekce.

Obr. 7 Závislost druhé nejvyšší hodnoty detekčních kritérií μ, μ(2), η(2) na velikosti území a její srovnání
s nejvyšší hodnotou těchto kritérií (plná čára) pro β = 0,01 a β = 0,0001
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Obr. 8 Závislost druhé nejvyšší hodnoty detekčních kritérií μ, μ(2), η(2) na poloze analyzovaného území

Obr. 9 Vliv náhodné změny polohy bodů na úspěšnost detekce, znázorněny první dvě nejvyšší hodnoty testovacích kritérií μ,
μ(2), η(2); nahoře území rozložené symetricky podél rovníku, dole území nacházející se ve středních zeměpisných šířkách

Detekce kartograﬁckého zobrazení u map bez geometricko-konstrukčního základu představuje poměrně obtížný
problém, při jehož řešení řada detekčních kritérií nedosáhne
uspokojivých výsledků. Nejnižší efektivitu detekce dosáhneme při kombinaci několika nevhodných parametrů vstupních
množin: množiny pokrývající malá území s body zatíženými
náhodnými chybami. Tato situace však velmi často nastává
při analýze starých map či historických. Celkově lze výše
uvedená kritéria označit jako vhodná spíše pro detekci kartograﬁckého zobrazení u map středních měřítek.

8. Závěr
Článek seznamuje s několika technikami automatizované
detekce kartograﬁckého zobrazení z množiny identických
bodů v mapě, využívá srovnání analyzované mapy s referenční mapou ve známém kartograﬁckém zobrazení. Popsané techniky závisí na řadě parametrů, důležitou roli hraje
zejména velikost analyzované množiny, její poloha, rozloha
analyzovaného území či existence geometricko-konstrukčních základů v analyzované mapě. Ve srovnávacích tes-
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tech dosáhla lepšího výsledku kritéria založená na aplikaci
podobnostní transformace, ukázala se být citlivější pro malé
množiny bodů a zároveň odolnější vůči náhodným chybám
ve vstupních množinách. U technik založených na Voroného
diagramech není nutné předem nastavovat citlivost detekce
β, což lze považovat za výhodu, nevýhodou je menší odolnost vůči náhodným chybám.
Malá velikost analyzovaného území spojená s existencí
náhodných polohových odchylek bodů vstupních množin ztěžují detekci kartograﬁckého zobrazení nad mapami vzniklými bez geometrického a konstrukčního základu. V takových
případech se mohou výsledky analýz s využitím jednotlivých
kritérií výrazněji lišit.
Na základě dosažených výsledků lze navrhnout metodiku
detekce kartograﬁckého zobrazení založenou na dvou krocích. První krok představuje kombinovanou analýzu území
s využitím více testovacích kritérií s následným nalezením
potenciálně vhodných kandidátů (tj. zobrazení). Nad vybranými kartograﬁckými zobrazeními je následně provedena
detailnější detekce zahrnující i obecné polohy zobrazení.
Jako nejvhodnější se jeví techniky detekce využívající aplikace podobnostní transformace.
S využitím výše uvedených postupů se pokusíme u starých
map českých z období 1518–1720 provést kartometrické
analýzy zahrnující také detekci kartograﬁckého zobrazení.
Výsledky přineseme v některém z dalších článků.
Článek vznikl za podpory grantu GAČR 205/07/0385
s názvem „Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace
starých map českých zemí z období 1518–1720“ a navazuje
na články v Geodetickém a kartograﬁckém obzoru 54(96),
2008, č. 2 a 3.
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Z ČINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
REZORTU ČÚZK
Dálkový přístup do katastru
nemovitostí
061:528.48

Dne 4. 5. 2010 proběhl v přednáškovém sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích seminář, akreditovaný u Ministerstva vnitra (MV) ČR, jehož tématem byl Dálkový
přístup k údajům katastru nemovitostí ČR (DP). Přednášejícím byl
Ing. Jiří Formánek, zaměstnanec Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního. MV ČR zahrnulo seminář mezi své vzdělávací programy, protože katastr nemovitostí má významné postavení mezi
základními registry veřejné správy ČR.
Seminář byl určen především ověřovatelům výstupů z katastru
nemovitostí, krajským a obecním úřadům, notářům a dalším zájemcům, kteří denně pracují s daty katastru nemovitostí.
V úvodu Ing. Formánek seznámil účastníky (obr. 1) s historickými pozemkovými evidencemi na území současné ČR, které předcházely dnešnímu katastru nemovitostí, neboť znalost historického
vývoje evidencí je důležitá i pro ujasnění otázek, jaké informace lze
z katastru nemovitostí v současné době získat.

Dále následovalo vlastní seznámení s aplikací DP, které lektor
doprovázel praktickými ukázkami a rozborem možných způsobů
zadání potřebných vstupních parametrů.
DP je webová aplikace dostupná na adrese https://katastr.cuzk.cz,
která umožňuje uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí v rámci celé ČR. Je to placená služba, pro kterou se zájemci
musí registrovat a následně jim jsou přiděleny přístupové kódy.
Registrovaní uživatelé, především právnické a fyzické osoby –
např. banky, realitní kanceláře, advokáti ap., mohou potřebné informace z katastru nemovitostí získat rovnou ve své kanceláři a tím
zrychlit své služby.
Za pomoci DP mohou v současnosti na základě ustanovení § 9
a násl. zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, vydávat výpisy z katastru nemovitostí vedle katastrálního úřadu rovněž
tyto instituce:
• notáři,
• krajské úřady,
• matriční úřady,
• obecní úřady a úřady městských částí, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
• zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
• Česká pošta, Hospodářská komora ČR.
Rozšíření míst, kde lze získat výpisy z katastru nemovitostí,
usnadňuje přístup k těmto informacím mnoha občanům.
Orgánům veřejné správy jsou (na základě příslušného zákona)

Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 6 131

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ REZORTU ČÚZK

slavy. Po skončení štúdia odboru geodézia a kartograﬁa na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1983
nastúpila do Závodov ťažkého strojárenstva v Dubnici nad Váhom
(okres Ilava), kde do roku 1996 bola referentkou investičnej výstavby. Od marca 1997 do 31. 12. 2001 pracovala v katastrálnom odbore Okresného úradu v Ilave. Od februára 2002 do 30. 4. 2004 bola
vedúcou technického oddelenia SK Ilava KÚ v Trenčíne. V terajšej
funkcii je od 1. 5. 2004.
20. 5. 2010 – Ing. Helena Mlejnecká, ředitelka Katastrálního pracoviště (KP) v Ústí nad Labem Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj. Rodačka z Trenčína vystudovala v letech 1979 až 1983 obor
geodézie a kartograﬁe, se specializací inženýrské geodézie, na
Fakultě stavební ČVUT v Praze. Po ukončení školy nastoupila do
Geodézie Liberec, na pracoviště v Ústí nad Labem. V letech 1986 až
1990 pak vykonávala zeměměřické práce u Vodohospodářských staveb, od roku 1991 do roku 1994 byla zaměstnána u Severočeských
vodovodů a kanalizací. Od 1. 1. 1995 pracuje na Katastrálním úřadě,
dnes KP, v Ústí nad Labem. Jeho ředitelkou je od 1. 1. 2007. Má
osobní podíl na dobrých výsledcích KP, které dlouhodobě vyřizuje
došlá podání v nejkratší době z celého resortu ČÚZK.
Výročí 55 let:

Obr. 1 Účastníci semináře
k určitému účelu, které souvisí s jejich činností, poskytovány údaje
z katastru nemovitostí dálkovým přístupem bezúplatně.
Seminář byl přínosem pro každého, kdo se setkal s katastrem
nemovitostí a chce si zřídit nebo již má zřízen DP.
Základní informace o DP jsou též zveřejněny na www.cuzk.cz.

Bc. Ivana Blažková,
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(apríl, máj, jún)
Výročie 50 rokov:
6. 4. 2010 – Ing. Katarína Šagátová, riaditeľka Správy katastra
(SK) Nitra Katastrálneho úradu (KÚ) v Nitre. Narodila sa v Šuranoch (okres Nové Zámky). Po skončení štúdia odboru geodézia
a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1983 nastúpila do Geodézie, n. p. (od 1. 7.
1989 š. p.), oddiel evidencie nehnuteľností (EN) v Nitre. Tu v rokoch
1989 až 1991 bola vedúcou oddelenia zápisov v EN. V týchto prácach pokračovala aj v rokoch 1991 a 1992 v Stredisku geodézie Nitra Správy geodézie a kartograﬁe v Bratislave. Od 1. 1. 1993 do 23. 7.
1996 bola vedúcou právneho oddelenia SK Nitra KÚ v Bratislave.
Od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 bola vedúcou oddelenia zápisu práv
k nehnuteľnostiam katastrálneho odboru Okresného úradu v Nitre.
Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003 bola vedúcou oddelenia zápisov práv
k nehnuteľnostiam SK Nitra KÚ v Nitre. Od 1. 1. 2004 do 28. 2.
2004 bola poverená vedením SK Nitra KÚ v Nitre. V terajšej funkcii
je od 1. 3. 2004.
27. 4. 2010 – Ing. Milada Kotrasová, riaditeľka Správy katastra
(SK) Ilava Katastrálneho úradu (KÚ) v Trenčíne. Rodáčka z Brati-

19. 4. 2010 – Ing. Olga Volkmerová, vedoucí oddělení vývoje
a speciálních úkolů v kartograﬁcké sekci Zeměměřického úřadu
(ZÚ) v Praze, pracoviště Sedlčany. Narodila se v Benešově u Prahy,
vysokoškolské studium geodézie a kartograﬁe na Fakultě stavební ČVUT v Praze ukončila v roce 1979. Poté nastoupila do Kartograﬁe Praha, n. p., na pracoviště v Sedlčanech, aby se věnovala
kartograﬁcké specializaci. Již v roce 1980 se stala vedoucí kresličského oddílu s úkolem zvládnout technologii rytiny místo kresby.
Od roku 1988, kdy se stala vedoucí oddělení digitální kartograﬁe,
se zaměřila velmi úspěšně na zvládnutí digitální technologie tvorby
ZM10 z dat ZABAGED, od roku 2005 se pak v současné funkci
věnuje přechodu z digitální technologie na technologii databázové
kartograﬁe se zapojením ZÚ do mezinárodních projektů evropských
topograﬁckých databází EuroBoundaryMap (EBM), EuroRegionalMap (ERM) a EuroGlobalMap (EGM).
5. 5. 2010 – Ing. Marta Petríková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu (KÚ) v Košiciach. Narodila sa v Porúbke
(okres Sobrance). Po absolvovaní odboru geodézia a kartograﬁa na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1979 nastúpila do Geodézie, n. p., Prešov, kde vykonávala
práce technicko-hospodárskeho mapovania a evidencie nehnuteľností. V rokoch 1987 až 1991 pracovala v Krajskej správe geodézie
a kartograﬁe v Košiciach, v oddelení zadávania a preberania prác.
V roku 1991 prešla do Slovenského úradu geodézie a kartograﬁe
(od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej
republiky) ako inšpektorka na obnovu katastrálneho operátu odboru
inšpektorátu (od 1. 2. 1996 odbor katastrálnej inšpekcie). Od roku
1999 až do 31. 12. 2001 bola vedúcou oddelenia metodiky a riadenia katastra nehnuteľností, koordinácie a informatiky Krajského
úradu v Košiciach. Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2005 bola zástupkyňou
prednostu a vedúcou technického odboru KÚ v Košiciach. V terajšej
funkcii pôsobí od 1. 1. 2006.
20. 6. 2010 – Ing. Zdeněk Kurečka, vedoucí oddělení státních hranic Zeměměřického úřadu (ZÚ) v Praze. Rodák z beskydské Čeladné
(okres Frýdek-Místek), ukončil v roce 1979 studium geodézie a kartograﬁe na Fakultě stavební VUT v Brně. Ve stejném roce nastoupil
do resortu ČÚGK, do Geodetického ústavu, jednoho z předchůdců
dnešního ZÚ. Od počátku pracoval v oboru geodetických základů
v provozu triangulace a mapování. Stal se v této oblasti uznávaným
specialistou s velkou měřickou praxí a organizačními zkušenostmi. Od 1. 1. 1993 zastává současnou funkci. Podstatně se zasloužil
o připojení bodů státních hranic do geodetických základů ČR. Je
členem Stálé česko-polské a česko-německé hraniční komise.
21. 6. 2010 – Ing. Drahomíra Pešáková, ředitelka Katastrálního
pracoviště Přerov Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj. Narodila
se v Přílepech (okres Kroměříž), vysokoškolské studium geodézie
a kartograﬁe ukončila na Fakultě stavební VUT v Brně v roce 1979.
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Nastoupila na Středisko geodézie v Přerově a po celou dobu pracuje
na tomto pracovišti v resortu ČÚZK. Jeho ředitelkou je od roku 2002.
Je aktivní ve Spolku zeměměřičů Brno, který je součástí ČSGK.

až 2005 prednášal na školeniach dištančného vzdelávania projektantov
pozemkových úprav (9 cyklov).
Výročí 65 let:

21. 6. 2010 – Ing. Helena Stromčeková, vedúca odboru centrálnej
expedície pošty Katastrálneho úradu (KÚ) v Žiline. Rodáčka zo Žiliny. Po skončení štúdia odboru geodézia a kartograﬁa na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1979
nastúpila do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Žilina – oddiel
mapovania, kde vykonávala terénne mapovacie práce. 1. 2. 1982
prešla do oddielu automatizácie, kde spracovávala výsledky merania
nového mapovania. Od 1. 2. 1988 bola vedúcou oddielu v prevádzke
mapovania a v roku 1989 zabezpečovala automatizované vedenie
ekonomických agiend podniku v útvare ekonomiky práce. 1. 1. 1990
sa vrátila do prevádzky mapovania a 1. 1. 1991 prešla do Krajskej
správy geodézie a kartograﬁe v Banskej Bystrici – detašované pracovisko v Žiline, do funkcie vedúcej oddielu konštrukčných prác.
Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bola vedúcou oddelenia automatizácie
KÚ v Banskej Bystrici – pracovisko Žilina. Od 24. 7. 1996 do 30.
4. 2008 bola vedúcou oddelenia automatizácie Katastrálneho ústavu
(KÚs) v Žiline. V dôsledku znižovania počtu zamestnancov a zrušenia KÚs pôsobila od 1. 5. 2008 do 4. 12. 2008 v podnikateľskej
sfére. V terajšej funkcii je od 5. 12. 2008.
Výročí 60 let:
14. 5. 2010 – Ing. Kamil Smejkal, ředitel Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav Katastrálního úřadu (KÚ) pro Středočeský kraj.
Narodil se v Maleči, okres Havlíčkův Brod. Vysokoškolské studium
geodézie a kartograﬁe na Fakultě stavební ČVUT v Praze ukončil
v roce 1973. Po celou dobu je zaměstnán v resortu ČÚZK, když
19. 9. 1973 nastoupil na Středisko geodézie v Mladé Boleslavi, kde
pracuje dosud. Od 1. 2. 1983 byl jeho vedoucím, 13. 1. 1993 byl
jmenován ředitelem KÚ v Mladé Boleslavi, od 1. 1. 2004 působí
v současné funkci.
20. 5. 2010 – Ing. Alžbeta Neviďanská, riaditeľka Správy katastra (SK) Galanta Katastrálneho úradu (KÚ) v Trnave. Narodila sa
v Herczegtöttes (Maďarská republika). Po maturite na Gymnáziu
v Galante nastúpila 23. 9. 1968 do Strediska geodézie (SG) Galanta
Oblastného ústavu geodézie v Bratislave. Popri zamestnaní absolvovala nadstavbové štúdium geodézie na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave (1973) a odbor geodézia a kartograﬁa na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(1982). V rokoch 1984 až 1990 pracovala v Geodézii, n. p. (od 1. 7.
1989 š. p.), Bratislava, oddiel evidencie nehnuteľností (EN) v Galante, kde vykonávala práce v oblasti EN a notársko-technické práce.
V roku 1991 prešla do Správy geodézie a kartograﬁe v Bratislave
– SG Galanta a 1. 1. 1993 do SK Galanta KÚ v Bratislave. V SG
a v SK okrem prác v oblasti katastra nehnuteľností vykonávala funkciu zástupkyne vedúceho SG a zástupkyne riaditeľa SK. 1. 9. 1993
bola vymenovaná za riaditeľku SK Galanta KÚ v Bratislave. V tejto
funkcii pôsobila do 23. 7. 1996. Od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 bola
vedúcou katastrálneho odboru Okresného úradu v Galante. V terajšej funkcii pôsobí od 1. 1. 2002.
7. 6. 2010 – Ing. Róbert Sadloň, geodet – živnostník. Rodák
z Pezinka. Po skončení štúdia odboru geodézia a kartograﬁa na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1974 nastúpil do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava, detašované pracovisko evidencie nehnuteľností (EN) v Pezinku. V rokoch 1978 až 1985 bol vedúcim oddielu EN pre okres Bratislava – vidiek. V rokoch 1982 až 1984 absolvoval jazykovú prípravu
zahraničných expertov na Katedre jazykov Univerzity Komenského
v Bratislave. V rokoch 1985 až 1988 pracoval ako expert v Alžírsku
(MINISTER D’IDRAULIK ALGERIE). Po návrate pokračoval v prácach v Geodézii, š. p., ako zástupca vedúceho prevádzky EN v Bratislave a neskôr, v roku 1990 až do 31. 3. 1991 ako vedúci prevádzky
notársko-technických prác v Trnave. Od 1. 4. 1991 pôsobí ako geodet – živnostník s pracoviskami v Pezinku a v Trnave. Od založenia
Komory geodetov a kartografov v roku 1996 je jej aktívnym členom
(2002 a 2003 člen predstavenstva a od roku 2002 regionálny zástupca
pre Trnavský kraj). Je spoluautorom Metodického návodu na geodetické činnosti pri pozemkových úpravách z roku 2000. V rokoch 2002

24. 4. 2010 – Ing. Jiří Kupka, ředitel Katastrálního pracoviště
v Hodoníně Katastrálního úřadu (KÚ) pro Jihomoravský kraj. Narodil se v Kyjově (okres Hodonín). Vystudoval obor geodézie a kartograﬁe na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde absolvoval v roce
1969. Po krátké praxi v brněnském Keramoprojektu a Zemědělském
stavebním podniku v Kyjově nastoupil v roce 1972 do Geodézie
Brno. Zastával funkci vedoucího oddělení evidence nemovitostí
na kyjovském pracovišti Střediska geodézie Hodonín. V roce 1979
se stal jeho vedoucím. V roce 1993 byl jmenován ředitelem KÚ
v Hodoníně, od 1. 1. 2004 vykonává současnou funkci.
10. 5. 2010 – Ing. Dagmar Martišková. Narodila sa v Lakšárskej
Novej Vsi (okres Senica). Po skončení odboru geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1969 nastúpila do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, Stredisko geodézie (SG) v Nitre, kde pracovala v oblasti evidencie nehnuteľností (EN). 1. 10. 1973 prešla do
Správy geodézie a kartograﬁe (SGK) v Bratislave, SG v Nitre, kde
od 15. 12. 1973 do 31. 12. 1985 bola vedúcou SG. Od 1. 1. 1986
do 31. 12. 1990 pracovala v Geodézii, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.),
Bratislava najskôr ako vedúca oddielu EN, pracovisko Nitra a od
1. 1. 1989 do 31. 12. 1990 ako vedúca prevádzky obnovy mapového fondu a EN, pracovisko Nitra. l. l. 1991 sa opäť vrátila do
SGK, SG v Nitre ako jeho vedúca. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996
bola riaditeľkou Správy katastra (SK) Nitra Katastrálneho úradu
(KÚ) v Bratislave. Od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 bola vedúcou
katastrálneho odboru Okresného úradu v Nitre a od 1. 1. 2002 do
31. 12. 2003, t. j. do odchodu do dôchodku, bola riaditeľkou SK
Nitra KÚ v Nitre. Má zásluhu na zavedení automatizácie katastra
nehnuteľností v rámci okresu.
1. 6. 2010 – Ing. Anna Kesslerová, rodačka z Prahy, absolventka
Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) a oboru geodézie
a kartograﬁe Fakulty stavební ČVUT v Praze (1969). Po krátké praxi na Středisku geodézie v České Lípě je od roku 1970 učitelkou
na SPŠZ v Praze. Její specializací je fotogrammetrie, vyučuje též
geodézii a geodetické výpočty.
Výročí 70 let:
10. 4. 2010 – Ing. Jiří Vaingát. Narodil se v Praze. Po absolvování střední školy nastoupil v roce 1958 do tehdejšího Geodetického
a topograﬁckého ústavu v Praze na Geodeticko - astronomickou
observatoř Pecný v Ondřejově. Studium geodézie a kartograﬁe na
Fakultě stavební ČVUT v Praze ukončil roku 1967. V roce 1971
nastoupil do Geodetického ústavu, kde pracoval v triangulaci a gravimetrii. V roce 1974 přešel na tehdejší ČÚGK, kde jeho pracovní
náplní bylo vedení redakce časopisu Geodetický a kartograﬁcký
obzor a agenda tiskového tajemníka. V roce 1978 se stal tajemníkem Společnosti geodézie a kartograﬁe České rady Československé vědeckotechnické společnosti. V období 1983 až 1990 zastával
funkci tajemníka Československého výboru geodetů a kartografů
a Československých národních komitétů pro FIG, ISPRS a ICA.
V letech 1991 až 2004 byl tajemníkem Českého svazu geodetů
a kartografů.
29. 5. 2010 – Ing. Miroslav Pfaur, v aktivní službě zástupce ředitele Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích. Narodil se v Pravíkově (okres Pelhřimov). Studium oboru geodézie a kartograﬁe na
Fakultě stavební ČVUT v Praze ukončil v roce 1960. V resortu pracoval od roku 1962, kdy nastoupil v tehdejší Inženýrské geodézii,
n. p., v Českých Budějovicích.
30. 5. 2010 – Ing. Jiří Švec. V činné službě naposledy ředitel odboru rozpočtu a ﬁnancování ČÚZK. Dětství prožil v Praze a v Karlových Varech. Po ukončení jedenáctileté střední školy absolvoval
v letech 1958 až 1963 Fakultu stavební ČVUT v Praze, směr zeměměřický. Jeho působení v resortu ČÚZK bylo až do roku 1985 úzce
spjato s kartograﬁckou specializací (sestavitel, investor státního
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mapového díla, odbyt map) v Kartograﬁi Praha a v Geodetickém
a kartograﬁckém podniku (GKP), postupně se však věnoval ekonomické agendě. Od roku 1988 byl ekonomickým náměstkem ředitele
GKP (později Zeměměřického ústavu), v roce 1993 nastoupil na
ČÚZK na pozici, ze které odešel do důchodu.
9. 6. 2010 – Ing. Ján Pekarčík. Rodák zo Spišských Hanušoviec
(okres Kežmarok). Po skončení zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1963 nastúpil do Ústavu geodézie a kartograﬁe v Prešove,
Stredisko geodézie v Kežmarku. Tu vykonával práce topograﬁckého mapovania a evidencie nehnuteľností (EN). V rokoch 1974
a 1975 bol jeho vedúcim. V rokoch 1976 až 1978 pracoval v Geodézii, n. p., Prešov ako vedúci prevádzky mapovania. V rokoch 1979
až 1982 pôsobil ako expert na Kube. Po návrate z Kuby pracoval
v rokoch 1983 a 1984 ako zástupca vedúceho prevádzky EN v Geodézii, n. p., Prešov. V rokoch 1985 a 1986 pôsobil opäť ako expert
v Nikaragui. Po návrate pracoval v Geodézii, n. p. (od 1. 7. 1989
š. p.), Prešov, a to v rokoch 1987 až 1989 ako vedúci prevádzky
EN v Prešove a v rokoch 1990 a 1991 ako vedúci hospodárskeho
strediska v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1992 do 23. 3. 2007, t. j.
do odchodu do dôchodku, pôsobil ako súkromný geodet, od roku
1996 autorizovaný geodet a kartograf a bol členom Komory geodetov a kartografov.
Výročie 75 rokov:
1. 4. 2010 – Ing. Helena Žaarová. Narodila sa v Okoličnej na Ostrove (okres Komárno). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958 zostala verná Bratislave. Najskôr
pracovala v Geodetickom ústave (1958 až 1965), kde ako vedúca
meračskej čaty vykonávala najmä mapovacie práce. V rokoch 1966
až 1969 pracovala v Ústave geodézie a kartograﬁe a v Inžinierskej
geodézii, n. p., závod v Bratislave na úseku plánovania (prevádzková plánovačka). V roku 1969 prešla do Slovenskej správy geodézie
a kartograﬁe (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartograﬁe),
kde pracovala na úseku vedecko-technického rozvoja až do 30. 4.
1991, t. j. do odchodu do dôchodku. Čitatelia Geodetického a kartograﬁckého obzoru ju poznajú ako autorku príspevkov. Je nositeľkou
vyznamenaní.
29. 4. 2010 – Ing. Eva Rodrová. Narodila se ve Vysokém Mýtě
(okres Ústí nad Orlicí). Studium na Zeměměřické fakultě ČVUT
v Praze ukončila v roce 1958. Poté nastoupila do Oblastního ústavu
geodézie a kartograﬁe (OÚGK) v Pardubicích. V OÚGK a později
v Inženýrské geodézii, závod Pardubice a Geodézii n. p., Pardubice zastávala různé funkce – vedoucí oddílu v provozu kartograﬁe
a mapování, vedoucí technického střediska služeb a od roku 1987
vedoucí výpočetního střediska. Aktivně pracovala v pobočce dřívější Československé vědeckotechnické společnosti. Do důchodu
odešla v roce 1990.
20. 5. 2010 – Ing. Kazimír Kmeť. Rodák z Oslian (okres Prievidza). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Agroprojektu (neskôr
Pôdohospodársky projektový ústav) v Banskej Bystrici. Najskôr
vykonával hospodársko-technické úpravy pozemkov a od roku
1961 mapovacie a vytyčovacie práce. Od roku 1965 bol vedúcim
geodetickej skupiny, pričom vykonával aj meračské práce. 1. 9.
1973 prešiel do Krajskej správy geodézie a kartograﬁe v Banskej
Bystrici, do oddelenia na koordináciu prác. Od 1. 7. 1975 do 31.
12. 1990 vykonával funkciu vedúceho oddelenia na zadávanie
a preberanie geodetických a kartograﬁckých prác a od 1. 1. 1991
do 31. 7. 1991 funkciu vedúceho technického odboru. Ako skúsený odborník prišiel 1. 8. 1991 do Slovenského úradu geodézie
a kartograﬁe (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra
Slovenskej republiky) do funkcie vedúci odborný referent špecialista na tvorbu základnej mapy veľkej mierky odboru inšpektorátu.
Od 6. 10. 1993 do 31. 12. 1999 pôsobil vo funkcii inšpektora na
obnovu katastrálneho operátu odboru katastrálnej inšpekcie. Do
dôchodku odišiel 29. 1. 1997. Je nositeľom rezortného vyznamenania.

Výročie 80 rokov:
22. 4. 2010 – prof. Ing. Juraj Sűtti, DrSc. Narodil sa v Nových
Zámkoch. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1953 nastúpil ako asistent na Katedre
banského meračstva a geofyziky (KBMG) Baníckej fakulty (BF)
Vysokej školy technickej (VŠT) v Košiciach (od roku 1991 Technická univerzita – TU). Za 47 rokov pedagogickej činnosti prešiel
všetkými pedagogickými stupňami: zástupca docenta (1960), docent
(1963), mimoriadny profesor (1972) a od 1. 2. 1978 riadny profesor
pre odbor geodézia a banské meračstvo. Vedeckú hodnosť kandidáta
technických vied získal v roku 1964 a doktora vied v roku 1976.
Viedol KBMG BF VŠT (1965 až 1980) a vykonával významné akademické funkcie: prodekan BF VŠT (1964 až 1971), dekan BF VŠT
(1972 až 1977) a dekan Stavebnej fakulty (SvF) VŠT (1977 až 1990).
Do 31. 8. 1999 pôsobil na Katedre geodézie a geofyziky Fakulty
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU, okrem roku 1990,
keď pracoval na Katedre konštrukcií a pozemného staviteľstva SvF
VŠT. Od 1. 9. 1999 do 30. 6. 2000, t. j. do odchodu do dôchodku,
pôsobil na Katedre geotechniky a dopravných stavieb SvF TU. Bol
členom viacerých vedeckých, odborných a pedagogických komisií,
školiteľom doktorandov (predtým vedeckých ašpirantov) a pracoval v medzinárodných organizáciách. Má rozsiahlu posudkovú,
prednáškovú (u nás i v zahraničí), publikačnú a vedeckovýskumnú
činnosť. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na teóriu chýb
a spracovanie meraní, na inžiniersku geodéziu, na banské meračstvo a na modelovanie a riešenie hlbinných projektov. Napísal okolo
200 prác (niektoré v spoluautorstve), a to vysokoškolské učebnice
(3), dočasné vysokoškolské učebnice (skriptá – 14), monograﬁe (2)
a odborné a vedecké práce, ktorých odborná problematika je široká, pričom mnohé sú pôvodné a sú citované v našej i v zahraničnej
literatúre. Časť jeho prác bola publikovaná aj v zahraničných časopisoch. Bol zodpovedným riešiteľom 9 výskumných úloh. Je nositeľom viacerých vyznamenaní a pamätných medailí.
21. 5. 2010 – Ing. Jaroslav Kunssberger, dříve dlouholetý zaměstnanec Zeměměřického úřadu (ZÚ) v Praze. Od roku 1958 pracoval
převážně v oblasti nivelace, byl ale i vedoucím středisek technického rozvoje a reprograﬁe. Jako samostatný projektant se podílel
na rekognoskaci nivelačních pořadů. Byl rovněž autorem programů
pro nivelační výpočty používaných v ZÚ. Připomenout je třeba také
jeho mnohaletou činnost v dřívější Československé vědeckotechnické společnosti, kde působil jako předseda Městského výboru Společnosti geodézie a kartograﬁe v Praze.
26. 6. 2010 – Ing. Hynek Kohl. Narodil se v Náchodě, kde absolvoval reálné gymnázium. Obor geodézie a kartograﬁe vystudoval na
ČVUT v Praze. Prošel bohatou praxí. Postupně pracoval v oblasti
pozemkových úprav a katastru nemovitostí, v letech 1959 a 1960 byl
odborným asistentem katedry geodézie ČVUT. Od roku 1962 zastával
řadu vedoucích funkcí v organizacích resortu ČÚGK. Byl vedoucím
Středisek geodézie Broumov, Kladno a Praha – východ, v letech 1974
až 1978 byl ředitelem Krajské geodetické a kartograﬁcké správy Praha, poté náměstkem předsedy ČÚGK. Od roku 1987 do roku 1990 byl
ředitelem VÚGTK ve Zdibech. Je stále velmi aktivní v tělovýchovném
hnutí, mj. jako předseda Sdružení technických sportů a činností ČR.
28. 6. 2010 – Ing. Alexej Hrabě, rodák z Prahy, dlouholetý vedoucí
odboru nivelace a gravimetrie Zeměměřického úřadu v Praze a jeho
předchůdců, jeden z našich nejvýznamnějších odborníků v nivelaci
a v oblasti geodynamiky. Aktivně se podílel na všech etapách prací
v sítích opakovaných nivelací, zvláště se zasloužil o zavedení nových
druhů kvalitních hloubkových a tyčových stabilizací do Československé jednotné nivelační sítě. Významný byl jeho podíl na převedení České nivelační sítě do systému geopotenciálních rozdílů a její
připojení na Jednotnou evropskou nivelační síť (UELN). Byl autorem
uceleného systému technických předpisů z oblasti velmi přesné nivelace; externě se podílel na vedení a oponentuře diplomových prací.
Výročie 85 rokov:
1. 5. 2010 – plk. Ing. Vladislav Oliva. Narodil sa v Křtomilu (dnes
časť obce Lipová, okres Přerov – Česká republika). Po absolvova-
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ní zememeračského inžinierstva na Vojenskej akadémii Antonína
Zápotockého v Brne v roku 1956 nastúpil do Vojenského kartograﬁckého ústavu (VKÚ) v Banskej Bystrici, od roku 1974 v Harmanci,
kde pracoval do 31. 12. 1990, t. j. do odchodu do dôchodku. V tomto
ústave, kde prešiel rôznymi funkciami až po náčelníka VKÚ, sa plne
prejavil jeho organizačný talent. Organizačné schopnosti a praktické skúsenosti uplatnil aj ako technický redaktor Československého
vojenského atlasu (vydaného v roku 1965) a ako zodpovedný technický redaktor Vojenského zemepisného atlasu (vydaného v roku
1975). Osobitne treba oceniť jeho dlhoročnú aktívnu činnosť vo
vedecko-technickej spoločnosti. Je nositeľom civilných a vojenských vyznamenaní.
Blahoželáme!
Z dalších výročí připomínáme:
5. 4. 1930 – před 80 lety se narodil v Brně doc. Ing. Jiří Pažourek,
CSc., absolvent zeměměřického studia na tehdejší Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě (1953). Od nástupu na katedru geodézie Vysokého učení technického v Brně v roce 1964 se věnoval
především problematice sledování deformací staveb, rozvíjel a do
praxe zavedl metodu hydrostatické nivelace (např. monitorování stability turboagregátů elektrárny Dukovany). Byl autorem řady skript
a několika desítek domácích i zahraničních publikací. Zemřel 28. 7.
1998 v Brně.
9. 4. 1905 – pred 105 rokmi sa narodil v Nitre František Molnár.
Do štátnej zememeračskej služby nastúpil 25. 6. 1928. Naposledy
pracoval v Geodetickom ústave, n. p., Bratislava, odkiaľ 31. 12.
1979 odišiel do dôchodku. Ako pracovník triangulácie, dokumentácie a vedúci zvláštneho útvaru bol príkladom svedomitosti a zodpovednosti. Zomrel 29. 4. 1988 v Bratislave.
12. 4. 1915 – před 95 lety se narodil doc. Ing. Jaromír Tlustý, podmokelský rodák, bývalý vedoucí katedry speciální geodézie Fakulty
stavební ČVUT v Praze. Po absolvování zeměměřického studia na
ČVUT v roce 1939 pracoval v různých funkcích v triangulaci, topograﬁckém mapování i v civilní službě. Roku 1958 přešel na bývalou
zeměměřickou fakultu ČVUT. Jako pedagog se věnoval ekonomice
geodetických prací a výzkumu laserů pro měřické účely, za který byl
oceněn Národní cenou ČSSR. Byl autorem skript, řady odborných
prací a patentů. Jeho činnost byla oceněna udělením stříbrné a zlaté
Felberovy medaile ČVUT. Zemřel 25. 12. 1999 v Praze.
15. 4. 1915 – pred 95 rokmi sa narodil v Leviciach Ing. Ladislav
Šinka. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českom
vysokom učení technickom v Prahe v roku 1939 zostal celý život
verný Bratislave. Tu pôsobil na viacerých pracoviskách: Katastrálny
meračský úrad (1939 až 1948), zememeračský odbor povereníctiev
Slovenskej národnej rady (ﬁnancií, techniky, stavebníctva – 1948
až 1953), Správa geodézie a kartograﬁe na Slovensku – ako vedúci odboru (1954 až 1960) a v rokoch 1960 až 1976 ako námestník
riaditeľov Geodetického ústavu, Oblastného ústavu geodézie a Geodézie, n. p. Aktívne pracoval v odborných rezortných komisiách. Od
júla 1969 do 31. 12. 1975 bol členom redakčnej rady Geodetického
a kartograﬁckého obzoru. Zaslúžil sa o rozvoj evidencie nehnuteľností na Slovensku. Bol nositeľom rezortných vyznamenaní. Zomrel
10. 12. 1976 v Bratislave.
15. 4. 1935 – před 75 lety se narodil v Plzni Ing. Vladislav Průcha,
bývalý ředitel Oblastního ústavu geodézie a kartograﬁe (OÚGK)
v Plzni. Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze absolvoval v roce
1958. Nastoupil do tehdejšího OÚGK v Plzni a tomuto podniku
i resortu zůstal věrný až do ukončení aktivní činnosti. Začínal jako
technik a postupně prošel úplný žebříček funkcí; do důchodu odcházel jako ředitel. K jeho mimopracovním aktivitám patřilo též dlouholeté působení v krajském výboru Československé vědeckotechnické společnosti a v odborné skupině fotogrammetrické při ČÚGK.
Zemřel 7. 1. 2002 v Praze.
25. 4. 1950 – pred 60 rokmi bol vládnym nariadením č. 43/1950 Zb.
zriadený pri Povereníctve techniky (PT) oblastný orgán – Slovenský
zememeračský a kartograﬁcký ústav (SLOVZAKÚ) v Bratislave

pre verejné vymeriavacie a mapovacie práce celoštátneho významu
a práce osobitnej povahy a dôležitosti. Podľa vyhlášky č. 197/1950
Úradného vestníka (II. diel oznamovací) boli do SLOVZAKÚ zlúčené: Triangulačná kancelária PT v Bratislave, Fotogrametrický
ústav pre Slovensko v Bratislave, Reprodukčný ústav PT v Martine
a Archív máp katastrálnych v Bratislave, ako aj agenda výškových
geodetických základov. Dňom 1. 1. 1954 z neho vznikol Geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký ústav v Bratislave.
8. 5. 1930 – před 80 lety se narodil v Plzni Ing. Lubomír Träger,
CSc., v aktivní službě vědecký pracovník Zeměměřického úřadu.
Na ČVUT v Praze v roce 1953 absolvoval zeměměřické studium
a roku 1957 obhájil kandidátskou disertaci. Po krátkém působení
v oddílu nivelace tehdejšího Geodetického a topograﬁckého ústavu
v Praze přešel v roce 1958 do oddílu gravimetrie, kde se vypracoval mezi naše přední odborníky. Významnou měrou se zasloužil
o rozvoj čs. gravimetrické sítě, její vyrovnání a zapojení do mezinárodních systémů. S tím byla spojena i jeho vědecká činnost v přístrojové oblasti, zkouškách gravimetrů, ve výzkumu neslapových
časových změn tíhového pole a v technologii měření. Byl autorem
řady výzkumných zpráv, 30 původních vědeckých prací, spoluautorem řady projektů a přímým účastníkem prací v mezinárodní spolupráci. Byl také čestným členem Českého veslařského svazu. Zemřel
2. 1. 2007 v Praze.
10. 5. 1935 – před 75 lety se narodil v Praze Ing. Kamil Hauptmann, bývalý ředitel Katastrálního úřadu Praha-západ. Vystudoval
Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze a Stavební fakultu ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1959. Po celý život pracoval v organizacích resortu, začínal v tehdejším Oblastním ústavu
geodézie a kartograﬁe v Praze. Byl mj. vedoucím oddílu v provozu
technické mapy města Prahy a na Středisku geodézie pro okres Praha-západ. Jeho vedoucím byl jmenován od 1. 7. 1990. Zemřel v roce
1996 v Praze.
10. 5. 1930 – před 80 lety se narodil Ing. Zdeněk Wiedner, rodák
z Bratislavy (Slovensko), přední čs. odborník v oboru triangulace. Zeměměřické inženýrství vystudoval na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze v roce 1956. Od téhož roku byl zaměstnancem
Geodetického a topograﬁckého ústavu a jeho nástupnických organizací. Své bohaté odborné zkušenosti uplatnil jako expert OSN při
budování trigonometrické sítě Nepálu a při založení Geodetického
úřadu v Káthmandú, jehož ředitelem byl v letech 1970 až 1977.
Po návratu do vlasti byl náměstkem ředitele Geodetického ústavu
(1977 až 1984), od roku 1985 vedoucím oddělení technického rozvoje a zahraničních prací Geodetického a kartograﬁckého podniku
a v období 1986 až 1988 znovu pracoval jako expert OSN u Úřadu v Káthmandú. Do důchodu odešel v červnu 1990. Zemřel 28. 3.
2002 v Praze.
13. 5. 1800 – pred 210 rokmi sa narodil v Poprade János Fabriczy. Po absolvovaní Institutum geometricum v Pešti a techniky vo
Viedni pôsobil ako inžinier zememerač a neskôr ako hlavný inžinier
Spišskej stolice. Od roku 1849 pracoval na komasácii veľkých panstiev, pri budovaní ciest a regulácii vodných tokov. Spolu s Józsefom Pazárom vypracovali 23-listovú mapu rieky Poprad v mierke
1:3600 (1830 až 1832). V roku 1850 vyhotovil mapu Spišskej stolice. Zomrel 13. 5. 1865 v Levoči.
14. 5. 1930 – před 80 roky se narodila Ing. Jitka Puklová, někdejší
odborná asistentka katedry geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze, spoluautorka řady skript a výukových textů. Zemřela 14. 9. 2009
v Praze.
15. 5. 1720 – pred 290 rokmi sa narodil v Štiavnických Baniach
(okres Banská Štiavnica) Maximilián Hell. V rokoch 1741 až
1745 študoval vo Viedni astronómiu, ﬁlozoﬁu, históriu a matematiku. V rokoch 1745 až 1747 bol profesorom (prof.) na gymnáziu
v Levoči. V rokoch 1747 až 1751 študoval teológiu vo Viedni (1751
vysvätený). V rokoch 1751 a 1752 bol prof. na gymnáziu v Banskej
Bystrici. V roku 1752 bol vyslaný do Klužu (Rumunsko), kde zriadil
hvezdáreň. V tomto roku vypracoval plány hvezdárne Trnavskej univerzity. Po preložení univerzity do Budína viedol práce na vybudovaní hvezdárne v Budíne, do ktorého bola hvezdáreň Trnavskej uni-
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verzity premiestnená. Vybudoval aj hvezdáreň v Egeri (Maďarsko).
Od roku 1755 až do smrti bol riaditeľom viedenského observatória,
dvorským astronómom a súčasne prof. mechaniky na Viedenskej
univerzite. Počas expedície na ostrov Vardø – Nórsko (za polárnym
kruhom), v rokoch 1768 až 1770, meraniami určil paralaxu Slnka,
pomocou ktorej vypočítal vzdialenosť Zeme od Slnka, čím si získal
veľké medzinárodné uznanie. Vydával astronomickú ročenku a bol
autorom početných kníh a vedeckých prác, okrem iných aj Zemepisnej mapy starého Uhorska (Tabula geographica Ungariae veteris,
1801). Bol členom viacerých európskych učených spoločností.
Podľa neho sú nazvané kráter na Mesiaci, asteroid 3727 a hvezdáreň
a planetárium v Žiari nad Hronom. Zomrel 14. 4. 1792 vo Viedni.
18. 5. 1910 – před 100 lety se narodil ve Vidochově (okres Jičín) Ing.
Alois Rais, někdejší vedoucí geodet Geodetického ústavu v Praze.
Zeměměřické inženýrství absolvoval v roce 1947 na ČVUT v Praze.
Působil převážně v triangulaci. V letech 1956 až 1960 pracoval na
tehdejší Ústřední správě geodézie a kartograﬁe, podílel se na vědeckotechnické spolupráci se sousedními státy a aktivně se angažoval
v Československé vědeckotechnické společnosti. Do důchodu odešel v roce 1978. Zemřel 24. 3. 1994 v Praze.
19. 5. 1910 – pred 100 rokmi sa narodil v Nemšovej (okres Trenčín)
prof. Ing. Ján Krajčí, významný predstaviteľ slovenskej geodézie.
Zememeračské inžinierstvo skončil na Českej vysokej škole technickej v Brne v roku 1934. V tomto roku začal pracovať v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Trenčíne, odkiaľ prešiel do
Generálneho ﬁnančného riaditeľstva v Bratislave. V roku 1940
nadviazal prvé kontakty s oddelením zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, kde
pôsobil ako asistent a neskôr suplent. V roku 1942 založil a viedol
Ústav užitej geodézie. V roku 1945 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora a do služieb SVŠT prešiel naplno pracovať v roku
1946. V školskom roku (šk. r.) 1947/1948 vykonával akademickú
funkciu dekana odboru špeciálnych náuk (OŠN) SVŠT a v šk. r.
1948/1949 akademickú funkciu prodekana OŠN SVŠT. V rokoch
1952 až 1957 bol vedúcim Katedry geodetických základov (KGZ)
Fakulty inžinierskeho staviteľstva (FIS) SVŠT a v rokoch 1956 až
1959 aj vedúcim Astronomicko-geodetického observatória (AGO)
pri KGZ FIS SVŠT. V roku 1966 bol vymenovaný za riadneho profesora. Založenie a vybudovanie AGO, ako vedeckovýskumného
pracoviska, bolo priekopníckym činom, ktorého význam zdôrazňuje
jeho mnohoročná účasť v Medzinárodnej časovej službe. Bol zodpovedným riešiteľom 16 výskumných úloh. Napísal 10 dočasných
vysokoškolských učebníc (skrípt), monograﬁu „Lokálne geodetické
siete“ a viac ako dve desiatky vedeckých a odborných prác. Zomrel
1. 3. 1985 v Košiciach.
19. 5. 1920 – pred 90 rokmi sa narodil v Dolnom Hričove (okres
Žilina) Ing. Eugen Uhliarik. Zememeračské inžinierstvo študoval
na Fakulte špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. 1. 3. 1947 nastúpil do zememeračského odboru Povereníctva techniky. Po zriadení Slovenského zememeračského a kartograﬁckého ústavu v Bratislave v roku 1950, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký ústav a neskôr na
Geodetický ústav (GÚ), Kartograﬁcký a geodetický fond a GÚ, n.
p., prešiel do tohto ústavu, kde vykonával viaceré funkcie, najmä
na úseku geodetických základov. 1. 6. 1984 odišiel do dôchodku.
Bol nositeľom rezortných vyznamenaní. Zomrel 24. 2. 2007 v Bratislave.
23. 5. 1910 – před 100 lety se narodil Ing. Antonín Koláčný, CSc.
Jeho odborná dráha zahrnovala katastr, triangulaci, delimitační práce a především kartograﬁi. Hodnost kandidáta věd mu byla udělena
v roce 1962. Byl vedoucím vědeckým pracovníkem Výzkumného
ústavu geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého, členem
kolegia geologie a kartograﬁe tehdejší Československé akademie
věd, členem a funkcionářem Mezinárodní geograﬁcké unie. Velmi
bohatá byla jeho činnost publikační. Zemřel v roce 1991 v Praze.
27. 5. 1930 – před 80 lety se narodil v Písku prof. Karel Pěč, profesor geofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (UK) v Praze, vynikající odborník s vědeckým záběrem v řadě
geofyzikálních disciplin. Studoval geofyziku u profesora Zátopka
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na UK, kde s výjimkou studijního pobytu na Dominion Observatory v Ottawě (Kanada) celý svůj život působil jako asistent, docent,
profesor a posléze jako vedoucí katedry geofyziky. Stal se jedním ze
spoluzakladatelů uznávané pražské školy fyziky seismických vln.
Významně zasáhl v celosvětovém měřítku i do soudobého rozvoje
geodynamiky. Je to patrné i z knihy Tíhové pole a dynamika Země,
která vyšla v nakladatelství Academie roku 1988 a v roce 1993
v anglickém překladu ve Springer Verlag (Heidelberg). Zemřel 9.
4. 1993.
1. 6. 1970 – pred 40 rokmi bola zriadená Terminologická komisia
pre odvetvie geodézie a kartograﬁe, ako poradný orgán Slovenského úradu geodézie a kartograﬁe (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie,
kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky) na posudzovanie a tvorbu slovenskej geodetickej a kartograﬁckej terminológie, neskôr aj
na tvorbu slovenských technických noriem v oblasti geodézie, kartograﬁe a katastra.
4. 6. 1930 – před 80 lety se narodil v Českých Budějovicích prof.
Ing. Jiří Matouš, DrSc., specialista v oboru důlního měřictví. Od
roku 1953, kdy absolvoval Hornicko-geologickou fakultu Vysoké
školy báňské v Ostravě, pracoval v Ústavu důlního měřictví a geodézie. Do roku 1959 pracoval jako odborný asistent a poté odešel do
praxe jako vedoucí odboru důlního měřiče na Dole Trojice a Dole
Petr Bezruč. Kandidátskou práci obhájil roku 1963, habilitační práci
o rok později. Roku 1964 byl jmenován docentem katedry důlního
měřictví. Doktorskou disertační práci obhájil roku 1989 a o rok později byl jmenován profesorem. Jeho pedagogická a odborná činnost
byla rozsáhlá. Publikoval 12 knih a skript a asi 70 původních vědeckých prací. V letech 1993 a 1994 byl presidentem Mezinárodní společnosti důlních měřičů ISM. Zemřel 9. 4. 1995 v Ostravě.
24. 6. 1905 – pred 105 rokmi sa narodil v Žiline prof. Ing. Ján
Mikuša. Zememeračské inžinierstvo študoval v Brne a v Prahe.
Jeho pestrá a rozsiahla geodetická prax začala v civilnej zememeračskej kancelárii v Novom Meste nad Váhom v roku 1927 a pokračovala v Katastrálnom meračskom úrade (KMÚ) v Komárne (1928
a 1929), v KMÚ v Žiline (1929 a 1930), v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Martine (1930 až 1934) a v KMÚ v Bratislave (1935 až 1939). V roku 1939 prišiel s veľkými odbornými
a organizačnými skúsenosťami na novozriadenú Slovenskú vysokú
školu technickú (SVŠT) v Bratislave. V roku 1940 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora. Ako prvý profesor na oddelení
zememeračského inžinierstva mal výrazný a významný podiel na
rozvoji, výstavbe a organizácii štúdia geodézie a kartograﬁe na
SVŠT. Vykonával viaceré významné pedagogické a akademické
funkcie: prednosta Ústavu pozemkového katastra a pozemkových
úprav (1941 až 1951), dekan odboru špeciálnych náuk SVŠT (1941
až 1944), prodekan Fakulty stavebného a zememeračského inžinierstva SVŠT (1953 až 1955) a vedúci Katedry mapovania a pozemkových úprav Fakulty inžinierskeho staviteľstva SVŠT (1956 až
1960). V roku 1946 bol vymenovaný za riadneho profesora. Bol
známy ako významný odborník z oblasti katastra (evidencie) nehnuteľností, mapovania a pozemkových úprav, o ktorých publikoval 15
odborných článkov. Do dôchodku odišiel 31. 8. 1972. Zomrel 3. 12.
1980 v Bratislave.
1980 – pred 30 rokmi vydali Slovenská akadémia vied (SAV – reprezentovaná Geograﬁckým ústavom SAV v Bratislave) a Slovenský
úrad geodézie a kartograﬁe (reprezentovaný Slovenskou kartograﬁou, n. p., Bratislava) Atlas SSR – prvé komplexné kartograﬁcké
dielo o Slovensku. Atlas je rozčlenený na 15 samostatných kapitol,
ktoré na 74 tlačových hárkoch obsahujú 866 máp a 270 doplňujúcich máp, výrezov, proﬁlov a grafov. Základné mapy sú prezentované v mierke 1:500 000, respektíve 1:750 000 a od nich je odvodený
mierkový rad až k mapám v mierke 1:6 000 000. Na vypracovaní
jednotlivých máp sa zúčastnili ústavy SAV, vysoké školy a rezortné výskumné ústavy. Samostatnú prílohu tvorí textová časť Atlasu
SSR. Jej poslaním je podať informáciu o metodických aspektoch
tvorby jednotlivých máp, zvýrazniť dominujúce prvky a osobitosti
obsahu máp a pramene, na základe ktorých boli mapy vypracované.
Textová časť Atlasu SSR bola vydaná v troch samostatných knižných publikáciách a v troch jazykoch (slovenský, anglický, ruský).
Atlas bol v roku 1982 ocenený Národnou cenou SSR.
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